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Lővei Pál 

Örökségvédelem versus műemlékvédelem: 
a nagy hal megeszi a kis halat1

Az 1949-ben megszüntetett, addig Gerevich Tibor vezette Műemlékek Országos 
Bizottsága személyi állománya és gyűjteményei – tervtára, fotótára, könyvtára, 
irattára – a következő években ide-oda csapódva kereste a helyét az államigazga-
tásban. Meglepő módon ezt a helyet 1957 májusában találta meg, amikor – ma 
már tudjuk – 55 évre megoldva a helyzetet megalakult a később többször átszer-
vezett és nevet is váltó, kudarcoktól sem mentes, alapvetően mégis sikeres Orszá-
gos Műemléki Felügyelőség. Az új szervezeti rend kereteit nyilván már koráb-
ban elkezdték kimunkálni: az építésügy, amelyhez az új intézmény kapcsolódott, 

„rendbetételének” tervezetein 1955 folyamán már biztosan dolgoztak. Minden-
esetre Dercsényi Dezső és munkatársai kitűnő taktikai érzékéről tanúskodhat-
tak a történések (előbb-utóbb ennek alaposabb történeti vizsgálatát mindenkép-
pen érdemes lenne elvégezni). Sem Dercsényi, sem Entz Géza és Gerő László, 
sem a harmincas évektől a bizottsághoz került szakemberek, de még az ötvenes 
években felvett munkatársak sem a kommunista tudós típusát testesítették meg. 
Igazgatónak persze egy hithű párttagot neveztek ki, de mint kiderült, ettől még 
az egyre komplexebb szervezetű műemlékvédelem ügyét évtizedekre sikerült 
nemzetközi szinten is magasra értékelt helyzetbe hozni. Mindebből ma egyet-
len „produktum” létezik csak, a Gerő László szerkesztésében az első két számmal 
még ugyancsak 1957-ben megindult Műemlékvédelem folyóirat, amelynek a mű-
emlékvédelmi szervezet 1990-es években, 2000 körül még virágzó publikációs 

1 A tanulmány a Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület 32. konferenciáján elhangzott 
plenáris előadás jegyzetekkel ellátott, szerkesztett szövege. Ebbe a kötet egésze által is megha-
tározott formába nem illett bele az előadás bevezetője, amely azonban fontos megjegyzéseket 
tartalmazott a tanulmány létrejöttével kapcsolatban: „Nagyon furcsa érzés egy olyan témával 
fellépni a történelemtudományi kutatások ezen patinás fórumán, amelynek nem vagyok kuta-
tója. Helyzetem talán legpontosabban az »érintett szemtanú« kifejezéssel írható le. Az ebből 
adódó esetleges szubjektív momentumokért előre is a hallgatóság szíves elnézését kérem. Cse-
lekedetemet talán némileg menti, hogy nem önkéntesen történt – Gyáni Gábor hathatós, Kövér 
György szavaival is megtámogatott rábeszélésére vagyok most itt. Az esetleges hibákért, téves 
megközelítésekért természetesen így is engem terhel a felelősség.”
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fórumai közül2 egyedüliként sikerült az utóbbi évek intézkedéseinek zűrzavarát 
túlélnie: a 2017-es és 2018-as évfolyam számai sorban megjelentek, és a 2019-es 
füzetek is követik őket.3

Amikor 1979-ben az Országos Műemléki Felügyelőség tudományos osztályára 
kerültem, az intézményt jellemző szakmai közbeszédben az örökség kifejezés sem 
önmagában, sem jelzős szerkezetben nem fordult elő. Elterjedésének folyamatát 
vizsgálva magától értetődik, hogy a szakmai és tudományos kiadványok szöveg-
hagyományához forduljunk. Az Arcanum digitalizálási programjából a műemlé-
kes kiadványok ugyan jórészt kimaradtak, de a már említett Műemlékvédelem első 
ötven évfolyamának repertóriuma Bardoly István jóvoltából rendelkezésünkre 
áll,4 így legalább a címek vizsgálata egyszerű.

Az örökség kifejezés az első jelentkezésétől (1971) számított harminc év alatt 
(2000-rel bezáróan) a 2288 tételből 67 címben (2,9%) jelent meg. A műemlék szó 
előfordulását nem volt türelmem összeszámolni, mindenesetre az 1971-es 90 cím-
ből 20 (22,2%), a 2000-es 187-ből 35 (18,7%) tartalmazta – ezt extrapolálva egy 
20%-os átlag becsülhető, vagyis hatszor-hétszer több az előfordulása a műemlék-
nek, mint az örökségnek.

Az örökség – azonnal kulturális örökség összetételben – először tehát 1971-ben 
jelent meg a folyóirat tartalomjegyzékében, ezt 1973-ban egy, majd 1979-ben két 
további cím követte. Mind a négy cikk a világörökségi egyezmény létrehozása ér-
dekében tett UNESCO-lépéseket, illetve a már megszületett egyezményt, a listára 
felvett helyszíneket mutatta be. A negyedikben az angol World Heritage megne-
vezés zárójelbe tett fordításaként először jelent meg a világörökség kifejezés, hogy 
2000-ig további 14 címben szerepeljen. 1979 után 1983-ban, majd 1987-ben egy-
egy, 1988-ban és 1989-ben, aztán 1991-ben két-két, 1992-ben és 1993-ban egy-egy 
címben szerepelt maga az örökség szó, hogy 1995-től már folyamatosnak legyen 
mondható az egyre gyakoribb, egyedül 1999-ben már 15, 2000-ben 18 alkalmat 
számláló jelenléte. A kulturális örökség 1983-tól 3, az építészeti vagy épített örök-
ség 1987-től 15, az ipari örökség 1997-től 5 alkalommal fordul elő. Egy esetben 
szerepel történeti örökség, háromszor nemzeti örökség (mindegyik franciaországi 
összefüggésben!), kétszer európai, egyszer európai zsidó örökség, egy alkalommal 
régészeti örökség, egyszer pedig Erdély szász öröksége. Az Európai Örökség Napok 
1995-től 4, az Országos Műemléki Felügyelőség, majd a Műemlékvédelmi Hivatal 

2 Bibliográfi ai válogatás az 1990 utáni közel negyed évszázad műemléki publikációiból: Kla-
niczay–Lővei 2012: 260, 262, 263, 264, 265, 267.; Ugyanerre az időszakra vonatkozó, alapos 
műemléki bibliográfi ák, utóbb már a műemlékvédelmen kívüli intézmény által megjelentetve: 
Bardoly 2005; Bardoly 2018.

3 2018 második félévében megjelent a 61., 2017-es évfolyam részben összevont hat száma, 2019 
folyamán a 62., 2018-as teljes évfolyam, 2020 elejéig pedig a 63., 2019-es évfolyam első két dupla 
száma.

4 Bardoly 2007.
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„Örökség őrei” népszerűsítő mozgalma 1988-tól 3 írásban lett megnevezve. A cik-
kek közül 13-at írt külföldi vagy külföldről visszatelepült szerző, és a már említett 
18 világörökséggel kapcsolatos írás mellett további 15 nemzetközi egyezmények, 
konferenciák, programok bemutatását célozta – így az összes írás alig több mint 
negyedének nincs a  címében is megmutatkozó közvetlen nemzetközi kiinduló-
pontja, illetve vonatkozása. Lényegében valamennyi publikációról elmondható, 
hogy nem a  műemlékvédelmi szervezet tudományos tevékenységéhez kapcsoló-
dott – bár a folyóirat a műemléki kutatások eredményeit közlő tudományos publi-
kációk egyik alapvető fóruma volt, az „örökség-cikkek” sokkal inkább a folyóirat és 
az intézmény közéleti-népszerűsítő, illetve információs feladatához kapcsolódtak.

Azt, hogy ez mennyire így volt, jól mutatja a  Műemlékvédelmi Szemle című, 
1991 és 2004 között évente egy vagy két alkalommal megjelentetett periodika, 
amely a  tudományos munkatársak kezdeményezésére és az ő szerkesztésükben 
született, és amelynek mintegy 540 – részben rövid, de tudományos eredményeket 
közlő – írása közül mindössze hatnak a címében szerepel az örökség (1,1%): 1994-
ben az ingó örökség egy külföldi konferencia témamegjelölése alapján, 1995-ben az 
ipari örökség, 1999-ben a spanyol építészeti örökség egy külföldi szerzőnél, 2002-
ben az akkor még friss Kulturális Örökségvédelmi Hivatal neve, végül 1997-ben 
a kulturális örökség, 2001-ben pedig a kulturális örökségvédelem szlovákiai, illet-
ve luxemburgi tanulmányúthoz kapcsolódóan, a hivatal egy hatósági munkatársa 
tollából. A Műemlékvédelem arányainál jóval kisebb ez a szám, más szempontból 
azonban az ott tapasztaltaktól nem különbözik, és valójában a  Műemlékvédelmi 
Szemle szerkesztőinek pillanatnyi „fi gyelemkihagyásának” tűnik a legtöbb példa.

Az Arcanum adatbázisában a  kulturális örökség kifejezésre történő rákere-
sés alapján is biztosnak látszik, hogy a  Műemlékvédelem folyóiratnál tapasztalt-
hoz hasonlóan még az 1990-es években is a kifejezés jelentős százalékban külföl-
di konferenciák, nemzetközi események kapcsán fordul elő az irodalomban. Az 
örökség a kulturális jelző nélkül, például építészeti örökségként kezdett először 
megkapaszkodni, egyértelműen a védett műemlékeknél szélesebb körű építészeti 
értékek összességének jelölésére. A világörökség mellett fontos szerepet játszott 
az 1991-től az Európa Tanács kezdeményezésére, az Európai Unió támogatásával 
egyre több országban évente megrendezett Európai Örökség Napok programso-
rozata, amelynek magyarországi eseményei a  Kulturális Örökség Napjai elneve-
zéssel ivódtak a köztudatba.

A fentiek jól alátámasztják Sonkoly Gábor 2016-ban megjelent Bolyhos tájaink. 
A  kulturális örökség történeti értelmezései című könyvének egyik megállapítását, 
miszerint Közép- és Kelet-Európában „a kulturális örökség fogalmának adaptálá-
sára általában a Világörökségi Egyezmény ratifi kálásával” került sor.5 Az 1972-ben 

5 Sonkoly 2016: 126.
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született egyezményről szóló elszórt korai beszámolókat az 1985-ös magyaror-
szági csatlakozást követően megsokszorozódott híradások követték. Az örökség 
kifejezés nem a hagyományos jogi értelemben történő megjelenése egyértelmű-
en az angol és a francia szóhasználat tükörfordítását mutatja, annak megfelelően, 
hogy az UNESCO és annak műemléki szakmai szervezete, az ICOMOS hivatalos 
nyelve a kezdetektől fogva az angol és a francia.

Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy bár a világörökségi jelö-
lés előfeltétele a „nemzeti” jogszabályi védelem, az egyezményt követően született 
világörökségi szabályok és dokumentumok szinte sosem műemlékekről szóltak, 
szólnak, hanem kulturális vagy természeti, esetleg vegyes helyszínekről (site). 
A világörökségi egyezményben a műemlék szó a Műemlékek és Műemléki Együt-
tesek Nemzetközi Tanácsa (ICOMOS) megnevezésében olvasható: ez az egyik 
olyan szervezet, amelyhez az Egyezmény – és az azóta követett gyakorlat – sze-
rint a Világörökség Bizottság szakmai segítségért fordulhat. A magyar fordításban 
az egyetlen további „műemlékek” kifejezés (mind az angolban, mind a  franciá-
ban monuments áll a helyén) a meghatározások között szerepel: „Az Egyezmény 
szempontjából »természeti«, »kulturális örökség«-nek tekintendők [...] a műem-
lékek: építészeti alkotások, nagyméretű szobrászati és festészeti alkotások, régé-
szeti jellegű elemek vagy szerkezetek, feliratok, barlangok és ezek alkotórészeinek 
olyan csoportjai, melyek történelmi, művészeti vagy tudományos szempontból 
kiemelkedő, egyetemes értékűek”.6 Összehasonlításként az 1997-ben elfogadott és 
2001-ig hatályos műemléki törvény sokkal szűkebb, egyben részletezőbb és sza-
batosabb – másfél évszázad szakmai munkáján alapuló – defi níciója: „Műemlék: 
minden olyan épület, építmény, létesítmény vagy egyéb ingatlan jellegű alkotás, 
valamint azok rendeltetésszerűen összetartozó együttese (rendszere), vagy annak 
része, illetőleg romja vagy töredéke, amely hazánk múltjának kiemelkedő jelentő-
ségű építészeti, történelmi, tudományos, városépítészeti, képző- és iparművészeti, 
kertépítészeti, régészeti, néprajzi vagy műszaki (technikatörténeti) emléke, annak 
rendeltetésszerűen szerves történeti alkotórészeivel, tartozékaival, berendezései-
vel, valamint a hozzá tartozó vagy valaha hozzá tartozott, részben vagy egészben 
még létező melléképületekkel és ingatlanterülettel (területrésszel) együtt, amely 
ezen értékei miatt védelemre és megtartásra érdemes, és amelyet ilyenként védetté 
nyilvánítottak.”7

Az UNESCO később született hasonló kezdeményezéseinek és jegyzékeinek – 
például a „Világ emlékezete” lajstromának (Memory of the World, 1992-től), akár 
még „Az Emberiség Szellemi Kulturális Örökségének Reprezentatív Listájának” 

6 UNESCO-egyezmény a világ kulturális és természeti örökségének védelméről: Karták könyve 
2011: 343–353, az idézett hely: 343. 

7 1997. évi LIV. törvény a műemlékvédelemről: Karták könyve 2011: 504–527, az idézett hely: 505.
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(Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, 2003-tól8) – lá-
togatható emlékként megjelenő elemei leginkább a turizmus, illetve a múzeumok 
közegében sokszor ugyancsak a világörökség jelzővel jelennek meg, valójában té-
vesen. Az első, nevében legalább a „világ” kifejezést is tartalmazó listán szerepel-
nek olyan alkotások is, amelyek kőre vagy bronzra írott dokumentumként egyben 
tipikus műemlékek vagy műemléki együttesek (is) – némelyikük akár a „klasszi-
kus” világörökségi helyszínek közé is beilleszthető lenne.9 A szellemi örökségek 
esetében ez – példaként akár a hazai busójárás is felhozható10 – mindenképpen 
a  fogalmi zűrzavar megalapozta felületesség jele, amelynek az örökségfogalom 
meghatározatlansága ágyazott meg.

Az Európai Unió a  csatlakozást megelőző jogharmonizáció során nem sok 
közvetlen kulturális kérdésbe szólt bele, a kulturális javak kivitelének és a világ-
háborús restitúció kérdésének szabályozását azonban elvárta. Ez a feladat vonta 
maga után a  Kulturális Örökség Igazgatósága (KÖI) 1997-ben, tehát még a  kö-
vetkező évi választások előtt hozott törvény11 alapján 1998-ban történt megala-
pítását, amit a szakma központi igazgatását hiányoló régészetnek úgy sikerült ki-
használnia, hogy az igazgatóságon belül a régészet is kormányzati bázist nyerjen. 
Ez a  partikulárisnak tűnő lépés kapott váratlan megerősítést már a  választások 

8 Maga az egyezmény: Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage.
9 Példaként megalapozatlanul világörökségként említett burmai emlékek: „Th ere are four world 

heritage items in Myanmar: the 153-year-old Kuthodaw sanskrit stone slab which became 
known as the world largest book; Bagan Myazedi stone inscription; the bell donated by King 
Bayint Naung; and a golden letter from King Alaungphaya to King George II of Britain in 1576.” 
– San Htoo Aung 2017. Valójában mind a négy a Memory of the World Register egy-egy tétele, 
közülük a Kuthodaw Pagoda a buddhista kánon (Tripiţaka) teljes szövegét 729 márványtáblára 
vésve tartalmazó (1860–1868), kiterjedt szentélyegyüttes Mandalayban, a Myazedi szentély 1113-
ban faragott, négynyelvű kőpillére a 2019-ben „valódi” világörökségnek nyilvánított Bagantól 
délre áll, Bayint Naung király három nyelven feliratozott, monumentális bronzharangja pedig 
a bagani Swezigon pagodában függ, egy akármilyen szűken is vett műemlék-fogalom szerint 
műemlékek vagy műemléki együttesek részei. A  híradás 2017-es időpontjában már valóban 
a világörökségi listán szereplő helyszínegyüttes, a „Pyu ősi városok” viszont említést sem kap-
tak a hírben. („Th e [...] Kuthodraw Pagoda is listed as a UNESCO World Heritage” – Shwebo 
quake rattles Kuthodaw stupas. Th e Global New Light of Myanmar 2019. szeptember 3. [https://
www.globalnewlightofmyanmar.com/shwebo-quake-rattles-kuthodaw-stupas/ – Letöltés: 
2020. május 15.].)

10 „[A]z UNESCO által a  világörökség részévé nyilvánított Busójárás”. (Busó szoborcsoport 
fogadja mostantól a Mohácsra érkezőket. Csodálatos Magyarország 2020. február 14. [https://
csodalatosmagyarorszag.hu/hirek/mohacs/ buso-szoborcsoport-fogadja-mostantol-a-mohacs-
ra-erkezoket/ – Letöltés: 2020. május 15.]) Továbbá: „A mohácsi busójárás 2009 óta szerepel az 
UNESCO világörökségi listáján [...] az UNESCO kulturális világörökség része”. (Féltik a busó-
járás hagyományát a mohácsiak. ATV.hu 2020. február 25. [www.atv.hu/belfold/20200225-fel-
tik-a-busojaras-hagyomanyat-a-mohacsiak – Letöltés: 2020. május 15.])

11 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről.
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után, amikor a Művelődési és Közoktatási Minisztérium nevét Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériumára változtatták. 2001-ben aztán a  KÖI-t egy sor más ki-
sebb intézménnyel (folyóirat- és színháznyilvántartás, kegyeleti bizottság) együtt 

– a kormányzati intézményrendszer egyszerűsítésére hivatkozva – betagolták az 
Országos Műemlékvédelmi Hivatalba, de az elnevezésben az örökség „győzött”, 
így született meg a végül 2012-ben felszámolt Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
(KÖH).12 Az átszervezést és az átnevezést az 1997-ben született műemlékvédel-
mi (és több más) törvényt13 2001-ben felváltó örökségvédelmi törvény14 alapozta 
meg. Ez az „örökösödési” folyamat semmilyen szerves belső fejlődéssel nem volt 
magyarázható, a műemlékvédelmen belül senki sem igényelte, senki sem gondolt 
rá. Az 1997. évi törvény előmunkálatai még az 1980-as évek végére mentek vissza, 
a műemlékvédelmi szakma kezdeményezte, és a hosszú éveken át folyó munka 
zömét a Műemlékvédelmi Hivatal jegyezte. A 2001-es jogszabály rövid idő alatt 
lett „összecsapva”, és azóta is számtalan változtatást szenvedett el. Az ily módon 
kodifi kált örökségvédelmet tartalommal megtölteni igyekvő utólagos lépések, 
például a Teleki Intézet keretei között készült interjúk és szervezett beszélgetések 
leginkább a  defi niálatlanság felismeréséig és a  már így is felfújt magyarországi 
örökségvédelem által le nem fedett területek regisztrálásáig jutottak.15

Ismét a folyóiratok felől nézve a dolgot: amíg a Műemlékvédelemben 1971-ben 
és 2000-ben a műemlék szót tartalmazó címek mintegy felében a szó a műemlék-
védelem összetételben jelent meg, addig 2000-ig sem ott, sem a Műemlékvédelmi 
Szemlében nem fordult elő az örökségvédelem kifejezés – annak legkorábbi elő-
fordulása a Műemlékvédelem 2001-es utolsó számában, az egész átalakulást a KÖH 
szakmán kívüli ejtőernyősként levezénylő elnöke, Cselovszki Zoltán Szemléletvál-
tozás az örökségvédelemben című programcikkének16 címében található, a másik 
folyóirat egyik címében pedig 2002-ben jelent meg, egészen pontosan az átneve-
zett hivatal nevében. A Cselovszkit megelőző elnök, Entz Géza 1998-as bemutat-
kozásakor a Műemlékvédelemben megjelentetett interjú még határozottan műem-
lékvédelemről szólt.17 A változásokat plakátszerűen jelezte az 1997-ben alapított 
hivatali tájékoztató újság, a  Műemléklap címének 2002-es Örökségvédelemre, 
majd 2005-től egyszerűen Örökségre változtatása, végül a lapnak a hivatali felszá-

12 A  Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 2012. évi megszüntetését megelőzően, az utolsó, 15-ös 
kötetszámú Magyar Műemlékvédelem évkönyvben közzétett, a  megszüntetést pontosan egy 
évvel megelőzően lezárt összefoglalás a műemlékvédelmi szervezet 1976–2011 közötti változá-
sairól: Fejérdy 2011.

13 1997. évi LIV. törvény a műemlékvédelemről.
14 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről: Karták könyve 2011: 528–555; A tör-

vény elfogadása alkalmából megjelent ünnepi kiadvány: Tamási–Bardoly 2001.
15 Fekete 2004; ugyanaz: Fekete 2005.
16 Cselovszki 2001.
17 Román–Entz 1998.
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molást már 2011-ben megelőző megszüntetése. De a Műemlékvédelem folyóirat 
címe is veszélyben volt, 2007 táján az akkor éppen szakemberként a Műegyetem 
műemléki tanszékéről kinevezett új elnök (Mezős Tamás) vetette fel, hogy a kife-
jezés meghaladottá vált.

A 2001-ben létrejött KÖH keretei között látszólag a  műemlékvédelembe ol-
vasztották be a régészetet és a többi említett intézményt és feladatot. Az azonnal 
mindenki utálatát kiváltó vízfej a defi niálatlan és parttalan örökségvédelem jegyé-
ben eltüntette a műemlékvédelem nevét, aminek pedig nincs neve, lassan létezni 
is megszűnik. A 2011-től a megyei kormányhivatalokba kiszervezett műemlékvé-
delmi hatósági részlegek 2012-ben elvesztették a védett műemlékekre vonatkozó 
építéshatósági jogkörüket, és csak meglehetősen gyenge jogosítványokkal ren-
delkező szakhatóságként véleményezhetik a  tervezett beavatkozásokat. 2013-tól 
a tevékenység atomizálása beteljesedett azzal, hogy az elsőfokú hatóság szerepét 
a járások vették át, a másodfok pedig a megyékhez került. A legkisebb lehetősége 
sem maradt meg annak, hogy az ország területén egyébként nemcsak szakmai, 
de állampolgári szempontból is elvárható egységes szempontok szerint végezze 
tevékenységét a műemlékvédelem.

Az örökségvédelmet egyre inkább a  gazdasági fejlődés, a  fejlesztések gátja-
ként, a  tulajdonosi (ezen belül egyházi tulajdonosi) jogok kerékkötőjeként, az 
építészi érvényesülés akadályozójaként18 értékelő – például a  műemléki tervta-
nácsot a  2010-es évek elején a  Belügyminisztériumban lényegében már havon-
ta feljelentő – „közvélemény” folyamatos aknamunkája végül sikerrel járt. 2012 
szeptemberében egy régészeti ügy (Kecskemét, Mercedes-gyár) folyományaként 

– amelyben egyéként a hivatal tökéletesen „ártatlan” volt – egy váratlan kormány-
döntéssel megszüntették a KÖH-öt. A több lábon álló, akadémiai kutatóintézettel, 
egyetemi tanszékekkel, kiterjedt múzeumi háttérrel rendelkező régészetet a dolog 
nem vitte a padlóra, a műemlékvédelemnek viszont az egyetlen állami intézmé-
nye szűnt ezzel meg.19 A  romokon végül létrejött – de csak ideiglenesnek bizo-
nyult – Forster Központ már csak a még érintetlen műemléki gyűjtemények és 
a  tudományos részleg egy részének őrzőjeként, valamint a  Műemlékvédelem fo-
lyóirat lapgazdájaként lassíthatta le némileg a pusztulást. A Forster Központ 2016 
végi megszüntetésének előzetes bejelentését a  budavári Táncsics utcai székház 
kiürítése követte. 2016 májusában bezárták és becsomagolták a gyűjteményeket 
is – a folyóiratokkal együtt vagy 60 ezer kötetet számláló, a Kárpát-medencében 
páratlan szakkönyvtárat, a több mint 700 folyóméternyi (50 ezer darab) felmérési, 
terv- és kutatási dokumentációt, továbbá a  120 ezer rajzot tartalmazó műemlé-
ki tervtárat, a félmillió felvételt őrző (az üvegnegatívoktól a digitális felvételekig 
terjedő) fényképtárat, valamint a kihelyezett levéltári egységként az intézményes 

18 Lővei 2007.
19 Klaniczay–Lővei 2012.
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műemlékvédelem 1872-ben kezdődő, teljes történetét magában foglaló irattárat. 
A  gyűjtemények anyaga 1919/1922-ig tartalmazza a  történeti Magyarország tel-
jes területének emlékeire vonatkozóan addig összegyűjtött dokumentumokat is 

– ennek megőrzésével, feldolgozásával és nem kis részben a határon túlról érkező 
szakemberek kiszolgálásával a műemléki szervezet az utóbbi három évtizedben 
jelentős mértékben, az érintettek egyértelműen pozitív értékelését kiérdemelve 
járult hozzá a Kárpát-medence országai tudományos együttműködéséhez. (A ha-
táron túlra került műemlékek e dokumentumok segítségével történő, értő hely-
reállítása nemzeti érdekünk is!) A felsorolt gyűjtemények napi szintű használata 
képezi a kutatás, a  szakszerű tervezés és a hatósági eljárás alapját – jogszabályi 
kötelezettségként is. Ennek ellenére a három hónap után új helyén megnyitni ígért 
gyűjtemények20 2019 elejéig, több mint két és fél éven át még régi helyükön, be-
dobozolva várták sorsukat.21 2017 novemberétől már a Magyar Művészeti Aka-
démiához tartoznak, bár az átadás-átvétel aláírására hosszú ideig, a következő év 
közepéig kellett várni. (A tanulmány 2019. március végi leadásának időpontjában 
már folyt az előző év végén a műemlékvédelmi hivatal egykori budavári székházá-
ból Angyalföldre költöztetett gyűjtemények kicsomagolása és helyre rakása. 2020 
januárjában, több mint három és fél évvel a bezárást követően ismét megnyílhat-
tak a kutatók és a műemlékvédelemben érdekelt építészek, tulajdonosok előtt.)

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal tehát a  műemlékvédelem egyetlen, 
140 éves múltra visszatekintő intézménye szűnt meg. A  műemlékvédelem név 
elvesztése végül is az érdemi műemlékvédelmi tevékenység erős korlátozásához, 
napjainkra lényegében felszámolásához vezetett. Minderről természetesen nem 
a kulturális örökség és az örökségvédelem kifejezések tehetnek. De jelzésértékű, 
hogy a műemlékvédelem kifejezés még Sonkoly Gábor említett könyvében, a kul-
turális örökség tudományos alapokon álló, forrásfeltáráson és -elemzésen alapuló 
vizsgálata során is a számtalanszor használt örökségvédelemhez képest csak ritká-
san, többnyire a meghaladott múltra vonatkozó történeti összefüggésben fordul 
elő, akár még pejoratív hangsúllyal is.22

Egy kifejezés nem lehet bűnös, de a használata ágyazott meg a mai helyzetnek. 
A  parttalan eszmére alapozva parttalanná vált intézményrendszerben önállósá-

20 „[A] Forster Központot 2016 nyarára ki akarták költöztetni a budai Várból. [...] A Forster Tán-
csics utcai központjában májusra mindent összecsomagoltak, a munkaállomásokat fokozato-
san felszámolták, az itt található műemlékvédelmi tervtár és könyvtár állományát előkészítették 
a  szállításra. Az volt az ígéret, hogy 2016 szeptemberében már az új helyen, a Daróczi utcá-
ban lesznek – ehhez képest azóta is ott áll a dokumentáció elcsomagolva a régi épületben [...]. 
A régi műemlékes anyagokat, melyek május óta hiába vártak az elszállításra, január 13-án súlyos 
kár érte. Az alagsorban történt a csőtörés: [...] a kifolyó hatvan fokos víz mindent eláztatott.” 
([Kolozsi] 2017.)

21 A folyamatok vázlatos tárgyalása 2017 nyaráig: Lővei 2017b.
22 Vö. a kötet ismertetésével: Lővei 2017a.
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gát vesztett műemlékvédelem név nélkül már nem volt képes megőrizni önma-
gát: a  műemlék-tulajdonosok, használók, tervezők, önkormányzatok egyhangú 
helyeslése közepette a  jogszabályok minden korláttól megszabadították az érin-
tetteket. A kulturális örökség fogalmának magyarországi alkalmazása mára a mű-
emlékvédelmi szervezet teljes, az állami műemlékvédelmi tevékenységnek pedig 
lényegében vett megszüntetését vonta maga után – a fogalom nem történeti vagy 
akár a történelemmel szemben álló konstrukcióként jelent meg ebben a folyamat-
ban, hanem politikai döntések „fedőneveként”. Így aztán egyáltalán nem létezik 
már olyan hatóság, amely a Sonkoly-féle kötetben új nemzetközi fejleményként, 
illetve fogalomként leírt világörökségi „vizuális integritás” szellemében akárcsak 
vizsgálná azokat a veszélyeket, amelyeket a budapesti magasházak jelentenek a vi-
lágörökségi címre nézve, esetleg előírná a  hatásvizsgálatot, felszólalna a  budai 
várpalota körüli tervek és tevékenység műemlékekkel kapcsolatosan még néhány 
éve is elképzelhetetlen, a szakmai szabályoknak teljesen ellentmondó fejleményei 
ellen,23 műemlékként kezelné a Városligetet vagy akár a hivatalosan is műemlék 
diósgyőri és füzéri várakat.24

Sonkoly Gábor könyvében olvasható, hogy „a kulturális örökség [...] magá-
ban foglalja a  műemlékvédelem [...] hagyományát”.25 A  magyarországi retorika, 
az intézményátalakítások, összevonások és szétválasztások, az intézményi néva-
dások szintjén ez persze így is van. Azonban sajnos szó sincs valamiféle olyan 
bővítésről, ami akár csak speciális esetként tartalmazza a  régit is, mint például 
a nem-euklidészi geometriák az euklidészit. Az új nem a régihez hasonlóan pon-
tosan meghatározott kritériumrendszert jelent, hanem a defi níciók és szabályok 
hiányát – ahogy azt Sonkoly Gábor többször is hangsúlyozza, a kulturális örök-
ség „bolyhos” (fuzzy), pontos tudományos meghatározással nem rendelkező és 
a használói által azt nem is igénylő fogalom. A műemlékvédelem jogi szabályozá-
sa azonban az első, 19. századi törvények26 óta pontosan defi niált – idővel némileg 
változó, leginkább bővülő vagy táguló –, a  történeti jelentőséget rendre kieme-
lő meghatározások alapján működik. A műemlékvédelem egyik – véleményem 
szerint talán a legfontosabb – feladata az, hogy a művészet- és építészettörténet 
alapvető, részben az idő által véletlenszerűen, részen pedig tudós generációk által 
tudatos gondossággal kiválasztott forrásbázisát átörökítse a jövendő kutatói nem-
zedékek számára is (ezzel természetesen a társadalom minden nem tudományos 
alapon álló tagjának is rendelkezésére bocsátva azt). 

23 Lővei 2015; Lővei 2016b.
24 Marosi 2011; Lővei 2016a; Marosi 2017a; Marosi 2017b; Feld 2018.
25 Sonkoly 2016: 184.
26 Európai példákat követve a magyar országgyűlés 1881-ben fogadta el a műemlékek fenntartásá-

ról szóló XXXIX. törvénycikket: Horler 1996: 102–105; 1881. évi XXXIX. törvény-czikk a műem-
lékek fentartásáról [sic]: Karták könyve 2011: 481–485.
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A dolgot persze bonyolítja az épületek használati értéke, a  használat nélkül 
egyenesen ellehetetlenülő fenntarthatóságuk problémája, a  környezet más – le-
véltári, könyvtári – forrásbázisokhoz képest sokszorosan romboló hatása és ezen 
hatások kivédésének vagy lassításának az épületek méreteiből is adódó nagy anya-
gi terhe. De ez nem fedheti el azt, hogy a műemlékek összessége egy olyan, épü-
leteket tartalmazó „levéltár”, amely az építészettörténet és társtudományai egy-
szer meghozott tudományos következtetéseit, „tételeit” mindig ellenőrizhetővé 
és újragondolhatóvá teszi – hasonlóan ahhoz, ahogy az okmányok újraolvasása, 
a  későbbi tudományos következtetésekkel, módszerekkel történő újbóli össze-
vetése minden generációnak megadja a  korábbi eredményekkel való egyetértés 
vagy egyet nem értés lehetőségét. A matematikai tételek ismételt bizonyíthatósága, 
a természettudományos kísérletek reprodukálhatósága a művészettörténet tudo-
mánya szempontjából a műalkotások megőrzésével, a műemlékek fenntartásával 
állítható párhuzamba. Ha igaza van Sonkoly Gábornak abban, hogy „a kulturális 
örökséget a jövőtől való félelem jellemzi”,27 akkor érthető a műemlékvédelemnek 
a kulturális örökség nevében történt háttérbe szorítása, hiszen a műemlékvédel-
met az „okmánytár” megőrizhetőségébe vetett, a jövőhöz optimistán viszonyuló 
hit éltette. Ez alkotta a hátterét annak, hogy egy rövid fél évszázadra a magyaror-
szági műemlékvédelmi tudományos tevékenységben a  műemléki épületkutatás 
gyakorlata fontosabbnak tűnt az elméleti vizsgálatoknál. Annak biztosan nem 
érezte szükségét a magyar műemlékvédelem, hogy mindent új elméleti alapokra 
helyezzen. Ha megtette volna, és maga fordul a „bolyhos” fogalmak felé, az az ese-
mények ismeretében annyi különbséggel járt volna, hogy önként szüntette volna 
meg mindazt, aminek kidobását így kénytelen volt a társadalmi környezet magára 
vállalni.

A Sonkoly Gábor által „bolyhosnak” nevezett, általam gyakran parttalannak 
érzett kulturális örökséget – legalábbis Magyarországon – nem érdekli az eredeti, 
elég neki a csupán hasonló vagy az „ilyen is lehetett volna”.

***

A műemlékvédelmi szervezet 2010 utáni lejtmenetének talán egyetlen sike-
res momentuma a 2005-ben Faróban született „Európa tanácsi keret-egyezmény 
a  kulturális örökség társadalmi értékéről” című dokumentum28 magyarországi 
ratifi kációja. Az Európai Unió és az Európa Tanács igyekszik kialakítani egy, az 
Európai Unió politikai „állampolgárságán” túlmutató, Európa lakosságát kulturá-
lis területen egybekapcsoló európai állampolgárság eszmei kereteit. Ennek a  tö-
rekvésnek a jegyében született a Farói Egyezmény is, amely a sokszínűségében is 

27 Sonkoly 2016: 27.
28 Faro 2010; Karták könyve 2011: 447–455.
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egységes kulturális Európa-kép megalkotási folyamatának fontos állomása. Meg-
határozásra került benne a közös európai örökség: „a kulturális örökség minden 
formája, amely együtt az emlékezet, a megértés, az identitás, az összetartó erő és 
a kreativitás közös forrását jelenti, együtt azokkal az eszmékkel, elvekkel és érté-
kekkel, amelyek a haladás és az elmúlt konfl iktusok során nyert tapasztalatokból 
következnek, és amelyek elősegítik egy békés és stabil, az emberi jogok, a demok-
rácia és a jogállamiság elfogadásán alapuló társadalom fejlődését.” (3. cikk.) Mind 
múzeumi problémák, mind műemléki kérdések egész sora látszik kezelhetőnek 
a Farói Egyezmény úgynevezett örökségközösség (heritage community / commu-
nauté patrimoniale) fogalma segítségével: „az örökségközösség olyan személyek 
összessége, akik magukénak érzik a kulturális örökség bizonyos különleges vonat-
kozásait, melyeket együttműködés keretei között óvnak és adnak át a jövő generá-
cióknak.” (2. cikk, b pont.) Az örökségközösség létrejöttének lehetősége független 
a múlt örökségének tulajdonlásától, vagyis Európa polgárainak akár arra is meg-
van a  lehetőségük, hogy kimutassák a  más országok területén lévő örökségele-
mekhez való érzelmi kötődésüket.

Az Európai Unió interkulturális dialógusához, a kulturális sokszínűség euró-
pai modelljéhez, a Farói Egyezmény továbbgondolásához kapcsolódóan további 
dokumentumok is születtek, így egyaránt 2007-ben a  kulturális jogokról szóló 
Fribourg-i Deklaráció, valamint a Strasbourg-ban az Európai Kulturális Értékek 
Fórumán bemutatott „Európai »manifesto« a többszörös kulturális kötődésről”.29 
Mindezek a gondolatok és mozgalmak egyáltalán nem jelentik azt, hogy az euró-
pai műemlékvédelem két évszázados hagyománya érvényét vesztené – a hivatalos 
védelem érdekében elvégzendő értékfeltárás, jegyzékbefoglalás, a megőrzést elő-
segítő jogi, tervezési, konzerválási, helyreállítási tevékenység továbbra is a szak-
emberek feladata marad. A műemléki érték sokszínűségének, sokrétegűségének 
alapjait ugyanakkor már a 20. század elején lefektette Alois Riegl;30 ennek a gon-
dolatkörnek jelenti továbbgondolását a mostani folyamat.

A Farói Egyezmény örökségközösségre vonatkozó pontjait mintha egyenesen 
a trianoni békeszerződés következtében más országok területére került műemlé-
ki és művészeti értékekkel kapcsolatos magyarországi tudati és érzelmi viszony 
kezelésére találták volna ki. Segítségével jól indokolható például a  határon túli 
műemlékek helyreállításához nyújtott magyarországi kormányzati támogatás 
vagy az Európai Örökség Napok magyarországi programfüzetébe felvett külföl-

29 Lővei 2011. Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága elkészíttette „hivatalos” fordítások: Fri-
bourgi Nyilatkozat a kulturális jogokról: Karták könyve 2011: 301–307; Európai manifesztum 
a többszörös kulturális kötődésért: Karták könyve 2011: 460–478.

30 Alois Riegl műemlékvédelmi gondolatai, értékelmélete, egyáltalán a műemléki érték fogalma 
az utóbbi években a magyar műemlékvédelem-elmélet vizsgálódásainak középpontjába került: 
Somorjay 2011; Haris 2015; Bardoly–Haris (szerk.) 2018; Bardoly–Haris (szerk.) 2019.
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di helyszínek gyakorlata. Ennek jegyében várhatjuk el magyarországi kutatóként, 
hogy Európa-szerte hozzáférést kapjunk a közgyűjtemények, műemlékek forrás- 
és műtárgyanyagához. A dolog azonban kölcsönös: a külföldi, így a szomszédos 
országokban dolgozó kutatóknak is joguk van akár a mienktől eltérő véleményt 
is kialakítani a Magyarországon őrzött műtárgyakról. A forrásanyaghoz való hoz-
záférésüket úgyszintén korlátozás nélkül biztosítanunk kell, például a műemléki 
gyűjtemények határon túli vonatkozású állagainak szabad kutathatóságával.
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25

 Erdős Zoltán

Emlékezeti rétegek és hatalmi igények 
a Štiljanović-hagyományban

A Siklós melletti Göntéren minden év augusztusában összegyűlnek Baranya me-
gye szerb közösségének tagjai, hogy megünnepeljék Siklósi Szent István, azaz 
Stefan Štiljanović emléknapját. Štiljanović nemcsak a  helyi történeti emlékezet-
ben, hanem a  szerb nemzeti kánonban is kiemelkedően fontos helyet foglal el. 
Az alakja körül kialakult hagyomány és a neki tulajdonított történeti szerep a szerb 
nemzeti identitás egyik lényeges eleme, később a szerb–magyar konfl iktus egyik 
ütközőpontja lett, jóllehet életútjáról az egykorú források alapján nagyon keveset 
tudhatunk meg. Személye éppen ezért alkalmas az emlékezet működésének vizs-
gálatára, hiszen szinte kizárólag a tradíciók, az emlékezeti és emlékezetpolitikai 
stratégiák egymásra rakódó rétegeivel kell számolnunk.

Stefan Štiljanović élete

Štiljanović montenegrói, paštrovići származású, a Kotori-öböltől délre fekvő ten-
germelléki vidéken, Bečići faluban született. Előkelő családból származott, fi a-
talon megözvegyült, és ezután elhagyta a szülőföldjét. A Szerémségben talált új 
otthonra; a hagyomány szerint 1498-ban a szerb deszpoták kezén lévő Kölpény 
(Kupinovo) várába került, majd Marót (Morović) várában csulai Móré László 
szolgálatába állt.1 Azokkal a szerbekkel együtt érkezett Magyarországra, akik nem 
akartak együttműködni az oszmánokkal, új lakóhelyet, biztos megélhetést keres-
tek, és huszárként vagy naszádosként tagozódtak be a szerveződő magyar határ-
védelembe.2

A mohácsi csata után Štiljanović urával együtt I. Ferdinánd pártjára állt, és 
1527 novemberében megkapta a  Verőce vármegyei Miholyácot (Miholjance) 
és Glogovnicát (Glogovica).3 Katonai képességeinek köszönhetően Móré rá bízta 

1 Czirfusz 1963: 91; Kölpény várára: Csánki 1894: 232, 248; Engel 2001: No.16426.; Marót várára: 
Engel 2001: No.21778.

2 Szakály 1979: 243–247.
3 A két helységet nem találtam meg, utóbbi talán azonosítható a Valkó megyei Glogonác vagy 

Glogovc faluval. Csánki 1894: 269, 311; Engel 2001: No.21735.
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Újvár (Novigrad) és Raholca (Orahovica) parancsnokságát.4 Katonai tevékenysé-
gére, hétköznapjaira néhány fennmaradt levele vet fényt. 1530. június 30-án tá-
jékoztatta Pekry Lajost az oszmánok szlavóniai mozgásairól, nem sokkal később 
pedig Pekry megnyugtatására azt írta, hogy a szükséges előkészületeket már meg-
tette.5 1534-ben értesítette a magyar kancellárt, hogy ezer fős csapat tart Buda fe-
lé.6 Szolgálataival elégedett lehetett az uralkodó: 1533-ban újabb szlavóniai birto-
kadományban részesítette,7 két évvel később pedig megkapta a Szerém vármegyei 
Esztyént (Eszthyén),8 melyre egyúttal második felesége, Jelena Bogdanović is örö-
kösödési jogot nyert.9 1537-ben viszont a királlyal szemben Móré Lászlónak tett 
nagyobb szolgálatot; közvetített ura és Mehmed bég között. Mehmed a pártjára 
akarta vonni a magyar főurat: ajándékot küldött neki Štiljanović által, megegyezés 
azonban nem jött létre.10

Az 1530-as évek végére az oszmán nyomás egyre erősebbé vált a  térségben. 
Štiljanović birtokai egyre komolyabb fenyegetésnek voltak kitéve, kénytelen volt 
tehát északabbra költözni, és Valpóra (Valpovo),11 Perényi Péter várába húzódott. 
1538 és 1540 között már Valpó prefektusaként tájékoztatta a hadvezetést a török 
hadmozdulatokról.12 Innen keltezte utolsó ismert levelét is, melyben Arszlán bég 
betöréséről tudósított. A valpói prefektusi címet csak néhány évig viselhette, mert 
egy 1543-ban keletkezett forrásban már Árky Mihály szerepelt prefektusként. 
Štiljanović ezután talán Siklósra ment, ahol már nem viselt komolyabb tisztséget. 
Halálának időpontja és körülményei ismeretlenek, csak annyi bizonyos, hogy 
1545 előtt hunyt el.13

A hagiográfi ai irodalom

Štiljanović földi maradványait az 1540-es évek első felében szállították át a szerém-
ségi Šišatovac nem sokkal korábban alapított monostorába, és az ereklyét az Isten 
Anyja Születésének templomában helyezték el.14 1545-ben egy šišatovaci könyv 

4 Czirfusz 1963: 90–91; Golub 2014–2015: 307; Margalits 1918: 188.
5 Czirfusz 1963: 91.
6 Kiss 1955: 225.
7 Golub 2014–2015: 307.
8 Az adattárakban csak egy Baranya vármegyei, Mohácstól délnyugatra fekvő Esztyén falu szere-

pel. (Csánki 1894: 482; Györff y 1963: 301.)
9 Czirfusz 1963: 92; Margalits 1918: 188.
10 Czirfusz 1963: 92.
11 Csánki 1894: 466; Györff y 1963: 402.
12 Golub 2014–2015: 307.
13 Czirfusz 1963: 92; Golub 2014–2015: 307.
14 Szent István: 16.
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kéziratos bejegyzése már szentnek, „szerb despotának” és „igaz fejedelemnek” ne-
vezte Štiljanovićot.15 Nem sokkal később, hogy bizonyítsák az ereklye gyógyító 
erejét, Konstantinápolyba vitték azt, ahol a pátriárka megerősítette a hitelességét 
és csodatevő erejét, majd visszaküldte a Szerémségbe.16 Később újabb hitelesítő 
eljárás vált szükségessé: az újlaki ferencesek ugyanis Kapisztrán Szent János elve-
szett testének vélték a šišatovaci ereklyét. A szerzetesek, hogy igazolják annak ere-
detét, 1631-ben egy szentéletrajzot is készítettek, és az ipeki pátriárka jelenlétében 
felszentelték az ereklyetartót. Štiljanović kultusza ekkor vált hivatalossá.17

Bár Štiljanović első ábrázolása 1620 körül szülőföldjén, a tengermelléki Gra-
dište monostor Szent Miklós-templomában készült,18 de kultuszának központja 

– a szerzetesek tudatos munkájának eredményeként – a szerémségi Šišatovac lett. 
Ide érkezett 1634-ben Paisije pátriárka, hogy leboruljon az ereklyék előtt, és itt 
is írta meg Štiljanovićnak szentelt művét (Povesno slovo o Svetom Stefanu Štilja-
noviću). Maksim pátriárka 1666-ban zarándokolt el az ereklyékhez.19 Štiljanović 
tisztelete különösen a Szerémségben, Szlavóniában és Baranyában erősödött meg, 
de ezen a területen kívül is ismertté vált. A šišatovaci szerzetesek 1687-ben a török 
háború elől Adonyba (Fejér megye) menekítették az ereklyét, bár már 1699-ben 
visszaszállították.20 A 18. század elején valószínűleg Grábócon is meghonosodott 
Štiljanović tisztelete, mivel a  grábóci szerzetesek éppen a  šišatovaci kolostorba 
menekülve vészelték át a Rákóczi-szabadságharc idejét.21

A kultusz terjedésével együtt bővült a Štiljanović életéről szóló legendárium. 
Halála után nem sokkal készült első, 1631-es másolatban fennmaradt hagiográfi ai 
szövegek szerint a magyar király hadi érdemeit elismerve részesítette birtokado-
mányokban Štiljanovićot; egy ilyen, neki adományozott városban halt meg, fele-
sége pedig a szomszédos hegyen temettette el. A szöveg eredetileg nem említett 
helységnevet; azt a megjegyzést már utólag szúrták be, hogy Štiljanović az ural-
kodótól Siklós városát kapta és vele „magyar királyságot”, vagyis a terület feletti 
joghatóságot.22 A szövegek beszámolnak róla, hogy mikor a háborús pusztítások 
miatt éhínség tört ki, saját magtáraiból gabonát osztott a szerbeknek, és mivel az 
éhezés a következő években sem enyhült, elengedte a nép adósságait; irgalmassá-
gát a szerző az ószövetségi Józsefével állította párhuzamba (1Móz 44–45). Testét 

15 Golub 2014–2015: 307–308; Szent István: 14.
16 Golub 2014–2015: 308.
17 Golub 2014–2015: 309; Petrović 2015.
18 Szent István: 19; Zarić 1985: 72–73.
19 Szent István: 16; Golub 2014–2015: 309.
20 Golub 2014–2015: 309–310.
21 Štiljanović grábóci tisztelete a század során folyamatosan kimutatható, ereklyéinek átvitelére írt 

liturgikus szövegek két itteni kéziratos könyvben is megtalálhatóak. (Golub 2014–2015: 311.)
22 Golub 2014–2015: 308.
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kívánsága szerint Siklós mellett, Göntér (Đuntir) faluban23 helyezték nyugalomra. 
A sír a temetés után éjjel fényesen ragyogott, a törökök pedig – kincset remélve – 
ásni kezdtek a dombon, de arany helyett Štiljanović romlatlan, édes illatot árasztó 
testét találták meg. A  szerémségi szerzetesek pénzen megváltották és monosto-
rukba vitték a szent hamvait.24

1. ábra. Siklósi Szent István és Siklóson őrzött ikonja. Fotó: Erdős Zoltán.

A hopovói monostor 1654-ben készült freskója új elemet vezetett be Štiljanović 
ikonográfi ájába: a szerb uralkodó-szentek között tűnt fel hercegként, és uralkodói 
felségjelvényeket visel. Az oszmán uralom idején ugyan elveszett a  szerb állami-
ság, egy magasabb, szakrális valóság visszfényeként azonban reprezentálható volt 
az a világrend, amelynek szerves része volt a szerb állami és egyházi szuverenitás. 

23 Engel 2001: No.1213.
24 Golub 2014–2015: 308; Medaković 1981: 181.
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Ez az ábrázolási hagyomány élt tovább a 18. században; olykor kimondottan szerb 
királyként jelenítették meg Štiljanovićot. A  karlócai metropoliták törekvése volt, 
hogy a  szerb uralkodóházak folytonosságát reprezentálják, Štiljanovićot pedig 
a Nemanjić-, Lazarević- és Branković-házak utolsó leszármazottjaként ábrázolják.25

A 18. században tovább erősödött Štiljanović siklósi kötődése, és uralkodói 
rangjának kihangsúlyozása. Siklós a képi ábrázolások közül a Davidov Stanoje Po-
povićnak tulajdonított ikonon 1740 körül jelent meg először.26 A cél egyértelműen 
az volt, hogy a szent deszpota alakja révén, egymásba fonódó történeti, közjogi 
és vallási érveléssel igazolják a  szerbek lakta területekre emelt igényt. Ez direkt 
módon fogalmazódott meg a šišatovaci monostor 1702-ben született leírásában: 

„A templom egyik koporsójában, amely selyemmel van betakarva, nyugszik Stefan 
Štiljanović megsötétedett, elenyészhetetlen teste, melyet a szerzetesek szentnek tekin-
tenek. Róla a rácok azt mesélik, hogy az ő idejében kapta meg Szerbia a Szerémsé-
get.”27 Ez az egyre inkább tisztán politikaivá váló program hozzájárult, hogy a 18. 
század első felétől laicizálódott az uralkodó-szentek ábrázolása.28

Štiljanović tisztelete az 1730-as évektől válhatott meghatározóvá a  szerb or-
todox hívők körében; ebben kiemelkedő szerepet játszott a pánszláv eszme korai 
képviselője, Hristofor Žefarović. Žefarović 1737-ben a  bođani monostor, majd 
a siklósi templom (mára megsemmisült) falképeit festette meg, és ő készítette el az 
1741-ben Bécsben megjelent Stemmatographia rézmetszeteit.29 Ez a mű a karlócai 
érsekség politikai törekvéseit szolgálta: megjelenését IV. Arsenije pátriárka bécsi 
látogatásához időzítették, aki Mária Teréziával tárgyalt a szerbek Illíria egészére 
formált igényéről. 1753-ban Žefarović önálló rézmetszetet készített, melyen Štil-
janović „szerémségi deszpota” titulussal tűnik fel, hátterében Marót és Šišatovac 
látható (Siklós viszont hiányzik).30 Más ábrázolási hagyományhoz kötődik a Srbl-
jak 1761-es rîmnici kiadása, a szerb szentek népszerű barokk galériája. Ennek fel-
használásával készült a grábóci monostor barokk kántorpadján látható kép, mely 
uralkodói ornátusban ábrázolja Štiljanovićot: vállán hermelines palástot, fején 
koronát visel, jobbjában keresztet, baljában jogart tart.31 A nagy példányszámban 
készült metszetek hozzájárultak a szentek, köztük Štiljanović tiszteletének terjedé-
séhez és a szerb nemzeti identitás erősödéséhez.32

Az 1767-ben készült életrajz több adattal egészíti ki a  korábbi szövegeket 
pontosítva, hogy hogyan szállt Štiljanovićra az uralkodói méltóság, és mikor 

25 Medaković 1981: 181; Zarić 1985: 74.
26 Golub 2014–2015: 308.
27 Szent István: 17.
28 Medaković 1981: 182–183.
29 http://macedonia.kroraina.com/hzh/gal/index.html – Letöltés: 2018. augusztus 18.
30 Golub 2014–2015: 310; Medaković 1981: 184.
31 Golub 2014–2015: 307, 310.
32 Vö. Medaković 1981: 184–186.
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jutott Siklós birtokába. Štiljanovićot, mivel a hagyományok szerint oldalági ro-
konságban állt a Branković családdal, az utolsó deszpota, Jovan Branković öz-
vegye hívta a Szerémségbe, és ráruházta a deszpotai címet. Siklóst néhány évvel 
később, 1508-ban kapta meg a király adományaként.33 A történeti irodalomban 
és a köztudatban hosszú ideig ezek az értesülések hagyományozódtak át.

Egymásnak feszülő narratívák kialakulása

A Štiljanović történeti jelentőségéről szóló új szerb mesternarratíva 1848–1849-ben 
született meg, a 16–18. századi hagiográfi ai irodalom elemeit felhasználva. A hagyo-
mány a korábbiakhoz képest alig bővült újabb elemekkel, jóval hangsúlyosabbá vált 
viszont a szándék a szerbek lakta területekre formált igény megalapozására.

A karlócai szerbek 1848. április 14-én megjelent memorandumukban nyil-
vánították ki, hogy csatlakozni kívánnak a horvát–dalmát–szlavón királysághoz. 
A  Bánságra, a  Szerémségre, a  Bácskára és Štiljanović adománya révén Baranyá-
ra vonatkozóan is találtak hivatkozási alapot. „Brankovics János deszpota halála 
után neje, Ilona és leányai kormányozták, ez utóbbi behívta Zahumlje Pastrovics 
területéről rokonát, Siljánovics István knézt, azután Ilona a török elől elmenekült 
testvéréhez, Jaksics Márkhoz és Siljánovics is Kapnikból Morovicsba költözött, innét 
is a töröktől szorítva népével átment a Dráván és 1508-ban a II. Ulászló által neki 
adományozott Siklós lett a deszpota székhelye, ki itt 1515-ben halt meg.” A szerbek 
ekkor maguk választhattak a katonák sorából deszpotát, azaz vajdát, „mely jogun-
kat később elkobozták”.34 Evvel egybehangzóan nyilatkozott Alexander Stojačković 
karlócai líceumi tanár, történész és politikus 1849-ben Bécsben megjelent munká-
jában: 1508 és 1515 között Siklós központtal Ulászló adományából szerb vajdaság 
állt fenn.35 A  szerb (és részben a magyar) történetírók körében Stojačković lett 
a  leggyakrabban hivatkozott forrás. Lényegében az ő értesüléseit ismételte meg 
Radoslav Radić, mikor (kimondottan Szalay Lászlóval szemben érvelve) a Monar-
chiában élő szerbek egyházi alkotmányáról értekezett.36

A narratíva a szerb történetírásban egyeduralkodóvá vált,37 és néhány kisebb 
momentumtól eltekintve38 már alig gazdagodott a század végéig. Baranya várme-

33 Golub 2014–2015: 309.
34 Margalits 1918: 178–179.
35 Várady 1921: 279.
36 Radić 1877: 13–15.
37 A kivételt a péterváradi katolikus plébános Ilija Okrugić jelenti: a Szerémség történetéről szóló 

munkájában Siklóst nem említi, szerinte Štiljanović 1508-tól Marót várában székelt, és itt is halt 
meg. (Margalits 1900: 46.)

38 Spiridon Gopčević trieszti történész regényes történetet kapcsol Štiljanovićhoz, melynek 
főhőse unokaöccse, a renegáttá váló Stevo Kaluđorđević. (Gopčević 1877: 163–174). A šišatovaci 
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gye millenniumi monográfi ájának néprajzi fejezete szintén tényként közli, hogy 
Štiljanović 1508-ban adományként megkapta Siklóst, szerb családokat telepített 
a környékre, akiket hét évig kormányzott, majd miután 1515-ben elhunyt, a Gön-
téren temették el.39 Az Osztrák–Magyar Monarchiát bemutató, reprezentatív so-
rozat Szerémségről szóló kötete is csak stiláris eszközökkel színesíti Štiljanović 
katonai erényeit és emeli ki Baranya felett gyakorolt szuverenitását: „Bátran védte 
az országot a török ellen, s 1508-ban II. Ulászló király parancsára szerbjeivel a Sze-
rémségből Baranyába vonúlt s ezentúl a királytól neki adományozott Siklós várában 
tartózkodott”. Zászlósúrként bandériumot tartott fenn a déli határok védelmére, 
1515. október 4-én hunyt el.40 A szerzőpáros tehát már nem csak királyi adomány-
ról tud, hanem kifejezett uralkodói utasításról, amelynek birtokában Štiljanović 
letelepíthette a vele érkezett szerbeket.

***

A szerb területi igényeket megalapozó narratívával szemben a 19. század közepé-
től épült ki az annak érvrendszerét elutasító magyar ellen-narratíva. A legnagyobb 
hatást Szalay László 1861-ben megjelent műve gyakorolta, melyben kategoriku-
san elutasította a szerbek Magyarországon belüli önállóságát. A 15–16. századra 
vonatkozóan a Brankovićok és a Berislavićok deszpotai, valamint Cserni Jován 

„cári” címének jogi tartalmát elemezte.41

Štiljanović neve ezen viták közepette bukkant fel először a  magyar történe-
ti irodalomban. Nem meglepő, hogy a korszak magyar történészei a szerbekkel 
homlokegyenest ellenkezően látták Štiljanovićot: tevékenysége az ő szemükben 
a magyar állameszme tagadását jelentette. A siklósi adományt és az ehhez kapcso-
lódó történeteket ugyan nem cáfolták, de életútjának rekonstrukciójába beiktat-
tak egy olyan elemet, amelynek segítségével egész politikai pályáját érvénytelenít-
hették. Az 1857-ben kiadott Verancsics-évkönyv néhány mondata alapján fontos 
szerepet tulajdonítottak neki a  Dózsa-féle parasztháborúban, megalapozatlanul 
azonosítva őt a szövegben szereplő István vajdával.42

Szentkláray Jenő szerint Štiljanovićot az utolsó deszpota, Jovan Branković 
özvegye hívta a Szeremségbe, és ruházta rá az uralkodói címet. Az al-dunai na-
szádos fl otta fenntartásában szerzett érdemeiért Ulászlótól megkapta Siklós várát. 

„Zalánkeménben, Péterváradon és Zimonyban számos szerb családot telepített le, 

monostor történetéről szóló, 1883-ban megjelent munka Štiljanovićnak tulajdonítja a monostor 
alapítását. (Margalits 1902: 708.)

39 Várady–Jagics 1896: 104.
40 Hradzsics–Hranilović 1901: 562.
41 Szalay 1861: 4–11.
42 Szalay 1857: 7, 11.
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köztük a  hat Bakics testvért és Monaszterli Pétert jobbágyaikkal együtt.”43 1514-
ben azonban a király ellen fordult: „élére állt ama honárúló szerb népnek, mely 
függetlenítvén magát a  magyar szent-korona felsőbbsége alól, önálló tartományt 
szándékozék kikerekíteni magának Magyarország déli végeiből”; árulásáért Török 
Imre végeztette ki.44 Štiljanović akciója példát adott a szerb függetlenségi törekvé-
seknek: Cserni Jován mozgalma második megnyilvánulása volt „a magyarországi 
szlávság territoriális aspiratioinak” avval a lényeges különbséggel, hogy Jován nem 
akart elszakadni a Szent Koronától.45

Márki Sándor lényegében változtatás nélkül vette át Szentkláray elbeszélésé-
nek első részét Siklós birtoklásáról és a szerb családok szerémségi betelepítéséről,46 
1514-ben játszott szerepét azonban még nála is negatívabban ábrázolta. Szerinte 
Štiljanović Dózsa sikereinek láttán, „mint elődei közül annyian, ő is cserben hagyta 
a királyt”, aki amúgy sem ismerte el deszpotai címét. A független szerb fejedelem-
ség létrehozása érdekében szövetkezett Dózsával, és „fellázította a délvidéki szerbek-
nek egy részét s dunai naszádosai a parasztokkal versenyt pusztították a nemeseket”. 
A szerb naszádosok a dunai átkelésekben is segítették a kereszteseket. Miután az 
Oláh Balázs és Nagy Gergely vezette nándorfehérvári csapatok szétverték Barabás 
pap kereszteseit, Štiljanović rajtuk ütött és legyőzte őket.47 Márki egy későbbi cik-
kében még egy pálfordulással megtoldotta Štiljanović árulásainak sorát. Eszerint 
a Nagy Antal vezette csapatok vereségét látva, „ki idáig a kuruczokkal tartott, most 
szintén ellenök fordult a naszádosokkal és a ráczokkal együtt.” Bár így ismét királyi 
zászló alatt harcolt, Török Imre korábbi bűneiért elfogatta és felnégyeltette.48

Érdekes módon a magyar narratíva elemei, amelyeket pedig éppen azért alkot-
tak meg, hogy hiteltelenné tegyék a Štiljanović-hagyományt, megjelentek a szerb 
történetírásban is. Alexa Ivić a Dózsa-féle parasztháborúhoz kötötte Štiljanović 
halálát: szalánkeméni vajdaként szolgált, Dózsa párthíve lett, megfutamította és 
összes zsákmányától megfosztotta Oláh Balázs csapatait. A  bán ezért Nándor-
fehérvárra hívatta és kivégeztette.49 Hasonló jelenség a másik oldalon is feltűnt: 
Lechner Viktor a Pécsi Napló hasábjain megjelent írásában kizárólag a szerb nar-
ratíva elemeit használta. Szerinte Štiljanović „a Brankovicsok udvarában nevelke-
dett”, így lett a vajdai tiszt örököse. A török nyomás miatt, Ulászló király ajánla-
tát elfogadva, 1498-ban telepedett a védettebb Baranyába, ahol „zavartalanabbul 

43 Szentkláray 1885: 77.
44 Szentkláray 1885: 77–78.
45 Szentkláray 1885: 100.
46 Márki 1913: 382–383.
47 Márki 1913: 499–500.
48 Márki 1914: 173, 181. Ugyanez áll Bács-Bodrog vármegye monográfi ájában: „az álnok Szilyáno-

vics deszpota […] midőn a pórlázadás sorsát veszni látta, a nemességnek ajánlotta fel szolgála-
tait”. (Reiszig é.n.: 77.)

49 Margalits 1918: 688.
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szentelhette magát népe jólétének előmozdítására.” Ezután leírja a  gabonaosztás 
legendáját (1510-re datálva), majd beszámol a göntéri temetésről és arról, hogy 
a holttestet csodálatos módon távoli rokona, az oszmán fogságba esett és renegát-
tá lett Amin basa találta meg.50

***

A baranyai szerbek számára a Göntér kitüntetett szereppel bírt. Mint Štiljanović ha-
gyomány szerinti első temetkezési helyét, 1896-ban kriptalappal és kereszttel jelöl-
ték meg, vaslánc-kerítéssel vették körül.51 A 19. század végén már bizonyosan nagy 
múltra tekintett vissza a göntéri búcsú, amelyet minden évben augusztus 13-ról 14-re 
virradó este rendeztek meg. Ez a „tündéries ünnepély” elsősorban a szerb ifj úság kö-
rében volt népszerű, akik távolabbi vidékekről is szép számban érkeztek, és a környék 
magyar falvaiban öltöztek fel szerb viseletbe. Az egyházi szertartás után zeneszó és 

– a polgári szórakozási formák hatására – szépségverseny várta az embereket.52

A siklósi szerbek számára a helyszín és a kultusz kiemelt fontossággal bírt; ez 
magyarázza, hogy a göntéri emlékhely fejlesztése érdekében nem riadtak vissza az 
áldozatvállalástól. „Most még csak egyszerű, vörösre festett s Stiljanovics szt.-István 
festett képével ellátott kereszt jelöli a helyet, hol a szerb nép egyik nevezetes férfi a 
nyugodott, azonban a siklósi gör. kel. hitközség már folyamodott a minisztériumhoz, 
hogy országszerte eszközlendő gyűjtést engedélyezzen egy ott építendő kápolna javá-
ra” – adta hírül a Pécsi Napló 1893-ban.53

A szerb megszállás időszaka Baranyában

Štiljanović alakja 1919 és 1921 között, Baranya szerb megszállása idején előtérbe 
került, hiszen a székhelyét Siklóson berendező deszpotáról kialakított kép a térség 
feletti délszláv uralom előképét jelentette, sőt, a közvetlen folytonosságot is igye-
keztek kimutatni. Az újságíró Milan Glibonjski Siklóson talált egy szerb egyházi 
könyvbe írt feljegyzést Štiljanovićról, és Bogádon is hasonló kéziratra bukkant, 
melyből önként adódott a következtetés: „Ez a falu valóban szerb volt, és az embe-
rek, akiket láttunk, leszármazottjai vitéz törzseinknek, amelyek részt vettek a szer-
bek nagy vándorlásában.”54

50 Lechner 1893: 1–2.
51 Czirfusz 1963: 92.
52 Baksay 1896: 328–329; Kálmán 1882: 98.
53 Lechner 1893: 2.
54 Hornyák 2006: 50–51.
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A megszállás után régészeti feltárást szerveztek a Göntéren,55 majd az első vi-
lágháború idején lerombolt síremlék56 helyére új obeliszket emeltek. Az emlék-
művön mindenekelőtt Baranya új urairól emlékeztek meg: „I. Péternek, a Szerbek, 
Horvátok és Szlovének királyának uralkodása idején és Sándor trónörökös fővezér-
lete alatt a szerb hadsereg felszabadítván Baranyát, 1919. aug. 1. (14-én) legelsőnek 
lerója a kegyelet adóját az utolsó szerb despota, Stiljanovics István iránt, aki elesett 
a nemzeti jogokért és szabadságért vívott harcokban 1515-ben.” A sírt fedő kőlap 
felirata viszont a hely szakrális jellegére utalt: „Itt van sírja Stiljanovics Istvánnak, 
a szerb hercegnek és despotának. Meghalt Siklóson, 1515. okt. 4-én és szent teste át-
vitetett Sisatovac kolostorba 1547-ben.”57 Az emlékmű átadásán jelen volt számos 
baranyai szerb, az eszéki laktanyából kivezényelt katonai egység és katonazenekar, 
valamint több polgári és katonai méltóság, összesen mintegy tízezer fős tömeg.58

Štiljanović kultuszát erősítette a róla elnevezett dárdai (Darda) olvasókör, a szerb 
diákok 1921 márciusában megnyílt pécsi kollégiuma,59 valamint a  pécsi árvaház, 
a belvárosi elemi népiskola Széchenyi téri épületében berendezett Dom Štiljanović. 
Célja az volt, hogy biztosítsa a magyar árvaházakból kiemelt szerb árvák felnevelé-
sét, fenntartásáról a Stevan Štiljanović Despota Társaság gondoskodott.60

Štiljanović alakja nem kizárólag a  szerb legitimációs törekvéseket szolgálta. 
Haláláról elterjedt egy másik elbeszélés is, melyben megbújik a  magyar és dél-
szláv népek nemességgel szembeni összefogásának eszméje, így alkalmas lehetett 
a  béke megteremtésére. Štiljanović bőkezűségének köszönhetően nagy szeretet-
nek örvendett a köznép körében, nemzetiségre való tekintet nélkül. „A feljegyzés 
és a  nép elbeszélése szerint a  nép rendkívüli módon ragaszkodott ehhez az ural-
kodóhoz, amit a magyar nemesség nem nézett jó szemmel. Mind jobban gyűlölte 
őt és fondorlatot szőtt ellene. Bevádolták a magyar királynál, hogy felkelést készít 
elő, hogy megszerezze magának a magyar trónt. A magyar király erre megengedte 
a magyar nemességnek, hogy elfoglalja városát és őt magát kivégezze. Embertelen 
kínzást követően kivégezték, majd a hóhérok négy részre vágták testét s a részeket 
kiszögezték Siklós négy kapuja fölé. […] A despota testét szerzetesek szedték le a vá-
roskapukról, és miután olajjal bekenték, a ’Göntér’ (Đuntir) nevű dombon kiásott 
sírba temették.” A nép szentként tisztelte Štiljanovićot, a Göntért is szent helynek 
tekintették, amely gyakran szolgált keresztelők és esküvők színhelyeként.61

***

55 Horváth 1931: 75.
56 Czirfusz 1963: 92.
57 Horváth 1930: 2.
58 Hornyák 2006: 61.
59 Szent István: 18.
60 Hornyák 2006: 58; Rajczi 1974: 6.
61 Hornyák 2006: 59–60.
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A magyar szerzők nagyon hamar megfogalmazták a  szerb narratívával szembe-
szegeződő újabb ellen-narratívát. A tét immár Baranya hovatartozása, a megszál-
lás alatt álló területek sorsa volt – ez magyarázza a kíméletlen mítoszrombolást. 
A legdühödtebben még az események sűrűjében, 1921 júniusában a tudós levéltár-
nok és hírlapíró, Várady Ferenc fogalmazott, gyökeresen más hangnemben, mint 
egykor a millenniumi megyei monográfi ában. Kijelentette, a független baranyai 
szerb vajdaság csak mítosz, az önjelölt vajdaként fellépő Štiljanović valójában csak 
rablóvezér volt, aki „fosztogatta a magyar föld népét, s nem is természetes halállal 
múlott el, hanem úgy végezték ki.”62

Kifi nomultabb érvelést alakított ki egy évtizeddel később megjelent cikkében 
és könyvében az újságíró-hivatalnok Horváth Kázmér. Kimutatta, hogy a Štilja-
novićhoz kapcsolódó mitológiát nagyrészt az 1848 utáni szerb történetírás alkotta 
meg avval a céllal, hogy igazolják a szerbek szabadságharc alatti állásfoglalását és 
alátámasszák területi igényeiket.63 Mivel területi igényeiket a szerbek Štiljanović, 
a Baranya északi és Tolna déli részén „uralkodó” Bakicsok, valamint Frangepán 
Kristóf birtokjogaira alapozták, ezért Horváth ezeket a tételeket cáfolta. Štiljano-
vićra vonatkozóan megállapította, hogy az ortodox hagyományon kívül egyetlen 
forrás sem igazolja Siklós adományozását, ami már csak azért is elképzelhetetlen, 
hisz a mezőváros a kérdéses időszakban a Garaiak, majd a Perényiek kezén volt. 
Ráadásul Baranya az ország egyik legsűrűbben lakott területe volt, ezért életsze-
rűtlen 4000 szerb család betelepítését feltételezni.64 A történeti Štiljanović délszláv 
segédcsapatok parancsnoka lehetett, aki 1543-ban 200-300 emberével részt vett 
Valpó védelmében, de semmi köze sem volt Siklóshoz és a Göntérhez, nem épített 
ki szerb államot, nem halt mártírhalált 1515-ben, sőt: nem temethették el a Gön-
téren, és az is lehet, hogy nem szerb, hanem horvát származású volt.65

A helytörténeti szakirodalom ugyanekkor korántsem volt egységes Štiljanović 
megítélésével kapcsolatban. Bálint Ferenc lényegében elfogadta a  szerb narratí-
vát, amelyet talán Baranya millenniumi monográfi ájából vett át: Štiljanović 1508 
után Ulászló adományából bírta Siklóst, hét évig kormányozta a magával hozott 
népet, halála után a Göntéren temették el és szentté avatták.66 Bizonyára számos 
ember követte Baranyába, a siklósi szerb egyházközség legalábbis alighanem az ő 
idején alakult meg.67 Siklós másik monográfusa, Fejes János jóval kritikusabb volt. 
Szerinte Štiljanovićnak al-dunai szolgálataiért a király megengedte, hogy „Siklós 
vidékére jöjjön s innen igazgassa a Szerbiából, a Morava folyó mellékéről idehozott, 

62 Várady 1921: 279–280.
63 Horváth 1930: 1–2.
64 Horváth 1931: 75–76.
65 Horváth 1930: 2–3; Horváth 1931. 75–76.
66 Bálint 1928. 22; Meglepő módon ugyanezt, azaz a szerb narratíva elemeit közli a Baranya felsza-

badulásának évfordulójára kiadott emlékkönyv is. Matolay–Zsadányi 1930: 40, 44.
67 Bálint 1928: 52.
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és a Dráva vidékén ideiglenes szálláshoz jutott népet.”68 Adományozás helyett tehát 
pusztán ideiglenes letelepedési engedélyt említ, sőt, Márki Sándor és Szentkláray 
Jenő munkái alapján az ortodox vallási hagyomány alapját is támadja: Štiljano-
vićot nem temethették el a Göntéren, hiszen a parasztháború után a Délvidéken 
felnégyelték.69

***

A göntéri búcsú megtartását 1921 után nem akadályozták a  magyar hatóságok, 
azonban mivel a siklósi szerbek nagy része a pópával együtt a délszláv államba 
költözött, alig maradtak, akik a  hagyományt ápolhatták volna. Az utolsó szerb 
búcsút az 1930-as években tartották a  Göntéren,70 1942-ben pedig már azt je-
gyezték fel a megfi gyelők, hogy Siklós mellett „gondozatlanul áll a hajdan díszes 
síremlék”.71 (Štiljanović kultuszára azonban nem az elvándorlás, hanem a horvát 
nacionalizmus jelentette az igazi veszélyt: a šišatovaci ereklyét az usztasák várható 
akciói elől kellett biztonságba helyezni, ezért 1942-ben a belgrádi püspöki székes-
egyházba menekítették – ma is ott őrzik.72)

A Štiljanović-hagyomány 1945 után

Štiljanović alakja a második világháború után – egyházi jellege, illetve a Jugoszlá-
viával való hűvös viszony miatt – közel két évtizeden át nem jelent meg a  ma-
gyar történetírásban. Baranya politikai vezetése 1963 elején kísérelte meg először, 
hogy a  göntéri hagyományokat beillessze a  térség „haladó hagyományai” közé. 
Előkészületeket tettek az 1956-ban ismeretlen tettesek által ledöntött kereszt hely-
reállítására, a történeti adatok feltárásával pedig megbízták Szabó Gyulát, a Janus 
Pannonius Múzeum helytörténészét.73

Szabó tanulmánya ugyan végül nem készült el, Czirfusz János tollából azon-
ban megjelent egy ismeretterjesztő cikk. A szerző több átöröklődő tévedést is 
tisztázott: cáfolta, hogy Štiljanović deszpotai vagy hercegi rangot viselt, bizony-
talannak ítélte, hogy részt vett a Dózsa-féle parasztháborúban,74 hogy 1515-ben 

68 Fejes 1937: 111.
69 Fejes 1937: 111, 115.
70 Perics 1996: 9.
71 Baranyay 1942: 189.
72 Az aggodalom nem volt alaptalan, a templom a világháború során teljes berendezésével együtt 

megsemmisült. Golub 2014–2015: 308–309.
73 Th iery 1963: 5.
74 Ennek ellenére még hosszú ideig fel-felbukkant a  magyar történeti köztudatban Štiljanović 

1514-es szerepének toposza. (Th iery 1963: 5; Vass 1979: 7.)
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halt meg, és végül források híján elvetette, hogy Siklós ura lett volna, bár azt, 
hogy valamiféle kapcsolatban állhatott a  várossal, nem zárta ki.75 A  cikk leg-
fontosabb eleme, hogy felhívta a fi gyelmet a Štiljanovićhoz kapcsolódó hagyo-
mányra, és ezen keresztül a népek barátságának eszméjére, kilépve a több évszá-
zados, konfl iktusra épülő narratívák keretei közül. „Stilyánovity nem volt herceg, 
deszpota, király vagy cár, de mint a közös ellenség ellen küzdő várkapitány, a nép 
barátja volt, akit még ma sem felejtettek el, aki megérdemelné, hogy emlékét mi 
is őrizzük, sírját helyreállítsuk. Szerb honfi társaink örömmel jönnének össze sírjá-
nál föleleveníteni népi szokásaink szépséges dalait, táncait, és megyénk folklórja is 
gazdagodnék egy régi színnel.”76 Annál is inkább jó alkalom volna ez a barátság 
megélésére, hiszen a kólóba régebben is „a környék más nemzetiségű lakosaiból 
is sokan bekapcsolódtak.”77

Czirfusz felhívásával szemben a magyar történetírás az 1970-es évektől kezdve 
a Štiljanović-hagyomány lebontását végezte el. Szakály Ferenc a korábban Štiljano-
vić-tyal gyakran együtt emlegetett Cserni Jován mozgalmának elemzését végezte 
el. Megállapította, hogy azok a  vonások, amelyeket gyakran tulajdonítanak Štil-
janovićnak, Cserni Jován mozgalma esetében sem igazolhatóak: nem tekinthető 
szociális, antifeudális mozgalomnak, nem bírt egyértelműen etnikus tartalommal, 
és nem mutatható ki benne átgondolt politikai célkitűzés, szerb nemzeti törekvés 
sem.78 A deszpotai címet ugyan az uralkodók nem ismerték el, a szerbek körében 
azonban nagyon erős volt a vallásos elemekkel átszőtt államiság- és hivatástudat, és 
ebben a deszpoták központi szerepet játszottak.79 Štiljanović a cím jelentősége el-
lenére sem lehetett a szerb telepítési mozgalom kezdeményezője, és tömegbázissal 
sem igen rendelkezhetett. A 16. század első felében ugyanis csak szerb szórványok 
mutathatóak ki a Dél-Dunántúlon, a nagyobb tömbben betelepedő szerbeket pe-
dig 1529-ben a magyar nemesség fegyverrel űzte el Baranyából.80 A Štiljanovićnak 
tett siklósi adományt az új várostörténeti monográfi a nem is említi.81

***

A szerb szakirodalom jóval visszafogottabban végezte el a hagyomány kritikáját. Dejan 
Medaković akadémikus, művészettörténész a sajátos szerb történeti tudat részeként 
mutatta be az uralkodó-szentekhez, köztük a Štiljanovićhoz kapcsolódó ábrázolási 

75 Czirfusz 1963: 90–92.
76 Czirfusz 1963: 92.
77 Czirfusz 1963: 90.
78 Szakály 1979: 251–259.
79 Szakály 1993: 76.
80 Szakály 1993: 80–81; Bakics Pál levele I. Ferdinándnak, Lak, 1529. jún. 17. Id.: Varga 2009: 200.
81 Font 2000.
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hagyományokat. Medaković áttekintése szerint a végvidéki várnagyot, aki 1540 kö-
rül eltűnt a forrásokból, hamarosan uralkodóként aposztrofálták, hogy az egyház ál-
tala reprezentálhassa a szerb uralkodóházak, ezáltal a szerb állami lét folytonosságát.82 
A szintén művészettörténész Zarić Štiljanović 17–19. századi ábrázolásait elemezte, 
összefüggésben a hagiográfi ai szövegekkel, kimutatva, hogy az ikonok, metszetek és 
faragványok a  karlócai metropoliták politikai programjába illeszkedtek.83 A  szerb 
kutatásokhoz kapcsolódik Golub Xénia cikke. Az irodalom- és művészettörténész 
szerző kizárólag szerb szakirodalmi művekre támaszkodva rekonstruálja Štiljanović 
életútját, elemzi a 18. századi ábrázolásait, azok hatását a Grábócon látható barokk 
ábrázolásra, elhelyezve mindezt a monostor ikonográfi ai programjában.84

A népszerű irodalomban azonban továbbra is előtérben maradt a  legendák 
identitásépítő és legitimációs funkciója. Egyes írásokban a 18. századi hagyomá-
nyoknak megfelelően Štiljanović a 10–15. századi szerb uralkodók örököseként 
tűnik fel, más írások inkább katonai szerepét, életszentségét, a halálát és szentté 
avatását kísérő csodajeleket emelik ki.85 A  jogász-író Mikica Ilić a kánont meg-
erősítendő állította össze a szerb szentekről és hősökről készített legendáriumot. 
Štiljanović kapcsán a gabonaosztásról, a török elleni hősies harcokról, temetéséről, 
valamint a  holttest csodás megtalálásáról és Šišatovacra szállításáról emlékezik 
meg egy-egy novellában.86

A siklósi szerb közösség kiadásában megjelent összeállítás közli a  Štiljanović 
alakjához kapcsolódó hagyományok nagy részét, de pontosítva, és a történeti ada-
tok közé illesztve azokat. A deszpotai címet például Štiljanović nem Jovan Branković, 
hanem annak utóda, Ivaniš Berlislavić halála után örökölte meg.87 A szerző a koráb-
biaknál jóval valószerűbb formában mutatja be Štiljanović katonai szerepét, kiemel-
ve önzetlenségét, melynek köszönhetően messze felülmúlta a kor erkölcsi átlagát. 
Az 1530-as évek elején „I. Ferdinánd királyhoz és szövetségeseihez küldött leveleiben 
arról tudósít, hogy saját, jól felszerelt hadseregével fel tudná venni a harcot az oszmán 
haderő támadásaival szemben. Štiljanović, szemben Ferdinánd többi szövetségesével, 
segítségét nem köti feltételekhez, főleg nem anyagi feltételekhez.”88 Hivatkozás nélkül 
közli, hogy 1537 októberében Štiljanović részt vett a garai csatában, majd értékes 
információkkal segítette a hadvezetést, 1543-ban pedig két hónapig védte Valpót.89

***

82 Medaković 1981: 181.
83 Zarić 1985.
84 Golub 2014–2015: 307–311.
85 Petrović 2015.
86 Ilić 2003: 29–47.
87 Szent István: 5–7.
88 Szent István: 8.
89 Szent István: 13–14.
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A göntéri búcsúk régi hagyományára helyi értékként 1963-ban a megyei tanács, 
majd 1992-ben a siklósi Vár- és Múzeumbarát Egyesület is felhívta a fi gyelmet,90 
1990-ben pedig a  szerbek betelepedésének 300. évfordulója alkalmából tervbe 
vették a  siklósi szerb templom és a  göntéri emlékmű rendbetételét.91 A  szertar-
tást azonban csak az 1990-es évek közepétől rendezhette meg ismét a baranyai 
szerbség. A szent liturgiát éveken át a felújításra váró templomban tartották meg, 
a búcsúhoz kapcsolódó kulturális rendezvény viszont egyre gazdagodott. 2017 au-
gusztusában a Pélmonostorról (Beli Manastir) érkezett táncegyüttes szerb, horvát 
és magyar néptáncokat adott elő, és az eseményen részt vett az Országos Szerb 
Önkormányzat elnöke, szóvivője, képviseltették magukat a  siklósi nemzetiségi 
önkormányzatok, és számos vendég érkezett Budapestről, Pomázról, Szegedről, 
sőt Horvátországból, Boszniából és Szerbiából is.92

Štiljanović a  szerbek történeti emlékezete és kulturális identitása szempont-
jából világszerte hasonlóan kitüntetett jelentőséggel bír. Szülőfaluja, a monteneg-
rói Bečići, ahol a  középkori Szent Tamás-templom helyén 1875-ben szenteltek 
templomot Štiljanovićnak, minden év október 17-én (a Gergely-naptár szerint: 
október 4-én) tart búcsút.93 Újvidéken (Novi Sad) és Belgrádban is minden évben 
fényes külsőségek között tartják meg az ünnepét, Karancson (Karanac) és Augs-

90 Perics 1992: 100.
91 A hazai szerbek ősei… Új Dunántúli Napló 1990. április 10. 4.
92 Sz.A.: Istentisztelet törött kőkockákon. Új Dunántúli Napló 1996. augusztus 28. 9; Szerb vecser-

nye. Új Dunántúli Napló 1999. augusztus 17. 10; A  Siklósi Szent Istvánra emlékeztek. Siklósi 
Aranytrombita 2017. augusztus, 3.

93 Petrović 2015.

2. ábra. Szertartás a Göntéren, 2018. augusztus 5. Fotó: Erdős Zoltán.
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burgban pedig templomot szenteltek neki és feleségének. Napjainkban tehát ismét 
a hagyományok identitásbiztosító szerepe került előtérbe, különösen a diaszpóra 
körében. Ahogyan a siklósi szerb közösség fogalmazott visszatekintve a Štiljano-
vićhoz kapcsolódó gazdag hagyományra: „Eképpen is igyekeztek a baranyai szer-
bek megőrizni despota Stefan Štiljanović emlékét, aki mindenük volt – szentjük és 
vezérük – göntéri sírja pedig az össznépi öröm és fájdalom találkozóhelye.”94

Összegzés

A Štiljanović alakja körül kialakult legendaképződés legfontosabb jellemzője, 
hogy a hagyományok nagy része a történeti adatok közötti résekben „virágzott 
ki”: e hagyományok nem állnak ellentétben a kevés, forrásszerűen alátámaszt-
ható ismerettel, hanem kiegészítik, kiszínezik azokat. Nehezen bizonyítható pél-
dául, hogy Štiljanović hercegi családból származott, vagy hogy részt vett Valpó 
védelmében, de a  források nem is zárják ki mindezt. Az egyetlen kivételt Štil-
janovićnak a Dózsa-parasztfelkelésben játszott szerepe jelenti: ez a feltételezés 
nem egyeztethető össze sem az egykorú feljegyzésekkel, sem a hagyomány többi 
elemével, a magyar történeti narratívának viszont jól megfelelt ez az értesülés, 
és ennek érdekében megengedhetőnek bizonyult az egyetlen idevágó forrás 

„nagyvonalú” értelmezése is.
A szerb történeti hagyomány a 16–18. századi hagiográfi ai irodalomra épült, 

és ez a szakrális jelleg a politikai legitimáció előtérbe kerülése ellenére is meghatá-
rozó jelentőségű maradt, sőt, az ismeretterjesztő és szépirodalomban napjainkig 
is alapvető. Nem meglepő, hogy a magyar történeti irodalomban nem alakult ki 
hasonlóan szerves hagyomány, lényegében csak refl exiók születtek a bővülő szerb 
narratívára. Štiljanović a Szent István-i állameszmét, később a revíziót alátámasz-
tó közjogi érvelésben és történeti diskurzusban került szóba, 1945 után pedig 
alakja a professzionális történetírásban teljesen elhalványult.

A politikai csatározások a politikum „alatti” szférába, a helyi közösség törté-
neti emlékezetének és kulturális gyakorlatainak rétegébe is leszűrődtek. A szerb 
megszállás időszakában a nagypolitika már közvetlenül is rátelepedett a helyi ha-
gyományra. Napjainkban viszont Štiljanović emlékezete és a  hozzá kapcsolódó 
tradíciók eloldódni látszanak a politikától, s mára a közösségszerveződés és iden-
titásformálás építőelemeivé váltak.95

94 Szent István: 18.
95 Ebben a  tanulmányban nem vállalkozhatok arra, hogy akár csak vázlatosan is bemutassam 

a történelmi emlékezet, a kulturális örökség és az örökségesítés folyamatának összefüggéseit. 
Megelégszem annak jelzésével, hogy ezen fogalmak értelmezésében a Bakó Béla által kidolgo-
zott elméleti támpontokat látom a leginkább termékenynek. (Bakó 2012.)
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Nagy Ágoston

Törekvések az utolsó nemesi felkelés 
kultuszának kialakítására

Az 1809-es osztrák–francia – más néven ötödik koalíciós – háború a Habsburg 
Birodalom számára minden tekintetben vereségnek minősült. A korszakban elő-
ször és utoljára ténylegesen bevetésre került nemesi felkelés, egészen pontosan 
a június 14-i vesztes győri ütközet kapcsán a „futás” mítosza már közel a csatával 
egyidejűleg elkezdett kialakulni. Ugyanakkor részben már a háború alatt, részben 
azt követően, a demobilizációs időszakban működő erőteljes vármegyei és orszá-
gos propagandának köszönhetően az inszurrekció a magyarországi nyilvánosság-
ban voltaképpen sikeres vállalkozásként jelent meg.

Az 1809–1810 telén megyéikbe visszatérő nemesi felkelőket úgy fogadták, 
mint akik teljesítették alkotmányos kötelességüket. Az intézmény fenntartását, 
mely a honvédelem – eseti jellegű – exkluzív kötelességén keresztül a nemesi elő-
jogok fontos biztosítékát jelentette, a megyék továbbra is fenntartandónak ítélték. 
Ezt a képet jelentős részben a nádor irányításával működő hivatalos propaganda-
gépezet, részben a  megyei elitek formálták. A  nádori propaganda kulcsfi gurája 
a népszerű író, Kisfaludy Sándor volt, aki szárnysegédként, a zalai felkelő lovasság 
őrnagyaként vett részt a háborúban. Kisfaludy a nemesség mobilizációjából már 
1809 elején a nádori megbízásra készült s áprilisban megjelent Hazafi úi Szózat a’ 
Magyar Nemességhez címet viselő röpiratával kivette a részét.1 1809. május 28-tól 
azonban hivatalosan is nádori szolgálatban állt, gróf Beckers József főszárnyse-
géd alá osztották be: különféle adminisztratív feladatai mellett rá hárult a felkelés 
naplójának a  vezetése, illetve az inszurrekciót érintő hivatalos kiáltványok, hir-
detmények megfogalmazásának, fordításának a feladata is.2 A felkelés eloszlását 
követően 1811 végéig a nádor nevében az uralkodó számára írt jelentésen, avagy 
a felkelés „őszinte” („Freymüthige”) történetén dolgozott.3

A Habsburg Monarchia szintjén szintén történtek kísérletek az 1809-es háború 
emlékezetének és hőskultuszának összbirodalmi szempontú kialakítására. A kultusz-
építés pillérei a birodalom „népeit” tömegesen mozgósító a Volkskrieg-eszme, az 

1 [Kisfaludy] 1809a; [Kisfaludy] 1809b.
2 Ehhez részletesen lásd: Nagy 2018.
3 Kisfaludy 1931 (1810–1811). A kéziratok keletkezéséhez lásd: Reisz 2009.
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erre alapozott propaganda,4 illetve az integratív szándékkal fellépő „birodalmi pat-
riotizmus” voltak. E keretek között jutott némi szerep az inszurgenseknek is, ugyan-
akkor osztrák oldalról olyan szöveg megjelenésére is adódott példa, mely erőteljes 
kritikát fogalmazott meg a nemesi felkelők 1809-es szereplésével kapcsolatban.5

A nádor irányítása alatt működő hivatalos, országos hatáskörű, illetve a biro-
dalmi léptékű propagandatevékenység mellett az egyes vármegyék is törekedtek 
arra, hogy lokális-regionális szinten valamilyen módon megemlékezzenek inszur-
genseik háborús szerepléséről. A  felkelések reprezentációs hagyományaihoz hí-
ven mindenhol ünnepelve fogadták a csapatokat. Az 1809-es felkelés kultuszának 
megteremtésére és szélesebb körben való népszerűsítésére a propaganda – mind 
a  nádor által koordinált országos-nemzeti, mind vármegyei szinten – számos 
eszközt csatasorba állított. A felkelések mozgósítását, felvonulását és demobilizá-
cióját egy, már az időszak korábbi inszurrekciói (1797, 1800, 1805) során kiala-
kult szertartásrend alapján, a nemesi-nemzeti reprezentáció rítusai és az ezekhez 
kapcsolódó különféle alkalmi szövegtípusok kísérték. Azon vármegyék esetében, 
melyek inszurgensei megjárták a harctereket, a háború valóságával való találko-
zás különleges igényeket támasztott az alkalom szülte propagandisták és a megyei 
adminisztrációk számára. A haditettek a helyi jutalmazási mechanizmusok, míg 
az elesettek, megnyomorodottak és sebesültek a szociális gondoskodás feladatát 
rótták a megyékre. A háborúban való részvétel e konzekvenciái megkívánták egy 
hős- és halottkultusz kialakítását, mely keretet teremtett a közösség és egyén szá-
mára a meghozott anyagi és emberi áldozatok, kiemelkedő tettek értelmezéséhez 
és a veszteségek feldolgozásához.

A hagyományos, lokális-alkalmi és az országos-nemzeti igényű propaganda-
eszközök (mint a különféle ünnepségek, szertartások, a buzdító versek, szónok-
latok, röpiratok és prédikációk) alkalmazása, illetve az információáramlás hir-
detményeken, bulletineken és az időszaki sajtón keresztül történő befolyásolása 
mellett, 1809-ben megjelent az innovatív kultuszképző technikák alkalmazására 
való igény is. Zemplén vármegye – egyedüliként – emlékoszlopot kívánt állítani 
elesett felkelőinek, mely csak bő tíz évvel később, 1821-ben és az eredeti tervekhez 
képest más formában valósulhatott meg.6

4 Bleyer 2013a: 31–33, 187–235. Az 1809-es háború osztrák propagandájával foglalkozó kiterjedt 
szakirodalomból a legfontosabb munkák: Langsam 1930; Hammer 1935; Redl 1971; Hagemann 
2006; Bleyer 2013b.

5 [Bianchi] 1811: 44–45. A magasrangú osztrák tiszt, Friedrich von Bianchi tábornok a pozso-
nyi hídfő védelméről írt, névtelenül megjelent „hadtörténeti” röpiratának hírhedt kitétele az 
elődökhöz méltatlanná vált magyar inszurgensekről többek között Kisfaludy felzúdulását is 
kiváltotta. (Vö.: MTA KIK Kézirattár Ms. 556/33. gr. Beckers József levele Kisfaludy Sándornak, 
Buda, 1811. július. 25., Gálos Rezső másolata.)

6 Mivel az oszlopállítás történetét egy külön tanulmányban részletesen feldolgoztam, ezért 
e helyütt nem mutatom be az esetet. (Nagy 2016.) A  nyomtatott emlékműtervezetet lásd: 
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1809-ben és az azt követő néhány évben még képlékeny volt, hogy a háború 
és benne az inszurrekció milyen és mennyire tartós helyet fog betölteni a nemesi 
nemzet és a  vármegyei nemesi társadalom kollektív emlékezetében, nem is be-
szélve a 19. század folyamán kialakuló modern nemzeti emlékezetről és történe-
lemszemléletről.7 Dolgozatomban azt igyekszem bemutatni, hogy közvetlenül 
a háború után az alattvalók közösségében gondolkozó állami-birodalmi, illetve 
a vármegyék politikai közösségei és a nemesi nemzet kollektív identitását formáló 
lokális és országos szintű propaganda milyen eszközökkel, technikákkal igyeke-
zett megteremteni a felkelőknek, illetve magának az inszurrekciónak mint a rendi 
értelemben par excellence nemzeti intézménynek a kultuszát és kollektív emléke-
zetét, s ennek részeként a politikai halott- és hőskultuszt.8 Vizsgálataim a nyomta-
tott és kézirattári forrásokon túl néhány – Pest kivételével – dunántúli vármegye 
közgyűlési és inszurrekcionális iratanyagán alapulnak. Ennek az elsődleges oka, 
hogy igyekeztem olyan törvényhatóságokat választani, amelyek közvetlenül meg-
tapasztalták a háborút és a francia megszállást, illetve az általuk kiállított csapatok 
valóban részt vettek a harcokban. E megyék inszurgensei haditetteket hajthattak 
végre, kitüntetéseket kaphattak, megsebesülhettek és el is eshettek, ezért a korábbi 
felkelések ceremoniális gyakorlatával szemben a kultuszképzésnek a helyi nemesi 
társadalom szempontjából komoly tétje volt.

Katonai érdemek, háborús szolgálatok, haditettek 
és állami-katonai jutalmazásuk

Az előléptetések mellett a  jelentős haditettek végrehajtásáért járó jutalmazások 
legfontosabb eszközét a korszak katonai tettekért adományozható rendjelei és ki-
tüntetései (közte a vitézségi érmek) jelentették. A háborús erőfeszítésekhez való 
hozzájárulásért és az inszurrekcióban való kitüntető részvételért ugyanakkor ci-

Desseweff y–Kazinczy 1811. Az elesett katonáknak állított háborús emlékművek tekintetében 
Ausztria Francia- és Németországhoz képest jelentős csúszásban volt. A győztes hadvezéreknek 
haláluk után azonban állítottak emlékműveket. 1811–1812-ben magánkezdeményezésre először 
fából majd tartós anyagból elkészült a mödlingi „Huszártemplom” is, mely végső formájában 
az asperni és wagrami csaták elesettjeire emlékeztetett, ez azonban egyedi esetnek számított. 
Részletesen: Matsche-von Wicht 1994. A zempléniek lassan realizálódó kezdeményezése egyedi 
eset volt, mely nem talált követésre. A háborús emlékművek funkcióihoz: Koselleck 2002.

7 A felkelés későbbi emlékezetéhez lásd Szilágyi Márton gondolatébresztő tanulmányát: Szilágyi 2014.
8 A háborús emlékművek, a „politikai halottkultusz” és az állampolgárság összefüggéseihez: Jeis-

mann–Westheider 1994. Dolgozatom szemléletére és módszertanára nézve meghatározó volt 
Karen Hagemann monográfi ája, mely a „felszabadító háborúk” (1813–1815) Poroszországa kap-
csán komplex keretben vizsgálta a nemzet, a hadsereg, a háború és a társadalmi nem konstruk-
cióit és összefüggéseit a nyilvános térre, a publicisztikai diskurzusokra, a kollektív társadalmi 
gyakorlatokra és a szubjektív érzékelésre nézve: Hagemann 2002.
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vilek számára polgári rendjeleket és kitüntetéseket is odaítélhettek. A rendjelek 
szigorú statútumaik alapján csupán egy korlátozott kör (nemesek, katonatisztek) 
számára voltak adományozhatóak. A kitüntetések ekkoriban már elérhetők vol-
tak a háborúban résztvevő egyszerű közemberek számára is,9 ami az állampolgárt 
a  köz javához kapcsoló patriotizmus eszméjének és az érdemek elismerésének 

„demokratizálódását” jelzi.10

Az inszurrekció kapcsán odaítélt rendjelek közül a legjelentősebbnek a Ka-
tonai Mária Terézia-rend (Militär-Maria-Th eresia-Orden) számított.11 Ezt 1757-
ben a kolíni győzelem emlékére, minden rendű tisztek által végrehajtott kiemel-
kedő haditettek jutalmazására hívta életre az uralkodónő; első nagymestere 
I. Ferenc német-római császár lett. Adományozásáról a rendkáptalan vagy egy-
személyben a  nagymester is dönthetett.12 Eredetileg két osztálya volt, melyet 
II. József a lovagkereszttel háromra bővített. 1758. december 12-én kibocsájtott 
statútuma szerint az uralkodó a rendjel adományozása által kívánta katonáinak 

„külömbféle érdemeik felett való kegyelmes megelégedés[ét] kinyilatkoztatni, és 
nyilvánossá tenni, jó magaviseletöknek ditső emlékezetét pedig a’ késő maradék 
előtt is fentartani”.13

A rendtagság elnyeréséhez nem volt elég pusztán az előkelő származás, 
illetve a „normális” katonai karrierút befutása. Feltételként a kis-, majd lovagke-
reszthez kiemelkedő haditettek végrehajtását követelték meg. A  nagykereszte-
sek számára „bölcs bélátással egybeköttetett Vitézségök”, azaz valamely nagyobb 
katonai művelet sikere alapján osztották ki. A rendjel egyfelől fegyvernemre és 
a tisztikarokban elfoglalt helyre való tekintet nélkül – a  legalacsonyabb rangú 
zászlósig és lovassági megfelelőjéig, a  kornétásig bezárólag –, másfelől „Reli-
gio, Rang vagy más körülményekre való minden legkissebb tekintet nélkül” volt 

9 A rendjel (Orden) és a kitüntetés (Ehrenzeichen) közötti terminológiai különbséghez és az eze-
ken belüli diff erenciáláshoz lásd: Henning–Herfurth 2010: 16–23; illetve Pandula 1986: 195–198.

10 A francia forradalom mozgósító ideológiája, illetve ennek intézményei, melyek – a népszuve-
renitás és a polgári egyenlőség alapján – összekapcsolták az állampolgári létet a haza védel-
mének kötelességével a 19. század első tizedében, német nyelvű területeken is igen nagy hatást 
gyakoroltak a Napóleon-ellenes küzdelem eszközeire nézve, amit az osztrák és a porosz Land-
wehr (illetve az ezekre irányuló propaganda példáz). Természetesen ez csak a kötelességek felől 
teremtette meg a szélesebb középosztály (elsősorban a polgárság, értelmiség) felé a  részvétel 
és azonosulás lehetőségét, valódi jogegyenlőséget, politikai participációt nem implikált. Lásd: 
Jeismann–Westheider 1994: 24.

11 A Katonai Mária Terézia-renddel kitüntetetteket leszámítva – alapkutatások híján – nem töre-
kedhettem az 1809-es inszurrekcióban való részvételért érdemjelekkel vagy kitüntetésekkel 
jutalmazottak teljes körének bemutatására.

12 A kitüntetésre való jogosultságát a haditettek alapos dokumentációjával a kérelmezőnek kellett 
kezdeményeznie. A konkrét eljáráshoz Kray Pál példáján lásd: Lázár 2008.

13 Kisfaludi Kassics 1840: 77–132. A kitüntetetteket, tetteik leírásával együtt részletesen lásd: Hir-
tenfeld 1857: I–II. köt.
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odaítélhető. Nem korlátozták a rendtagok létszámát. A címmel meghatározott 
évi pénzjáradék („nyugpénz”) is járt, melyet 1810-ben I. Ferenc osztrák császár 
az özvegyekre is kiterjesztett.

Az 1809-es háború során a rend középkeresztjét egyedül báró Meskó József 
vezérőrnagy kapta meg a  magyar nemesi felkelők közül. Kiskeresztjét azonban 

– több más, a  rendes hadsereg kötelékében szolgáló magyar tiszt mellett – az 
inszurrekció négy tisztjének is odaítélték: Szily Antal békési inszurgens őrnagy-
nak, Olgyay Boldizsár pozsonyi lovas felkelő századosnak, a szintén pozsonyi gróf 
Esterházy Nepomuk János lovassági ezredesnek, illetve báró Wenzel Ferdinand 
Voith von Sterbez őrnagynak, aki az inszurrekció vezérkaránál (Generalstab) 
szolgált.14 Ehhez hasonlóan kiskereszttel jutalmazták a Landwehr több tisztjét is. 
Az érintettek egyike sem volt homo novus, mindannyian már korábban is katonai 
pályán mozogtak.

Az 1808-ban I. Ferenc által alapított, katonai és polgári érdemekért is adomá-
nyozható háromosztályú Lipót-renddel (Leopold-Orden) alapszabálya szerint (5. §.) 
azokat jutalmazták, „kik az állam javát és boldogságát előmozdító igyekezetük és 
sikeres fáradozások által világos bizonyságát adják Hazájuk és fejedelmük iránt 
viseltető buzgóságuknak, kik a közjóra háramló és a nemzet dicsőségére váló jeles 
tudományok, bölcsességek, vagy más nagy és közhasznú munkálatok által magu-
kat megkülönböztették”.15 Ezt szintén odaítélték háborús szolgálatokért. Idősebb 
Zichy Ferenc, veszprémi főispán katonák állításával hozott anyagi áldozataiért 
a nagykeresztet kapta meg Rainer főherceg kezéből 1809. október 1-jén,16 fi a pedig, 
az inszurgens lovassági ezredesként szolgáló ifj abb gróf Zichy Ferenc 1811-ben 
a középkeresztet nyerte el.17 Kiskeresztet többen is kaptak: 1812 végén a mágná-
sok közül gróf Szapáry Vince, gróf várkonyi Amade Seraphicus Ferenc, a közne-
mességből a veszprémi Hunkár Antal és a pesti Huszty József.18

Az 1764-ben, Mária Terézia által alapított Magyar Királyi Szent István-rendet 
(Königlich-Ungarischer Sankt-Stephans-Orden) többeknek is adományoz-
ták:19 báró Lusinszky József, gróf Zichy Ferraris Ferenc, báró Prónay László 
a rend kiskeresztjét20 „azon megmutatott hívségekért, és azon tett nagy áldoza-

14 Nagykeresztet ebben a periódusban (73–86. promóciók) csak János főhercegnek adományoz-
tak. Szily még a Lengyelországban palatinális huszárként véghezvitt haditetteiért kapta a kiske-
resztet, de már inszurgensként érte a kitüntetés. Hirtenfeld 1857: II. köt. 1746–1747; sorrendben: 
880–882, 1009–1012, 1017–1018, 1018–1019, 1019–1020.

15 Felszeghy et al. (szerk.) [1943]: 320.
16 Kisfaludi Kassics 1840: 197. Az adományozás okáról: Hazai és Külföldi Tudósítások 1809. október 

14. 237.
17 Kisfaludi Kassics 1840: 200.
18 Kisfaludi Kassics 1840: 205.
19 Pandula 1994.
20 Hazai és Külföldi Tudósítások 1812. október 28. 273–274.
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tokért, mellyeket a’ Magyar Nemesség 1809-ik Esztendőben Ő Ts. ’s Kir. Felsé-
géhez, és az Statushoz legnagyobb buzgósággal véghez vitt[ek]”. A rendjeleket 
ünnepélyes keretek között a nádor adta át Mária Ludovika születésnapján, a bu-
dai fogadópalotában.21

A katonai jutalmazási mechanizmusok és a mögöttük meghúzódó ideológia 
átalakulását leginkább a II. József által a hatvanas évek közepétől alapított, nem-
telen személyek számára is adományozható katonai (és civil) kitüntetések jel-
zik, közte a katonaorvosok és felcserek számára vert érdemérem, illetve a nyolc, 
illetve tizenhat év szolgálattal kiérdemelhető szolgálati jel, a  veteránjelvény 
(„VETERANIS”, Distinktionszeichen für Veteranen).22 József legjelentősebb inno-
vációja a Laudon marsall javaslatára, az utolsó török háború tapasztalatai alap-
ján 1789 júliusában alapított arany és ezüst érdempénz nevű kitüntetés (Ehren-
Denkmünze für Tapferkeit) volt, amely – a katonai szolgálat időtartamára tekin-
tettel – meghatározott összegű havi „pótdíjjal” is járt. Ennek összege az arany 
érdempénz elnyerésekor húzott zsold egésze, az ezüst esetén a  fele volt, mely 
életfogytig kijárt.23 A  haditettek jutalmazását popularizáló kitüntetést azon 

„közkatonák és altisztek számára” adományozták, „kik valamely bátor tett által 
kitüntették magukat”, korábban ugyanis a  kiemelkedő legénységi haditetteket 
rendszerint csak pénzjutalommal honorálták. József eredeti instrukciójában 
a kitüntetésnek kifejezetten propagandisztikus funkciót is szántak, mint amely 

„mások serkentésére is alkalmas”.24

1809. május 18-án, az „idők és körülmények változásához” igazítva adta ki 
I. Ferenc statútumát a hadsereg számára a megújított rendről, átnevezve a kitün-
tetést vitézségi éremre (Tapferkeitsmedaille). Ennek értelmében a vitézségi érmet 
nem csupán a  társadalom többi részétől elkülönült test(ület)ként létező zárt ka-
tonai rend, de hangsúlyozottan „a harcosok minden osztálya” számára lehetett 
adományozni, a strázsamestertől az utolsó közvitézig, honosok és külföldiek szá-
mára egyaránt, függetlenül attól, hogy az arra érdemesek mennyi ideig és milyen 
csapattestekben szolgáltak.25 Ez azt is jelentette, hogy a  hosszú időre toborzott 
vagy sorozott reguláris hadsereg legénysége mellett, az olyan korlátozott szolgá-
lati idővel létrehozott, a háború céljaival való érzelmi-értelmi azonosulás maga-
sabb fokát megkívánó új katonai intézmények, mint a kötelező katonai szolgálat 
új modelljét megtestesítő Landwehr, az önkéntesekből toborzott egységek (mint 
Magyarországon a „szabad lovasok”), valamint magyar és a horvát inszurrekció 

21 Hazai és Külföldi Tudósítások 1812. december 19. 402–403.
22 Tálas 1972a; Kovács 2009–2010: 147–148, 151–152, 156.
23 Tálas 1972b: 70.
24 Felszeghy et al. (szerk.) [1943]: 348. A kitüntetés statútumát lásd: HM HIM HL VI. 1. A királyi 

magyar nemesi testőrség iratai. 19/33. 1789. július 18.
25 Beytrag 1809: III. köt. 383.

005     044-086     Örökség történelem társadalom   __   II  _  nagy agoston.indd   49005     044-086     Örökség történelem társadalom   __   II  _  nagy agoston.indd   49 2020. 07. 20.   13:24:072020. 07. 20.   13:24:07



Emlékezet/politika és szimbolikus térhasználat Nagy Ágoston

50

tagjai számára is adományozható volt. Ez a – mozgósítás sikere és a harcosok mo-
tiválása érdekében hozott – lépés, illetve később maga a kitüntetési-jutalmazási 
gyakorlat a nemesi felkelés 1808-as törvényi szabályozásának kontextusában az 
inszurrekció reguláris csapatokkal való – legalább formális – egyenlőségének el-
ismerését mutatja.

1809 júliusának második felében az uralkodó további katonák kiállítását 
követelte meg a vármegyéktől.26 A rendelet értelmében a megyei hatóságok ha-
marosan elkezdték toborozni az újoncokat a reguláris hadseregbe, illetve a ne-
mesi felkelő ezredek kiegészítésére az ún. „szabad” gyalogos és lovas osztályok-
ba. Ez a  korábbinál szélesebb kört igyekezett megszólítani: a  nemesi felkelők 
közül valamilyen oknál fogva kimaradtakat, illetve a  földesúri függésben élő 
rétegeket. Ennek érdekében az uralkodó különféle anyagi, illetve a társadalmi 
mobilitást elősegítő ösztönzőket helyezett kilátásba, melyeket a megyék, illetve 
a földesurak további kedvezményekkel egészíthettek ki. A megyei körleveleken, 
szolgabírákon és a  helyi alsópapságon keresztül közhírré tett felhívás – a  me-
gyék által opcionálisan alkalmazott patrióta-nemzeti retorikán túl – felpénz-
zel (Handgeld), nemesi címmel, a földesuraktól nyert szabadságokkal, nemesek 
esetén birtokadománnyal, tisztviselőknél az előmenetel ígéretével, illetve hatá-
rozott, a háború végéig tartó szolgálati idővel, végül a haditettekkel elnyerhető 
kitüntetésekkel (arany és ezüst vitézségi érem, Katonai Mária Terézia-rend) pró-
bálta motiválni az önként jelentkezőket.27

Az uralkodó Tatán, nem sokkal a  schönbrunni békét követően, 1809. október 
24-én kibocsájtott hadparancsával,28 melyben közölte elégedettségét és hálá-
ját a  hadsereggel szemben, rendelkezett a  már odaítélt katonai érdemrendek, 
kitüntetések (Katonai Mária Terézia-rend, arany és ezüst vitézségi érem) ki-
osztásáról, továbbá elrendelte, hogy a  rendkáptalan, illetve az érme-bizottság 
(Medaillon-Commission) hatályosítsa a kitüntetési igényeket mindazok számára, 
akik bátor tettekkel érdemeket szereztek. Ráadásként az aranyért 1000, az ezüstért 
400 forintos ajándék járt a  kitüntetetteknek. A  kitüntetésekre érdemesek meg-
vizsgálása céljából felállított érme-bizottság elnökének Friedrich Franz Xaver Ho-
henzollern herceg, tábornok, míg a Katonai Mária Terézia-rend káptalanja élére 
I. János, Lichtenstein hercege, tábornagy lett kijelölve 1810. január 15-ére.29 A be-
küldött hitelesítő bizonyságlevelek megvizsgálását követően ez a katonai bizottság 
döntött a vitézségi érmek odaítéléséről. 1810-ben az uralkodó rendelkezett arról 
is, hogy azon felkelők ügyének tárgyalására, akik az ispotályokból és a hadifogság-

26 MNL VeML IV. 1.a. 1809. július 27. 284. sz. 329.
27 Lásd például az erre való felhívást Veszprém vármegye nyomtatott körlevelei között: MNL 

VeML V. 102.d. 4. doboz, B.1. 1809. augusztus 29. (Buzdito Irás a’ fegyver fogásra.)
28 Österreichische Zeitung 1809. november 8. 39–40. sz. 153.
29 Kisfaludy 1931 (1810–1811): 240–241.
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ból csak később térnek vissza megyéikbe, valamint akiknek igazolólevelei pontosí-
tást igényelnek, a bizottság október hónapban ismét összeüljön.30

Az érdemesnek tartott inszurgens közkatonákat a  fentieknek megfelelően 
ezüst, ritkábban arany vitézségi éremmel vagy egyszerűen „aranyakkal” (ti. arany-
dukátokkal) jutalmazták meg. Voltak olyanok, akik már a háború folyamán „ér-
dempénzt” nyertek: például a pesti ezredből Szeles Gábor, a vasiból Melegh János, 
a  zempléniből Budaházy József, a  veszprémiből Fodor János káplár. A  jutalma-
zások jelentős része azonban a  háborút követő demobilizációs időszakra esett, 
így történt például az ezüst vitézségi érmet nyert veszprémi Baráth István káplár 
és a nyolc aranyat kapott Fodor István közvitéz esetében.31 A legtöbb kitüntetést 
a győri ütközetben tanúsított hősiességért ítélték oda: a magyar nemesi felkelők 
közül 13 tiszt és 34 legény esetében tettek javaslatot a jutalmazásra, míg a horvát 
banderiális huszárezrednél összesen 18 ezüst és aranyérmet osztottak ki.32

A katonai kitüntetések mellett szólnunk kell még a háromfokozatú arany és 
kétfokozatú ezüst civil érdeméremről (Civil-Ehrenmedaille) is, melyet 1804. au-
gusztus 11-én, az Osztrák Császárság létrejöttének alkalmából alapított I. Ferenc 
és érdekessége, hogy nőknek is adományozható volt.33 Kis László acsádi (Vas me-
gye) árendátort „Polgári Arany Érdempénz”-zel tüntették ki annak okán, hogy 
a háború alatt a falu körül kóborló francia katonákra „kint lévő Kasszásaival azon 
bátorsággal, mellyet ő még katona korában szerzett, azokra rájok rijjasztott, ’s el-
szedvén fegyveröket hadi foglyokká tette”.34

Inszurgens hőskultusz és a haditettek reprezentációja 
a korabeli sajtónyilvánosságban

Ferenc király 1810. március 30-án intézett legfelsőbb kéziratot a nádorhoz, melyben 
arra utasította, hogy a vezérkari törzstiszteknek parancsolja meg, hogy a legutóbbi 
háborúban az adott csapatoknál történteket „őszintén és helytállóan” írják meg és 
közvetlenül küldjék meg neki, továbbá kérte, hogy akinek kiadták a feladatot, név 
szerint kerüljön jelentésre. A nádor az utasítást április 2-án vette és ugyanaznap meg-
bízott tíz főtisztet, hogy készítsék el a jelentéseket, illetve hogy a felterjesztett szöveget 
egy példányban neki is küldjék meg, valamint személyükről értesítette Ferencet is.

30 Hogy a jutalmazások mennyire elhúzódtak, azt jól mutatja, hogy a nádor még 1811-ben is ter-
jesztett fel az Udvari Haditanácshoz inszurgenseket ezüst vitézségi éremre: HM HIM HL VI. 4. 
1811/1. 1811. június 2.

31 Hazai és Külföldi Tudósítások 1811. június 5. 329–330.
32 Felsorolásukhoz lásd: Gömöry 1889: 238 (1. jegyzet); Bodnár 1897: 527 (3. jegyzet).
33 Az osztrák civil kitüntetések történetéről lásd: Holzmair 1965.
34 Hazai és Külföldi Tudósítások 1810. május 16. 312–313. Kisfaludi Kassics 1840: 321–322.
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A nádor a jelentés elkészítésének feladatát Kisfaludy Sándorra ruházta át. Kis-
faludy forrásként felhasználta az egyes ezredek és osztályok (századok) iratait, 
gróf Beckers privát visszaemlékezéseit és a főhadsegéd által megküldött különféle 
iratok másolatát, nyomtatványokat, továbbá a  felkelés saját kezűleg vezetett ma-
gyar nyelvű „napkönyvét” is, de a hadműveleti naplókat (a jelentéseket) nem.35 
Kisfaludy munkáját gróf Beckers koordinálta és 1810. június 17-i levelében úgy 
tájékoztatta őt, hogy a királynak tudomása van arról, hogy a felkeléstörténet meg-
írásának a  feladatát ráruházták, ám semmiféle forrás nem került elő, amely ezt 
bizonyítaná.36 Az inszurrekció történetéről szóló kéziratot Kisfaludy „periódu-
sonként” küldte meg gróf Beckers József főszárnysegéden keresztül a nádornak. 
A  számos javítást és kihúzást érvényesítő tisztázatot a  főherceg feltehetően oly 
módon terjesztette fel a saját neve alatt az uralkodónak, hogy egyúttal Beckersen 
keresztül Kisfaludyt arról tájékoztatta, hogy a király tisztában van az erőfeszítése-
ivel.37 A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattárában megtalál-
ható a munkának egy magyar nyelvű töredékes kézirata is.38

A Kisfaludy Sándor által eredetileg németül írt, de magyarra fordítani terve-
zett „őszinte” történet – azaz az uralkodónak szánt nádori jelentés – az inszur-
rekció 1809-es szerepének markánsan nemesi-nemzeti szemléletű értelemzését 
alkotta meg, melyet a  főherceg, illetve Beckers bizonyos pontokon fi nomítani, 
pontosítani kényszerült. Kisfaludy azon kérését, hogy egy magyar nyelvű inszur-
rekció-történet elkészítésének céljából a füzeteket adják kölcsön neki, hogy azokat 
lemásolhassa, nem teljesítették.39 Ha a kéziratos jelentés szövege alapján elkészí-
tett történeti munka Kisfaludy eredeti szándékainak megfelelően nyomtatásban is 
megjelenik, nem csak Magyarországon, de birodalom-szerte sokat tehetett volna 
az intézmény reputációjának javításáért, közte a magukat haditettekkel kitüntető, 
számos esetben vitézségi éremmel jutalmazott inszurgensek kultuszának az erősí-
téséért és népszerűsítéséért. Kisfaludy egyébként élete végéig nem tett le a magyar 
nyelvű inszurrekció-történet elkészítéséről és megjelentetéséről, azonban az ügy 
iránt elkötelezett mecénások híján tervéből végül semmi nem lett.40 

József főherceg még 1809. október 22-én, Tatán napiparancsot adott ki, amely 
érintette a napkönyvet vezető Kisfaludy feladatait is. Ebben korábbi, június 17-i pa-
rancsára hivatkozott, melyben elrendelte, hogy az ezred- és zászlóaljparancsnokok 

35 Reisz 2009: 258.
36 Reisz 2009: 264–266.
37 Reisz 2009: 265.
38 MTAK KIK Kézirattár K 771. Kisfaludy Sándor: Története a Haza és Király védelmére 1809dik 

Esztendőben Felkelő Magyar Nemességnek. A’ Nádorispány’ és Fővezér’ Ő Cs. Kir. Főherczegségé-
nek parancsolattyára írta Kisfaludi Kisfaludy Sándor N. Zala Vármegyei Lovas Főstrázsamester, 
és fenntiszteltt Cs. Kir. Főherczegségének Segédgye.

39 Reisz 2009: 265.
40 Ehhez lásd: Miskolczy 2006.
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az egyes inszurgensek által elkövetett „bátor tettek” leírását nyújtsák be, hogy azok 
„a magyar nemesség dicsőségére, emlékezetére és az utódok buzdítására” a naplóba 
beilleszthetők legyenek. Mivel ez a cél mindaddig nem valósult meg, ezért ismé-
telten felszólította az érintetteket, hogy amilyen gyorsan csak lehet, tegyenek eleget 
a parancsának. Egyrészt el kellett küldeniük a leírását minden olyan haditettnek, 
melyek személyesen és egyenként az „ellenség előtt tanúsított rettenthetetlenséget 
és bátorságot” bizonyítják, úgy a törzs-, fő- és altiszteket, mint a közlegényeket il-
letően, továbbá azokét, akik „dicsőségesen a hazáért áldozták életüket”, valamint 
megparancsolta, hogy a  haditettekkel kapcsolatban „gondosan tudakozódjanak”. 
Másrészt minden ezredet és zászlóaljat illetően elrendelte, hogy a  felkeléshez ál-
lított törzs-, fő- és altisztek neveit ugyanazon az íven küldjék meg, azon megyék 
megjelölésével együtt, amelyekből az adott alakulat össze lett állítva. Külön felhívta 
a fi gyelmet arra is, hogy a vezeték- és keresztnevek olvashatóan legyenek írva és 
a megkülönböztetés végett tüntessék fel a családi predikátumokat is.41

Az inszurrekció történetéhez a nádor októberi parancsának megfelelően Kis-
faludy egy függeléket is készített (Anhang der Geschichte der Insurrection), mely 
egyfelől az egyes ezredek és zászlóaljak, másfelől egyének történetét, azaz az 
inszurrekció hőseinek és hőstetteinek betűrendes lajstromát tartalmazta. Az eb-
ben szereplő hibákat, hiányosságokat (például a személyeknél sok helyütt hiány-
zó keresztneveket) a revízió során gróf Beckers javította, egészítette ki. Ez azon 
inszurgensek neveit tartalmazta a körülmények rövid leírásával, akik haditetteket 
hajtottak végre (kitérve arra is, ha ezért kitüntették vagy más módon jutalmaz-
ták őket), megsebesültek vagy elestek. Mivel végül a teljes kéziratot hosszú időre 
az archívumok mélyére süllyesztették, a függelékben összeállított részletes névsor 
sem válhatott a maga teljességében szélesebb körben ismertté. Ugyanakkor egy-
részt a  korabeli időszaki sajtón, különféle nyomtatványokon, illetve a  magánle-
velezéseken és az oralitáson keresztül az inszurrekció egyes hősei ismertté váltak 
a szélesebb nyilvánosság számára is. Másrészt a Kisfaludy által készített függelék 
bizonyos részei gróf Beckersnek és Johann Wilhelm Ridler bécsi professzornak, 
kormánytanácsosnak köszönhetően a korabeli német nyelvű sajtóban átdolgozott 
formában mégis megjelenhettek.

A vitézségi éremmel történő jutalmazások menetét és a kitüntetett inszurgen-
sek neveit és tetteit rendszertelenül közölték a korabeli magyarországi hírlapok. 
Miután Bécs 1809. május 13-i megszállását követően Decsy Sámuel és Pánczél 
Dániel szerkesztők a Magyar Kurir kiadását augusztus 22-ig kénytelenek voltak 
felfüggeszteni,42 egyedüli magyar nyelvű lapként a piacon csak a Kultsár István 
által szerkesztett Hazai és Külföldi Tudósítások adhatott folytatólagosan hírt a ha-

41 A napiparancs szövegét közli: Viszota 1909: 426. A tanulmányban szereplő szó szerinti idézete-
ket szerinti német idézeteket a saját fordításomban közlöm – N. Á.

42 Magyar Kurir 1809. szeptember 19. 79.
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ditettekről és kitüntetésekről. A Tábori Tudósításoknak nevezett, friss hadihíreket 
közlő hivatalos bulletin43 1809. június 8-i számában számolt be a veszprémi Fodor 
János (helyesen: Dániel) Pusztaradócnál (Vas megye) elkövetett haditettéről és 
a János főherceg által odaítélt kitüntetésről.44 Már egy nappal a hír megjelenését 
követően, szinte szó szerint e tudósítás alapján írta meg az esetet a Pesten élő Vit-
kovics Mihály Kazinczy Ferencnek, a hazafi as lelkesültség hangján kommentálva 
a történteket: „Éllyenek Hazánkfi ai, a kik minden sanyargatás mellett is kiszikráz-
tattyák Árpád lelkét…”45 Szegedy Róza, Vitkovicsénál nem kisebb lelkesedéssel, 
1809. július elején férjéhez, Kisfaludy Sándorhoz írott levele Olgyay Boldizsár bra-
vúros haditette46 kapcsán emelte ki, hogy annak híre „szájról szájra jár”. Ez a szó-
beliség, pontosabban az információáramlás informális csatornáinak jelentőségére 
mutat rá. A hivatalos csatornákon, a háborút több-kevesebb érdeklődéssel kísérő 
literátus politikai és szellemi elit által olvasott és működtetett médiumokon, illet-
ve a  nyilvánosság magánjellegű csatornáin keresztül széles körben terjedhettek 
szét a haditettekkel kapcsolatos információk. Ahogy Vitkovics és Szegedy reakciói 
is példázzák, a  hőstettekről és jutalmazásukról terjedő hírek jelentős propagan-
daértékkel bírtak, az egyéni hőstettek elismerése alkalmasnak bizonyulhatott az 
inszurrekcióba vetett bizalom megerősítésére és – közvetetten – a háború céljai-
nak legitimálására is. A lap 1810 nyarán külön felhívta a fi gyelmet az inszurgensek 
speciális helyzetére, azaz az intézmény polgár-katonaság jellegére, hangsúlyozva, 
hogy a  beküldött bizonyságlevelek megvizsgálására rendelt bizottság számos 
olyan „Vitézeket ítélt méltóknak, kik Vármegyéikben lett kiállások után 3, 4 he-
tekkel, a’ nélkűl, hogy a’ fen álló hadaktól közikbe tapasztalt Tisztek adattak vólna, 
magokat az ellenség előtt megkülömböztették”. Ezt követően folytatásokban kö-
zölte a kitüntetettek lajstromát, haditetteik rövid leírásával együtt.47 

Gróf Beckers a hőstettek katalógusát és többek között a Meskó-hadtest harcte-
vékenységével kapcsolatos részeket továbbította a morvaországi születésű Johann 
Wilhelm Ridler professzornak, aki az Archiv für Geographie, Historie, Staats- und 

43 Ezeket mint mellékletet Kultsár lapja is folyamatosan közölte, sőt, a nagy érdeklődésre tekin-
tettel, egyéb propagandaszövegekkel együtt, külön gyűjteményként is kiadták azokat. (Gyűjte-
mény 1809.)

44 Gyűjtemény 1809: 25-ik Tábori Tudósítás, Tizedik folytatása az újabb Hadi Történeteknek. 
Buda, 1809. június. 8. Fodor embereivel rajtaütött egy túlerőben lévő ellenséges őrjáraton, azt 
szétugraszotta, majd Szombathelyig űzte. Később hadnaggyá léptették elő.

45 Vitkovics Mihály levele Kazinczy Ferencnek, Pest, 1809. június 9. In: KazLev VI, 407.
46 Olgyay, a pozsonyi lovasság századoskapitánya 1809. június 14-én, miután elvágták a saját csa-

patoktól, huszárjaival nemcsak sikeresen tört ki a túlerőben lévő ellenség gyűrűjéből, de 400 
franciát szétzavarva számos foglyot ejtett és jelentős hadizsákmányt szerzett.

47 Hazai és Külföldi Tudósítások 1810. június 30. 415–417. Továbbá: Hazai és Külföldi Tudósítások 
1810. július 4. 423–425.
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Kriegskunst című hetilap szerzője volt.48 Az 1810-től megjelenő Archiv, mely el-
sősorban a szélesebb literátus középrétegek számára íródott, a tiroli származású 
történész-levéltáros Joseph von Hormayr – az 1809-es háború Tirolért felelős pro-
pagandistájának – egyik projektje volt. Hormayr az egyes tartományok „provinci-
ális patriotizmusa” mellett nagy jelentőséget tulajdonított a nemzeti szellemnek is. 
A birodalom különféle népeit magasabb szinten integráló újfajta „államközösségi” 
nemzettudatot, – kezdetben „hagyományközösségi” jellegű német nyelvi-kulturá-
lis predominanciával – „birodalmi patriotizmust” mindenekelőtt a Habsburg Mo-
narchia közös történelmének és panteonjának megteremtésével kívánt felébresz-
teni.49 Ennek egyik fontos eszközét jelentette az 1809-es háborúhoz kapcsolódó 
haditettekről szóló beszámolók megjelentetése is.

A birodalmi patrióta háborús hőskultusz kialakításában különösen nagy je-
lentőségre tett szert Ridler professzor cikksorozata, mely a  Rückerinnerung an 
österreichische Helden címet viselte. Bár a  címben „osztrák hősök” szerepeltek, 
Ridler ezen nem etnikailag osztrák-német, hanem az államközösségi patriotiz-
musfelfogás szellemében az uralkodóház, a  szűkebb haza és a  birodalom mint 
közös haza iránt elkötelezett alattvalókat értett. A  történeteket Ridler a Kisfalu-
dy-féle munka gróf Beckerstől kapott részleteiből kompilálta. Közleményének két 
részében ismertette a veszprémi, a pesti és a vasi lovasezredek hőstettei, továbbá 
az „osztrák hősök” panteonizációjának keretei között a kitüntetésekkel és hírnév-
vel jutalmazott élők szelektív katalógusa mellett, a „közös” halottkultusz számára 
két elesett inszurgens emlékét is megörökítésre méltónak tartotta. Az egyik egy 
egyszerű közlegény, a  veszprémi Rózsás János volt, a  másik pedig egy mágnás, 
báró Barkóczy Antal, a zempléni lovasság kapitánya. Mindkettejük halála az ek-
kor már a hadszíntér egyik jelentős ütközeteként kezelt győri csatához kötődött: 

„A magyar inszurgensek között, akik a győri ütközetben a háború démonának ál-
dozataiként elestek, két nemes, fi atal férfi  is volt, akiknek hősiessége a görögök és 
rómaiak legszebb tettei mellett érdemel említést.”50

Ridler nem sokkal később, 1813-ban az Archivban, illetve Hormayr másik lap-
jában, a Taschenbuch für Vaterlandische Geschichtében is közölt egy cikksorozatot 
Österreichische Kriegesscenen címmel, amelynek egyik darabja báró Meskó József 
tábornoknak a győri csatát követő bravúros visszavonulásáról szólt, és az alapját 
szintén Kisfaludy inszurrekció-története képezte.51 1811-ben, Ridler cikksoroza-

48 MTAK KIK Kézirattár Ms. 556/34. Gr. Beckers József levele Kisfaludy Sándornak, Pozsony, 1811. 
november 1.

49 Szentesi 2000: 74–80; illetve: S. Varga 2005: 159–229. Hormayr programjához és képzőművé-
szeti vonatkozásaihoz részletesen lásd: Szentesi 2003.

50 Archiv 1811. december 11., 13., 148–149. sz. 624.
51 Archiv 1813. november 1., 3. 131–132. sz. 557–573; Taschenbuch 1813: 247–270. Vö. Ferdinand von 

Voith őrnagynak, Meskó tábornok vezérkari tisztjének a Katonai Mária Terézia-rendért benyúj-
tott folyamodványához fűzött emlékiratot a visszavonulásról: Voith 1894. Vö. Veress 1987: 165–176.
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tával egyidőben az 1808-ban, a tisztek katonai műveltségének elmélyítése céljából 
alapított – s ekképpen az Archivtól eltérően a professzionális tiszteket megcélzó 

– Österreichische Militärische Zeitschrift  is közölt egy ötrészes sorozatot a háború 
katona-hőseiről (Züge von Heldenmuth), illetve két részt a  Katonai Mária Teré-
zia-rend birtokosainak hőstetteiről (Kriegsszenen: Heldentaten von Maria-Th ere-
sien-Ordens-Rittern).52

Az Archiv hetente megjelenő összevont lapszámainak élén az adott füzet mon-
danivalóját felvezető mottók szerepeltek, legtöbbször kortárs német költőktől. Az 
inszurgensek tetteiről is beszámoló – éppen Ridler szövegével kezdődő – 148–149. 
szám esetében Schiller Reiterliedjéből.53 A Veszprém megye területén vívott har-
cot a klasszikus cicerói formulával (pro aris et focis) élve a cikk úgy jelenítette meg 
az olvasók számára mint „a tűzhelyért és oltárért folytatott igaz küzdelmet” („ein 
wahrer Kampf um Herd und Altar”). Hasonlóan átkerült a Ridler által kompilált 
szövegbe egy Baráth István inszurgenshez fűződő anekdotikus történet is, amely 
tulajdonképpen az uralkodóval és hazával (nemzettel) szembeni kötelességeket és 
a honvédő háború eszméjét hangsúlyozó inszurrekciós propaganda interiorizáci-
ójának sikerét szimbolizálta.

Az Anhang mellett54 a történet magyarul megtalálható a Kisfaludy Sándor ál-
tal összeállított veszprémi brosúrában is (lásd később),55 de az Archivban közölt 
verzió bővebb és erősebben kapcsolódik az osztrák háborús patrióta-nacionalista 
propagandában forgalomban lévő hősi-férfi as szerepmodellekhez.56 A  családjá-
hoz ideiglenesen hazatérő felkelőt gyermeke és felesége ugyan marasztalni pró-
bálják, ám a természet hangjánál a „nemzeti büszkeség” („Nationalehre”), a zász-
lóhoz tett eskü és az esprit de corps erősebbnek bizonyul, és a  felkelő gyorsan 
csatlakozik fegyvertársaihoz („Waff enbrüder”): „ezrek állnak készenlétben, hogy 
meghaljanak érte [ti. a hazáért – N. Á.]; és ezrek erős akarata fogja megmenteni 
azt”. Ebben a kontextusban a haza fogalma inkluzív: a konkrét „tűzhelytől és ol-
tártól” a megyén, majd az országon keresztül az egész birodalmat felöleli. Ridler – 
Kisfaludy nyomán – kiemelte azt is, hogy a legnagyobb dicsőségért a veszprémiek 
haditettekben versenyeztek a pestiekkel.

52 A lap történetéhez és a folyóiratban megjelent cikkek mutatójához lásd: Zitterhofer 1908.
53 „Des Lebens Ängsten, er wirft  sie weg, / Hat nicht mehr zu fürchten, zu sorgen; / Er reitet dem 

Schicksal entgegen keck, / Trifft  ’s heute nicht, trifft   es doch morgen, / Und trifft   es morgen, so 
lasset uns heut / Noch schlürfen die Neige der köstlichen Zeit.” (Archiv 1811. december 11., 13., 
148–149. sz.)

54 Kisfaludy 1931 (1809–1811): 278–279.
55 [Kisfaludy] 1811: 23.
56 Az inszurrekció-történet Baráth, családjához intézett hazafi as felkiáltását Kisfaludy ekképp 

idézte: „»Das Vaterland geht vor Weib und Kindern, es ist noch nicht verloren«”. Az 1809-es 
osztrák propaganda által közvetített popularizált szerepmodellekhez és elvárásokhoz: Hage-
mann 2006: 47–56.
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A cikk a veszprémi Rózsás János halálát57 – hasonlóan a családját az inszur-
rekcióért otthagyó felkelő történetéhez – a közösségért való önfeláldozás értékét 
a középpontba helyező heroizáció jegyében, a „hazáért való halál” példaszerű tet-
tévé magasztosította. Ridler elbeszélésében Rózsás egy kartácstalálatot követően 
minden erejét összeszedve a következőképpen hívta harcra bajtársait: „Csak előre 
testvéreim, csak előre; ne foglalkozzatok velem; szerencsés vagyok, [hogy] meg-
halok a  hazámért! Testvéreim, hősök vagytok.” A  „vérében fekvő hős” beszéde 
megtette hatását: az inszurgensek ismét előre törtek, s bár Rózsást a kötözőhely-
re szállították, néhány napon belül az ispotályban meghalt. Ridler azt a részletet 
sem hagyta ki, hogy a veszprémi inszurgensnek családos emberként több gyereke 
volt, ami a heroizációs propaganda nyelvén a fegyverképes férfi ak számára világos 
értékhierarchiát állított fel egy háború esetére, ahol a konkrét család, a saját ház-
tartás védelme csak a magasabb entitásként elgondolt haza védelmének keretei 
között, annak alárendelten értelmezhető.

A közlemény folytatásában (150–151. szám) kapott helyet a győri csatában, egy 
ágyúgolyó találatától megsebesült, majd június 23-án Komáromban elhunyt báró 
Barkóczy Antal, a zempléni lovasság kapitánya hősi halálának leírása.58 Rózsáshoz 
hasonlóan Barkóczy sem a csatatéren esett el, hanem sebesülését követően a komá-
romi táborba került, majd egy magánházhoz, ahol nem sokkal később bekövetkező 
haláláig egy nemesasszony viselte gondját. Az elbeszélés a báró halálát sztoikus min-
ta szerint magasztosította a „hazáért való halál” követésre méltó példájává. Barkóczy 
a halálos ágyán „a legnagyobb lelki nyugalommal” nézett szembe az elkerülhetet-
lennel, s két búcsúlevelet írt melyek „hazafi úi érzéseiről” adtak számot: egyet június 
21-én a nádorhoz, egyet pedig 23-án Zemplén vármegyéhez. Az utóbbit az Archivon 
keresztül nemcsak a birodalmi patrióta propaganda, de a zempléniek is igyekeztek 
felhasználni, bár később lábra kélt – ahogyan erre Kazinczy egyik levelében utalt – 
egy olyan szóbeszéd is, amely szerint hamisítványokról volt szó.59

57 Eredetileg: „Halb tod munderte er noch seine Kameraden auf, tapfer und standhaft  zu seyn, 
sich an seinem Fall nicht zu kehren, indem er sich glücklich schätze für sein Vaterland zu 
bluten. Es war ein junger Edelmann, vom besten moralischen Caracter, Vater von mehreren 
Kindern; – starb an seiner Wund im Spital.” (Kisfaludy 1931 [1809–1811]: 310–311.)

58 Archiv 1811. december 16., 18., 150–151. sz., 630–631. Az eredeti szöveg: Kisfaludy 1931 (1810–1811): 
321–323. „Die Art seines Todes, seine patriotische, gute, erhabene Gesinnungen für den König, 
Vaterland, für das allgemeine Beste, für den Dienst, in der letzten, schmerzlichen Stunde seines 
Lebens, sind jener Helden der ungarischen Vorzeit würdig, welche die Vaterlands Geschichte 
immer rühmlich preisen wird.” A  nádor feljegyzése szerint Barkóczy Catharina Heinrich, 
komáromi nemesasszony házában halt meg.

59 Kazinczy szerint: „A’ Barkóczy haldoklásakori levelét nem Barkóczy írta.” Kazinczy Ferenc 
levele gr.  Dessewff y Józsefnek, Széphalom, 1810. január 4. In: KazLev VII, 194. Nem sokkal 
később Rumynak már nem említette, hogy a levelek hamisítványok lennének. Kazinczy Ferenc 
levele Rumy Károly Györgynek, Széphalom, 1810. május 17. In: KazLev VII, 454. Nem akadtam 
a nyomára, hogy ki indította el a szóbeszédet. Oláh Tamás, az MNL BAZ SFL főlevéltárosának 
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Ridler itt Kisfaludy nyomán nem csupán magáról az emlékezetre méltónak ta-
lált eseményről, de a vármegyének saját hőseivel szemben gyakorolt kommemoratív 
eljárásairól is hírt adott. Barkóczy levelével kapcsolatban leírta, hogy azt a megye 
közgyűlésén felolvasták, ami „a legbelsőbb és legmélyebb meghatottságot ébresztet-
te a jelenlévőkben”, továbbá a „fi atal hős” halálát – a jelentős eseményekhez hason-
lóan – ünnepélyesen feljegyezték a protokollumban.60 Arról is beszámolt, hogy egy 
emlékmű („oltár, ahol az ifj úság leteszi esküjét, hogy a hazáért győzedelmeskedni 
vagy dicsőségesen meghalni fog”) állítását határozták el az elesettek emlékére, vala-
mint, hogy vármegyei felajánlásokból az életben maradt hősöket megjutalmazták.

Az Anhangban szereplő hadi történetekkel kapcsolatban, Jókai Mór az utol-
só felkelés időszakában játszódó Névtelen vár című művének sajtó alá rendező-
je, Harsányi Zoltán hívta fel a fi gyelmet arra, hogy a Jókai művének vonatkozó 
fejezeteiben foglalt „hőstettek egy része egészen különös. Olyan fegyverrel győz 
egy-egy inszurgens, amely haditettre alig alkalmas, s olyan tettet hajt végre, amely 
hitünk szerint csak Jókai képzeletében létezik. Pedig mindezt megtalálta már az 
író Kisfaludy emlékiratában, a fő szöveghez fűzött Függelékben.”61 Harsányi ezzel 
az inszurgens hősökkel kapcsolatos sajátos korabeli kultuszképző technikára is 
rámutatott. A  haditettekről szóló elbeszéléseket valószínűleg már az előterjesz-
tésre javaslatot tevő ezredeskapitányok is ki-, az ezek alapján dolgozó Kisfaludy, 
majd pedig az Anhang nyomán cikkeket író Ridler pedig saját szempontjai szerint 
továbbszínezték.

Ridlert különösen megragadta Rózsás halálának esete, olyannyira, hogy árvái-
val kapcsolatban Beckersen keresztül Kisfaludytól igyekezett információt szerezni 
Veszprémből. Beckers azt írta Kisfaludynak, bizonyosodjon meg róla, hogy Rid-
lernek az árvák „nagylelkű veszprémi nemesség” általi ellátásáról szóló „jámbor 
kívánsága” megvalósult-e, továbbá megjegyezte, hogy az „erről szóló beszámo-
lót, valamint az inszurrekció történetéhez kapcsolódó bizonyítékokat, különösen 
Veszprém vármegye nemeslelkű ajándékait a  hadirokkant inszurgensek részére, 
Ridler úrnak” át kívánja adni.62 A veszprémi jutalmazási listát áttekintve valóban 

szóbeli közlése szerint nem valószínű, hogy a levél hamisítvány lenne. A sátoraljaújhelyi levél-
tárban található példányok mellett a  leveleknek több kéziratos másolata is létezik, az egyik 
Kisfaludy iratai között: MTA KIK Kézirattár K 771, 102r. 148. sz., 744. sz. 1809. június 21. „B. 
Barkóczy Kapitány utólsó kérése, és […] Budaházy Káplár eránt” és 102v. „Barkóczy búcsúle-
vele”. Lásd még: 119. r. 2557. sz. 1809. június 23. Komárom „Barkóczy’ Levele”.

60 Kisfaludy 1931 (1810–1811): 323. A megye – június 23-án nyilvánvalóan propagandacéllal – egy, az ele-
settek feletti „fájdalmas-hazafi as” érzéseit tolmácsoló „hazafi as felhívás”-t („ein patriotischer Aufruf”) 
is kibocsájtott inszurgenseihez, akiknek mozgósítása a békekötésig folyamatosan zajlott: MTA KIK 
Kézirattár K 771, 102v–103v.: „A’ Zemplen Vármegye’ Levele Felkelőihez a’ győri ütközet után”.

61 Jókai 1965: 562.
62 MTA KIK Kézirattár Ms. 556/36. Gr. Beckers József levele Kisfaludy Sándornak, Bécs, 1811. 

december 17.
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találkozhatunk „Rosás János” ajkai inszurgens nevével, akinek özvegye és árvái 
részére jelentős összeget, 400 forintot utalt ki a megye.

A Tudományos Gyűjtemény 1822-i évfolyamának V. kötetében, a  „Külföldi 
Literatúra” rovatban Edvi Illyés Pál, a  vasi Nagygeresd evangélikus prédikáto-
ra63 a  forrás megjelölésével magyar nyelvű kivonatot jelentetett meg Ridlernek 
az Archiv 148–149. számában közölt cikkéből. Edvi Illyés közleménye a Magyar 
Bajnokok az 1809-dik esztendőből, többnyire a’ N. Veszprim Vármegyei Felkeltek 
közül címet viselte és a veszprémi és a vasi inszurgens hősök haditetteit mutatta 
be kilenc pontba szedve: 1. Fodor Dániel, 2. Csók Ferenc, 3. Bereczky Márton, 4. 
Baráth István, 5. Rikfalvi Sámuel, Huszty István és Pál István, 6. Földváry Gábor 
és három közlegénye, 7. Ugrinovics György, 8. Mlinárik Miklós, 9. Rózsás János.64 
Feltehető, hogy a fordító a közlemény megjelentetésével nem egyszerűen a nemesi 
felkelés – a kor magyar nyelvű tudományos irodalmában csak igen sporadikusan 
tárgyalt – hadtörténetéhez kívánt adalékot nyújtani, de az is szándékában állha-
tott, hogy hozzájáruljon az inszurgens hősök nyugat-dunántúli, lokális nézőpon-
tú kultuszképzéséhez is. Sőt megkockáztathatjuk, hogy a fi atal lelkész személyes 
céljait is szolgálhatta a megyei körökben való ismertség és presztízs növelésével.65

A háborús események és a haditettek iránti megnövekedett érdeklődést a ko-
rabeli ponyvanyomtatványok is igyekeztek kiszolgálni. A kor ambiciózus kiadója, 
a több inszurrekciós munka megjelentetését menedzselő Konrad Adolf Hartleben 
is ráérzett a korszak olvasói igényeire.66 Egyenként kb. 80 oldalas füzetekből álló, 
héttételes sorozatot jelentett meg Kriegsgemälde (Háborús tablók) címmel, amely 
a közelmúlt háborúival, különösen az 1809-essel kapcsolatban közölt különféle 
szórakoztató történeteket, közte jelentősebb egyéni haditettek elbeszélését is.67 Az 
első kötetben található előszó szerint összeállítója e sorozatot bevallottan sokfé-
leségre törekedve „jó forrásokból” kompilálta.68 Bár Hartleben sorozata mögött 
nem állt a Hormayrhoz köthető folyóiratokra jellemző, részleteiben kidolgozott 
ideológia, ám a kezdetben névtelenségbe burkolódzó kiadó a háborús hőstettek 
közösségi értékéről és a  patriotizmusról alkotott felfogását az első kötet elején 
nyilvánvalóvá tette.69

Hartleben számára – alcímében és szerkezetében is – mintaként igen nagy való-
színűséggel a lipcsei Baumgärtner könyvárus által kiadott Sammlung von Anekdoten 

63 Szinnyei 1893: II. köt. 1208–1214.
64 Tudományos Gyűjtemény 1822: V. köt. 108–115.
65 Szinnyei 1892: II. köt. 1209. Szinnyei szerint Edvi Illyés „híveinek izgatottsága” miatt 1823. szep-

temberében elhagyta a nagygeresdi gyülekezetet és Kis János szuperintendens közvetítésével 
a Veszprém megyei Vanyolára költözött.

66 Hartleben neve és a kiadás helye (Pest) csak a hatodik és hetedik köteten szerepel.
67 Kriegsgemälde 1810–1811: I–VII.
68 Kriegsgemälde 1810: I.
69 Kriegsgemälde 1810: I. [3]–[7].
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und Charakterzügen auch Relationen von Schlachten und Gefechten aus merkwürdi-
gen Kriegen című sorozat szolgált. Az első öt kötet a Baumgärtner-féle sorozathoz 
hasonló elrendezést követett, időközben azonban maguk az olvasói igények is for-
málták a koncepciót. A kiadó a negyedik kötet végén a közönséghez intézett feljegy-
zésben jelezte, hogy mivel az első és második kötet rendkívül sikeresnek bizonyult, 
ezért amilyen gyorsan csak lehet, igyekszik a publikum elé bocsájtani a harmadik 
és negyedik füzetet. Továbbá felvázolta a gyűjtemény új irányvonalát is: az újabb 
számokat a „haza mind nagyobb hasznára” a vegyes hadtörténeti érdekességek he-
lyett a „vitéz országlakosok jellemvonásai és tettei emlékezetének” kívánta szentelni. 
Ennek érdekében számos felhívást és kérést küldött olyan magánszemélyekhez, akik 
autentikus beszámolókkal tudnak szolgálni és nyilvánosan is olvasóihoz fordult, 
hogy osszák meg információikat a kiadóval.70 Az ötödik füzet végén arról számolt 
be, hogy ennek megjelentetésével közelebb került ahhoz a célhoz, hogy a sorozatot 
az „osztrák harcosok” utolsó hadjárat során végrehajtott tetteinek szentelje, s hato-
dik kötete már teljesíteni fogja ezt a „szép célt”.71

A hőstettek leírását illetően a  füzetekben egyaránt helyet kaptak a reguláris 
hadsereg, a Landwehr, illetve az inszurrekció kötelekében harcoló katonák is, így 
a  sorozat a hősök és haditettek bemutatásánál a magyarországi németül olvasó 
közönség, még ha Hormayrnél refl ektálatlanabb formában is, de tulajdonképpen 
érvényesítette a birodalmi patriotizmus programjának célkitűzését. Egyébiránt is 
különös fi gyelmet érdemel a Hormayr-féle Archiv és a Kriegsgemälde közötti inter-
textuális viszony. Hartleben sorozatának hetedik kötetében ugyanis szerepeltette 
Ridler Die Th ermopylen der karnischen Alpen című írását,72 megjegyezve, hogy 
ezt és még néhány kisebb közleményt az Archivból vett át. E közlemény a predili 
és malborghettói hágókat védő osztrák erődök elleni francia támadással szem-
beni védekezésnek állított emléket (a középpontban Friedrich Hensel és Johann 
Hermann von Hermannsdorf századosok hősi halálával),73 mely lehetővé tette Já-
nos főherceg Déli Hadseregének visszavonulását. A szöveg egy változata 1812-ben 
megjelent a Taschenbuch második évfolyamában is.74 A cikk a túlerővel szembeni 
kitartás és önfeláldozás paradigmatikus klasszikus analógiája mellett Zrínyi Mik-
lós szigetvári és a svéd király, XII. Károly 1718-as fredrikshaldi halálának példájá-
val történeti dimenziót adott a vesztes csatának, illetve a két kapitány tiszteletteljes 
tetteinek és halálának.75

70 Kriegsgemälde 1810: IV. 76–78.
71 Kriegsgemälde 1810: V. [80].
72 Archiv 1811. április 29., 51. sz., 221–223.
73 A két elesett katona négy évtizeddel később saját emlékművet is kapott, így a kultuszképzés ez 

esetben – legalábbis egy időre – sikeresnek bizonyult: Matsche-von Wicht 1994: 74–75.
74 Taschenbuch 1812: 136–158.
75 A Th ermopüla-analógia használatának szerepéhez az osztrák hőskultusz kialakításában: 

Albertz 2006: 188–189.
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Hartleben sorozatának igazi különlegességét az adta, hogy az egyes füzetek 
egy-egy, az adott kötetből kiemelt jelentősebb háborús szcéna igényes, színezett 
rézmetszetét is tartalmazták. Ezek tartalmilag kapcsolódtak az adott füzet kon-
cepciójához, az azokban szereplő egyik rövid történetet illusztrálták, illetve az 5. 
füzet asperni csatához kapcsolódó metszete kivételesen egy, a 4. füzetben szerep-
lő anekdotához kapcsolódott.76 A metszetek, illetve a hozzájuk kapcsolódó rövid 
történetek sorrendben a következők voltak: 1. „Az asperni osztrák roham 1809. 
május 21-én”; 2. „Egy osztrák ulánus nemes cselekedete Lipcsében”; 3. „Az ebers-
bergi szoros védelme”; 4. „A Schwarzenberg-ulánusok visszafoglalnak egy elveszí-
tett ütegsáncot Gerasdorfnál”; 5. „Nem a sebeink miatt kesergünk, hanem azért, 
mert a bajtársaink még harcolnak és nem állhatunk mellettük” (panaszolják a se-
besült osztrák katonák Ferenc császárnak az asperni ütközet során); 6. „Olgyay 
inszurgens-századosnak és 50 felkelőjének bátor rajtaütése 400 francián, Takácsi-
nál”, 7. „Hensel és Kupka századosok hősi halála” (Malborghettónál, lásd fent).77

Hartleben kiadványa Magyarország és a birodalom szélesebb, németül olvasó 
közönségének íródott. Sorozatának hatodik füzetét igen jelentős részben a  ma-
gyar inszurgenseknek szentelte. A reguláris katonaság magyar származású hőse-
inek, illetve a háborúban magukat kitüntető felkelőknek a tetteit magyar nyelven, 
kifejezetten a hazai közönség számára a fi atal Horvát István történész, Ürményi 
József országbíró titkára tolmácsolta. Horvát Hartleben 5–7. füzeteiből válogatta 
ki és fordította magyarra egyes haditettek leírását, s a kis kötet Pesten, Eggenber-
ger József könyvárusnál látott napvilágot. Nemcsak a haditettek leírása származott 
a német sorozatból, de az Olgyay hőstettét megörökítő színes rézmetszet is, mely 
immár magyar képaláírással mutatta be a háborús szcénát.78

Az inszurrekció országos-nemzeti propagandája 
a demobilizáció időszakában

Bár az 1809-es háború a schönbrunni békével, október 14-én hivatalosan is lezá-
rult, az inszurgensek továbbra is fegyverben maradtak. November 1-től kincstári 
ellátmányt kaptak, majd ugyanezen hónap 7-e és 16-a között Székesfehérvár kö-
rül összpontosították a  csapatok egy részét, megkezdve az inszurrekciót lezáró 
díszszemle előkészítését. A szemle november 17-től 19-ig tartott. A nádor a tiszá-

76 Kriegsgemälde 1811: V. köt. 76.
77 Kriegsgemälde 1811: VII. köt.
78 Horvát 1812. Kézirata: OSZK Kézirattár, Fol. Hung. 610. A  Magyar Rendes Katonaságnak és 

Felkelő Nemes Seregnek néhány Vitéz és Ditső Tettei az 1809-diki Esztendei Háboruban [1812]. 
A metszet ma már csak a munka egyetlen fennmaradt, a csornai premontreiek könyvtárából 
származó példányában található meg, jelzete: OSZK Törzsgyűjtemény, 287.555.
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1. ábra. Ismeretlen mester színezett rézmetszete. Felirat: „Tapferer Angriff  des 
Insurrections-Rittmeister v. Olgyay mit 50 Mann Insurgenten auf 400 Franzosen bey 

Takácsi.” Forrás: Kriegsgemälde VII. 1811: OSZK Törzsgyűjtemény 305.849/7.

2. ábra. Ismeretlen mester színezett rézmetszete. Felirat: „Olgyai Nemes Felkelö Seregbéli 
Kapitánynak, és a’ vele lévő 50. Nemes Vitezeknek bátor öszve ütközések Takatsinal egy 
400. főből álló Frantzia sereggel.” Forrás: A’ magyar rendes katonaságnak... 1812: OSZK 

Törzsgyűjtemény 287.555.
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ninneni és tiszántúli lovasezredek manővereinek apropóján a császár megelége-
dését tolmácsoló tábori parancsolatot bocsájtott ki.79 Ezt az iratot József főherceg 
megküldte „a’ Hadi Testekhez”,80 egy másik szöveggel együtt, mely tájékoztatta az 
inszurgens seregeket, hogy bár az uralkodónak idő előtt távoznia kellett a szemlé-
ről, ám biztosította a főherceget „az egész Seregnek foganatos kitanitására fordita-
tott fáradságokról, és minden e[l]szenvedésekben mutatott békességes tűrésekről, 
és Önnön magok felajánlásokról”.81 A  felkelők csak decemberben és januárban 
tértek vissza vármegyéikbe.82

Kisfaludy Sándor volt a szerzője-fordítója az uralkodó Pozsonyban, 1809. no-
vember 24-i, illetve a nádor Budán, december 18-i keltezéssel a magyar nemesi 
felkeléshez kibocsájtott nyomtatott proklamációinak. Ezek sok ezer példányban 
jelentek meg magyarul és németül, egylapos negyedrét röpív formájában. Míg 
a József főherceg nevében írt szöveg nagyjából a Kisfaludy által megszövegezett 
formájában jelenhetett meg, addig az I. Ferenc neve alatt napvilágot látott nyom-
tatvány (tulajdonképpen hadparancs) kéziratát az államkancellária a felismerhe-
tetlenségig megváltoztatta.83

A nádor beszédéből a  tervek szerint 35 000 magyar nyelvű példányt kel-
lett kinyomtatni Sághy Ferencnél a  pesti Egyetemi Nyomdában. A  megren-
delőlevélben Kisfaludy a  magas példányszámot azzal indokolta, hogy „min-
den insurgens vihessen egygyet haza belőle”,84 valamint a német szövegből is 
nyomtattatott 1000 példányt azért, hogy a „fordittás által a dolog értelme meg 
ne változtassék az ujságirók által”.85 A két, terjedelmét tekintve közel azonos 
kiáltvány közül a Kisfaludyhoz köthető nádori búcsúzó beszéd gazdagabb ret-
orikailag a nemesség bevett vitézi toposzkészletének, rendi konstitucionalista 
politikai nyelvének használatát illetően. Az uralkodó neve alatt kibocsájtott 
beszéd hangneme visszafogottabb, ugyanakkor számos hasonlóság is kimu-
tatható a  szövegek között. A  két beszédet 1810. január 3-án közölte Kultsár 
István lapja is, hangsúlyozva, hogy „ezen Szózatok nyomtatásban minden 
Legénynek kezébe adatnak.”86 

79 Ezt néhány nappal később Kultsár lapja is közölte: Hazai és Külföldi Tudósítások 1809. novem-
ber 22. 317.

80 Hazai és Külföldi Tudósítások 1809. december 6. 349.
81 A Veszprém megyei 9. sz. zászlóaljat az uralkodó egy kabineti iratban külön megdicsérte, 

melyet ifj abb gróf Zichy Ferenc ezredeskapitány másolatban megküldött a megyének is: MNL 
VeML IV. 1.b. 1809. november 19. 1036. sz.

82 Veress 1989: 279–280.
83 Kisfaludy Sándor levele Szegedy Rózának, Székesfehérvár, 1809. november 20. In: KSMM: 

VIII. köt. 251.
84 Kisfaludy Sándor levele Sághy Ferenchez, Kisbér, 1809. október 26. In: Gárdonyi 1927: 93–94.
85 Kisfaludy Sándor levele Sághy Ferenchez, Kisbér, 1809. október 27. In: Gárdonyi 1927: 94.
86 Hazai és Külföldi Tudósítások 1810. január 3. 3–5.
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Kisfaludy Sándor fordította magyarra azt a  nádor nevében kibocsájtott, az 
előbbieknél terjedelmesebb búcsúzó levelet is, amelyet december 18-i keltezéssel, 
kéziratos formában juttattak el a vármegyékhez.87 A szöveget az 1810 januárjában 
tartott közgyűléseken olvasták fel. A levél nagy hatást gyakorolt a megyei közgyű-
léseken megjelent nemességre. A veszprémi rendek például az „ékes szivre ható 
Köszönetet […] a’ Felkelő Vitézeknek igaz Hazafi ui szeretettel buzgó készségeket 
bizonyittó Tudósitást”88 úgy kezelték, mint „édes Hazánk szeretett nyelvén […] 
jött kegyes levelét hajlandóságának érzésének, attyai gondoskodásának örök em-
lékezetét”.89 A levelet Pest megye közgyűlésén is felolvasták és „őrők emlékezetnek 
okáért a jelenvaló Jegyző Kőnyvben szórúl szóra” beírták.90 

A levél másutt – mint például a tudósítások beszámolói szerint Arad, Győr91 és 
Pest vármegyék közgyűlésén – is „Köz örömmel fogadtatott”.92 Veszprémben arról 
is határoztak, hogy a szöveget az inszurgensek fáradozásait a megye nevében meg-
köszönő deputáció a seregek előtt ismét olvassa fel, ugyanitt és más vármegyékben 
pedig nyomtatásban „az egész Megyében közönségessé tétetni” rendelték.93 Az 
Arad megyei Perecsényi Nagy László, aki maga is részt vett a közgyűlésen, a valódi 
szerző kilétét is tudni vélte: „Kisfaludy Sándor írta azon szép magyarságú levelet; 
ez egy remek munka!”94 A Hazai és Külföldi Tudósítások végül 1810. január 20-án 
közölte magát a szöveget is.95

A nádor nevében kibocsájtott levél hangsúlyozta, hogy a mozgósítás kezdeti ne-
hézségei ellenére a felkelés időközben gyakorlott és kiemelkedő katonai morállal és 
testületi szellemmel rendelkező sereggé vált. A felkelők ugyan az „időknek mostoha-
sága” miatt már nem teljesíthették fő feladatukat, hogy „az ellenséget vérek’ kiontásá-
val is kiverjék a’ Hazából, és ennek minden részeit megoltalmazhassák”, ám teljesítet-
ték „törvényes kötelességüket”. A szöveg – az uralkodó és a nádor rövid nyomtatott 
búcsúzó beszédeivel ellentétben – nem csupán általánosságban beszélt a nemesség (a 
nemesi nemzet) és az inszurrekció tetteiről. Kitért a győri ütközet hősi halottjaira és 
sebesültjeire, a felkelők által tanúsított vitézségre is és példaként állította a Keglevics- 
és a Meskó-dandárok szereplését. Felszólította a megyéket, hogy a hazatérő inszur-
genseket „testvéri hajlandósággal, és azon háladással” fogadják, „mellyet érdemlenek 
azok, kik a’ Hazáért Véreket onták, vagy ontani készek valának”.96

87 Nagy 2018: 517–518.
88 MNL VeML IV. 1.b. 1810. január 12. 5. sz. Buda, 1809. december 18.
89 MNL VeML IV. 1.b. 1810. január 12. 5. sz. Feljegyzés, Pápa, 1810. január 12.
90 MNL PML IV. 3.a. 1810. január 8. 4. sz. 23–32.
91 Hazai és Külföldi Tudósítások 1810. január 31. 69; 1810. február 3. 78.
92 Hazai és Külföldi Tudósítások 1810. január 10. 21.
93 Pest megye hasonló döntéséhez: Hazai és Külföldi Tudósítások 1810. január 10. 21.
94 Márki 1889: 581.
95 Hazai és Külföldi Tudósítások 1810. január 20. 45–49.
96 Nagy 2018: 522–527.
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A januári megyegyűléseken került sor a  kerületi vezérek (a dunáninneni 
báró Davidovich Pál, a dunántúli báró Mecséry Dániel, a tiszáninneni gróf Ha-
dik András és a tiszántúli báró Duka Péter) magyar nyelvű búcsúzó szövegeinek 
a felolvasására is. Veszprém megyében Mecséry „ékes és érzékeny kifejezésekkel 
tellyes” levelét ismertették az egybegyűltekkel, amely „által mind a’ Felkelő Vi-
tézeknek példás, és a’ Magyar Nemesi szármozáshoz illő maga viseletében való 
megelégedését” köszönte meg.97 A közgyűlésen résztvevő nemesek reakciójából 
kiderül, hogy különösen a Kisfaludy által írt vagy fordított búcsú- és köszönő-
beszédek rendkívül hatékony eszköznek bizonyultak a  megyék jóindulatának 
megnyerésére. Hatásmechanizmusuk fontos tényezője volt, hogy – legalábbis 
a többségében etnikailag magyar nemesek lakta vármegyékben – az 1808: II. 20. § 
értelmében a  felkelés számára is vezényleti és szolgálati nyelvként elrendelt, 
a közéletben és közigazgatásban 1805 óta egyre szélesebb körben használt magyar 
nyelven íródtak.

A székesfehérvári szemle kapcsán megfogalmazott dicséretek, az uralkodó, 
a nádor, illetve a kerületi vezérek nevében írt propagandaszövegek, melyek a fel-
sőbbség elismerését közvetítették az inszurrekció tisztjei és a legénységi állomány 
tömegei számára, összességében a nemesi nemzet és az inszurrekció 1809-es sze-
repéről pozitív kicsengésű mesternarratívát alakítottak ki. Ezt kölcsönösen erő-
sítették a  jelentős haditettekről hivatalos vagy informális csatornákon keresztül 
terjedő hírek, a kitüntetések adományozása és ennek sajtóreprezentációi is. A hi-
vatalos diskurzus üzenete értelmében a nemesi nemzet közös és sikeres erőfeszí-
téseként felfogott inszurrekció a megyék saját társadalmi gyakorlatai, intézkedései 
és a helyi hatókörű propaganda nyomán a vármegyei nemesi társadalmak parti-
kuláris kollektív identitásának formálásában is jelentős szerepet kapott, sőt, loká-
lis kultuszok alakultak ki körülötte.

A megyei propaganda eszközei

Az 1809. október 14-én megköttetett schönbrunni béke pontjairól körlevélben 
értesítették a  megyéket is. Az 1810. január elején minden megyében nagy lét-
számmal megtartott generalis congregatiókon került sor a seregek eloszlását illető 
részletek meghatározására, illetve a béke pontjainak ismertetésére. Nem minden-
ki volt azonban elégedett az eljárással. Pest megye egy végzésben mondta ki, hogy: 

„Jóllehet továbbá az Ország részeit érdeklő Békesség kőtések Hazánk sarkallatos 
Törvényei szerént, az Ország kőzben járása nélkűl meg sem tétethetnének; mind-
azonáltal a Kérdésben lévő Békesség ambátor annál fogva a Magyar Korona alá 

97 MNL VeML IV. 1.b. 1810. január 12. 5. sz. Mecséry Dániel levele Veszprém vármegyéhez, Veszp-
rém, 1809. december 26.
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tartozó Birodalmak nevezetes Része el idegenittetett, az Országnak minden bé 
folyása nélkűl állapittatott légyen meg. Neveli pedig az egyben gyűlt Rendeknek 
fajdalmát onnan eredett de immáron el csupaszlott Reménységek: hogy Eő Fel-
sége hiv Magyar Nemzetének Közben járásánál és Tanátsadásánál fogva illy nagy 
áldozatnak tételére talán nem kinszerittetett volna.”98

Mivel a diéta 1808-ban három évre ígérte meg a felkelést az udvar felé, ezért 
éves fegyvergyakorlatok voltak tervbe véve az eloszlást követően is. A  megyék 
a fegyvereket begyűjtötték, míg a nádor levelében foglaltaknak megfelelően – mint 
a nemesség kollektív identitását erősítő, propagandisztikus értékkel bíró nemzeti 
viseletet – az egyenruhákat a felkelőknél hagyta,99 továbbá három évre meghagy-
ta rendfokozatukban az egykori inszurgenseket. Az 1808-ban megajánlott, majd 
1809-ben fegyverbe szólított felkelés 1810 első hónapjában a fegyvergyakorlással, 
nemesi összeírással, illetve az uniformisok és a lovak megtartásával kapcsolatos 
rendelkezések arról intézkedtek, hogy az otthonába visszabocsájtott állomány az 
elkövetkező két évben minél gyorsabban ismét mozgósítható legyen.100 József fő-
herceg azonban január 9-én kelt levelében feloldozta a megyéket a tavasszal ese-
dékes fegyvergyakorlások alól, de például Veszprém vármegye ezt az alkotmá-
nyosságra védelmére hivatkozva nem fogadta el, hangsúlyozva, hogy „Törvényes 
Kötelességtől eltávozni annak vilagos megsértése nélkül is nem lehetne”.101

A megyei felkelő alakulatoknak a körülményekhez képest meglehetősen gyors 
kiállítása és felszerelése megmutatta a megyei adminisztrációk működésének „vi-
szonylag jó hatásfokát, máskor és más célra is felhasználható operatív, expeditív 
voltát is: képességét egy nemesi-nemzeti hadsereg önerőből való gyors kiállításá-
ra”.102 Az inszurrekció tehát nem elhanyagolható politikai tőkét kovácsolt a vár-
megyéket uraló bene possessionatinak, s különösen azoknak a  törvényhatósá-
goknak, ahol a csapatok kiállítása és felkészítése olyan gyorsan ment végbe, hogy 
azok a napóleoni csapatok ellen harcbavethetőek voltak (mint Esztergom, Nyitra, 
Veszprém, Vas vagy Pest esetében). Még inkább így volt ez abban az esetben, ami-
kor egyes megyei alakulatok és parancsnokaik rátermettségről tettek tanúbizony-
ságot a harcokban, illetve felkelőik kisebb-nagyobb haditetteket is végrehajtottak.

A háború végével, a felkelés demobilizációjának részeként működésbe lendülő 
– ünnepélyes keretek között lezajlott – leszerelési, jutalmazási és kommemorációs 
mechanizmusok eltérő mértékben ugyan, de minden vármegyét és megyei kato-
nai kontingenst érintettek. Az inszurrekció kultuszképző megyei propagandája 

98 MNL PML IV. 3.a. 1810. január 8. 1. sz. 6.
99 Nagy 2018: 527.
100 Fejér megye közgyűlése például 10 pontban határozta meg az egyenruhákat, fegyvereket és 

lovakat illető teendőket, lásd: Vizi 1992, 39.
101 MNL VeML IV. 1.a. 1810. január 13. 11. sz., 6–7.
102 Vörös 1987: 448.
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a nádori központtal szoros kapcsolatban bontakozott ki. A megyék amellett, hogy 
a számukra szétküldött, inszurrekciót méltató üdvözlő írásokat, körleveleket fel-
olvasták és nyilvánossá tették katonáik és a szélesebb közönség számára, a demo-
bilizáció ünnepélyes szertartásrendjének részeként a maguk módján is igyekeztek 
megemlékezni a helyi közösség háborús áldozatvállalásáról, s ha voltak, a felkelés 
hőseiről, hősi halottairól is.103

Jutalmazás és kárpótlás

Veszprém januári első közgyűlésén idősebb gróf Zichy Ferenc főispán indítvá-
nyozta a  schönbrunni béke kihirdetését, továbbá „a’ Megyebeli Felkelő Nemes 
Seregnek Kegyelmessen megrendeltt eloszlására szolgáló Intézeteknek meghatá-
rozását”. A megye háláját tolmácsolva táblabírákká nevezték ki „a’ Hazának, és 
a’ Vármegyének ditséretes szolgálatot tévő Fő Tiszt Urakat”, köztük báró Mecsé-
ryt, báró Meskót (a háború folyamán a  veszprémi lovasezred a  Meskó-dandár 
alárendeltségébe került és így paradírozott a  fehérvári szemlén), Márkus József 
veszprémi gyalogos ezredeskapitányt, Kisfaludy Sándor és Nagy Ignác strázsa-
mestert (akit Fejér megyétől kértek át).104 Kihirdették az I. Ferencnek a vármegye 
háborús erőfeszítéseit méltató november 24-i parancsolatát, valamint a nádornak, 
a  felkelés főkapitányának december 18-án kelt latin levelét, amely a feloszlás és 
az elkövetkező két évre előírt fegyvergyakorlás módjáról rendelkezett.105 Ekkor 
foglalkoztak a  nádor által küldött és a  kerületi vezérek nevében írt búcsúleve-
lekkel is, melyeket örömmel tétettek közhírré a vármegyék. A veszprémiek azt is 
elhatározták, hogy a nádornak az inszurrekció alatt „megmutatott buzgó Atyás-
kodásáért” köszönőlevelet küldenek.106 Rába Boldizsár másodalispán „fontos, és 
ékes Beszédet” intézett a rendekhez, melyben méltatta a nádort, illetve Mecséry, 
ifj abb gróf Zichy Ferenc és Márkus József ezredeskapitányok, valamint a megyei 
tisztikar érdemeit, továbbá „az egész Nemes Seregnek megbizonyitott igaz Hazafi -
úi Szeretetét a’ Hazáért, és Constitutioért” hozott áldozatait, és „az Ellenség előtt 
megmutatott bajnoki Vitézségét”.107

Az ötödik koalíciós háborúig – jóllehet 1797-ben, 1800-ban és 1805-ben is 
meghirdették a nemesi felkelést – az inszurgensek harcbavetése híján jobbára is-

103 A demobilizáció menetéhez döntően Veszprém vármegye nemesi közgyűlésének jegyzőköny-
vét és iratait használtam, ugyanakkor e folyamat más megyékben is hasonlóan ment végbe. 
A vármegyék inszurrekcióval és háborúval kapcsolatos feladatairól szintén Veszprém kapcsán 
lásd: Hudi 2006.

104 MNL VeML IV. 1.a. 1810. január 12. 1., 2. sz., 2–3.
105 MNL VeML IV. 1.a. 1810. január 12. 3., 4. sz., 3.
106 MNL VeML IV. 1.a. 1810. január 12. 8. sz., 5–6.
107 MNL VeML IV. 1.a. 1810. január 12. 5., 6. sz., 4.
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meretlen volt a  haditetteket végrehajtó túlélők állami vagy megyei jutalmazása, 
illetve az elesettek és megnyomorodottak családtagjairól való szervezett szociális 
gondoskodás. 1809-ben Veszprém vármegye inszurgensei az elsők között kerül-
tek szembe a  franciákkal, ahol kisebb-nagyobb ütközetekben több haditettet is 
végrehajtottak.108 A megye veszteségei – a háború során a harcokban résztvevő 
felkelő csapatok összes veszteségéhez mérten – kiemelkedőek voltak: számos fel-
kelő meghalt, megsebesült vagy megnyomorodott.109 Ez a szám időközben a kato-
nai ispotályokban elhunytakkal növekedett.110 A szociális gondoskodás és a jutal-
mazás, illetve kultuszképzés kettős igénye rendkívüli intézkedéseket hívott életre. 
Az 1810-es év első rendes közgyűlésén a felkelő ezredeskapitányok beadták a tiszti 
jelentéseket, „mellyek a’ Megyebeli Felkelő Nemes Seregnek az Ellenség előtt tett 
ditséretes szolgálatjait és minden egyes személyeknek magok megkülömbözteté-
sével bizonyitott jeles tetteit magokban foglalják”. Miután összegyűjtötték a kitün-
tetésre érdemesek neveit, úgy döntöttek, hogy a jutalmak és segedelmek eszközlé-
se végett az uralkodóhoz folyamodnak.111

A parancsnokok által a megyei felkelő ezredek tevékenységéről összeállított 
naplók, melyek többnyire jelentések is voltak, bemutatásra kerültek a megyei köz-
gyűlés nyilvánossága előtt, egyúttal megküldték őket a nádornak is. Kis túlzással 
sajátos „ezredtörténetekként” is tekinthetünk rájuk. Gosztonyi János ezredeskapi-
tány például 1810. január 7-én nyújtotta be Pest vármegyéhez jelentését, melyet 
január 8-án tárgyalt a közgyűlés. Egyúttal a napló kinyomtatását és szétosztását is 
elrendelték (a nádor levelével együtt), s a feljegyzések tanúsága szerint tekintélyes 
számú prenumeráns is összegyűlt a munkára, ám az ismeretlen okok miatt végül 
mégsem jelent meg. A veszprémi vagy a pesti jelentéseket, naplókat tehát elsősor-
ban a megyei nyilvánosság igényeinek megfelelően állították össze az illetékesek, 
egyúttal azonban – hisz ugyanezek a szövegek küldettek fel a nádorhoz – fi gye-
lembe kellett venniük magasabb szempontokat is. Erre való tekintettel az R. Kiss 
István által szerkesztett kötetről írott recenziójában már Viszota Gyula is felhív-
ta a fi gyelmet a naplókkal szembeni forráskritika szükségességére, hangsúlyozva, 
hogy azok „aprólékos részletekre s általában kedvező eseményekre terjeszkednek 
ki”, „észrevehető bennük a  jelentéstevők túlságos szeretete saját csapatuk iránt; 

108 Részletesen lásd: Veress 1984.
109 Veress D. Csaba számításai alapján a győri ütközetben részt vett felkelő csapatok közül a halot-

takat és sebesülteket illetően a veszprémi inszurgensek – egy lovasezred és a 9. sz. gyalogoszász-
lóalj – veszteségei voltak a legsúlyosabbak. (Veress 1987: 155–156.) E munka megközelítésének 
– és összességében a napóleoni háborúk hazai történeti irodalma – forráskezelésének, szemléle-
tének komoly korlátaira a hadtörténet oldaláról Nagy-L. István hívta fel a fi gyelmet: Nagy 2003: 
135 (152. jegyzet).

110 Veszprém megye 1810 első felében folyamatosan kérte be az adatokat a még a tábori kórházak-
ban fekvő vagy ott elhunyt inszurgenseivel kapcsolatban.

111 MNL VeML IV. 1.a. 1810. január 13. 18. sz., 8–9.
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ők ugyanis nagyobbára a csapat dicséretes eseményeit adják elő, s ezeket részlete-
sen, a kevésbé dicsőségeseket alig vagy éppen nem érintik”.112

Ugyanakkor, amennyiben a megyei inszurgens hőskultusz konstrukciójának 
folyamata és ebben betöltött funkciójuk felől nézünk e szövegekre, úgy értékü-
ket éppen a közönség igényeihez szabott sajátos szubjektivitásuk adja, melyben 
a megyei nemesi közösség kollektív identitása és a felkeléshez kapcsolódó patrióta 
és nemesi-nemzeti ideológia és az inszurgens esprit de corps sajátos értékei és 
szempontjai tükröződnek. Ezt a parancsnoki szemléletet és értelmezési mintáza-
tot jól szemlélteti Gosztonyinak a naplóhoz fűzött kísérőlevele, melyet az 1810. évi 
első közgyűlésen nyilvánosan felolvasták: „Viszsza hoztam tehát Nagyságtoknak 
a Nemes Megyebéli Ezeredet; de nem úgy, mint tudatlan fegyveres Sokaságot; ha-
nem úgy, mint megállapodott Hadi-Testet, mint próbáltt Hadi-népet, a ki nem 
tsak hordozza, hanem forgatni is tudja a fegyvert; a ki már többször éreztette az 
Ellenséggel fegyverének élét, és vérét ontotta a Hazájáért; a ki Nagyságtokat igaz 
bajnoki bátorsággal repraesentálta a Tsata-piatzán, és a legveszedelmessebb Kör-
nyűlállások között is fentartotta a maga Megyéjének becsületét”.113

Az inszurgens hősök emlékének megőrzését és áthagyományozását a  helyi 
kollektív emlékezetben elsődlegesen a megye archívuma (és a protokollum) mint 
Pierre Nora-i értelemben vett „emlékezethely” biztosította. A háború során ma-
gukat kitüntető felkelők neveit tartalmazó jelentéseket kihirdették, majd „örök 
emlékezet kedvéért a’ Nemes Vármegye Leveles Tárába fenntartatni rendeltet-
tek”.114 Győr megyében, ahol „kilentzen vitézűl végezték életöket az ellenség előtt”, 
úgy döntött a közgyűlés, hogy „[a]’ meg hóltaknak nevei a’ Ns. Vármegye Jegyző 
Könyvébe felirattassanak, ha Özvegyeik, Árváik vannak, különös Atyai Szeretettel 
gondgyokat visellye a’ Ns. Vármegye.”115

A megye kezében bevett eszköznek számított a felkelő tisztek érdemeinek ho-
norálására – ahogyan az a megyében nem honos főtisztek esetében is történt – 
a táblabírói címek adományozása. (Nem sokkal fentebb már idéztük azt a forrást, 
amely a Veszprém vármegyei adományozásokat rögzítette.) A bene possessiona-
tus nemességből toborzódó, fi atal felkelő tisztek szolgálatuk során megszerzett 
presztízsüket több megyében is sikeresen váltották politikai-igazgatási pozíciók-
ra. A döntően a bene possessionati, részben az iskolázott kisnemesség köreiből 
toborzódó, fi atal felkelő tisztek szolgálatuk során megszerzett presztízsüket több 
megyében is sikeresen váltották politikai-igazgatási pozíciókra. Például a veszpré-

112 Az R. Kiss és Viszota között a recenzió kiváltotta pengeváltáshoz és az idézetekhez lásd: Viszota 
1911; Viszota 1912; R. Kiss 1912.

113 MNL PML IV. 3.c. 11. 1810. január 8. 4. sz. Gosztonyi János ezredeskapitány kísérőlevele, Pest, 
1810. január 7. Lásd a napló szövegét ugyanott.

114 MNL VeML IV. 1.a. 1810. január 12. 8. sz., 5–6.
115 Hazai és Külföldi Tudósítások 1810. február 3. 78.
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mi Kotsi Horváth Sámuel és Hunkár Antal vagy a zalai Deák Antal karrierútjának 
alakulásában jelentős szerepet játszott 1809-es bő féléves katonáskodásuk és a fel-
kelésben szerzett érdemeik. Hasonló okokból a demobilizációs időszak a tisztika-
rok felkelésben résztvevő tagjai számára sem volt érdektelen, hiszen a csatatéren 
végbe vitt tetteik függvényében megerősíthették korábbi presztízsüket.116 Veszp-
rémben a május 7-én megtartott építőszéken117 – ahogyan arról a Hazai és Kül-
földi Tudósítások hírt adott – „a’ Nemes Vármegye ezen kinevezésekben különös 
tekéntetbe vette légyen a’ Felkelő Nemes Seregnek Tisztjeit, kiket ezen föllűl azzal 
akart a’ Fő Ispány Ur Ő Excellentiája megtisztelni, hogy minden Gyalog és Lovas 
Kapitány Urakat Tábla Bíráknak neveztetett”.118 

Bár maga a  folyamat országos szinten, prozopográfi ai-archontológiai oldalról 
egyelőre feltáratlan, az tény, hogy több vármegyében is egykori inszurgensek kerül-
tek fontos megyei tisztekre, ami részleges elitcserékkel, egy új politikusi generáció 
feltűnésével is járhatott. Zalában Séllyei Elek főszolgabíró például a helyi politikai 
viszonyok átrendeződését tapasztalta a háborút követően: „Hazajővén, 1810. e[sz-
tendőben] restauratio tartatott, de részint fi atalok voltak, részint tapasztalatlanok 
a  főbb hivatalokra valók, azokat el nem fogadták, és Sümeghy [József – N. Á.] 
megmaradott alispány, mindazonáltal számos fi atal insurgens tisztek hivatalok-
ba léptek. Szaporodott ekkor Zalában a  tanultak száma, kifejlődtek sok [s]zép 
talentumok, és az öregjebb diktátorok lass[an] [ki]haltak.”119 Kisfaludy a Kossuth 
Lajosnak írt 1844-es levelében úgy fogalmazott, hogy a  felkelés „azon testületi 
szellemnél fogva, mely itt megszállotta, otthon győzelmesen restaurált, ’s több 
megyének, ’s különösen Zalának is regeneratiója ez által történt”.120 Regeköltőnek 
hattyúdala című időskori munkájában, mely egyszerre volt sajátos emlékirat és az 
elmúlt másfél évszázad történetének korrajza, Zala megye alkotmányos küzdel-
meiben – s néhány versszakkal később a nemesi-nemzeti történelem léptékében 
is – pozitívan értékelte a felkelés katonailag kevéssé jelentős, politikailag viszont 
annál fontosabb szerepét: „Az utólszor fegyverre kelt / Nemesség jobb érzete, / S 
közjó, közügy iránt beszítt / Jobb fogalma s nézete / Elhárítá a nagy veszélyt. / Ki-
hányta ez székükből / A hatalom-bitorlókat; – / S kiszabadult a nyügből.”121

A vármegyék törekedtek arra, hogy inszurgens hőseik tetteit a  megtisztelte-
tésen kívül anyagilag is méltányolják. Veszprém megye Csobrántzy Ferenc haj-
máskéri plébánosnak, a felkelő sereg tábori káplánjának, „ki magát jeles tetteivel 
megkülömböztette vala” egyházi benefi cium megszerzéséhez nyújtott segítséget. 

116 Hudi 2006: 206–207.
117 MNL VeML IV. 1.a. 1810. május 7. 3. sz., 168.
118 Hazai és Külföldi Tudósítások 1810. május 16. 312–313.
119 Molnár 2001: 37.
120 Kisfaludy Sándor levele Kossuth Lajosnak, Sümeg, 1844. május 20. In: KSMM: VIII. köt. 650.
121 MTA KIK Kézirattár, RUI 8˚ 5, Kisfaludy Sándor: Regeköltőnek hattyúdala, XV. ének, 35. vsz., f. 113v.

005     044-086     Örökség történelem társadalom   __   II  _  nagy agoston.indd   70005     044-086     Örökség történelem társadalom   __   II  _  nagy agoston.indd   70 2020. 07. 20.   13:24:082020. 07. 20.   13:24:08



Törekvések az utolsó nemesi felkelés kultuszának kialakítására

71

A  kétes nemes Völgyi János főhadnagy és Csók Ferenc közvitéz esetében, „kik 
mint nemtelenek személlyeknek önként való felajánlásával magoknak nem meg-
vető érdemeket szerzettek, Nemesi Tzimeres Levélnek”, a  nemes Fodor Dániel 
és Beretzky Márton hadnagy ügyében „valamelly Jószágnak megnyerése végett” 
igyekezett a megye az uralkodónál közbenjárni.122 Ahogy a fenti példák is mutat-
ják, a felkelés demobilizációjának jutalmazási mechanizmusai nem csupán a bene 
possessionati számára jelenthették a  felkelő tisztként megszerzett vagy megerő-
sített presztízsen keresztül az emelkedés útját a tízes évek elejének tisztújításain 
s a későbbiekben. Esetenként a háborúban résztvevő egyháziak, a szegényebb és 
kétes nemesek,123 sőt a nemtelenek számára is lehetőséget nyújthattak arra, hogy 
saját társadalmi mobilitásukra vonatkozó igényeiket artikulálják és a megye köz-
benjárásával érvényesítsék.

Az uralkodó az Udvari Haditanácson keresztül már 1809. június végén ismer-
tette határozatát, hogy az inszurrekció – éppúgy mint a Landwehr és a reguláris 
hadsereg – elesett tisztjeinek özvegyeit nyugdíj illeti meg.124 Az érintett megyék 
esetenként azonban ennél szélesebb körrel kívántak törődni. A közösség tagjairól 
és családjukról való gondoskodás nem volt idegen a francia háborúk idejének me-
gyei politikai kultúrájától. Mindenekelőtt a megyei „szociális háló” legfontosabb 
elemét, a nemesi árvaügy gyakorlatát szükséges kiemelni, amely a nemesi közös-
ség érdekeit érvényesítve az örökösödés felügyeletén keresztül igyekezett szavatol-
ni a helyi nemesség vagyonbiztonságát.125

Veszprém megye a halott, illetve a maradandó sérüléseket szenvedett felkelők 
ügyével kapcsolatban arról rendelkezett, hogy az „1ső Rendbélieknek Özvegyei és 
Árvái, az utóbbiak pedig önnön személlyekre nézve valamelly segedelmet nyer-
hessenek”. Ennek okán bekérték az óbesterektől az érintett inszurgensek névso-
rát, valamint létrehoztak egy bizottságot, amelynek a  beérkező segedelmek fel-
osztásának módját kellett meghatároznia, melyhez a  listák alapján járásonként 
szolgabírákat küldtek ki az érintettek vagyoni, családi és egészségi állapotának 
felmérésére. Mivel a vármegye nem rendelkezett a  segélyezés fedezésére elkülö-
nített pénzalappal (és a háború terhei miatt egyébként is el volt adósodva), így 
a szociális kiadások anyagi hátterét egészében közadakozásból teremtették meg. 
Az adakozást a megye nagyobb birtokosai, köztük az egyházi nagyjavadalmasok 
és a bene possessionati a jegyzőkönyvek tanúsága szerint hazafi as kötelességnek 
érezték, de nem elhanyagolható presztízsértékkel is bírt, hogy az adományozók 

122 MNL VeML IV. 1.a. 1810. január 14. (folyt.) 17., 18. sz., 8–9. A beadványokat és a megye folya-
modványait lásd: MNL VeML IV. 1.b. 1810. január 12.

123 Lásd az előbbi lábjegyzetet. Völgyi január 15-i beadványában arra hivatkozott, hogy gyermeksé-
gétől fogva nemes módjára élt.

124 Kisfaludy 1831: 162.
125 Benda 2006: 30.
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neveit és a pénzösszeg nagyságát (hasonlóan a korábban az inszurrekcióra érkező 
felajánlásokhoz) beiktatták a megyei jegyzőkönyvekbe. Első körben idősebb gróf 
Zichy Ferenc főispán 3000, Dréta Antal zirci prior 2000, Paintner Mihály prépost 
2000 forintot ajánlott e célra, többen, például Rába Boldizsár alispán, pedig né-
hány száz forintra rúgó hozzájárulásokat tettek.126 Időközben az előbbiek példáját 
követve újabb és újabb felajánlások érkeztek.127

Az elosztás alapjául szolgáló, Bezerédj György főjegyző által szignált lista 
98 nevet tartalmazott, melyből 31-et a halottak, 67-et a sebesültek között tünte-
tett föl. Megjegyzésként közölte a járásonként végrehajtott alispáni vizsgálatok 
eredményét is, amely az anyagi helyzetet, a családi és egészségi állapotot mérte 
fel. A  táblázatból kiolvasható az összesen 19  650 forintra rúgó összeg pontos 
elosztása is, melyből végül 1300 forintot gróf Zichy ezredeskapitány, a maradé-
kot pedig a megye rendjeinek adománya tett ki.128 Veszprém vármegye segélye-
zési politikájának vizsgálatából kiderül, hogy a hatóságok rászorultsági alapon 
a családosokat és a szegényeket részesítették előnyben. Akit a szolgabírák tehe-
tősként jellemeztek, továbbá az, aki nőtlen, illetve gyermektelen volt és tudott 
magáról gondoskodni, nem kapott pénzt. Az elhaltak után az özvegyek és árvák 
összesen családonként 400–600 forintot kaptak, a többiek, sebesülésük súlyos-
sága és anyagi helyzetük függvényében 100 és 400 forint közötti összeget. Má-
sutt is előfordult, hogy a háborús veszteségekben érintett vármegyék is hasonló 
gyakorlatot követtek, a különbség leginkább az arányokban volt. Kultsár lapja 
szerint Fejér megye hasonló okokból négy ember között osztott ki 5000 forin-
tot.129 Zemplénben gróf Dessewff y József kezdeményezésére gyűjtést rendeztek 
a Győrnél megsebesült báró Barkóczyt a csata forgatagából kimentő Budaházy 
Péter számára. Szegénységére hivatkozva 800 forint jött össze, s Budaházy ké-
sőbb ezüst vitézségi érmet is kapott.130

A hazatérő csapatok ünnepélyes fogadása és elbocsájtása

A Helytartótanács 1809. október 29-én kelt rendeletével, amely a béke cikkelyei-
nek közhírré tételéről és Te Deumok énekléséről rendelkezett, Pest-Pilis-Solt már 
1809. november 14-i kisgyűlésén foglalkozott, s azt a legközelebbi közgyűlés elé 

126 MNL VeML IV. 1.a. 1810. január 12. 7. sz., 4–5.
127 MNL VeML IV. 1.a. 1810. január 13. 17. sz., 8.
128 MTA KIK Kézirattár K 770. 47v-52r.
129 Hazai és Külföldi Tudósítások 1810. június 30. 414.
130 Kazinczy Ferenc levele Rumy Károly Györgynek, Széphalom, 1809. július 24. In: KazLev 

VI, 467.
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terjeszteni határozott.131 Zala kisgyűlése december 18-án tárgyalta azt, s ennek 
megfelelően konstatálta, hogy a cikkelyek kihirdettettek, „az örvendező inneplés 
pedig szokott módjával az ide való Templomban [azaz Zalaegerszegen] diszessen 
meg tartatott”.132 Veszprémben csak a januári első közgyűlésen olvasták fel a ren-
deletet és határoztak a teendőkről.133 A felkelések működését a felállításuktól el-
oszlásukig meghatározott szertartásrend keretezte. A mozgósítás során általában 
zászlószentelés, illetve a második mustra képezte a civilből katonává való átmenet 
rítusát az inszurgensek számára. Ehhez hasonlóan az 1810 elején, a demobilizá-
ció részeként megtartott fogadó ünnepségek, illetve az ezekkel össze-összekap-
csolódó – eloszlató mustrák a felkelőket szimbolikusan is visszabocsájtották pol-
gári státusukba. Arról, hogy a béke kihirdetéséhez, illetve a felkelés eloszlásához 
kapcsolódó rítusokra – a fenti kötelező elemeken túl – mikor, hogyan, mennyire 
ünnepélyes formában került sor, arról maguk a  megyei közgyűlések, illetve az 
erre rendelt bizottságok vagy személyek döntöttek. A hazatérteket ünnepélyesen 
fogadó, majd elbocsájtó ceremóniák, melyek katonai, civil és vallásos elemeket 
ötvöztek, egyrészt „átmeneti rítusként” szolgáltak, másrészt a csapatokon belüli, 
illetve a megye közössége és a belőle kiállított felkelők közötti összetartozás-tuda-
tot erősítették.

A központilag elrendelt békét ünneplő egyházi szertartások – a csapatok foga-
dásától és demobilizációjától függetlenül – nemcsak a béke áldásaiért adtak hálát 
Istennek, de egyúttal a háború jelentette traumák kollektív feldolgozását is igye-
keztek megkönnyíteni. Egy ilyen „közönséges hálaadás” alkalmával mondta el 
a szószékről magyar beszédét Szegeden a piarista Salamon József Vazul. Salamon 
különösen az elesettek után hátramaradottak számára kísérelt meg vígaszt nyújta-
ni, oly módon, hogy a túlélők, hozzátartozók számára értelmessé tette, önmagán 
túli hazafi as, egyúttal szakrális jelentőséggel ruházta fel a halálát: „O! el keseredett, 
de boldog Anyák, kik illyen bajnokokat szűltetek, és szoptattatok! szerentsés föld, 
a’ hol vitéz tetemök, és vérök nyugszik! – mi érettünk, o Hazafi ak! és Fölséges Ki-
rályunkért szánták el fejöket, és életöket a’ veszedelemre, és a’ dütsősséges halálra. 
Adj, Uram! nékiök örök boldogságot!”134 Győrben a Réformátus Téged Isten ditsé-

131 MNL PML, IV.3.c. 11. 1810. január 8. 4. sz. Az 19.450. sz. helytartótanácsi rendelet szövege: „Trac-
tatus Pacis, cum Galliarum Imperatore initae, per Suam Majestatem Sacratissimam ratifi catus, 
Praetitulatis Dominationibus Vestris in advolutis Exemplaribus de altissimo Jussu Regio ea 
cum intimatione transponitur, ut eundem in gremio sui publice notum reddant, & pro revecta 
Pace Hymnum Ambrosianum ubivis decantari disponant. Datum ex Consilio Regio Locum-
tenentiali Hungarico, Budae die vigestma nona Mensis Octobris Anno Millesimo Octingente-
simo Nono celebrato.”

132 MNL ZML IV. 1.a. 1809. december 18. 2. sz. 706–707.
133 MNL VeML IV. 1.a. 1810. január 12. 1. sz. 2.
134 Salamon 1809: 6–7.
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rünk135 címmel megjelent, két könyörgést és egy prédikációt tartalmazó kiadvány 
tanúsága szerint éppen a helytartótanácsi rendelet kiadásának napján, 1809. októ-
ber 29-én tartott a békét ünneplő istentiszteletet a város református lelkésze, Már 
Péter. Prédikációja a  „Lehet-e’ állandó közönséges Békesség az Emberi nemzet 
között?” kérdés körül forgott. A problémát az adott történeti helyzetből kiindul-
va először (politikai) fi lozófi ai és antropológiai szempontokból vette vizsgálat alá, 
majd a teológia oldaláról adott rá magyarázatot.136

Vas megyében a háborúból visszatért seregeket a szombathelyi vármegyeháza 
előtt üdvözölték, melyen a megyei rendek gróf Széchényi Ferenc főispáni helytar-
tó vezetésével vettek részt. Itt Bőle András kanonok, szombathelyi plébános „egy 
ékes beszédben a Nemes fell Kelő Sereget meg köszöntötte, és a’ Vármegye Nevé-
vel az általa mutatott hivséget, bátorságot, és hazafi uságot meg köszönte”. Ezt kö-
vetően a főjegyző felolvasta a nádornak a feloszlás kapcsán írt levelét, „melly után 
számtalan éljenek Kiáltások következvén, a’ békességnek Szerentsés helyre állása 
miatt a’ Nagy Templomban Te Deum Laudamus, a’ meg holt Nemes fell Kelő-
kért pedig halottas Mise tartatott, annak utána pedig a’ Személlyes ell oszlatáshoz 
hozzá láttatott.”137 Hasonló koreográfi a alapján zajlott le Győrben is a visszatérő 
inszurgenseket fogadó ünnepség 1810. január 19-én. Az inszurgensek jelenlété-
ben Te Deumot tartottak, majd az eloszlást-leszerelést kísérő szemlére egy depu-
tációt rendeltek ki, hogy „a’ Vitézeknek is meg köszönnye Hazájokhoz mutatott 
buzgóságjaikat”. A győriek ezredesét, gróf Zichy adminisztrátort a megyegyűlésen 
többek között a helyi egyházi értelmiség reprezentánsa, Hollósy prépost köszön-
tötte „velős magyar beszéddel”, valamint a mustra bizottság szónoki teendőit is 
ugyanő látta el.138

Az inszurrekció hivatalos polgári-katonai szertartásrendjéhez, az ehhez kötő-
dő sajátos életformához és társadalmi gyakorlatokhoz alkalmi műfajok összetett 
rendszere kapcsolódott.139 A seregek mozgósítását és eloszlását – az uralkodó, il-
letve a nádor köre által bonyolított birodalmi és országos hatókörű hivatalos pro-
paganda mellett (proklamációk, hirdetmények, hadparancsok, körlevelek) – me-
gyei szinten a főbb tisztségviselők (mint az alispán), az inszurgens tisztek, illetve 
a helyi egyházi vagy világi értelmiség részéről elhangzó buzdító szónoklatok, il-
letve a zászlószentelőkhöz kapcsolódó prédikációk kísérték. Ezek esetenként ap-
rónyomtatványként vagy a korabeli lapokban is megjelentek. Az előbbiek mellett, 

135 Te Deum laudamus am. „Téged Isten dicsérünk”.
136 Már 1809.
137 MNL VML IV. 1.a. 1810. január 8. 14. sz. 744–745.
138 Hazai és Külföldi Tudósítások 1810. február 3. 78.
139 A felkeléshez kapcsolódó irodalmi műfajokról és a szélesebb szertartás- és diskurzusrend feltárá-

sának szükségességéről lásd mindenekelőtt Porkoláb Tibor átfogó tanulmányát: Porkoláb 2014. 
Lásd még: Császár [1909]. A közköltészethez: Csörsz–Küllős (s. a. r.) 2013: 102–160, 418–494.
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gyakorta anonim módon, számos hosszabb-rövidebb prózai röpirat, magyar, latin, 
ritkábban német buzdító vers is megjelent, továbbá a közköltészethez sorolt nem-
zeti nyelvű dalok és az idegen eredetű marsok, indulók szintén lényeges elemét 
képezték az inszurrekciók működéséhez kapcsolódó propagandának.

Az év első rendes közgyűlésein, illetve ünnepélyesen a  megyei seregek előtt 
felolvasott búcsúlevelek, vármegyei beszédek mellett, melyek a megye levéltárába 
kerültek, s esetenként a  jegyzőkönyvekbe is beiktatták őket, az ünnepélyes demo-
bilizációt több vármegyében is alkalmi nyomtatványok kísérték. Ezeket – ahol mű-
ködött – általában helyi nyomdákban állították elő. Vas megyében a Szombathelyen 
működő Perger Ferenc sajtója alól országos összehasonlításban is jelentős számú 
megyei felkeléshez kapcsolódó nyomtatvány került ki. A mozgósító célú szövegeket 
leszámítva már 1809-ben megjelent egy nyolclapos munka, Elöljáró versek. Nemes 
Vas Vármegye miként vitézkedett? A  Frantzia velünk miglen verekedett címmel.140 
A hazatérő inszurgenseket köszöntő 1810 januárjában tartott szombathelyi ceremó-
nián Bőle András által elmondott szónoklat név nélkül nyomtatásban is megjelent.141 
Ugyanezen évben Perger tipográfi ájában látott napvilágot egy olyan nyomtatvány is 
(Jeles emlékezet), amely már címében is utalt a jelentős haditettekben és ezek hírének 
elterjesztésében rejlő propagandaértékre, s a vasi státusok és rendek nevében em-
lékezett meg azon megyei inszurgensekről, „kik a’ mult háboruban, különös hadi 
virtusaik által magokat meg külömböztették, és szolgáltak, mind magoknak örökös 
ditsösségekre, mind pedig, minden hazafi aknak ösztönére, hogy a’ király és haza 
eránt, hasonló virtusok, és érdemekre törekedjenek”.142

Veszprém megyében a  május 7-i tisztújító közgyűlésen osztották ki Pápai 
Ruszek József alkalmi verses nyomtatványát a megjelentek között, amely a veszp-
rémi felkelők haditetteit méltatta.143 Ruszek jól tájékozott volt a megyei felkelők 
tevékenységével kapcsolatban, talán maga is olvasta a Zichy és Márkus ezredes-
kapitányok által a megyének beadott jelentéseket: versében az ezred történetének 
legfontosabb eseményeit, a jelentős haditettek köré építve beszélte el. A vers a két 
ezredesen kívül név szerint Hunkár Antal első kapitány, gróf Zichy Károly főstrá-
zsamester, Kemény Dénes másodkapitány, Esztergomi Ignác elsőkapitány, Fodor 
Dániel lovas káplár, Csók Ferenc közhuszár tetteit említette, Kováts hadnagyon 
keresztül pedig az elesett megyeiek felett érzett gyászt jelenítette meg. Szólt to-
vábbá – utalva a kor főúri reprezentációjának egyik népszerű toposzára, a vezeké-
nyi csatában elesett Esterházyakra – a gróf Zichy nemzetség áldozatairól is, mely 

140 Ulreich 1961: 53. Az Elöljáró verseknek – tudtommal – ma már egyetlen példánya sem lelhető fel 
közgyűjteményekben. Ulreichon kívül nemzeti bibliográfi áink sem ismerik.

141 Köszöntés 1810. A  könyvészeti szakirodalom Balogh Gyula nyomán ezt a  Bőle András által 
elmondott beszéddel azonosítja. (Balogh 1885: 128–129.)

142 Jeles emlékezet 1810.
143 Hazai és Külföldi Tudósítások 1810. május 16. 312–313.
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nemcsak a megye főispánját adta, de a felkelésben négy fővel képviseltette magát. 
A  vers a  tisztikar reprezentatív névsorán és az egyéni haditetteik végrehajtásán 
keresztül a  legénységből kiemelkedő inszurgensek felsorolása mellett megemlé-
kezett a megyei inszurgensek kollektív virtusáról is, és a megyei közösség részéről 
nyilvánosan biztosította őket jó hírnevük áthagyományozásáról: „Élly egész Ez-
red! Lovas, és Gyalogság! / Már Szivűnk tornyos Falakat, ’s öröklő / Tzímjelet rak, 
melly Nevetek mutassa, / ’S nyujtsa sok Évre.”144

A háborút és az inszurrekció feloszlását követően odaítélt vitézségi érmeket 
általában a megyei elöljárók adták át az érintetteknek a közgyűlés nyilvánossága 
előtt. Például az 1810 májusában tartott zempléni tisztújító közgyűlésen Kazinczy 
informális levele szerint gróf Esterházy József főispán „kevés és dísztelen szóval” 
megdicsérte az inszurrekciót, majd másnap Budaházy dolmányára tűzte az ezüst 
vitézségi érmet.145 A Kultsár lapjában megjelent tudósítás (melyet valaki a zemplé-
niek közül küldhetett be) jól mutatja az időszaki sajtón keresztül a megye jó hírét 
szolgáló propaganda jellemzőit, eszerint ugyanis a  főispán „hathatós ditsérő és 
buzdító beszédet mondván” tüntette ki az arra érdemeseket.146

A megyei háborús hős- és halottkultusz és a  főúri reprezentáció sajátos pél-
dája Horváth János kanonoknak a győri ütközetben elesett, majd tömegsírból ex-
humált gróf Festetics János somogyi inszurgens százados temetésén elmondott 
halotti beszéde, mely Veszprémben, a nyomdát férje után öröklő Számmer Klára 
tipográfi ájában jelent meg. A szertartás 1809. november 8-án Toponáron „több 
méltóságok, ’s egy század Frimont huszár vitézeknek jelenlétében” zajlott le. A tu-
dományos hivatkozásokkal gondosan jegyzetelt szöveg az alkalomhoz igazítva 
maga is használta a főúri reprezentáció bevett elemeit, közte a történelmileg jeles 
családok korban bevett katalógusát (Hunyadi, Nádasdy, Báthori, Kinizsi), a Veze-
kénynél elesett Esterházyak toposzát (utalva emlékoszlopukra is).147 Ugyanakkor 
maga a  ceremónia és a  halotti beszéd túl is mutatott a  genealogikus reprezen-
táció szűkebb kontextusán és általánosabb szinten, a patriotizmus megerősítésé-
nek szolgálatába állította az elhunyt hősi halálát. Horváth beszéde végén a jegyes 
és a rokonság után a következőképpen szólította meg a magyarországi ifj úságot: 

„Ti pedig Hazámnak virágzó ifj ai! Jertek, ’s nyomjátok szép példáját lelketekbe. 
Tanúljatok dicséretet szerezni erkölcstökkel, ’s dicsőséget halálatokkal, a’ Hazá-
ért megvetvén éltetöket. Tanúllyátok meg sírjánál: hogy így kell megfi zetni a’ régi 
adósságot a’ Hazának.”148

144 Ruszek 1810: 8.
145 Kazinczy Ferenc levele Rumy Károly Györgynek, Széphalom, 1810. május 17. In: KazLev VII. 

454.
146 Hazai és Külföldi Tudósítások 1810. május 30. 343–344.
147 Horváth 1809: 16–18.
148 Horváth 1809: 24.
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A nádor részvételével tartott ünnepségek

A kitüntetések adományozását tekintve kivételesnek számított Pest-Pilis-Solt és 
Veszprém vármegyék esete, melyek inszurgenseinek több mint egy évvel a béke-
kötést követően megtartott jutalmazási ünnepségein József főherceg személye-
sen vett részt. E rendkívüli megtiszteltetés a főherceg személyes érintettségének 
és kegyének volt köszönhető. A nádor részvételével zajló ünnepélyes kitünteté-
sekből a háborút megelőző buzdító körúttal ellentétben – melynek során a ná-
dor és Károly Ambrus prímás kerületenként végiglátogatta a vármegyéket –nem 
lett rendszer.

A pestiek közgyűlésének részeként megtartott jutalmazási ceremónián való 
részvétel legfőbb oka, hogy a megye örökös főispáni tisztjét a nádor töltötte be. 
Pest-Pilis-Solt vármegye 1810. november 13-án, Budán, a  főherceg elölülésével 
megtartott tisztújító közgyűlésén ünnepélyes keretek között került sor a vitézségi 
érmek kiosztására. Az eseményről Schedius Lajos („Sch–s”) számolt be a Vater-
ländische Blätter hasábjain (Austheilung der Tapferkeits-Medaillen an die unga-
rische Insurrection) és német fordításban közölte a nádor magyar beszédének egy 
részletét is.149

Jóval érdekesebb azonban a veszprémi látogatás története. A nádor 1811-ben 
arról tudósította a megye közgyűlését, hogy a kitüntetésre javasoltak tetteit elbírá-
ló katonai bizottság két megyebéli lovas felkelőt is jutalmazásra érdemesnek talált 
(Baráth István káplárt és Fodor István közvitézt), és az őket illető kitüntetés és 
pénzjutalom, illetve a ifj abb gróf Zichy Ferenc ezredeskapitány számára megítélt 
Lipót-rend lovagkeresztjének átadására személyesen keresi fel a megyét.150 Ami-
kor a  látogatását mérlegelte, az uralkodó és a  saját megelégedése (a lovasezred 
1809-es szereplése és a diszpenzáció visszautasítása) mellett a befolyásos főispán 
fi ának megítélt Lipót-rend nyomhatott sokat a latban.

A nádori látogatás alkalmából rendezett ünnepségre június 8-án és 9-én került 
sor, melyről a június 10-én, Pápán tartott közgyűlés is megemlékezett.151 Az ünnep-
ségsorozat két részre oszlott: a nádor ünnepélyes bevonulására és fogadására (első 
nap), illetve a veszprémi inszurgens lovasság ünnepére (második nap). Az esemé-
nyeket részletesen beiktatták a jegyzőkönyvbe azzal a céllal, hogy „azon Bajnoki 
Virtusoknak, […] Ő. Cs. K. Fő-Hertzegsége Nagy Lelkének, ’s ezen Megye buzgo 
Háládatosságának emlékezete, a’ Késő maradékra által mennyen”. A protokollum 
leszögezte, hogy Veszprém „Bajnoki Innepe” nem csupán a vármegyének, de az 

149 Vaterländische Blätter 1811. január 9., 13–14.
150 MNL VeML IV. 1.a. 1811. június 10. 1. sz., 379–380. Lásd még a nádor érkezését jelentő, június 

3-án kelt magyar nyelvű levelét: MNL VeML IV. 1.b. 1811. június 10. 1. sz.
151 Rövid összefoglalója: Hudi 2004.
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„egész Hazának” az ünnepe is.152 Az eseményről tíz nappal később már a Hazai és 
Külföldi Tudósítások is hírt adott, ígéretet téve, hogy hivatalos tudósítást is fog kö-
zölni.153 Ez azonban mégsem jelent meg a lapban. Egy hivatalos helyi érdekű bro-
súra, mely a József Főherczeg a’ Magyarok’ Nádorispánnya Veszprím Vármegyében 
címet viselte 1811-ben, névtelenül került ki a budai egyetemi nyomda sajtója alól. 
A szöveg Kisfaludy Sándor munkája volt:154 egy megyei dokumentumok felhasz-
nálásával készített kompiláció,155 mely július folyamán folytatásokban – a szerző 
és a nádori főszárnysegéd, Beckers gróf ráhatása nélkül – németül is megjelent 
a Vereinigte Ofner und Pester Zeitungban.156 

A felkelés reprezentációjának szempontjából két olyan elemet szükséges ki-
emelnünk, amely összefügg az inszurrekció 1808. évi törvényi szabályozásában 
benne rejlő „nemzetiesedés” és a nemesi-nemzeti emancipáció jelenségével. Egy-
részt igen nagy jelentőségű, hogy a nádor – hasonlóan az 1809. decemberi kelte-
zéssel szétküldött kéziratos levélhez – magyarul írt Veszprémnek a kitüntetések 
és a látogatás tárgyában. Míg a Lipót-rendet latin beszéd kíséretében adta át egy 
exkluzív társaság előtt az ifj abb gróf Zichynek, igazodva az érintett rendi státusá-
hoz és az érdemrendhez kapcsolódó udvari protokollhoz, addig Fodor és Baráth 
felé magyar nyelvű beszédeken keresztül fordult. Az ünnepség utóbbi elemét ille-
tően a nádor nemcsak magyarul szólt a latinul feltehetőleg egyáltalán nem vagy 
nem jól tudó két alacsony rendfokozatú inszurgenshez, de személyesen tüntette 
ki, jutalmazta meg őket. További elismerést jelentett, hogy a vacsoránál a két arra 
érdemesült egyszerű inszurgensnek a válogatott úri társaság számára fenntartott 
asztalnál terítettek, a kommenzalitás privilégiumán keresztül szimbolikusan be-
fogadva őket a lakomaközösségbe. Hasonló történt a szintén ezüst vitézségi érem-
mel kitüntetett Melegh János vasi közlegény esetében is, amit Kisfaludy egyik kéz-
iratos jegyzete („Különös Történetek N. 3.”) is megörökített: „Vasvárm Insurgens 
Meleg érdemjelt kapott. Az egész Ezered öszvejött. Mecséry őtet megvendégelte 
Marczaltheőn.”157 A budai adományozási ceremónia esetében bár a vitézségi ér-
meket Gosztonyi ezredeskapitány adta át, de a nádor itt is magyarul szólt a meg-
jutalmazott altisztekhez és közkatonákhoz, akik az ünnepség végén „méltó ki-
tüntetésként” (Schedius tudósításában „zur gebührenden Auszeichnung”) közös 
asztalhoz ülhettek a főherceggel.158

152 MNL VeML IV. 1.a. 1811. június 10. 1. sz., 379–380.
153 Hazai és Külföldi Tudósítások 1811. június 19. 352.
154 [Kisfaludy] 1811. A  nyomtatvány igen ritka, a  Kisfaludy hagyatékában lévő példányon több 

autográf helyesírási javítást is találhatunk. (Vö.: OSZK Kisf. 298.)
155 MTA KIK Kézirattár K 770. 16r–25v. József Fhg. a magyarok nádorispánnya Veszprém Vármegyében.
156 VOuPZ 1811. július 14., 603–604; 1811. július 18., 613–614; 1811. július 25., 633–634; 1811. július 28., 

643–645.
157 MTAK KIK Kézirattár K 770, f. 29r. A hőstetthez lásd: Kisfaludy (1810–1811) 1931: 304.
158 Vaterländische Blätter 1811. január 9., 14.
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A fenti esetek az mutatják, hogy a végrehajtott haditettek nyilvános elismeré-
sével felmutatott érdemeken, a hadi erények reprezentációján keresztül egy-egy 
altiszt, illetve az inszurgens sereg legalsó rétegéhez tartozó egyszerű közkatona és 
a felkelés fővezéri tisztét betöltő nádor, illetve az inszurrekciót felállító és ünneplő 
megyei elitek között ideiglenesen és szimbolikus jelleggel közösség képződhetett. 
Baráth káplár és Fodor közlegény további sorsáról nem tudunk, az előbbi nagy 
valószínűséggel nemes volt,159 az utóbbiról pedig mindössze annyi információval 
rendelkezünk, hogy a cseszneki járásban kelt fel.160 Könnyen elképzelhető, hogy 
több más esethez hasonlóan – a kitüntetéssel járó pénzjáradék és a császári duká-
tok jelentette anyagi kompenzáció mellett – az így megszerzett presztízs hozzájá-
rulhatott a rendi kereteken belüli társadalmi emelkedésükhöz is.

***

A budai és veszprémi ünnepségekről a szomszédos vármegyék nyilvánvalóan tudo-
mást szereztek. A nyomtatványon s még inkább az újságok tudósításain keresztül 
híre bekerülhetett a  szélesebb nyilvánosságba is, ám a  sátoraljaújhelyi emlékmű-
höz (és tervezetéhez) hasonlóan alapvetően a nemesség lokális patriotizmusának 
és a  helyi kollektív emlékezet alakításának egyedi, partikuláris megnyilvánulási 
formáiról volt itt szó. A fehérvári szemlén – amely azonban tisztán katonai jellegű 
alkalom volt –, illetve a Te Deumokon kívül sem a felkelést búcsúztató központi ün-
nepséget, sem felülről kötelező jelleggel elrendelt, mindenhol előre meghatározott 
rend szerint szervezett ceremóniákat nem tartottak. A nemesi nemzet mint tágabb 
közösség identitását formáló tényezők szintjén a  felkelés kollektív emlékezetének 
alakítását és a felkelés kultuszának megteremtését ezért általános érvénnyel, orszá-
gos szinten egyedül a  nádor mellől kibocsájtott propagandanyomtatványok, kör-
levelek kísérelték meg. A  felkelés átfogó történeti feldolgozásának, az inszurgens 
hősök és hősi halottak egységes, teljes és nemesi-nemzeti szempontú katalógusának 
publikálása azonban az ismert okok miatt elmaradt, bár mint már szó esett róla, 
ezt a projektet Kisfaludy élete végéig nem adta fel. A megyék széleskörű autonómi-
ájukra hagyatkozva, érintettségük mélységétől és a helyi elitek elkötelezettségétől 
függően így maguk döntöttek arról, hogy milyen módon emlékeznek meg inszur-
genseik tetteiről, illetve jutalmazzák azokat. E megyei gyakorlatokból azonban nem 
állt össze valódi, a kollektív identitást a nemesi nemzet általánosabb szintjén erősítő 
emlékezeti alakzat. A lokális kommemoratív rítusok sem váltak rendszerszerűvé, és 
alkalmassá arra, hogy a  felkelés emlékét egységes formában hagyományozhassák, 

159 Kempelen Béla szerint az 1754–55-ös országos összeíráskor Veszprémben György, István, Mihály, 
János és Péter fordult elő e családból az igazolt nemesek között. (Kempelen 1911: I. köt. 391.)

160 Bár a szintén a megyei lovasságtól kitüntetett Fodor Dániel káplár nemes volt, a kettejük közötti rokoni 
kapcsolatra nem találtam bizonyítékot. (Vö. MNL VeML IV. 1.a. 1810. január 14. 17. és 18. sz. 8–9.)
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adott esetben politikailag instrumentalizálhassák. A következő évtizedekben így az 
1809-es tapasztalatok, az intézmény és a hősök kultusza alapvetően egyfelől vagy az 
egykori részvevők személyes és családi emlékezetébe szorult vissza, esetenként idő-
vel anekdotizálódótt, s vált az országos politika szempontjából jelentéktelenné, vagy 
pedig a „győri futás” metaforájában, mint a rendi berendezkedést gúnyos-ironikus 
formában jellemző anakronizmus élt tovább.

Ugyanakkor kétségtelen, hogy a jutalmazások új típusai, a párhuzamos, több-
szintű kultuszképző és kollektív emlékezetet formáló törekvések a nemesség exklu-
zív honvédelmi intézményén, az inszurrekción keresztül az érdemek elismerésének 

– továbbra is rendi keretek között maradó, de a rendi határok átlépését bizonyos 
esetekben lehetővé tevő – demokratizációját mutatják. Tóth Zoltán nyomán a je-
lenséget a „rendi határvonal” problémája felől is megragadhatjuk. Magyarországon 
sajátos módon a „rendi határvonal” ugyan ritualizált hierarchiákba rendezett mo-
rális közösségeket határolt el egymástól, ám nem hozott létre a leszármazás alapján 
átjárhatatlan, kasztszerű társadalmi különbségeket. A nemesség tekintetében e vá-
lasztóvonal a teljes rendi osztályszerkezetet keresztülmetszette, s tulajdonképpen 
nem támasztott a nemesi jogállással kapcsolatban vagyoni és életmódbeli feltéte-
leket. Tóth egyébként maga is az utolsó, még rendi jogi normák között mozgó for-
makereső periódust a 18–19. század fordulójára tette, amely „egyrészt a háborúk 
során bővebben ontotta a nemesi rangemeléseket is, másrészt a kiváltság alapjának 
nagy forradalma zajlott a honoratior-státus születésével”.161 Az 1809-es felkelés te-
remtette helyzetre lefordítva: a háborúban való részvételnek a honvédelem szemé-
lyességéből adódóan erősödő nemesi jellege egyrészt a nemességen belül indított 
meg emancipációs tendenciákat, másrészt adott esetben a nemesség határvidékén 
vagy azon kívül élő csoportok számára is fölfelé irányuló mobilitási csatornát je-
lenthetett (a legszerencsésebb esetben akár nemesség szerzését is).

Források

Hadügyminisztérium, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténelmi Levéltár, 
Budapest (HM HIM HL)

VI. 1. A királyi magyar nemesi testőrség iratai 1760–1850
VI. 4. A magyar nemesi felkelés iratai 1793–1815

Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára, Budapest (MNL PML)
IV. 3.a. Pest-Pilis-Solt Vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai, Köz- és kisgyűlési 

jegyzőkönyvek.

161 Tóth 1991: 22.
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IV. 3.c. 11. Pest–Pilis–Solt Vármegye Nemesi Közgyűlésének iratai, Köz- és kis-
gyűlési iratok, Nemesi felkelési iratok.

Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára, Veszprém (MNL VeML)
IV.1.a. Veszprém vármegye nemesi közgyűlésének jegyzőkönyvei.
IV.1.b. Veszprém vármegye nemesi közgyűlésének iratai.
V.102.d. Veszprém Város Tanácsának iratai, Körrendeletek (Currensek).

Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára, Szombathely (MNL VML)
IV.1.a. Vas vármegye nemesi közgyűlésének jegyzőkönyvei.

Magyar Nemzeti Levéltár Zala megyei Levéltára, Zalaegerszeg (MNL ZML)
IV.1.a. Zala vármegye nemesi közgyűlésének jegyzőkönyvei

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest 
(MTA KIK)

Kézirattár.

Országos Széchényi Könyvtár, Budapest (OSZK)
Kisfaludy Sándor könyvtára. (Kisf.)
Kézirattár.
Törzsgyűjtemény.

Beytrag 1809: Beytrag zu den Annalen der Ritter-Orden Abteilung I–III. Wien.
[Bianchi, Vinzenz Friedrich Frh. von] 1811: Vertheidigung des Brückenkopfes vor 

Preßburg, im Jahre 1809. Preßburg.
Dessewff y József – Kazinczy Ferenc 1811: Cserneki és Tárkői Gróf Dessewff y Jó-

zsef és Kazinczi Kazinczy Ferencz kiküldött Táblabíráknak Vélemények a’ Tek. 
Zemplény-Várm. Rendeihez a’ Győrnél MDCCCIX. Jún. XIV. elesett Vitézeknek 
állítandó Emlék’ dolgában. (Másodszori, megigazított Kiadás.) Sárospatak.

Gyűjtemény 1809: Gyűjtemény mellyben Az Austriai Fő Ármádiánál és a’ Magyar 
Nemes Felkelő Seregnél ki jövendő Tábori Parantsolatok, Hirdetések, Buzdítások, 
Tábori Tudósítások ’s a’ t. foglaltatnak. H. n.

Horvát István 1812: A’ magyar rendes katonaságnak és felkelő nemes seregnek né-
hány vitéz és ditső tettei az 1809-dik Esztendei háborúban. Pest.

Horváth János 1809: Néhai Tekéntetes, Nemzetes, Vitézlő Tolnai Festetits János Úr-
nak a’ Tekéntetes Nemes Somogy vármegyei Felkelő Ezered’ Százados Kapitány-
nyának több Tek. Nem. Vármegyék’ Tábla Birájának, ’S a’ folyó Esztendő’ Szent 
Iván’ Havának tizennegyedikén A’ Győri véres ütközetben történt elesttének Em-
lékezete […]. Veszprém.
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Jeles emlékezet 1810: Jeles emlékezet mellyet a’ nemes Vas-vármegyei statusok és 
rendek, a’ leg hitelesebb tudóséttás után, örömmel tesznek, azon felkelő megyebé-
li vizéz lovas, és gyalog hazafi akrul, kik a’ mult háboruban, különös hadi virtu-
saik által magokat meg külömböztették, és szolgáltak, mind magoknak örökös 
ditsösségekre, mind pedig, minden hazafi aknak ösztönére, hogy a’ király és haza 
eránt, hasonló virtusok, és érdemekre törekedjenek. Szombathely.

Kisfaludi Kassics Ignác 1840: Érdem Koszorúk vagy Értekezés A’ Felséges Austriai, 
Császári és Királyi uralkodó Házat illető Jeles Rendekrűl, megtiszteltetésükrűl 
és jutalmazásukrúl, toldalékkép pedig Europában most virágzó egyéb Jeles 
Rendekrűl is. Bécs.

[Kisfaludy Sándor] 1809a: Hazafi úi Szózat a’ Magyar Nemességhez. Pest.
[Kisfaludy Sándor] 1809b: Patriotische Worte an Ungarns Adel. [Übersetzung: 

Schedius Lajos.] Pest.
[Kisfaludy Sándor] 1811: József Főherczeg a’ Magyarok’ Nádorispánnya Veszprím 

Vármegyében. Buda.
Köszöntés [Bőle András] 1810: A’ nemes magyar felkelő ’s a’ táborbul viszsza tértt 

megyebéli vitéz sereghez intézett örvendezö ’s hálaadó köszöntése a’ nemes, 
vas-vármegyei, statusok, és rendeknek Szombathelyen Boldog Aszszony hová-
nak 13-dik napján 1810-ik esztendöben. Szombathely.

Kriegsgemälde 1810–1811: Kriegsgemälde, Anekdoten und Charakterzüge aus den 
denkwürdigen Feldzügen der neuesten Zeit insbesondere des Jahres 1809. I–VII. 
kötet. Pest.

Már Péter 1809: Réformátus Téged Isten ditsérünk. Győr.
Ruszek József 1810: Üdvözlő Dal a’ hadbul megérkezett Felkelő Nemes weszprémi 

sereghez. Veszprém.
Salamon J[ózsef] B[asileus] 1809: Az 1809 esztendőben October 14-dik napján lett 

békesség kötés után a’ közönséges hál’adás’ alkalamtosságával Szegeden monda-
tott prédikátzio. Szeged.

Archiv: Archiv für Geographie, Historie, Staats- und Kriegskunst 1810–1811.
Hazai és Külföldi Tudósítások 1809–1810.
Magyar Kurir 1809.
Österreichische Zeitung 1809.
Taschenbuch: Taschenbuch für die vaterländische Geschichte 1812–1813.
Tudományos Gyűjtemény 1822.
VOuPZ: Vereinigte Ofner und Pester Zeitung 1811.
Vaterländische Blätter für den österreichischen Kaiserstaat 1811.

Csörsz Rumen István – Küllős Imola (s. a. r.) 2013: Közköltészet. 3. A társadalmi 
élet költészete. 3/A. Történelem és társadalom. Budapest.
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Pápa, a Dunántúl Athénje

A magyarországi városok az utóbbi évszázadok modernizációs folyamatában újra 
és újra megfogalmazták identitásukat, így szinte folyamatosan változott, formá-
lódott az önmagukról kialakított mentális kép. Tanulmányomban Pápa város 
címben szereplő jelmondatának keletkezését, tartalmát, használatát szeretném 
bemutatni. A téma feldolgozása azért is indokolt, mert a köztudatba beépült elne-
vezésnek sem a város lakói, sem a városba látogató turisták nem ismerik az ere-
detét. Sokan úgy vélekednek, hogy nagyon régi elnevezésről van szó. A jelenség 
megértéséhez elöljáróban röviden szükséges vázolni a modern kisváros megszü-
letését, fontosabb jellemzőit.

A földesúri mezővárostól a polgárvárosig

A  polgári kor átalakuló magyarországi városhálózatában a  Bakony és Kisalföld 
találkozásánál fekvő Pápa a gazdaságilag-kulturálisan fellendülő kisvárosok közé 
tartozott. E kategórián belül Veszprém megyében népességszámát, gazdasági fej-
lettségét tekintve az első helyen állt. Nagy riválisa, a 18. században megyeszékhely-
lyé váló Veszprém a második helyre szorult.1

A közel 10 000 hold határú, 1785-ben 8639, 1869-ben 14 223, 1910-ben 20 150 
lakosú város a  jobbágyfelszabadítás után is a  gróf Esterházy család pápai uradal-
mi központjának számított, az adminisztráció emberei a várkastélyból irányították 
a nagybirtok gazdálkodását, s végezték a gazdálkodás korszerűsítését.2 A kastély tu-
lajdonosai csak alkalmanként keresték fel a várost. Kivételesen az is előfordult, hogy 
életük egy szakaszában itt éltek, ilyenkor kényelmüket a grófi  lakosztály biztosította.3

Az Esterházy család és a város kapcsolata a polgárosodás során fokozatosan 
átalakult. A  reformkorban Esterházy Károly (1799–1856) – szakítva ősei törek-

1 A  két város történetét, viszonyait az első világháború előtt leginkább reprezentáló művek: 
Kapossy (összeáll.) 1905; Hornig 1912. A Kapossy-féle kötetből kimaradt a katolikus plébánia 
története, mely később külön monográfi aként jelent meg. (Vö. Kiss 1908.) A pápai polgárok 
rendi identitását meghatározó privilégiumleveleket és fontosabb okleveleket kommentárokkal 
kiadta: Petrik 2010.

2 Ila–Kovacsics 1964: 319.
3 A kastély történetéről, használatáról, a grófi  lakosztályról: Horváth–Tóth 1936: 67–75.
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véseivel – már kifejezetten városbarát politikát folytatott.4 Ezt mutatja többek 
közt, hogy 1834-ben vizsgaidőszak idején meglátogatta a református kollégiumot, 
s támogatására alapítványt tett, mellyel biztosította a kollégium téli fűtőanyagát. 
Alapítványát utódai a  19. század második felében is megerősítették.5 Esterházy 
emellett támogatta a város gazdasági fejlődését, igazgatási reformját (az egységes 
városigazgatás megteremtését), egyesületek szervezését.6 Ezek tükrében feltételez-
hető, hogy a liberális főúr bizonyára megértéssel fogadta, hogy a város 1848-ban 
felszabadult a földesúri függés alól, s önkormányzata is kiteljesedett.

A polgári átalakulás a városigazgatásban is fordulatot hozott: a külön önkor-
mányzattal bíró Alsó-, Belső-, és Felsőváros 1842-ben egyesült, 1848-ban meg-
szűnt a  nemesi község; a  június 14–16-i tisztújításon megvalósult az egységes 
polgári igazgatás; először választottak polgármestert Villax Antal tímármester 
személyében, aki – 1849 után már csak főbírói titulussal – 1856-ig látta el hivata-
lát.7 A várost mint önálló választókerületet Vermes Illés uradalmi ügyész képvisel-
te az első népképviseleti alapon választott országgyűlésen.8 (A rivális Veszprém-
ben az 1849. július 16-án tartott tisztújításon egyesült a nemesi és polgári község.9)

Pápa a  kiegyezés korában Veszprémhez hasonlóan rendezett tanácsú város-
nak számított. A városvezetés eleinte kockázatkerülő magatartást tanúsított, óva-
kodott az újításoktól, a nagyobb beruházásokot igénylő városfejlesztéstől. A szá-
zad utolsó évtizedében azonban megváltozott a helyzet. Az óvatos várospolitikát 
folytató Woita József 1861–1886 között állt a város élén,10 de a Woitát követő két 
polgármester már a  dinamikus városfejlesztés politikáját képviselte. A  beruhá-
zások Oswald Dániel (1887–1897) ügyvéd idején kezdődtek, Mészáros Károly 
(1897–1918) volt rendőrkapitány alatt folytatódtak.11

Az 1890-es években megkezdődött a  nagyfokú iparosítás, az infrastrukturá-
lis fejlesztés, melynek eredményeként minden tekintetben modern kisváros jött 
létre. A város fi zikai tere kitágult, új városnegyedek jelentek meg, amelyek a vá-

4 A város jogait korlátozó, a földesúri befolyást növelő 18. századi várospolitikáról, melyet gróf 
Esterházy Ferenc (1683–1754), majd gróf Esterházy Károly (1725–1799) határozott meg, lásd: 
Hudi 1995: 27–30.

5 Hudi 2007: 347–351.
6 Hudi (szerk.) 2001a: 28–29, 50–56; Hudi 2001b; PL V. 2.a. 1847. Nr. 1629. Bezerédy Mihály uradalmi 

prefektus javaslata a város pusztagyimóti gazdálkodásának korszerűsítésére. Pápa, 1847. december 1.
7 Az 1842-es és 1848-as városigazgatásról: Kapossy (összeáll.) 1905: 341–348.
8 Vermes Illés (1806 körül – 1875) pápai uradalmi ügyész részletes életrajzát lásd: Pálmány (szerk.) 

2002: 939–940.
9 Lichtneckert 1984: 320.
10 Megállapításunkkal ellentétben édesapjáról minden tekintetben pozitív képet fest Voyta Adolf 

(1834–1923) építőmester: úgy mutatja be, mint művelt, becsületes, önérzetes, a városházán ren-
det tartó vezetőt, akit általános tisztelet övezett. Vö. Voyta 2012: 237–242.

11 A kiegyezés korát és a Horthy-rendszert a városmonográfi át mindmáig helyettesítő várostörté-
neti tanulmánykötetben Pölöskei Ferenc egyetemi tanár mutatta be. (Pölöskei 1994.)
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rosigazgatás alapját képezték. A  főbb utcák, útmenti járdák aszfaltozása, a  csa-
torna-, vízvezeték-, telefonhálózat kiépítése, a közlekedés korszerűsítése (a vasút 
mellett megjelent Pápán a kerékpár, az automobil és a városi bérkocsi-szolgáltatás 
is) szinte párhuzamosan haladt az iparosítással.

A polgári átalakulás során a hagyományos kisipar, kereskedelem egy része si-
keresen alkalmazkodott a szabadpiaci viszonyokhoz.12 A kézműves mesterségek 
egy része megszűnt vagy veszített jelentőségéből, emellett új szakmák születtek, 
melyek a  helyi újságok reklámhirdetéseiből is megismerhetők. A  nagy áttörést 
a gyárak alapítása jelentette, amely többnyire külföldi tőkével történt. A nagyobb 
üzemek közé tartozott a Dunántúl jelentős részét áruval ellátó Kluge-féle kékfes-
tőgyár, az 1895-ben létesített, exportra is termelő dohánygyár, az 1899-ben átadott 
szövőgyár, az 1910-ben alapított húsüzem, az 1913-ban alapított műtrágyagyár.13

Az iparosítás következtében lényegesen megváltozott a  foglalkozási összeté-
tel és társadalmi struktúra. 1910-ben a lakosság 54,5%-a iparból és bányászatból 
élt, a mezőgazdasági népesség mindössze 17,2%-ot tett ki. Pápa a 19–20. század 
fordulóján Veszprém megye legiparosodottabb és legnagyobb városának számí-
tott; az ipari munkásság itt szerveződött meg először; a szociáldemokrata pártnak 
jelentős bázisa volt; az új osztály kulturális-politikai központjának az 1908-ban 
átadott Munkásotthon számított.

A város különböző felekezeti közösségei a századelőn sikeresen léptek fel a bal-
oldali munkásmozgalommal, polgári radikalizmussal szemben: minden felekezet 
fenntartotta, bővítette intézményrendszerét, megszervezte egyesületeit, létrehozta 
sajtóját, amely biztosította tömegbefolyását, érdekvédelmét. A város szellemi, po-
litikai, kulturális elitjét az 1893-ban létrehozott Jókai Kör tömörítette, amely átvet-
te a vezető szerepet az alapszabályszerűen 1834-ben szervezett Pápai Kaszinótól, 
amely szinte a kaszinót alapító tagok hihalásáig meghatározta a város kulturális 
életét. A Jókai Kör mellett minden társadalmi csoportnak létrejött a saját egyesü-
lete, köre, mely biztosította a csoportkohéziót, csoportidentitást, s megteremtette 
a városlakók otthonosságérzetét. A városi identitás fontos elemévé vált a város 
történeti emlékezete, amely túlmutatott a  felekezettörténetek mozaikosságán és 
az 1905-ben kiadott monográfi ában komplex módon rögzült.14 A belügyminiszter 
által 1903-ban jóváhagyott városcímer fő alakja, Szent István protomártír a város 
régiségét és katolikus múltját hangsúlyozta. A címerábrázolásból következően ala-
kult ki a város kék-vörös színű zászlaja.15 A múlt tárgyi emlékeinek összegyűjtése 

12 Egyes mesterségek (például a csapó, az irhás) eltűnését a városi közvélemény hanyatlásként, 
pusztuláként élte meg. (Vö. Horváth–Tóth 1936: 44–45.)

13 Ila–Kovacsics 1964: 318.
14 Kapossy (összeáll.) 1905.
15 A  város címerét és „színeit” a  városmonográfi ában Kis Ernő református gimnáziumi tanár 

ismertette. (Vö. Kapossy [összeáll.] 1905: 363–364.)
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már régóta élő gyakorlat volt, városi múzeum alapításának ötlete azonban csak 
a 20. században merült fel. A várostörténeti emlékek java részét a református főis-
kola muzeális gyűjteményében őrizték.16

Előzmények: a hagyományos pápai polgárság mentalitása

1848 előtt, a rendi társadalomban a szabad királyi városok és a mezővárosok ki-
váltságaikra való hivatkozással próbálták magukat a többi várostól megkülönböz-
tetni. Pápa az 1439-ben Erzsébet királynőtől elnyert harmincadvám-mentesség-
gel emelkedett ki a mezővárosok sorából, melyet időről időre (utoljára 1839-ben) 
új adománylevéllel erősíttettek meg.17 1626 óta a katolikus gróf Esterházy család 
királyi adományként bírta a várost és a pápai uradalmat. A család várospolitiká-
jának eredményeként Pápa református (protestáns) városból többfelekezetű, de 
katolikus többségű, s a telepítéseknek köszönhetően többnemzetiségű (de magyar 
többségű és kultúrájú) várossá vált.

A mezőváros irányítását kézben tartó polgárok (kézművesek és kereskedők) 
a  lakosságon belül a  kisebbséget alkották, politikai hatalmukat a  polgárjog biz-
tosította. A város büszkén nevezte magát a 18. században „Oppidum Privilegia-
tum”, később magyarul „kiváltságos mezőváros”, „privilegiált mezőváros” néven 

– melynek hivatalos használatát az Esterházy család korlátozta, időnként tiltotta, 
de megakadályozni nem tudta.18 A „kiváltságos” jogállás ugyanis kifejezte, hogy 
a polgárság nem kezelhető jobbágyok módjára, kiváltságai (pl. a választójog, har-
mincadvám-mentesség, szabad költözködés, szabad pálinka- és bormérés, só- és 
dohányárulás, testi büntetés alóli mentesség) révén közelebb áll a nemességhez, 
mint a parasztsághoz.19

A város jogállását önkormányzata is tükrözte, amely szerkezetében és műkö-
désében a szabad királyi városokhoz hasonlított, azokat tekintette mintának. A 18. 
század végén a  választójoggal bíró polgárságot a  40 tagú ún. választott község, 

16 A Pápai Református Gyűjtemények ismertetését lásd: Kövy (szerk.) 1987.
17 Az Erzsébet királyné által 1439. december 14-én Óbudán kiállított oklevél szövegét a Királyi 

Könyvekben található 1622-es átírása alapján magyarázatokkal közli: Petrik (szerk.) 2010: 
40–44. Az utolsó, 1839. október 17-én Bécsben kelt és V. Ferdinánd által kiadott privilégiumle-
velet lásd: Petrik (szerk.) 2010: 148–153.

18 1786-ban például Gróf Esterházy Károly egri püspök, Pápa földesura nehezményezte, hogy 
a városi jegyző az általa kiállított felvallási (fassionalis) levélben magát „Privilegiált Pápa Város-
sának Bírája” néven nevezte. (MNL OL P. 1216. Capsa 51. Nr. 5. Prefektusi levélmásolati könyv 
[1784–1794]. Gróf Esterházy Károly levele a prefektushoz. Eger, 1786. március 14.; MNL VeML 
IV. 1.b. 2288/1842. sz.: A pápai városrészek egyesülési szerződése. Pápa, 1842. június 13.) A szer-
ződés is „privilegiált Pápa városának” említi a földesúri hatóság alatt álló települést.

19 A polgári jogállásról és mentalitásról részletesebben: Hudi 1995: 73–76.
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a 24 tagú külső tanács és a 12 tagú belső tanács képviselte, a tényleges hatalmat 
a belső tanács gyakorolta.20

A kedvező társadalmi státuszt a testhez való viszony is jelezte: a városi polgárt 
ugyanis nem szabadott „paraszti módon”, megalázó testi fenyítéssel büntetni. A Bel-
sőváros 1834-ben készített magyar köriratú, évszámmal ellátott pecsétjének szövege 
is kifejezte a város helyzetét, hiszen magát „szabados Pápa városának” nevezte.21

Hogyan lett Pápa a Dunántúl Athénje?

A  kapitalista korszakban kialakuló identitást szintén pozitív tartalmakkal igye-
keztek feltölteni. Egyes települések gazdasági-ipari potenciáljukat emelték ki, s 
büszkék voltak arra, hogy gyárvárossá váltak, míg mások, rendszerint a rosszabb 
adottságúak, kulturális teljesítményük révén iskolavárosnak, kulturális központ-
nak tekintették magukat. A Hegyalján Sárospatak, a Dunántúlon Pápa kétségkívül 
az utóbbiak közé tartozott, bár Pápa az 1890-es évek ipartelepítő politikájának 
eredményeképpen a  századforduló táján már gyáripari központnak, Veszprém 
megye iparilag legfejlettebb városának számított.

Sárospatakot a 19. század derekától Bodrog-parti Athén, Pápát a század végétől 
a Dunántúl Athénje néven nevezték. Az első a zempléni, a másik a dunántúli múz-
sák lakóhelyeként aposztrofálta magát. Joggal, hiszen mindegyik település olyan isko-
laváros volt, amely az óvodától a főiskoláig minden képzési szintet felkínált és biz-
tosított. Mindkét városban pezsgő egyesületi élet folyt: a diáktársulatok, a kulturális, 
gazdasági, vallási, szociális egyletek a legkülönbözőbb korosztályok, társadalmi réte-
gek céljait szolgálták, hogy a „maga körében” mindenki otthonosan érezhesse magát.

A  Patak mentális képét tükröző szlogen kialakulásának körülményeit, hasz-
nálatának kezdetét nem ismerjük pontosan. Balassa Iván professzor Sárospatak 
helyrajzáról írt könyvéből csak annyit tudunk meg, hogy a Bodrogparti Athén – 
mai helyesírással: Bodrog-parti Athén – kifejezés csak a „múlt században tűnik 
fel és elsősorban a  tudós és tanító várost jelenti, amit írók, esetenként tudósok 
használtak, de hivatalos rangra sohasem emelkedett.”22

Saját kutatásaim alapján közelebbit is mondhatok: 1877-ben, amikor a  Pro-
testáns Egyházi és Iskolai Lap hasábjain a sárospataki jogakadémia Miskolcra he-
lyezéséről folyt a  vita, a  Bodrogparti Athén elnevezés már evidenciának számí-
tott. Annyi bizonyos, hogy bár legkorábban (1650-ben) Comenius hasonlította 
Athénhoz a hegyaljai kisvárost, az elnevezés csak a polgári korszakban tett szert 
közvélemény-formáló erőre.

20 Vö. Hudi 1995: 37–40, 46–48; Petrik (szerk.) 2010: 141–142.
21 A Belsőváros pecsétjének rajzát lásd: Hudi 1995: a címlapon.
22 Balassa 1994: 33.

006     087-094     Örökség történelem társadalom   __   II  _  hudi jozsef.indd   91006     087-094     Örökség történelem társadalom   __   II  _  hudi jozsef.indd   91 2020. 07. 20.   13:18:112020. 07. 20.   13:18:11



Emlékezet/politika és szimbolikus térhasználat Hudi József

92

Mondanom sem kell: az Athén-metafora használata nem egyedi jelenség, szé-
les körben elterjedt. Így lett Berlin a Spree-parti Athén (Spree-Athen), München 
az Isar-parti Athén (Isarathen), Weimar az Ilm-parti Athén vagy a német Athén 
(Ilmathen; das deutsche Athen), a skót Edinburgh Észak Athénja (Athens of the 
North), Boston pedig Amerika Athénja (Athens of America). De a magyar váro-
sok is ringbe szálltak: Eger lett a magyar Athén, Kolozsvár a Szamos-parti Athén, 
Nagykőrös a kis Athén, Nagyvárad a Körös-parti Athén vagy a Pece-parti Párizs.23 
Hasonló viszonyítással lett Debrecen a kálvinista Róma.

Jelenlegi tudásunk szerint a Dunántúl Athénje kifejezést dr. Koritschoner Lipót 
pápai ügyvéd használta először a Pápai Lapok 1898. november 6-i számában, ami-
kor a  tanítóképző intézet létesítésével kapcsolatos cikkében azt írta, hogy „köz-
hellyé vált immár a mondás, hogy városunk hovatovább a Dunántúl Athén-jévé 
fejlődik.”24 A lap 1899. február 19-i számából, a vármegyei hivatalos lapból átvett 
írásból azt is megtudjuk. hogy az anyagilag és szellemileg egyaránt „bámulatos 
gyorsasággal” emelkedő városnak eredetileg dr. Fenyvessy Ferenc (1855–1903) 
Veszprém megye főispánja, a pápai közélet meghatározó alakja adta a Dunántúl 
Athénéje nevet, mely rövid idő alatt fogalommá vált. Így kétségkívűl őt tekinthet-
jük a névadónak.25 Az elnevezést Kőrös Endre gimnáziumi tanár, lapszerkesztő, 
költő verses színházi álomjelenetben is népszerűsítette.26

A 20. század elejétől a helyi sajtó folyamatosan a haladás, a város anyagi-szel-
lemi fejlődésének szinonímájaként használta az Athén-metaforát. A  hosszú tá-
von berögzült Dunántúl Athénje mellett elvétve más elnevezés is előfordult: ilyen 
a dunántúli kis Athén (1899),27 Dunántúl kis Athénje (1909),28 a tapolcaparti Athén 
(1910),29 a kálvinista Athén (1913);30 tréfásan, a háborús megtorpanás, regresszió 

23 Hudi 2015: 32.
24 Koritschoner Lipót 1898: A tanítóképző intézet. Pápai Lapok 1898. november 6. 2–3.
25 N. N. 1899: A Dunántúl Athénéje. Pápai Lapok 1899. február 19. 2. A cikket a Veszprémvármegye 

című vármegyei hivatalos lap legutolsó számából vették át. A cikk bemutatja a pápai „pezsgő 
szellemi életet”: a  Jókai Kört, a  Szabad Líceumot, a  Tanári Kört, a  tanintézeteket, a  Széche-
nyi téren álló színházat, a szabadságharc szobrát (az ihászi ütközet emlékszobrát), a Petőfi - és 
Jókai-szobor felállítási tervét, majd zárásképpen felteszi a kérdést: „Veszprém városát, a székvá-
rost tán gondolkodóba ejti, hogy Pápa, amely sem központja a vármegyének, sem székhelye a püs-
pöknek és káptalannak, a törvényszéknek és állami hivataloknak, mért tehet és tesz mégis annyit 
a szellemi élet elevenebbé tételére, s mért nem tehet, vagy akar tenni Veszprém éppen semmit?”

26 Andrés [Kőrös Endre] 1899: Ádám álma. Pápai Lapok 1899. április 23. 4. Kőrös versében két 
formában szerepel a város: „Dunántúl Athenéje”, illetve „Dunántúl büszke régi Athenéje”.

27 Bárd 1899: Tollheggyel. Egyról – másról. Pápai Lapok 1899. február 12. 3–4.
28 Gy. Gy. 1909: A néma város. Pápai Hírlap 1909. október 2. 2–3.
29 K. J. 1910: Utazás a Szaharában. Pápai Közlöny 1910. június 5. 5.
30 Szabó Imre 1913: Óda Czike Lajos 50 éves jubileumára. Dunántúli Protestáns Lap 1913. április 27. 

137–138. – 1969-ben Beck Ö. Fülöp szobrászról, éremművészről készült tanulmányában a pápai refor-
mátus gimnáziumban tanult Szíj Rezső felelevenítette a „kálvinista Athén” kifejezést. (Szíj 1969: 138.)
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jeleként: Dunántúl lejárt Athénja (1916).31 Az önmegnevezést az első világháború 
előtt kettős értelemben használták: jogos büszkeség kifejezésére, illetve városfej-
lesztési elképzelések, javaslatok alátámasztására.

A Dunántúl Athénje kifejezést találónak, sőt, megtisztelőnek érezték, s mivel 
nem volt se konkrét politikai, se keresztény jelentése, a szocializmus évtizedei alatt 
is megtartották. Ma is él és virul, habár egy újabb elnevezés, a városmarketing 
eszközeként naponta emlegetett „Egy kicsit mindenki pápai” szlogen veszélyes 
versenytársnak mutatkozik.32
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IV. 1.b. Veszprém megye nemesi közgyűlésének iratai.
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Lukács Anikó

A Szent István-ünnep idegenforgalmi kiaknázása 
a fővárosban a két világháború között

Előzmények

A magyar történelmi panteon alakjai közül az államalapító és a magyarságot ke-
resztény hitre térítő Szent István felel meg leginkább annak az igénynek, hogy 
alakját a  politikai szereplők, a  hatalom képviselői saját céljaiknak megfelelően 
formálják és használják fel. Nem volt ez másképp a két világháború közötti kor-
szakban sem, amikor – a Szent István-i állameszme kidolgozásával párhuzamosan 

– a legintenzívebben folyt a Szent István-kultusz építése. A „valódi” Szent Istvánról 
ma is keveset tudunk; már az Árpád-korban, tehát Szent István működésénél nem 
sokkal később keletkezett krónikák és legendák is a kor igényeinek megfelelően 
válogattak a  rendelkezésre álló történetekből.1 A Szent István-kultusz alakulásá-
nak és a  Szent István-ünnep előzményeinek2 bemutatására nincs lehetőségem, 
csak néhány olyan mozzanatra térek ki, amelyekre a Horthy-korszak fővárosi ün-
nepségei kapcsán a szervezők és az ünnep népszerűsítésében részt vállaló újság-
írók szívesen hivatkoztak, vagy épp ellenkezőleg, kihagytak az ünnep előkészítése 
során keletkezett szövegekből.

Az előterjesztések, sajtóközlemények a Szent István-ünnep középkori eredetét 
emelték ki: egykor a királynapokra vagy törvénynapokra az ország népe Székes-
fehérvárra sereglett, és itt az esemény hivatalos részén, vagyis a király személyes 
bíráskodásán túl szórakozással és vásárlással töltötték az időt. „Az Árpádok ko-
rában, a  Szent István napja táján rendezett királynapok alatt nemcsak egyházi 
szertartások voltak, nemcsak a  királyi törvénykezés szolgáltatott mindenkinek 
igazságot, hanem gazdaságilag is nevezetes volt ez a nemzeti összejövetel és az 
egybegyűlt tömegeknek szórakoztatója is akadt.” – jelölte ki Ripka Ferenc főpol-
gármester és Sipőcz Jenő polgármester a budapestiekhez szóló kiáltványa az 1926-
ban felelevenített, illetve kibővített Szent István-ünnep történelmi előzményét.3 
Nem meglepő, hogy a két világháború közötti propaganda az újkori augusztus 

1 Bene 2001: [7].
2 A régi Szent Istvánokról részletesebben lásd: Gábor é.n, Budó 1928, Csitáry 1938, Basics 1994, 

Beke 2001, Géra 2014, Simon 2019. 
3 Budapest közönségéhez! Fővárosi Közlöny (37.) 34. 1926. augusztus 13. [1937.]
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20-i ünnep közvetlen, 18–19.  századi előzményeit, a  Szent Jobb visszaszerzését 
és Budára szállítását, Mária Terézia szerepét ebben és az augusztus 20-i ünnep 
elrendelésében, a körmenet rendjének 1818-as szabályozását, tehát a Habsburgok 
bekapcsolódását a Szent István-kultuszba fi gyelmen kívül hagyta, bár a korszak-
ban megjelent tudományos és ismeretterjesztő műveknek, újságcikkeknek és az 
iskolai történelemoktatásnak köszönhetően mindez nem volt ismeretlen.4

A Szent István-ünnep turisztikai kiaknázásának gondolata többször felme-
rült a 20. század első évtizedeiben. Az emlékezetben élénken éltek a dualizmus 
korszakának Szent István-napjai, amikor sok vidéki érkezett a  fővárosba. Őket 
a körmenet után népünnepély várta, és a vidéki gazdák bevásárlásaikat is ekkor 
intézték, fellendítve ezzel a főváros nyáron pangó kereskedelmét.5 1906-ban a Ma-
gyarországi Hírlapírók Nyugdíjintézete szeretett volna háromnapos népünnep-
séget rendezni Szent István napja alkalmából, amelyre az ország egész lakossága 
ismét elzarándokolhatna, és amely visszahozná az ünnep régi fényét.6 1914-ben 
egy, a Városi Szemlében megjelent tanulmány foglalkozott az ünnep problémájá-
val, amely a tanulmány szerzője szerint a hazai és később a külföldi idegenforga-
lomnak emelője lehetne amellett, hogy az ünnep méltó budapesti megülése a fő-
város szerep megerősítése szempontjából is fontos volna.7 Ugyanennek az évnek 
a nyarán a székesfőváros tanácsa tárgyalta a Szent István-napi, évről-évre apadó 
idegenforgalom fokozása érdekében az előző évben tett indítványt, amely pro-
pagandakiadványok készítését és terjesztését, olcsó tömegszállások felszerelését, 
látványos ünnepségek (népünnepély, olcsó színházi előadások, kivilágítás, dunai 
tűzijáték) rendezését tartotta szükségesnek, valamint szerette volna elérni, hogy 
a  közgyűlés és a  tanács tagjai nagyobb számban vegyenek rész a  körmeneten.8 
A főváros végül ebben az évben a Szent István-ünnepet hirdető plakátok készítését 
és kifüggesztését határozta el, a háború miatt azonban ennek a megvalósítására 
nem került sor.

Legközelebb az 1920-as évek közepén merült fel ismét a Szent István-ünnep 
kibővítésének, látogatószáma növelésének gondolata. Budapest székesfőváros 
1916-ban alapított Idegenforgalmi Hivatalának későbbi titkára, Mátéka Béla írja 
kéziratos visszaemlékezésében, hogy 1924 augusztusában, közvetlenül a  Szent 

4 Lásd pl. Gábor é.n; Csitáry 1938; Siklóssy László: Szent István jobbja és ünnepe. A Pesti Hírlap 
Vasárnapja 1927. augusztus 20. 34–35.

5 Vö. pl. Krúdy 1984 [1910].
6 Törvényhatósági bizottság közgyűlése, 1906. június 20–21. Fővárosi Közlöny (17.) 49. 1906. 

június 19. 994–995. Az ünnepséget, bár a közgyűlés hozzájárult a Városliget egy részének áten-
gedéséhez, végül szeptemberre halasztották.

7 Szemenyei 1914.
8 Törvényhatósági bizottság közgyűlése, 1913. február 26. Fővárosi Közlöny (24.) 17. 1913. február 

28. 578; az indítványt Telkes Aladár bizottsági tag, bankigazgató tette. Törvényhatósági bizott-
ság közgyűlése, 1914. május 13. Fővárosi Közlöny (25.) 37. 1914. május 8. 1289–1290.
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István-nap előtt eszébe jutott: a  körmenet az éppen a  fővárosban vendégeskedő 
külföldiek számára is érdekes lehet. Már nem volt idő tájékoztató nyomtatványok 
készítésére, így „[t]ekintettel arra, hogy kétségtelenül jelentős propaganda lehető-
ségnek látszott az, ha a külföldiek a körmenet szemtanúi lesznek és élményeiket 
otthoni ismeretkörükben elterjesztik”,9 Mátéka kézzel írt háromnyelvű meghívó-
ját10 terjesztette a budapesti szállodákban. 40 fős csoportot sikerült összeszednie, 
akik Mátéka beszámolója szerint el voltak ragadtatva a színpompás körmenettől: 

„Magam is meg voltam lepetve a nem várt sikeren, és azon, hogy milyen extázisba 
estek a külföldiek a  színpompás menet szemlélésekor és mennyire méltányolták 
a magyar történelmi tradíciók fényét és jelentőségét.”11 A visszaemlékezés tanúsága 
szerint Mátéka a körmenetben rejlő idegenforgalmi propagandalehetőséget látta 
meg, a meghívóban ugyanakkor az ezeréves ereklye, valamint a régi magyar viselet 
megtekintésének lehetőségével igyekezett résztvevőket toborozni a kirándulásra.

Gálos Kálmán közgazdász, idegenforgalmi szakember, az Idegenforgalmi és 
Utazási Vállalat Rt. vezérigazgatója és városatya vetette fel 1925-ben, az idegenfor-
galmi propagandaszövetség alakuló értekezletén, hogy Szent István napját olyan 
többnapos rendezvénysorozattal ünnepelje az ország, amely a  külföldiek érdek-
lődését is felkelti a magyar nemzeti ünnep iránt. Az Újság 1925. augusztus elején 
kezdett foglalkozni az időközben elhunyt Gálos ötletével, aki a lap szerint „Szent 
István-napját és mélyen gyökerező hagyományait akarta a nemzetközi érdeklődés 
tárgyává és vonzóerejévé tenni. Egy Szent István-hetet tervezett, amely gazdag 
és világértékű művészi, társadalmi es történelmi programból alakult volna ki és 
csúcspontját elérte volna a Szent Jobb körülhordozásának a régi pompával és köz-
jogi ünnepélyességben való eszközlésével.”12 A  cikk a  továbbiakban a  Szent Ist-
ván-napnak a háború előtti időkben a kereskedelemben betöltött szerepét taglalta, 
a vidékiek hagyományos fővárosi zarándoklatának elmaradásáért a kedvezőtlen 
szállásviszonyokat, a korábbi MÁV-kedvezmények megszüntetését, a szálloda- és 
vigalmi adókat, valamint a fővárosi élet augusztusi pangását, a szórakozási lehető-
ségek hiányát okolta.

Az Újság a következő hetekben naponta foglalkozott a témával. Olyan szakér-
tőket szólaltatott meg, mint például Marschall Ferenc, az Országos Mezőgazdasá-
gi Kamara elnöke, Balkányi Kálmán, az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesü-
lés vezetője, Bársony Oszkár idegenforgalmi szakember, valamint Gundel Károly, 
a vendéglősök és Marencsik Ottó, a szállodások képviselője. A szakértők elsősor-
ban a várható gazdasági forgalomélénkítő hatás miatt üdvözölték volna a hagyo-
mány felelevenítését, a vidékiek, az elszakított területeken élő magyarok, esetleg 

9 BFL XIII.7.3.3.1.9. Budapest idegenforgalmi propaganda expedíciójának kiépítése (1922–1932).
10 BFL XIII.7.3.3.1.14. Meghívó Szt. István-napi körmenetre, 1924.
11 BFL XIII.7.3.3.1.9. Budapest idegenforgalmi propaganda expedíciójának kiépítése (1922–1932).
12 Elevenítsük fel a békebeli Szent István-napot! Újság, 1925. augusztus 9. 3.
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a  külföldiek fővárosba látogatásának ösztönzését, és rengeteg ötlettel álltak elő 
az ünnep méltó, egyben gazdaságilag is eredményes megünneplésére. Látványos 
felvonulásokat, művészeti előadásokat, népies játékokat javasoltak azok, akiknek 
nem kellett tekintettel lenniük költségvetési kérdésekre. A  gazdasági szempon-
tok mellett ugyanakkor a nemzeti megfontolások is helyet kaptak a megkérdezett 
szakértők érvelésében. Gundel Károly budapesti vendéglős, a vendéglátósok ipar-
testületének képviselője szerint elsősorban „nemzeti sajátosságainkat kell erőtel-
jesen kiemelnünk, és olyan dolgokat kell megmutatnunk az érkező idegeneknek, 
amilyeneket másutt sehol a világon nem találhatnak meg.” Vasúti kedvezménye-
ket javasolt, különösképpen azok részére, akik nemzeti viseletükben érkeznek Bu-
dapestre, és elengedhetetlennek tartotta a vízumkényszer eltörlését. „A festőien 
színes nemzeti viseletekkel az ünnep vonzóerejét erősen fokoznók.”13 A nagysza-
bású tervekből azonban egyelőre nem lett semmi, 1925-ben végül csak a vasúti 
kedvezmények megadását sikerült elérni az utolsó pillanatban – ennek kijárása 
a továbbiakban is az egyik legfontosabb, évente visszatérő feladat volt a Szent Ist-
ván-hét szervezése során.

Gálos Kálmán az Újság által propagált ötletét a kereskedelemügyi miniszter 
kezdeményezése nyomán a  főváros főpolgármestere, Ripka Ferenc (1871–1944) 
magáévá tette, némileg ki is sajátította 1926 tavaszán, és a főváros, bár az idő elég-
gé előrehaladt, már ebben az évben nekilátott a  Szent István-nap ünnepi hétté 
bővítésének. A főpolgármester így írt erről a miniszterelnöknek: „az idén hatható-
sabban akarjuk érvényesíttetni azokat a nagyjelentőségű történelmi erőket, amik 
Szent István királyunk emlékezetében rejlenek. Ezért felelevenítjük az Árpád-kori 
királynapokat, melyek Nagyboldogasszony napján kezdődtek és Szent István em-
lékünnepét is magukba foglalták. Ez a Szent István-hét.”14 Elképzelése szerint az 
ünnepségek középpontjában továbbra is a Szent István-napi körmenet állt volna, 
amelynek „minél fényesebbé tétele egyházi és nemzeti érdek”; a  vallásos töme-
geken kívül a hivatalos Magyarország megjelenésére is számított, sőt, arra kérte 
a  miniszterelnök helyettesét, rendelje el az ország vezető tisztviselőinek részvé-
telét. „A hivatalos Magyarországnak ez a tekintélyes megnyilatkozása az Isten és 
Haza tiszteletére fogja nevelni az egybegyűlt tömegeket.”15

A főpolgármester és Sipőcz Jenő polgármester Budapest közönségéhez intézett 
felhívásában, amelyben az 1926. augusztus 18–25. között megrendezett első Szent 
István-hét támogatására kérték a főváros lakosságát, megjelent azoknak az elemek-
nek a  többsége, amelyek a  következő években az ünnepi hétről szóló szövegek-
nek, sajtóközleményeknek, előterjesztéseknek, felhívásoknak is pilléreit képezték: 
az ünnep az ősi magyar hagyományok, az Árpád-kori királynapok régi fényének 

13 Újság, 1925. augusztus 12. 3.
14 BFL IV.1402.b 932/1926.
15 BFL IV.1402.b 932/1926.
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felelevenítése; a programok alkalmat adnak a magyar értékek, a magyar felsőbb-
rendűség bemutatására; az ünnep lehetőséget ad a főváros és a vidék találkozásá-
ra, az előző években (vagyis a  forradalmak idején) megbomlott nemzeti egység 
helyreállítására, a főváros vezető szerepének és presztízsének visszaszerzésére. Az 
ünnepi hét gazdasági célkitűzései, valamint a vallási ünnep köré szervezett népün-
nepélyek is a távoli múltból nyernek legitimitást, hiszen a középkori királynapok-
nak a vásár és a mulatság is része volt. Természetesen az ünnep névadójáról sem 
feledkeztek meg a főváros legfőbb vezetői: Szent István mint a magyarok vezére és 
oltalmazója szerepelt felhívásukban, aki a magyarok „lelkét vezette Európa kultúr-
népei közé” a kereszténység felvételével; aki a „törzsekre szakadozott magyar nem-
zetet egységes magyar állammá” egyesítette.16 A  felhívásban nem hangsúlyozták, 
de a korszakban sokszor említették a külföld felé irányuló propaganda lehetőségét: 
a Szent István-ünnep alkalmából Budapestre látogató külföldiek és rajtuk keresz-
tül a tágabb nemzetközi közvélemény megismeri Magyarországot, és meggyőződik 
a  revízió szükségességéről és jogosságáról. 1935-ben Kovácsházy Vilmos (1885–
1946 után), az idegenforgalmi ügyekben illetékes ügyosztály vezetője egy nyilat-
kozatában a magyar egység legnagyobb ünnepének nevezte a Szent István-napot: 

„egy ünnepünk sem oly alkalmas arra, hogy hazánk dicső multjának tudatában 
igyekezzünk az egész ország lakosságában az egységes magyar gondolatot ápolni, 
mint a magyarság legnagyobb ünnepe első Szent Királyának Szent Istvánnak napja. 
A legjobb alkalom ez arra, hogy nevelő és oktató hatással legyünk hazánk népének 
széles rétegeire és hogy külföldi vendégeinkkel megismertessük a magyar múltnak 
dicső tradiciókban gyökerező áhítatát és elmélyedését.”17

A következő kis híján két évtizedben a  főváros minden évben megrendezte 
a Szent István-hetet. A szervezés gyakorlati feladatait Budapest Székesfőváros Ide-
genforgalmi Hivatala látta el. A programot a főváros dolgozta ki, egyes években 
külső szakértők bevonásával; máskor azonban a programok kitalálása, összeállí-
tása az illetékes ügyosztály hivatalnokaira maradt. A cél az volt, hogy minél több 
bel- és külföldi vendéget sikerüljön az ünnepi hétre a fővárosba csábítani – ennek 
azonban nyilvánvaló határai voltak, hiszen a főváros befogadóképessége elegendő 
számú, megfelelő szálláshely hiányában a korszakban igencsak korlátozott maradt.

A Szent István-hét szervezése során az egész korszakban problémát jelentett 
a szállások száma és minősége. 1926-ban a budapesti szállodák és panziók néhány 
ezer vendég számára tudtak egyidőben szállást biztosítani, és ez a szám a korszak-
ban nem nőtt számottevően. Az Idegenforgalmi Hivatal minden évben gondos-
kodott tömegszállások felszereléséről, felkutatta és ellenőrizte a magánszállásokat, 
illetve felhívta a  budapestieket, hogy igyekezzenek vidéki rokonaiknak, baráta-
iknak szállást nyújtani Szent István hetében. Ez utóbbi lehetőségek inkább csak 

16 Budapest közönségéhez! Fővárosi Közlöny, (37.) 34. 1926. augusztus 13. [1937.]
17 BFL IV.1501.b 780/1935.
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a hazai, illetve az elcsatolt területekről érkező vendégeknek nyújthatott megoldást, 
a külföldiek száma – a minden évben késve induló propaganda mellett – már csak 
ebből az okból sem volt a végtelenségig növelhető. Ennek ellenére a statisztikák 
szerint sokan és évről évre többen érkeztek külföldről Budapestre augusztusban, 
a magyar főváros divatos turisztikai célpont lett, a Szent István-hét pedig keresett 
turisztikai termék.

A programot a főváros dolgozta ki, egyes években külső szakértők bevonásá-
val; máskor azonban a programok kitalálása, összeállítása az illetékes ügyosztály 
hivatalnokaira maradt. A cél az volt, hogy minél több bel- és külföldi vendéget 
sikerüljön az ünnepi hétre a  fővárosba csábítani – ennek azonban nyilvánvaló 
határai voltak, hiszen a  főváros befogadóképessége elegendő számú, megfelelő 
szálláshely hiányában a korszakban igencsak korlátozott maradt.

Szent Jobb-körmenet

A körmenet a belföldi közönségnek szóló híradásokban mint nemzeti demonst-
ráció és a  nemzeti egység megnyilvánulása jelent meg. A  vidéki magyarságnak 
szóló levelekben és a magyar lapokba szánt sajtóközleményekben a nemzeti egy-
ség bemutatásának, a  külföldi közvélemény felé való közvetítésének lehetőségét, 
az ünnepnek a  nemzet külpolitikai céljai között elfoglalt helyét domborította ki 
szerzőjük, a hírlapíró Serényi Gusztáv (1880–1953), aki az Idegenforgalmi Hiva-
tal megbízásából éveken keresztül irányította az ünnepségsorozat propagandáját. 
Serényi 1927-ben így írt: „Szükség van azonban rá, hogy minden alkalmat megra-
gadjunk arra, hogy lássa a külföld, hogy itt egy erős és egységes nemzeti gondolat 
uralkodik a  lelkeken. Ennek kifejezésére szolgálhat a  Szent István-napok sikere 
is. Minél nagyobb tömeg sereglik össze augusztus 18-a és 25-e közt, de főleg au-
gusztus 20-án az évszázados múltú gyönyörű körmenet napján Budapesten, annál 
jobban fennakad ezen a külföld szeme és a közönyös idegenből barát, az ellenség-
ből megbecsülő ellenfél fog válni.”18 Egy szintén 1927-ben keletkezett körlevél még 
konkrétabban fogalmazott: „Volt ellenségeinket kezdi foglalkoztatni a békerevisió 
gondolata, s ezt a belátást csak erősítheti a magyar nemzet legnagyobb nemzeti 
ünnepén kifejezésre jutó teljes lelki összeforrottság.”19 Egy néhány évvel később ki-
adott közlemény hangsúlyozta, hogy a külföldieket megragadja „a magyar falu és 
város egyöntetű ünneplése évszázados s ma is változatlanul élő ősi formák között.”20

18 BFL IV.1501.e Szent István-heti ünnepségek 1926–1928, 1927. Budapest és vidék c. sajtóközlemény.
19 Szent István-hét Rendezőbizottsága Központi Irodája levele, 1927. július 11. (BFL IV.1501.e. Szent 

István-heti ünnepségek 1926–1928, 1927. Az Iroda az Idegenforgalmi Hivatal kebelén belül 
működött.)

20 Mivel várja külföldi vendégeit Szent István Hetében Budapest? (BFL IV.1501.b. 780/1935.)
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A vallási ünnepben rejlő lehetőséget nemcsak a  főváros, hanem a  legrégibb 
magyar utazási iroda, az 1902-ben alapított IBUSZ (Idegenforgalmi, Beszerzési, 
Utazási és Szállítási Vállalat Rt.) is igyekezett kihasználni. A körmenetet beépítette 
turisztikai kínálatába, csoportokat szervezett, utaztatott a Várba, helyet és frissí-
tőket biztosított a külföldieknek. Ez persze nem tetszett mindenkinek; az Idegen-
forgalmi Hivatalhoz érkezett panaszlevelek mutatják, hogy volt, aki a nemzeti és 
vallási ünnep megzavarását, a külföldieknek a magyarokkal szembeni előnyökhöz 
juttatását látta ebben az idegenforgalmi szolgáltatásban.21 A  fővárosi közgyűlés-
ben is szóba került a kérdés, hogy szabad-e látványossággá alacsonyítani a magyar 
katolikusok vallási ünnepét.22 Ugyanakkor többször felmerült a várbéli helyszín 
alkalmatlansága is. A szűk utcák helyett többen Pesten, a Bazilikánál látták volna 
szívesebben a Szent Jobb-körmenetet, hiszen az idegenforgalom szempontjainak 
ez jobban megfelelt volna.23

Az augusztus 20-i tűzijáték

1926-tól a  Szent István-hét programjában a  másik biztos pont a  tűzijáték volt, 
amelyet évről-évre sokan vártak, azonban sokan bíráltak is. Az egykorú beszá-
molók szerint az első évben csak egy rakéta robbant fel, és a közönség hiába várt 
a  meghirdetett nagyszabású tűzijátékra.24 A  következő évek tűzijátékai jobban 
sikerültek, a nézők számát 200 ezer főre tették, de a kritika mégsem maradt el. 
A nézőközönség képviseletében egy névtelen levélíró a tűzijáték programon tartá-
sát és kiterjesztését követelte, de nem az eddigi formában: „Egy hétig minden este 
tűzijáték a Gellérthegyen, de ne az a szerencsétlen fl ótás rendezze, aki eddig, mert 
az nem ért hozzá.”25 A fővárosi közgyűlésben, illetve különböző bizottságokban is 

21 A levélből a Szent István-héttel szembeni ellenszenv összetettsége olvasható ki: „Csak a magya-
rok maradtak le százan és százan akik tisztességesen ünneplőbe voltak öltözve, akik sportfel-
szerelés helyett rózsafűzért szorongattak a kezükben. Ők nem juthattak el célukig, pedig nem 
az Ibusz és baloldali sajtó páholyaiba vágytak csak a körmenet áhítatos egyszerű hódolatába 
akartak részt venni.” Egy névtelen vidéki résztvevő panaszlevele. (BFL IV.1501.b. 9877/1937.) 

22 „Méltóztassék Szent István ünnepén Szent István országának kultúráját impozánsan bemutatni, 
úgy hogy az ne legyen egy egyszerű népünnepély és a Szent Istvánnapi körmenet se legyen 
egyszerűen a népünnepély egyik pontjának beállítva.” Szőke Gyula felszólalása, 1929. október 
17. Fővárosi Közlöny (40.) 79. 1929. október 25. 41.

23 Lásd pl. Kovácsházy Vilmos előterjesztése a Szent István-héttel kapcsolatban, 1936. április 21. 
Ugyanebben az évben a városgazdasági szakbizottság és meghívott szakértők közös ülésén Lak-
ner Artúr színházigazgató javasolta, hogy a körmenetet az Andrássy úton rendezzék meg. BFL 
IV.1501.b 520/1936. Erre egyébként volt már példa: 1930-ban, a Szent Imre-évben az augusztus 
20-i körmenet a Bazilikától indult.

24 Pl. Amit másképen kell csinálni. Pesti Hírlap, 1926. augusztus 24. 190. 1–2.
25 Névtelen levél, Budapest, 1937. április 12. BFL IV.1501.b 420/1937.
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gyakori vita tárgyát képezte, hogy szükség van-e rá egyáltalán, illik-e egy ilyenfaj-
ta látványosság a katolikusság és a nemzet ünnepéhez, a Szent István-ünnephez, 
és többször felmerült, hogy amennyiben a főváros csak ilyen szegényes tűzijátékot 
tud rendezni, akkor az inkább maradjon el. A tűzijátékot az egyetlen magyaror-
szági pirotechnikai cég, az Emmerling rendezte és szállította minden évben. Bár 
a megvalósítást sokan nem tartották kielégítőnek, a fővárosi képviselők elvi okok-
ból nem járultak hozzá külföldi cégek bevonásához, ráadásul nagyobb költség-
vetést sem biztosítottak a tűzijáték megrendezéséhez. Az anyagi lehetőségekhez 
képest túlzottak voltak az elvárások, és ez nemcsak a tűzijátékra, hanem az egész 
Szent István-hétre érvényes. Az ötletelők, valamint a városatyák és közgyűlési ta-
gok szeme előtt a  nyugati példák, a  salzburgi ünnepi játékok és a  párizsi nem-
zeti ünnep lebegett, hasonló színvonalú zenei előadásokat vagy a  július 14-ihez 
hasonló tűzijátékot, hatalmas, pompás, világvároshoz méltó ünnepségsorozatot 
szerettek volna, amely lenyűgözi a fővárosba látogatókat, anélkül azonban, hogy 
az ehhez szükséges anyagi eszközöket biztosítani tudták volna, vagy legalábbis 
elérték volna, hogy az országos, nemzeti jelentőségű ünnep költségeibe az állam 
is komolyabban beszálljon. A szervezők a szegényesnek tartott tűzijáték dilemmá-
ját rendre azzal oldották föl, hogy egyrészt az nem a külföldieknek, hanem a vi-
dékieknek és az egyszerűbb budapestieknek jelent szórakozást; másrészt a keret, 
a dunai panoráma, a kivilágított partok, a  százezres ünneplő tömeg a nagyobb 
attrakciókhoz szokott külföldieknek is kárpótlást nyújtanak a  hiányosságokért. 
Kovácsházy Vilmos tanácsnok a  külföldi vendég nézőpontjából így védte meg 
a sokat bírált Szent István-napi tűzijátékot: „A kritikus közönségnek egy csekély 
része, sajnos, csak a bombákat és a rakétákat számolja, azokat kevesli és nem lát 
a produkcióban mást, »csak« tűzijátékot. A külföldi, mint ahogy alkalmam volt 
róla meggyőződni, sokkal többet lát. Látja a rengeteg közönséget a Dunaparton, 
a holdfénytől és a Dunán fel és alá járó hajók és a parti lámpák világításától csil-
logó sötét Dunát, a Várhegy és a város sziluettje közül kiemelkedő sötét Gellért-
hegyen vakító fényben pompázó Citadellát, a budapesti dunai panorámának neki 
»újabb«, hangulatos, feledhetetlen képét.”26

Népünnepélyek és látványos felvonulások

A főváros a minden évben megrendezett tűzijátékon kívül különböző kulturális 
programok szervezésével, illetve magánvállalkozásban megvalósuló programok 
támogatásával kísérletezett, több-kevesebb sikerrel. Ezek a  rendezvények, előa-

26 Jövőre szebb lesz a  szentistváni tűzijáték. Kovácsházy tanácsnok levele Az Esthez. Az Est 1934. 
augusztus 28. 11. Lásd még pl. Cselényi Pál hozzászólása a  polgármesteri XI. (városgazdasági) 
ügyosztály szakbizottságának ülésén, 1937. október 1. Fővárosi Közlöny (48.) 57. 1937. október 29. 1821.
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dások elsősorban a történelmi múltból és a népi vagy annak gondolt kultúrából 
merítettek, illetve gyakran tartalmaztak irredenta elemeket. Az ünnepségsoro-
zatnak nevet adó Szent István a  rendezvényeknek csak kis részében jelent meg 
közvetlenül (természetesen a Szent Jobb-körmenetet leszámítva). Hevesi Sándor 
színiigazgató sokak véleményét közvetítette, amikor arról beszélt, hogy a „Szent 
István-heti ünnepségekből hiányzik a felvilágosítás arról, hogy ki volt Szent István. 
Nem tudják [t.i. a külföldi látogatók], hogy Szent István volt az a magyar király, 
aki európaivá tette Magyarországot és ezzel örök és változhatatlan helyet teremtett 
számára.”27

Gyakori elemei voltak az augusztusi programsorozatnak a népünnepélyek, illet-
ve más, az egyszerű vidéki látogatók számára szervezett látványosságok. 1928-ban 
Márkus László, az Operaház rendezője népünnepélyt rendezett a  Tattersallban 
ökörsütéssel, amely a régi Szent István-ünnepek hagyományos eseményeként je-
lent meg a programfüzetben. A felpántlikázott ökröt zenés menet kísérte a Köz-
vágóhídról a  lóvásártérre; vidékről érkezett, népviseletbe öltözött csoportok ké-
szítettek magyar ételeket szabad tűzön; népies tréfák, tréfás akadályversenyek, 
szamárverseny, bohócszámok, birkózás, dalárdahangverseny, szabadtéri mozi, vé-
gül hatalmas irredenta pantomim és apoteózis szórakoztatta a lóvásártérre látoga-
tókat. Ugyanebben az évben a Gellérthegyen is volt népünnepély zenével, tánccal, 
faluszépe-választással (sic!), Kinizsi Pál- (malomkőemelő) versennyel. A hasonló 
mulatságokat érte a legtöbb támadás azok részéről, akik a népünnepélyeket nem 
tartották a nemzeti ünnephez méltónak, és nem gondolták megfelelőnek külföldi 
vendégek Budapestre csábításához; magas színvonalú előadások, zenei programok 
rendezését kérték számon a rendezőkön, és vagy a modern, világvárosi jelen, vagy 
pedig a régi nagyság és tradíció bemutatását tartották volna fontosnak a vidéki 
honfi társak puszta szórakoztatása helyett. „Vurstli volt, lacipecsenye volt, tűzijá-
ték, vidékies cécó. Nem méltó Budapesthez. Nem méltó a Szent István-naphoz” 

– foglalta össze az ünnepi hét tapasztalatait az Ujság 1929-ben.28 A téma a főváro-
si közgyűlésben is rendre előkerült. 1935-ben Gál Jenő képviselő bírálta a Szent 
István-ünnepek szervezésének gyakorlatát közgyűlési felszólalásában: „Sem az 
ökörsütés, sem pedig a tűzijáték rendezése nem világvárosi attrakció. Ha az ember 
elmegy Franciaországba, Angliába, vagy Németországba, de Ausztriába is, látja, 
hogy olyan ünnepségeket rendeznek, amelyeknek keretében megmutatják, hogy 
annak a nemzetnek mi az igazi nagy jelentőségű haladása. Ezeknek az ünnepsé-
geknek nem parádét kell jelenteniük, hanem nagy tanúságot kell tenniök.”29

27 Hevesi Sándor felszólalása a  polgármesteri XI. (városgazdasági) ügyosztály szakbizottságának 
ülésén (ahol szakértőként volt jelen), 1936. május 8. Fővárosi Közlöny (47.) 30. 1936. június 12. 954.

28 Ünnep után. Ujság 1929. augusztus 22. 6.
29 Gál Jenő felszólalása a törvényhatósági bizottság közgyűlésén, 1935. július 5. Fővárosi Közlöny 

(46.) 37. 1935. július 19. 1181; Lásd még pl. Bresztovszky Ede felszólalása a  törvényhatósági 
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Szintén gyakori elemei voltak az ünnepi hétnek a  különböző, látványosság-
nak szánt felvonulások. 1927-ben virágkorzót, vagyis virággal díszített járművek 
felvonulását rendezett a Hadviseltek Gazdasági Köre a Stefánián, amelyről a Ma-
gyarság „A botrányos Szent István-napi autó- és virágkorzó” címen számolt be.30 
Az 1934-ben és 1935-ben megrendezett dunai virágos csónakfelvonulás, amely 
a tűzijátékkal és a később állandósuló díszkivilágítással együtt a Dunára, a dunai 
panorámára, a  dunai sportolási lehetőségekre kívánta irányítani a  fi gyelmet, el-
nyerte az újságírók és a közönség tetszését, Klár Zoltán képviselő azonban „mucsai 
dolog”-nak minősítette – de végül nem ezért, hanem veszélyessége miatt nem lett 
folytatása a többek között keresztény, nemzeti és irredenta szimbólumokkal ékesí-
tett csónakok kis költségvetésű és sok nézőt vonzó seregszemléjének.31

Szabadtéri előadások

A szabadtéri előadások, bár megrendezésük az időjárás kiszámíthatatlansága miatt 
és megfelelő helyszín, vagyis szabadtéri színpad hiányában meglehetős kockázattal 
járt, rendre megjelentek a Szent István-hét programjában. 1926-ban Rákosi Jenő és 
Nyáry Albert nagyszabású történelmi revüjét mutatták be Szent István korából az 
FTC-pályán. Az előadás a magánvállalkozásban megvalósuló nagyszabású szabad-
téri rendezvények állatorvosi lova lett: a rossz időjárás miatt összedőlt a színpad, az 
elégtelen reklámkampány nem hozott elég nézőt, és a jelentős fővárosi támogatás 
ellenére sem volt elég tőke a sok szereplőt megmozgató, rendkívül költséges vállal-
kozáshoz. 1929-ben az ügetőpályán megrendezték az isaszegi csatát, korhű jelme-
zekkel és rekvizitumokkal, közel ezer szereplővel. 1937-ben a Szentháromság téren 
rendeztek szabadtéri hangversenyt István király dicséretére régi és kortárs magyar 
zeneművek bemutatásával. Minden évben felmerült, hogy amíg nincs megfelelő 
állandó szabadtéri színpad, nem érdemes szabadtéri előadásokkal kísérletezni, hi-
szen az alkalmi színpadok felépítése, a világítás, a hangosítás kiépítése nagyon sok-
ba került. Ennek ellenére szinte minden évben voltak ilyen próbálkozások, amelyek 
részben az időjárás miatt, részben azért, mert nem volt elég néző, rendre jelentős 
veszteséget hoztak a vállalkozók és a rendezvényeket támogató székesfőváros szá-
mára. A szabadtéri színpad létesítése az egész korszakban napirenden volt; a Mar-
gitszigeti Szabadtéri Színpad végül 1938-ban épült meg.

bizottság közgyűlés költségvetési vitáján, 1934. november 21–22. Fővárosi Közlöny (45.) 63. 1934. 
december 11. 64.

30 Magyarság 1927. augusztus 25. 9.
31 Klár Zoltán felszólalása a törvényhatósági bizottság közgyűlésén, 1935. július 5. Fővárosi Közlöny 

(46.) 37. 1935. július 19. 1183.
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Gyöngyösbokréta

Az első, nem túl kedvező visszhangot kapott kísérleti Szent István-hetek után 
a  főváros 1931-ben talált rá Paulini Bélára (1881–1945) és a  Gyöngyösbokrétá-
ra.32 A  Gyöngyösbokréta szereplői vidékről érkeztek, földművesek voltak, vidé-
kük, községük táncait, dalait, népszokásait mutatták be a városi és külföldi közön-
ségnek a fővárosi Szent István-ünnepségeken. Ennek költségeit teljes mértékben 
a  főváros állta, az előadásokat, a  szereplők ellátását, elhelyezését stb. az Idegen-
forgalmi Hivatal szervezte. Az amatőr szereplős előadások teljesen megfeleltek 
a  főváros céljainak, viszonylag olcsón megvalósítható látványosságot, valami 
egyedit, különlegeset, csak Magyarországon láthatót jelentettek az egzotikumot 
kereső külföldi turisták számára, egyben üzenetük is jól beilleszthető volt a kül-
földnek szánt üzenetek közé: a magyarság ősi hagyományait és ezen keresztül ősi 
jogait és kulturális fölényét voltak hivatottak bemutatni. A belföldnek szóló pro-
pagandában pedig hangsúlyozni lehetett, hogy a  főváros látja vendégül és öleli 
keblére a vidékieket, ami a Szent István-heteknek szintén fontos mondanivalója 
volt. A  kezdeményezés az eredeti, érintetlen, élő néphagyomány bemutatására 
irányult, és az előadások körüli hírverésben is ezeket a  vonásokat hangsúlyoz-
ták, de a Gyöngyösbokréta bemutatói valójában megrendezett előadások voltak, 
amelyeket a  hagyományba való belenyúlás miatt többen kritizáltak is. Ahogy 
a Gyöngyösbokréta történetének egyik kutatója fogalmazott: „Paulini a magyar 
hagyomány fölfedezésére és megmentésére mégis a Rákóczi úti Balaton Kávéház-
ból indult csatába”.33 A sajtó és a közönség lelkesen üdvözölte a bokrétásokat, az 
előadásokra sokszor csak jegyüzértől lehetett jegyet vásárolni. A  siker ellenére 
a fővárosi képviselők lelkesedése nem volt egyöntetű; bár hasznosnak, érdekesnek 
tartották az előadásokat, a falusi mellett sokan a fővárosi magyar kultúra, főként 
a zenei kultúra bemutatását egyaránt fontosnak tartották volna.34

Az általában a  Városi Színházban (ma: Erkel Színház) megrendezett, évről-
évre növekvő számú előadásokon kívül a Szent István-hét programjának részévé vált 
a bokrétások felvonulása, amelynek során a népviseletbe öltözött táncosok a szín-
ház épületétől a Városháza udvarára mentek, és ott a főpolgármester, valamint más 
magas rangú fővárosi tisztviselők jelenlétében megköszönték a  fővárosnak a ven-
déglátást, valamint aratókoszorúkat adtak át. Ez az esemény újabb látványos eleme 
volt az ünnepi hétnek, amely reklámozta a Gyöngyösbokréta előadásait, a budapes-
tiek és az idelátogatók a magyar népviseletekben gyönyörködhettek, egyúttal a szá-

32 A Gyöngyösbokrétáról lásd: Paulini 1937; Paulini 1940; Pálfi  1969–1970; Kovács 2013.
33 Pálfi  1969–1970: 157.
34 Pl. Bánóczi László felszólalása a közigazgatási bizottság ülésén, 1934. szeptember 10. Fővárosi 

Közlöny (45.) 42. 1934. szeptember 14. 1107.; Fischer Ödön felszólalása a költségvetés közgyűlési 
tárgyalásán, 1934. november 21–22. Fővárosi Közlöny (45.) 63. 1934. december 11. 59.
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zad elején elterjedő aratóünnepségekre emlékeztető felvonulás35 kifejezte a főváros 
és a vidék találkozását, összetartozását. Szintén a Gyöngyösbokrétához csatlakozott 
az 1930-as évek közepétől megrendezett népművészeti, háziipari vásár.

Összefoglalás

A főváros némileg növekvő, de még a korszak végén sem túl jelentős, ekkor mint-
egy 100 ezer pengős keretet biztosított a  Szent István-hét programjaira (ebből 
csak a sokat kritizált tűzijáték 20–25 ezer pengőbe került), illetve a sok vendég 
jelenlétével járó kiadásokra (tömegszállások felszerelése, pályaudvari kirendelt-
ségek, ügyelet megszervezése). Így a fővárosnak korlátozott lehetősége volt saját 
program szervezésére a tűzijátékon és a Gyöngyösbokrétán kívül. Ugyanakkor az 
Idegenforgalmi Hivatal igyekezett elérni, hogy minél több intézmény, szervezet 
a  Szent István-hétre időzítse kiállításait, kongresszusait, kulturális- és sportren-
dezvényeit, és költségvetéséhez mérten támogatta, valamint programfüzeteiben 
itthon és külföldön is népszerűsítette ezeket; lobbizott a vasúti kedvezményekért, 
valamint azért, hogy a múzeumok nyitva tartsanak és ingyenesen látogathatóak 
legyenek, és – igaz, kevés sikerrel – próbálkozott elérni, hogy a színházak koráb-
ban kezdjék el szezont, és előadásokat tartsanak az ünnepi héten.

A Horthy-korszakbeli Szent István-heteket folyamatos vita kísérte, a fanyalgás 
és az elragadtatottság egyaránt jelen volt mind a városházán, mind pedig a  saj-
tóban. A kritikák egy része minden bizonnyal jogos volt. Az augusztusi rendez-
vénysorozat szervezése szinte minden évben vagy nagyon későn kezdődött, vagy 
a hivatali ügyintézés útvesztőiben lassult le szinte végzetesen például a vasúti és 
vízumkedvezmények ügye; emiatt az ünnep programja gyakran csak augusztus-
ban jutott el a  külföldi idegenforgalmi képviseletekre, illetve utazási irodákba. 
Azt, hogy maguk a korszakban sokat kritizált programok milyenek voltak, és a ko-
rabeli közönség számára mennyire voltak vonzók, utólag nehéz megítélni; a szer-
vezés irataiból viszont jól látszik, hogy bár minden évben kísérleteztek újítással, 
a Szent István-hét szervezése rutinná vagy, ahogy egy hírlapíró fogalmazott, ak-
tává vált. Hiába merültek fel újabb és újabb ötletek, érkeztek javaslatok a hibák 
javítására, a főváros gyakorlatilag ugyanazt a programot szervezte meg évről-évre.

A fővárosi Szent István-hét körüli vitákban az idegenforgalom területén me-
rültek fel újra a nemzeti reprezentáció más terepeken, fórumokon már a 19. szá-
zadból jól ismert kérdései, anélkül, hogy a korszakban megnyugtató és mindenkit 
kielégítő válaszok születtek volna: mit mutasson be magából a nemzet és az or-

35 Az aratás végeztével az aratómunkások aratókoszorúkkal vonultak a  földesurukhoz; fővárosi 
megfelelője volt a búzaünnep, amely során Horthy Miklósnak vittek aratókoszorúkat népvise-
letbe öltözött vidékiek.
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szág; a múltra vagy a jelenre helyezze-e a hangsúlyt; a városi vagy a falusi kultúrát, 
a keleties örökséget vagy a nyugathoz való tartozást állítsa-e előtérbe. Mivel ide-
genforgalmi rendezvénysorozatról volt szó, a Szent István-hét körüli viták közép-
pontjában az a kérdés állt, hogy az ünnep kapcsán mekkora teret lehet engedni 
az idegenforgalmi céloknak, milyen mértékig lehet a  turisták igényeihez alkal-
mazkodni, illetve hogyan lehet a látogatók jelenléte ellenére a nemzeti önkifejezés 
eszközeként megőrizni az ünnepet. Az ünnepi hét szervezése során keletkezett 
iratokban, a  városházi és sajtóbéli vitákban egy sor, szintén nem csak az adott 
korszakban és kontextusban létező társadalmi törésvonal is kirajzolódik, ame-
lyek bemutatására ebben a tanulmányban nem volt módom, de a későbbiekben 
mindenképpen érdemes lesz még elővenni őket: a katolikusok és reformátusok, 
a keresztények és zsidók a Szent István-kultusz kapcsán is érzékelhető ellentéte 
mellett nagyon erősen megjelent a főváros és a vidék konfl iktusa. Ez nyilvánult 
meg például abban a  kortársak számára egyáltalán nem egyértelmű kérdésben, 
hogy érdekében áll-e a vidéknek a fővárosi ünnepségek támogatása, nemzeti vagy 
fővárosi ünnep-e a Szent István-hét.

A főváros a Szent István-heteket hangsúlyosan a  régi Szent István-ünnepek 
felelevenítéseként rendezte meg egy olyan korszakban, amikor amúgy is előtérbe 
került a Szent István-kultusz. Az idegenforgalom élénkítését célzó rendezvényso-
rozat jó példája a történeti örökség aktuális belpolitikai, gazdasági és nemzeti-kül-
politikai felhasználásának: az ünnepi programsorozat erősítette a főváros szerepét, 
élénkítette a főváros gazdaságát, növelte a devizabevételeket, miközben a revíziós 
törekvéseket is szolgálta.

Források

Budapest Főváros Levéltára (BFL)
IV.1402.b. Budapest Székesfőváros Főpolgármesterének iratai, Általános iratok.
IV.1501.b. Budapest Székesfőváros Idegenforgalmi Hivatalának iratai, Általános 

iratok.
IV.1501.e. Budapest Székesfőváros Idegenforgalmi Hivatalának iratai, Vegyes iratok.
XIII.7. A Mátéka (Matyéka) család iratai.

Hivatkozott irodalom

Beke Margit 2001: A királyi palota egyháztörténeti vonatkozásai a XVIII. század-
ban. Tanulmányok Budapest Múltjából (29.) 125–134.

Bene Sándor 2001: Hol van István király? Bevezetés. In: Bene Sándor (szerk.): „Hol 
vagy István király?” A Szent István-hagyomány évszázadai. Budapest, 7–11.

007     095-108     Örökség történelem társadalom   __   II  _  lukacs aniko.indd   107007     095-108     Örökség történelem társadalom   __   II  _  lukacs aniko.indd   107 2020. 07. 20.   13:17:292020. 07. 20.   13:17:29



Emlékezet/politika és szimbolikus térhasználat Lukács Anikó

108

Budó Jusztin 1928: A Szent István-nap megünneplése. Különlenyomat a Historia 
1928. évi március havi füzetéből.

Csitáry Béláné 1938: Szent István ünnepe hajdan és ma. (2. kiadás.) Budapest. 
Gábor Gyula, dr. é.n: A Szent István-napi ünnep története. Dr. Ripka Ferenc elősza-

vával. Budapest.
Géra Eleonóra Erzsébet 2014: Kőhalomból (fő)város. Buda város hétköznapjai 

a 18. század elején. Budapest.
Kovács Ákos 2001: Játék a tűzzel. Fejezetek a magyarországi tűzijátékok és díszkivi-

lágítások XV–XX. századi történetéből. Budapest.
Kovács Henrik 2013: A Gyöngyösbokréta hatása a kor táncművészeire és társadal-

mára. In: Németh András – Pirka Veronika (szerk.): Az életreform és reform-
pedagógia – recepciós és intézményesülési folyamatok a 20. század első felében. 
(Neveléstudományi-történeti tanulmányok.) Budapest, 246–265.

Krúdy Gyula 1984 [1910]: A régi Magyarországból. In: Magyar Tükör. Publiciszti-
kai írások 1894–1919. Válogatta és sajtó alá rendezte: Barta András. Budapest. 
Internetes kiadás: https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Kru-
dy-krudy-gyula-munkai-1/magyar-tukor-publicisztikai-irasok-18941919-14
642/1910-146C4/a-regi-magyarorszagbol-146D2/ Utolsó letöltés 2019. szep-
tember 11.

Pálfi  Csaba 1969–1970: A Gyöngyösbokréta története. Tánctudományi tanulmá-
nyok (7.) 115–161.

Paulini Béla (szerk.) 1937: Gyöngyösbokréta. Budapest.
Paulini Béla 1940: A tízesztendős Gyöngyösbokréta. (Rajzolta: Richterné Piroska.) 

Budapest.
Simon Katalin m.e.: Városi tér – egyházi tér. A katolikus egyház városi térhaszná-

lata a 18. századi Budán. Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv (14.) Budapest. 
(megjelenés előtt)

Szemenyei Kornél 1914: Idegenforgalmunk emelése. Városi Szemle (7.) 1–2. 28–41.

007     095-108     Örökség történelem társadalom   __   II  _  lukacs aniko.indd   108007     095-108     Örökség történelem társadalom   __   II  _  lukacs aniko.indd   108 2020. 07. 20.   13:17:292020. 07. 20.   13:17:29



109

Klestenitz Tibor

Az országos katolikus nagygyűlések 
szimbolikus térfoglalási kísérletei Budapesten

Az eucharisztikus körmenetek példája

Az első katolikus nagygyűlést 1848-ban rendezték meg Mainz városában a szét-
tagolt német katolikusok társadalmi tömörítése érdekében. A gyakran csak „őszi 
hadgyakorlat” néven emlegetett tanácskozásból hamarosan hagyomány lett, és a 
nagygyűlések ma is szerves részei a  német közéletnek. Magyarországon német 
mintára országos katolikus nagygyűléseket 1900 és 1947 között tartottak, ame-
lyeknek – két kivételtől eltekintve (1907: Pécs, 1909: Szeged) – mindig Budapest 
adott otthont. Az eseményeket egészen 1932-ig a  Zichy János gróf által irányí-
tott Országos Katolikus Szövetség szervezte, amelynek szerepét ekkor a  frissen 
alapított ernyőszervezet, az Actio Catholica vette át. A nagygyűlések a politikai 
katolicizmus seregszemléjeként azt célozták, hogy vallásos cselekmények, politi-
kai gyűlések, felvonulások, kulturális és társasági események segítségével teremt-
sék és erősítsék meg a római katolikus felekezethez tartozók politikai identitását. 
A többnyire az ősz folyamán, általában októberben tartott rendezvények három 
fő részből álltak: istentiszteletekből; reprezentatív jellegű nyilvános ülésekből, 
amelyeken kizárólag az előre kijelölt, országosan ismert szónokok beszélhettek; 
valamint szakosztályi tanácskozásokból, amelyeken a szakértők által beterjesztett 
határozati javaslatokról a résztvevők érdemi vitát folytathattak. Ezek a katolikusok 
által követendő társadalmi célkitűzéseket rögzítették.1

Jelen tanulmány azt mutatja be, hogy a  szervezők hogyan fejezték ki politi-
kai-közéleti igényeiket szimbolikus budapesti helyszínválasztásaikkal és rendez-
vényeik – elsősorban a szorosan véve hitéleti jellegű, de gyakran közéleti jelentő-
séggel is felruházott eucharisztikus körmenetek – koreográfi ájával. 

A közéleti erődemonstráció legfontosabb eszköze mindig a résztvevők nagy 
száma – ezért bontakozik ki gyakran az ellenérdekelt felek között számháború 
arról, hogy mennyien is voltak jelen egy adott eseményen.2 A katolikus nagygyű-

1 A nagygyűlések általános magyarországi történetével kapcsolatban lásd Adriányi 1974: 42–52., 
81–90.; Szögi 1991: 509–512., Gianone–Klestenitz 2017.

2 Pataki 1998: 137.
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lések szervezői ezért minél nagyobb tömegek felvonultatásában voltak érdekeltek. 
Szemük előtt elsősorban a német példa lebeghetett: 1908-ban például a Düssel-
dorfb an tartott nagygyűlésen hatvanezer szervezett keresztényszocialista munkás 

– „mind tisztességes arcú, tisztességes ruhájú úriember” – tartott díszfelvonulást.3 
Egy katolikus publicista 1910-ben úgy vélekedett, hogy „Budapest vidékének né-
péből kitellene az a  hatalmas tömeg, melynek léptei nyomán megremegnének 
a pesti paloták, hol még mindig alig-alig akarnak tudomást venni a katolikus esz-
mék ünnepnapjáról”.4

A nagygyűléseket kezdetben szerény közéleti érdeklődés övezte, bár a hivatalos 
adatok szerint a regisztrált résztvevők száma folyamatosan emelkedett: míg 1900-
ban hatszáz, 1903-ban már hatezer tagot vettek nyilvántartásba.5 A szervezők ezért 
arra törekedtek, hogy rendezvényüket jól láthatóvá tegyék, és feltűnő gesztusok 
segítségével mindenki tudtára adják: valami fontos történik a fővárosban. Ezt szá-
mos eszköz szolgálta. 1902-ben például a Gellért-hegyen egy nyolc méter magas, 
kivilágított keresztet állítottak fel,6 1910-ben a Citadella előtt tűzijátékot szerveztek.7 
Ugyanekkor az eseményre az egész ország fi gyelmét felhívták azzal, hogy a nagy 
gyűlés kezdetét valamennyi templomban harangozás vezette be.8 A legfontosabb 
eszköznek azonban az eucharisztikus körmenet számított, hiszen a szervezők a tö-
megek felvonultatásával mutathatták meg a külvilágnak az esemény jelentőségét.

Az első években a körmenet csupán szűk belvárosi területet fogott át, több-
nyire a Ferenciek tere, illetve a belvárosi plébániatemplom környékén. 1901-ben 
az egyházi sajtó szerint mintegy tízezren vettek részt a menetben, a  résztvevők 
lelkesedése ugyanakkor a külvilágra még nem tudott nagyobb hatást gyakorolni.9 
Jól mutatta ezt például a körmenet útvonalának kifejezetten gyér díszkivilágítása. 
Az ünnep fényessége elsősorban attól függött, hogy a környező házak lakói a szer-
vezők kérésének megfelelően kitettek-e gyertyákat az ablakukba, ez tehát egyfajta 

„népszavazás” volt az esemény jelentőségéről. A jellemző hozzáállást mutatja, hogy 
az a szálloda sem volt kivilágítva, amely a vidéki papság fővárosi törzshelyének 
számított.10A résztvevők tulajdonképpen már azt is eredményként könyvelték el, 
hogy az utcák népe nem viselkedett ellenségesen velük szemben, hiszen sokan 
közülük alapvetően veszélyes közegként, valamiféle modern Babilonként gon-
doltak a kozmopolita nagyvárosra. „A bulvárdnak vagy aszfaltnak máskor olyan 

3 Töttösy 1908: 541. 
4 Szövetségi Értesítő 1911. (5.) 2. 442.
5 Alkotmány 1903. október 20. 3–4.
6 Alkotmány 1902. október 15. 3.
7 Alkotmány 1910. november 15. 20.
8 Alkotmány 1910. november 15. 8.
9 A körmeneteken nem csak a nagygyűlésen hivatalosan regisztráltak, hanem valamennyi érdek-

lődő részt vehetett, így a felvonulók száma jóval magasabb is lehetett a nagygyűlési tagokénál. 
10 Gyürky é. n.: 58–60.
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könnyed szelleme elhallgatott és elkomolyodott. Nagyon hamar észrevette, hogy 
nagygyűlésünk közönsége komolyan veszi föladatát s nem azért jött oda, mintha 
fölcsődítették volna a fővárosba. Jelvényét, reverendáját mindenki büszkén viselte, 
szégyenkeznie nem kellett érte, még csak gúnyos mosollyal vagy bamba bámész-
kodással sem bántották őket”11 – írta érezhető megkönnyebbüléssel az Egyházi 
Közlöny szerzője.

Az első áttörés 1904-ben történt, amikor – kapcsolódva a szeplőtelen fogan-
tatást kihirdető dogma ötvenedik évfordulójához – különösen ünnepélyes kör-
menetet szerveztek. A felvonulás ezúttal a belvárosi plébániatemplomból indult, 
a célpont a Szervita téri Mária-szobor volt, amelynél ideiglenes oltárt is felállítot-
tak. Egyesek attól féltek, hogy a helyszín túl szűk lesz, ezért inkább a Március 15. 
teret ajánlották, ahol azonban egy ideiglenes kegyszobor felállítása is szükséges 
lett volna, így végül kitartottak a Szervita téri javaslat mellett.12 A körmenet ekkor 
már kivilágított, zászlódíszes házak között haladt el. Az esemény fényét emelte, 
hogy sok előkelőség mellett részt vett rajta Erzsébet főhercegnő, a  trónörökös 
húga is. Még nagyobb fegyvertény lehetett azonban a  szervezők számára, hogy 
a körmeneten mintegy nyolcszáz szervezett keresztényszocialista munkás is meg-
jelent. A rendezők a felvonulással a város szimbolikus megkeresztelésére töreked-
tek. A néppárt lapjának tudósítása szerint: „Ahol egyébkor a kozmopolita, nagy-
városi élet zaja lüktet, ahol gyakran találkozik éles ellentétben hivalkodó pompa, 
alázkodó nyomor, hol máskor […] emelt fővel jár a bűn […], most tisztán csendül 
az imádság szava Magyarország boldogulásáért”.13

A katolikus nagygyűlések pusztán létezésükkel és az utcai körmenetek meg-
rendezésével komoly feszültségforrást rejtettek magukban, hiszen szimbolikus 
térfoglalási kísérleteikkel veszélyeztethették a szociáldemokraták pozícióit – a fő-
város terei ugyanis az utcai politizálás vonatkozásában a századforduló óta vitat-
hatatlanul a  szervezett munkásság ellenőrzése alatt álltak.14 A  katolikus klérust 
pedig kifejezetten bosszantotta a munkásmozgalom térfoglalása. Hufnagel Ferenc 
plébános például csepeli káplán korában aggodalommal „látta, hogy május else-
jén mily fegyelmezett tömegeket tudnak felvonultatni a  szocialisták, akik dicse-
kedve emlegetik, hogy ezt a processziószerű felvonulást a papoktól tanulták s már 
abban felül is múlták őket.”15

A feszültségek hamarosan felszínre is törtek. A  politikai katolicizmus hely-
zete 1906-ban gyökeresen megváltozott, hiszen a  néppárt a  koalíció részeként 

11 Egyházi Közlöny 1902. október 17. 582.
12 Alkotmány 1904. október 7. 7.
13 Alkotmány 1904. október 24. 4–5.
14 Freifeld 2000: 286.
15 SzfvPL 540 C. 2493-1929. Jegyzőkönyv, fölvétetett 1929. szeptember 25-én az egyházmegyei 

római katolikus egyesületek központi bizottságnak gyűléséről.
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kormányra került. A  nagygyűlések szervezői megpróbálták kihasználni a  körül-
ményeket és terjeszkedésbe kezdtek: 1907-ben Pécsett, 1909-ben pedig Szegeden 
tartották meg az országos nagygyűlést. 1908-ban Budapesten maradtak, azonban 
új helyszíneket választottak, és a nyitórendezvényt a hagyományos pesti Vigadó 
helyett a több ember befogadására alkalmas városligeti Iparcsarnokban tartották 
meg. Az eucharisztikus körmenet dimenzióit szintén kitágították, a menet útvona-
la ezúttal az Iparcsarnokból az Andrássy úton át a Szent István-bazilikához vezetett. 
Ez azonban szó szerint keresztezte a szociáldemokraták terveit, akik ugyanebben 
az időpontban, ugyanezen a helyszínen kívántak demonstrálni az általános válasz-
tójog bevezetéséért.16 Tüntetésüket a rendőrség betiltotta, mire a munkásmozgalmi 
vezetők a Városligetbe hirdettek nagygyűlést. Itt beszédet tartott Pelczéder Ágos-
ton asztalosmunkás, aki úgy vélte: a  hivatalos Magyarország „házasságra lépett 
a  csuhával”, hogy az egyház segítségével megállítsa a  munkásmozgalom előretö-
rését. A  beszédből kiviláglik, hogy a  szociáldemokraták a  katolikus nagygyűlést 
elsősorban a körmenet, a budapesti utcák szimbolikus elfoglalását célzó kísérlet 
miatt tartották veszélyesnek. Pelczéder arról is beszélt ugyanis, hogy a klerikálisok 
nem fogják tudni elragadni tőlük a köztereket: „Az utca fogja megvívni a csatát, 
amelyre ellenségeink kényszerítenek bennünket! Az utcán szerezzük meg a jogo-
kat és azok segítségével meg fogjuk teremteni az emberi boldogságot, a fejlődést, 
a haladást, a testvériséget!”17 Valóban, a konfl iktusok már aznap reggel, Pelczéder 
beszéde előtt megkezdődtek: egyes szociáldemokraták nem akarták beengedni 
a templomokba a nagygyűlés jelvényét viselő híveket, a Rókus-kápolnánál a rend-
őrség három rendzavarót őrizetbe is vett. Később, a nagygyűlés megnyitása után 
egyesek kövekkel dobálták meg a  papokat szállító kocsikat.18 Az Andrássy úton 
vonuló körmenetet pedig néhány száz feldühödött munkás várta, akik a Marseil-
laise-t énekelték, illetve a „Le a csuhásokkal!”, „Éljen az általános, titkos választó-
jog!” jelszavakat kiabálták, és tettlegességre is sor került. Az esemény végül kínos 
botrányba fulladt: a rendőrség rohamot indított a szociáldemokraták ellen, aminek 
rengeteg személyi sérülés és 24 fő őrizetbe vétele lett a következménye.19

A konfl iktus igen óvatossá tette a szervezőket: a következő évben, Szegeden, 
a támadástól tartva katonaság kirendelését kérték,20 majd az újabb budapesti nagy-
gyűlésen, 1910-ben úgy döntöttek, hogy az eucharisztikus körmenetet – a hideg 
novemberi időre hivatkozva – nem tartják meg.21 1911-ben és 1913-ban szintén 
ezt a gyakorlatot alkalmazták. Ez a következetes eljárás arra enged következtetni, 

16 Népszava 1908. szeptember 12. 1–2.
17 Népszava 1908. szeptember 15. 3–4.
18 Pester Lloyd 1908. szeptember 14. 
19 Alkotmány 1908. szeptember 14. 6; Népszava 1908. szeptember 15. 10.
20 Budapesti Hírlap 1909. augusztus 31. 4.
21 Egyházi Közlöny 1910. november 18.
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a  szervezők számot vetettek azzal, hogy a fi zikai konfl iktusok, illetve a katonai 
védelem igénybevétele komoly kockázatot jelent a számukra, hiszen veszélyezte-
ti az esemény korábban felépített imázsát, a „nyugodt erő” képét. Ezért inkább 
visszavonultak a Vigadó biztonságos termeibe, illetve a templomokba. Ez a fejle-
mény viszont komoly elégedetlenséggel töltötte el Csernoch János hercegprímást, 
aki 1913-ban úgy vélte, hogy „a mai kor társadalma, amely a szociáldemokrata 
tömegek fölvonulásainak hatása alatt áll, akkor fog megint nagy bizalommal a ka-
tolicizmus felé tekinteni, ha mi is tömegeket mozdítunk meg”. Ezért azt javasolta, 
hogy a nagygyűlést minden második évben egy vidéki városban tartsák, hiszen 
a pécsi és szegedi tapasztalatok megmutatták, hogy itt jóval könnyebb tömegeket 
felvonultatni.22

A hercegprímás terve végül nem valósult meg, hiszen a  történelem folyása 
a változtatást szükségtelenné tette. Kézenfekvő lenne az a feltevés, hogy a feltéte-
lek a fővárosban 1920-ra, a „keresztény-nemzeti ébredés” következtében alakultak 
át, azonban a változások már az első világháború alatt megindultak. A kortársak 
szerint a háború kitörését a „háborús vallásosság” megjelenése, vagyis a hitélet 
váratlan megélénkülése követte.23A klerikusok ugyanakkor tudatában voltak an-
nak, hogy ez a jelenség nem mély világnézeti elkötelezettségen, hanem nagyrészt 
csupán a félelmen alapult.24 Ezért a tudatos hitélet megteremtését tűzték ki célul, 
például a fővárosban 1915. május 30-án megtartott nemzeti könyörgő körmenet 
segítségével. A rendezvény szimbolikus jelentőségét tovább emelte a Szent Jobb 
körülhordozása. A dualizmus kori nagygyűlések körmeneteivel összehasonlítva 
azonban lényeges különbséget jelent, hogy ekkor nem csupán a hivatalos egyház 
és a politikai katolicizmus erői, hanem az állam képviselői is megjelentek – hiszen 
az eseménynek össznemzeti jelentőséget tulajdonítottak. A győzelemért és béké-
ért fohászkodó felvonulás útvonala a katolikus egyház és az állam összefonódását 
jelképezte: a menet a belvárosi plébániatemplomból vonult a Szent István-bazili-
kához, illetve az Országházhoz. A bazilikában a hercegprímás pontifi kált szentmi-
sét, ezzel egy időben a tömegek számára az Országház téren, a Parlament lépcsőin 
tábori misét mondtak.25

A – szigorú hierarchikus rendben felállított – menet reggel 8 órakor indult 
útjára. Az élen tizenhat lovasrendőr haladt, majd a feszület és a máriaremetei kegy-
kép következett. A  postászenekar után a  férfi - és fi úegyesületek tagjai, a  buda-
pesti plébániák, majd a pestvidéki plébániák hívei vonultak fel. Ezután következ-

22 EPL Cat. 46/7326-1913. Csernoch János levele Zichy Jánosnak 1913. november 16. 67. folio.
23 „Úgy hatott ez a háború, mint egy hatalmas népmisszió” – írta például a Magyar Kultúra leve-

lezője. Speicher 1914: 430. A háborús vallásosság jellemzőiről: Csibi 2015; Csibi – Vértesi 2016.; 
Tengely 2018.

24 Magyar Kultúra 1914.(2. kötet.) 263–264.
25 Alkotmány 1915. május 20. 11.
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tek a női egyesületek, amelyek soraiban sok fehér ruhás „Mária-lány” is feltűnt. 
Nyomukban a lábadozó és a kiképzés alatt álló katonák, a különböző fegyverne-
mek díszszázadai, valamint a Ludovika Akadémia növendékei haladtak. A Szent 
Jobbot közvetlenül a növendékpapok és az egyházi rendek tagjai előzték meg, az 
ereklyét pedig, amelyet négy hadviselt, hősiességéért kitüntetett katona hordozott, 
a világi és egyházi főméltóságok, a hercegprímás, a király személyét képviselő Jó-
zsef Ferenc főherceg, a kormány tagjai, több száz díszmagyarba öltözött főúr és 
képviselő, valamint a tábornoki kar követte. Ezután jöttek a más csoporthoz nem 
csatlakozó érdeklődők, majd a menet lezárásaként ismét tizenhat lovasrendőr ha-
ladt. A főváros utcáit az ünnepélyesség érdekében zászlókkal – a nemzeti lobogón 
kívül a háborús szövetséges nemzetek, az osztrákok, a németek és a törökök zász-
lóival – is díszítették.26Az eseményről beszámolva a néppárt lapja, az Alkotmány 
elsősorban annak érzelmi intenzitását emelte ki: „Szent István jobbja, mintha ál-
dást osztana a népre, amely könnybeborult szemekkel emeli fel hozzá tekintetét. 
Ezen könyörgő körmeneten Magyarország szíve dobbant meg” – vélte a tudósító. 
Azt is hangoztatta, hogy hasonló könyörgő körmenetet utoljára 1813-ban, a na-
póleoni háborúk idején tartottak Budán, és hogy ez volt az első alkalom, amikor 
a Szent Jobbot Pesten körbehordozták.27

A helyszín hangsúlyozása a  demokratizálódás igényének megjelenése miatt 
is fontos lehetett. Ezt támasztja alá Turi Béla szerkesztő publicisztikája is, amely 
egyértelműen leszögezte: „Ez népkörmenet volt, olyan, mint a népháború, mely-
ben egyforma mindenki.” A körmenet tehát a katolicizmus – és az állam – azon 
álláspontját volt hivatott kifejezni, hogy elismeri a névtelen tömegek véráldozatát, 
és hajlandó szimbolikus engedményeket tenni az egyenlőség eszményének, hiszen 

„ahol a háború szelleme mozdul és mozgat, ott eddigi méreteink, nézőpontjaink 
kicsinyesnek bizonyulnak”.28Az eseményen hatalmas tömegek vettek részt, a hiva-
talos becslések szerint mintegy százezer fő lehetett jelen.29 Egy kortárs vélemény 
szerint ennek hatására a katolikus vezetők közül sokan „egyszerre hinni kezdtek 
abban, amit azelőtt mindenki kétségbe vont, hogy Budapesten is lehetne akkora 
nyilvános vallási manifesztációkat rendezni, aminők pl. a külföld nagyvárosaiban 
lefolyt eucharisztikus kongresszusok voltak”.30

A világháború éveiben nem – az 1915. évi nemzeti könyörgő körmenet után 
sem – rendezték meg az országos katolikus nagygyűléseket, a sorozat csak 1920-
ban folytatódott. A szervezők ekkor az általános bizonytalanság után azért sem 
lehettek biztosak a sikerben, a fővárosi tömegek támogató viselkedésében, hiszen 

26 Alkotmány 1915. május 31. 1.
27 Alkotmány 1915. május 31. 1–6.
28 TB 1915: 1.
29 Alkotmány 1915. június 1. 9.
30 Magyar Kultúra 1915. (1. kötet). 528.
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a kommün propagandájának emléke még igencsak éreztette hatását, és a klérus 
a jezsuita Bangha Béla szavai szerint „tízezrek gyűlöletének és százezrek megve-
tésének tárgya” volt.31 Ennek tudatában 1920-ban a szervezők kimondottan óva-
tosak voltak: ugyan megrendezték az eucharisztikus körmenetet, ám viszonylag 
szerény keretek között tartották. A felvonuláson szervezett formában részt vettek 
a keresztényszociális pártszervezetek és az erőteljesen politizáló főiskolai hallgatói 
egyesületek, az eseménynek mégis hangsúlyozottan egyházi jellege volt. A menet 
a Ferenciek terén álló templomból indult, és a Szent István-bazilikához érkezett 
meg. Bár a hivatalos katolikus sajtó szerint az eseményen „százezrek” vettek részt, 
erős kétségeket kelt, hogy az ilyenkor szokásos litániát és szentbeszédet nem a té-
ren tartották – mint az a dualizmus éveiben gyakorlattá vált –, hanem a bazilika 
belső terében.32 A  nem katolikus lapok hírei szintén más nagyságrendet való-
színűsítenek – Az Est szerint például „sok ezren” vettek részt,33 a bécsi emigráns 
sajtó pedig negyvenezer főről írt.34

Miután az események rendben lezajlottak, a következő nagygyűlésen – 1922-
ben – már valóban nagyszabású körmenetet rendeztek. A fő újdonság a célpont 
kiválasztása volt, ugyanis a menet ekkor a Ferenciek teréről az Országház térre 
vonult, ahol a  Parlament lépcsőin felállított ideiglenes oltárnál a  hercegprímás 
mondott misét. Ekkor tehát nem a korábbi nagygyűlések mintáját követték, ha-
nem az 1915-ös nemzeti könyörgő körmenet nyújtotta előképhez nyúltak vissza. 
A minél látványosabb tömegfelvonulás céljából széleskörű propagandával mozgó-
sították a hívőket. Az esztergomi érsek például kirendelte a katolikus középiskolák 
diákságát, és felhívta a plébánosok fi gyelmét, hogy híveiket buzdítsák a részvétel-
re. Ezúttal valóban elérték a célt, hiszen a beszámolók szerint a menet eleje már az 
Országház téren volt, amikor az utolsó csoportok útnak indultak. A körmenetben 
ekkor – 1920-szal ellentétben, amikor csak a főpapság részvételéről van informá-
ciónk – már számos előkelőség megjelent, köztük Horthy Miklósné, több Habs-
burg főherceg és miniszter – a szervezők ekkor tehát már nem tartottak biztonsági 
kockázatoktól.35

Az új helyszín üzenete az egyház közéleti-politikai igényeinek megerősítése 
volt, amit jól jelez, hogy a  körmenet végpontja ezután egészen 1943-ig az Or-
szágház maradt. Itt a beérkező tömeget a szintén 1922-ben kezdett hagyomány 
szerint a Nemzetgyűlés képviselői, illetve később az Országgyűlés két kamarájá-
nak számos tagja várta. A jelképes helyszínválasztás értelmezése egyértelmű: az 
eucharisztikus szertartás az egykor a dualizmus liberális politikai rendszerének 

31 Bangha 1920: 2.
32 Nemzeti Újság 1920. október 6. 3.
33 Az Est 1920. október 6. 4.
34 Bécsi Magyar Újság 1920. október 26. 4.
35 Nemzeti Újság 1922. október 10. 2.
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központjaként működő épületet a  „törvényhozás templomává” lényegítette át, 
és a katolikusok ezzel kifejezték igényüket, hogy Jézus irányítsa „az egész magyar 
életet”.36 Serédi Jusztinián hercegprímás 1929-ben arról beszélt a téren, hogy „lesz 
is nemzeti feltámadás, ha Krisztus Király nem áll meg idekint, hanem minden jo-
gaival bevonul törvényhozásunk házába”.37 A beszéd hatását vizuálisan alátámasz-
totta, hogy egy kivilágított keresztet helyeztek a Parlament bejárata fölé.38

A körmenet alapsémája idővel alig változott, ám a neobarokk külsőségek egy-
re látványosabbá váltak. Ezt szolgálhatta az is, hogy az indulás 1923-ban a  ba-
zilikához került,39 így az útvonal lerövidült, a  résztvevők tömege kisebb városi 
térbe helyezve pedig még nagyobbnak tűnhetett. 1922-ben a katolikus sajtóban 
még arról panaszkodtak, hogy a menetet csak a főváros által kifüggesztett zászlók 
üdvözölték,40 két év múlva viszont már rengeteg házat kivilágítottak, feldíszítették 
az Országház teret, a tömeget pedig az épületeken elhelyezett katonai refl ektorok 
világították meg.41A modernizálódás további jeleként 1925-től a  Magyar Villa-
mossági és Izzó Rt.-nek köszönhetően nyolc villamos hangerősítő tette mindenki 
számára hallhatóvá az Országház téren elmondott szentbeszédeket.42

A külsőségeknél is fontosabb volt azonban a tömegek mérete, ami állandó hi-
vatkozási alapot jelentett a katolikus politikusok számára. 1929-ben például Wolff  
Károly kijelentette: „egy eucharisztikus kongresszuson többen vagyunk, mint 
a  szociáldemokraták az összes szakszervezetekben.”43 1924-ben száztagú rende-
zőség tevékenykedett a  fővárosi utcákon, az utasításokat „fürge kerékpárosok” 
továbbították a különböző csoportok között.44 A menet 1925-ben – a rendőrség 
becslése szerint – negyedmillió emberből állt, a következő évben pedig már há-
romszázötvenezerre tették a létszámot. Ekkortól a villamosforgalmat is leállították 
a menet idejére, a rosszullétek ellátására pedig negyven orvost és két mentőautót 
állítottak szolgálatba.45

A körmenetben a  különböző társadalmi csoportok elkülönülve vettek részt. 
1925-ben például a sort a díszruhás lovasrendőrök nyitották meg, majd a cserké-
szek, a fi ú- és a lányiskolák diákjai, az egyetemi és főiskolai ifj úság, a férfi  kongregá-
ciók (a vasutas- és postászenekar kíséretében), majd a keresztényszocialista mun-
kásszervezetek tagjai következtek. Ezután a  vidéki és budapesti plébániák hívei, 

36 Nemzeti Újság 1928. október 9. 11.
37 Nemzeti Újság 1929. október 29. 17.
38 Nemzeti Újság 1929. október 29. 17.
39 Nemzeti Újság 1923. október 9. 5.
40 Nemzeti Újság1922. október 10. 2. 
41 Nemzeti Újság 1924. október 8.
42 Nemzeti Újság 1925. október 12. 20.
43 Nemzeti Újság 1929. október 27. 8.
44 Nemzeti Újság 1924. október 8.
45 Nemzeti Újság 1927. október 18. 16.
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a római nemzeti zarándoklat vezetői, a Szociális Missziótársulat, a harmadrendek, 
a Központi Oltáregyesület tagjai, a katonai díszszázad (saját zenekarával), az irre-
denta zászlók és a piarista énekkar haladt. A sort a papság, a püspöki kar, a nuncius, 
a hercegprímás folytatta. Ezután következett a baldachin alatt Szmrecsányi Lajos 
egri érsek az Oltáriszentséggel, amelyet díszőrség gyanánt tizenkét bányász és a Fe-
renc József Intézet tizenkét, kivont karddal vonuló növendéke követett. A felvonu-
lást a világi notabilitások csoportja zárta.46 Az eseményt egyes csoportok feltűnő 
ruházatukkal is igyekeztek látványosabbá tenni: 1928-ban az egri legényegylet tag-
jai fehér ingben, tollas kucsmában, feszes székely nadrágban, a budakeszi Mária 
kongregáció leányai pedig fehér liliommal a kezükben vonultak fel.47

A rendezők elsősorban arra törekedtek, hogy kifelé demonstrálják az egyház 
erejét – ahogy az elnöki megnyitó 1923-ban fogalmazott, „nem az itt elhangzó 
szavak fognak annak a katolikus nagygyűlésnek súlyt adni, hanem az, hogy há-
nyan vagyunk”48 –, arra viszont eleinte igen kevés gondot fordítottak, hogy a kör-
menetek résztvevői számára közösségi élményt nyújtsanak. A nagy tömegek meg-
mozgatása aprólékos előkészítést követelt, és a  szervezők arra törekedtek, hogy 
kizárják a  spontaneitást, ami esetleg veszélyeztethette volna az összhatást. Már 
1923-ban fi gyelmeztették a résztvevőket, hogy az Országház téren előre beosztot-
ták az egyes csoportokat, az ünnepség alatt senki sem hagyhatja el a helyét. A kör-
meneten és a  téren ráadásul csupán a  kijelölt énekkarok tagjai engedhették ki 
a hangjukat, rajtuk kívül senki sem énekelhetett.49 Az előírások egy része később 
is érvényben maradt: 1929-ben a rendezőség újra kérte a tömörülés elkerülését, és 
fi gyelmeztettek, amíg a menet nem indul vissza a bazilikába, mindenki „köteles” 
a helyén maradni.50Az éneklés terén viszont a szervezők adtak némi engedményt 
a híveknek, igaz, az egyöntetűség védelme ekkor is abszolút elsőbbséget élvezett: 
1928-ban az Országos Katolikus Szövetség félmillió röpcédulán nyomtatta ki az 
énekeket, amelyekhez a  menetben ekkor már hetven fúvószenekar szolgáltatta 
a kíséretet.51 Az éneklés rendjét azonban szigorúan szabályozták: az egyházi éne-
keket „a menetben résztvevő testületek unisono éneklik, olyképp, hogy csak az 
a testület énekelhet, amelynek a menet alatt az éneklésre az ének megjelölésével 
a jelet a rendező megadja”.52

Ez a változtatás azonban a jelek szerint nem elégítette ki az igényeket. A ren-
dezés visszásságai 1929-ben tiltakozásra ösztönözték Krywald Ottót, a hitoktatás 

46 Nemzeti Újság 1925. október 12. 20.
47 Nemzeti Újság 1928. október 9. 9.
48 Nemzeti Újság 1923. október 9. 2.
49 Nemzeti Újság 1923. október 7.
50 Nemzeti Újság 1929. október 30. 5.
51 Nemzeti Újság 1928. október 4. 2.
52 Nemzeti Újság 1928. október 3. 6.
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érseki főbiztosát, aki azt kérte a rendezőségtől, találja meg a módját annak, hogy 
az ifj úság ne kényszerüljön órákig egy helyben állni, láthassa a népfelvonulást és 
énekekkel vehessen részt az ünnepen.53A hittantanárok ekkor már két–három éve 
panaszolták, hogy a rendezők túl hosszú ideig vették igénybe tanítványaikat. Már 
délután két órára az iskolába rendelték őket, onnan mentek kijelölt helyükre, ahol 
általában este hatig, fél hétig kellett maradniuk. Sokan nem is látták a  felvonu-
lást a nagy tömegtől. Ez persze érthető módon sok problémát okozott a tanárok 
számára: „Több órán át nem lehet őket fegyelmezettségben megtartani foglal-
koztatás nélkül.” Krywald véleménye szerint arra kellett volna törekedni, hogy 

„a processzió természetének megfelelőleg ne néma tüntetés, hanem lelkes, hitval-
lói felvonulás legyen”.54A probléma megoldására többen felvetették azt a kézenfek-
vő elgondolást, hogy a menet több párhuzamos útvonalon haladjon, lerövidítendő 
a várakozási időt, ez azonban soha nem valósult meg.

A hazai nagygyűlések története az 1920-as években tehát elsősorban a tömeg-
rendezvénnyé válás korszakaként jellemezhető, ami igen látványos változást ered-
ményezett a szerény dualizmus kori előzményekhez képest. Ahogyan 1925-ben 
Apponyi Albert a bécsi Reichspostnak mondta, a részvétel huszonöt év tapaszta-
latai szerint sohasem volt olyan nagyarányú, mint akkoriban. „Általános meg-
újhodás ez, egy expanzív és intenzív erőgyarapodás, aminőt én fi atal éveimben 
sohasem reméltem volna” – jelentette ki, majd hozzátette: a fejlődést nem külső 
körülmények, hanem a  tömegek lelki átalakulása idézte elő.55 Cesare Orsenigo 
nuncius 1926-os jelentésében szintén kiemelte az eucharisztikus körmenet rend-
kívül impozáns lezajlását, amely a főváros központi tereit érintette.56 A magyarok 
ebben a vonatkozásban képesek voltak lépést tartani az örök viszonyítási pontnak 
tartott német nagygyűlésekkel, amelyek szintén ekkoriban váltak valódi tömeg-
rendezvényekké: az 1927-es záróülésen például 120 ezer, az 1928-ason 250 ezer 
fő vett részt.57

A katolikus társadalmi szervezkedés egységesítésének elmaradása és a  széle-
sebb közérdeklődésre számot tartó témák elhanyagolása miatt azonban a  nagy-
gyűlések – ahogyan néhány megfi gyelő rámutatott – valójában továbbra is bizony-
talan alapokon álltak. Glattfelder Gyula csanádi püspök az 1924-es nagygyűlés 
egyik kísérőrendezvényén arra intett: „Ne tévesszen meg bennünket a  látvány, 
hogy tömegek vannak a  zászlók alatt, mert, sajnos, sokan ezek közül konjunk-

53 EPL Cat D/c 3852-1929. Krywald Ottó jelentése, 1929. október 18.
54 EPL Cat D/c 3852-1929. Krywald Ottó levele egy felettesének („méltóságos uramnak”), 1929. 

október 18.
55 Nemzeti Újság 1927. október 20. 3–4.
56 AAV ANU Busta 17. Orsenigo nuncius jelentése Gasparri bíboros-államtitkárnak 1926. október 

14. 268.
57 Morsley 1985: 13.
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túrákból jöttek oda.” Ezért azt sürgette, a  résztvevőknek „az eszmék iránt való 
érdeklődését mélységes meggyőződéssé kell fejleszteni.”58

A harmincas években azonban a  nagygyűlések továbbra is elsősorban tö-
meglátványosságok maradtak. A  helyszínválasztást első sorban a  tömegek elhe-
lyezésének igénye befolyásolta: ezzel magyarázható, hogy az 1934-es rendezvény 
nyitómiséjét és első nyilvános ülését az Ügetőpályán tartották. Az ünnepélyes 
megnyitón mintegy hatvanezer ember vett részt. 1935-ben ugyancsak szabad ég 
alatt, ezúttal a városligeti Iparcsarnok előtti téren rendezték meg a vasárnapi nyi-
tómisét. Az 1936-os nagygyűlés Veni Sancte miséjét és első nyilvános ülését ismét 
az Ügetőpályán tartották.

A második világháború kitörése után különösen is 1941-től kezdve azon-
ban a gyakorlati nehézségek miatt a tömegrendezvények szerepe egyre csökkent. 
A közlekedési korlátozások a vidéki hívek budapesti utazásában okoztak egyre na-
gyobb problémát, majd 1942-től a légitámadások veszélye miatt el kellett hagyni 
a nyílt helyeken tartott nagyszabású rendezvényeket, az eucharisztikus körmenet 
helyett ezért inkább szentségimádást tartottak a  főváros valamennyi templomá-
ban. Az utolsó hagyományos nagygyűlést 1943-ban tartották meg, majd 1947-
ben Mindszenty József hercegprímás még megkísérelte azt visszacsempészni 
a közéletbe Nemzeti Mária Kongresszus néven. A nagygyűlésekhez kísértetiesen 
hasonló esemény az állam szempontjából persze ekkor már nem a  támogatott, 
hanem csupán a tűrt kategóriába tartozott. Ezt a változást az eucharisztikus kör-
menet útvonala is tükrözte, hiszen a felvonulást ekkor már nem Budapest belvá-
rosában tartották, hanem a centrumtól jóval távolabb, a Th ököly úti domonkos 
templom és a Regnum Marianum-templom között.59

A rendszerváltás után, 1990-től elvileg adottak lettek volna a  lehetőségek 
a nagygyűlések feltámasztására, azonban erre nem került sor. Ehelyett 2013-ban 
útjára indult a  Katolikus Társadalmi Napok című rendezvénysorozat, amelyet 
évenként más-más városban hívnak össze az egyház társadalmi tanításának meg-
ismertetésére és megvitatására. A sorozat szervezői a híveket egyénként kívánják 
megszólítani – kerekasztal-beszélgetések, előadások, koncertek és valódi feszti-
válhangulat segítségével –, nem pedig a tömeg részeként próbálják felvonultatni 
őket. Az eseménysorozat hivatalos honlapja a  Katolikus Társadalmi Napok tör-
ténelmi előképét az 1930-as években a magyarországi Actio Catholica által szer-
vezett szociális hetekben jelöli meg, az 1947 előtti országos nagygyűlésekről nem 
tesz említést.60 Ez is jelzi, hogy a II. Vatikáni Zsinat előtti ideákat követő, erősen 
a mennyiségi szemlélet jegyében álló nagygyűlések a magyar katolicizmus számá-
ra nem jelentenek folytatható hagyományt. 

58 Nemzeti Újság 1924. október 15. 6.
59 Gianone 2015: 83–85.; Gianone 2017: 17–20.
60 https://kattars.hu/mi-az-a-kattars – Letöltés: 2020. május 15.
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 Turóczi Márk

Emlékművek emlékek nélkül
Kísérletek a „három tavasz” emlékezetpolitikai 

konstrukciójának formába öntésére

A Kádár-korszak múltszemlélete értelmében a Magyar Népköztársaság tavaszról 
tavaszra három nagy történelmi fordulópontról emlékezett meg: az 1848. már-
cius 15-i forradalomról, 1919. március 21-ről, a Tanácsköztársaság kikiáltásának 
napjáról, illetve 1945. április 4-ről, Magyarország felszabadulásának évfordulójáról. 
A három ünnepnap a Kádár-korszak múltképében közös keretbe került; ezt az ösz-
szetartozást volt hivatott erősíteni a „három tavasz” elképzelése, melynek lényege, 
hogy az időben és történeti összefüggéseit tekintve távol álló eseményeket a forra-
dalom eszméje valójában mégis összeköti. Ebben a felfogásban március 15. a „for-
radalom lángjának fellobbanását”, ugyanakkor a kezdeteket volt hivatott megjele-
níteni. Az ünnepek naptári egymásutánisága nemcsak azért volt szerencsés, mert 
megfelelt a kitüntetett események kronológiai rendjének, hanem azért is, mert il-
leszkedett a  forradalom fokozatos kiteljesedésének koncepciójához. A  naptár az 
ünnepnapok sorrendjével mintha csak kedvezni akart volna az emlékezetpolitiká-
ért felelős elvtársaknak, akik így könnyebben érzékeltethették, hogy március 15-e 

– a hatalom ki persze nem mondott céljainak megfelelően – ugyan szorosan össze-
tartozik a két másik évfordulóval, jelentősége azonban elmarad azokétól.

A „három tavasz”

Ez az elképzelés már a második világháború után megjelent, mindenekelőtt 1948 
márciusának centenáriumi ünnepségein, de a Rákosi-korszakban nem volt annyi-
ra jelentős a Tanácsköztársaság történelmi szerepének háttérbe szorítása miatt.1 
A koncepció igazán 1956 után értékelődött fel, és az ifj úságpolitikában kapott ki-
emelt szerepet.2 Az 1960-as évek elején ifj úsági lapokban, a szocialista múltképet 

1 A Tanácsköztársaság 1945 utáni recepciójához: Apor 2014.
2 Az elnevezést inspirálhatta az 1958-ban bemutatott Három tavasz című operett, melynek zenéjét 

Lajtai Lajos, librettóját Kellér Dezső írta.
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értelmező cikkekben bukkant fel többször a  tavasz allegorikus képe. Mint aho-
gyan az Ifj ú Kommunista KISZ-vezetőknek szóló módszertani lapban volt olvas-
ható 1962-ben: „A magyar történelem három nagy sorsfordulóját mindig a tavasz 
hozta meg. Történelmünk tavasz-hídján érkeztünk ide, ahol nekünk is megvan 
a magunk munkálkodnivalója, a magunk kötelessége.”3 A „három tavasz” eszméje 
köré szerveződtek a Forradalmi Ifj úsági Napok (azaz a FIN), mely 1967 és 1988 
között minden évben megrendezésre került. A korszakban hol politikai akcióso-
rozatnak, hol egyenesen mozgalomnak nevezett rendezvénysorozat a három ün-
nepnap szervezett megemlékezésein kívül magában foglalt kulturális, művészeti 
és sportprogramokat, melyek konceptuális összekötő eleme úgyszintén a  forra-
dalmiság eszméje volt.

3 Fábián 1962: 36.

1. ábra. Úttörő ünnepség, Gödöllő, Petőfi  Sándor tér, 1966. Fotó: Urbán Tamás. 
Forrás: Fortepan.

009     122-141     Örökség történelem társadalom   __   II  _  Turóczi Márk.indd   123009     122-141     Örökség történelem társadalom   __   II  _  Turóczi Márk.indd   123 2020. 07. 20.   13:16:322020. 07. 20.   13:16:32



Emlékezet/politika és szimbolikus térhasználat Turóczi Márk

124

A „három tavasz” tematikáját reprezentálták a  rendszerint valóban Három 
tavasz címet viselő emlékművek is, melyek országszerte köztereken, tehát nem 
csupán az ifj úság, hanem az egész társadalom terében helyezkedtek el. Így – hogy 
gyorsan rá is mutassunk a téma egyik fő emlékezetpolitikai és egyben forrástani 
vonatkozására – az emlékművek létrehozása, fi nanszírozása egyrészt a KISZ ha-
táskörébe, másrészt az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztályának felügye-
lete alá tartozott. Az emlékművek felállításának már a puszta ténye is bizonyítja, 
hogy a „három tavasz” koncepciónak fontos szerepet szántak az ideológiai neve-
lésben, hiszen ezen szobrok magas idő-, anyag- és pénzigénye miatt a propaganda 
alapvető, hosszabb távon érvényes, stratégiai elemeit, mintegy annak esszenciáját 
jelenítették meg.4

Tanulmányomban éppen ezekre a tárgyakra, a „három tavasz” emlékezetpo-
litikai koncepciója alapján készített emlékművekre összpontosítok. Célom, hogy 
bemutassam azt, hogy egy – társadalmi igényt nélkülöző, nyilvánvalóan konstru-
ált és top–down módon terjeszteni próbált – emlékezetpolitikai elképzelés hogyan 
jelenhet meg a köztereken, miközben üzenetével a társadalom tömege nem azo-
nosul, a politikai vezetés pedig csak mesterségesen tudja emlékezethelyként fenn-
tartani a  hármas ünnepet. Kiemelten foglalkozom az ifj úságpolitikának a  szob-
rokhoz való viszonyulásával, azzal, hogy a KISZ milyen szerepet szánt azoknak.

Az emlékezethely (a lieu de mémoire) Pierre Nora nevéhez köthető, fentebb 
már szóba hozott fogalma ugyan nem adaptálható teljesen – mivel nem egy tár-
sadalmi csoport, hanem a politikai vezetés által konstruált emlékezetről beszél-
hetünk –, mégis hasznos ebben a tanulmányban, hiszen a szóban forgó téma ese-
tében is megfi gyelhető a megemlékezésekre való igény erősödése, az évfordulók, 
ünnepek felértékelődése, nemkülönben a spontán emlékezet megszűnése, hiánya.5

A FIN, a KISZ és a szobrok

„A köztéri szobrászat az a műfaj, amelyben a legerősebben és legtartósabban érvé-
nyesül a művészet társadalmi meghatározottsága. Minden emlékmű, emlékszobor, 
sőt még díszítőszobor is politikumot hordoz, s a mindenkori hatalmi viszonyok-
hoz igazodva születhet csak meg.”6 – Wehner Tibor észrevételét a köztéri szobrok 
és a politikum viszonyáról egy olyan cikkből emeltem ki, amely mutatja, hogy Ma-
gyarországon az 1980-as évek folyamán már foglalkoztak refl exív módon a köz-

4 Pótó 2003: 24.
5 Nora 1999 (1984): 146.
6 Wehner 1988: 45. Wehner Tibor 1980-as évekbeli írásai a szakirodalom és – a korszak szülötte-

ként – a forrásszöveg sajátos keverékeként olvashatók, mindenesetre hasznosak a jelen kutatás 
szempontjából. Különösen ez a kötete: Wehner 1986.
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téri szobrászat emlékezetpolitikai vetületével. A téma a rendszerváltást követően 
– részben a nagyszámú szoboreltávolítás, illetve -csere hatására – bontakozott ki, 
és vált a történettudományban is a reprezentáció – és emlékezetpolitika-kutatás 
egyre több fi gyelemben részesülő területévé.

Már az államszocializmus alatt végbement az a  folyamat, melyet ugyancsak 
Wehner 1988-as cikkében a  következőképpen fogalmazott meg: „Az ötvenes 
évek szoborállítási gyakorlatának fokozatos, lassú átalakítása-átalakulása révén 
napjainkra áttetszőbbé, rejtőzködőbbé váltak a köztéren a politikai-ideológiai in-
dítékok.”7 A politikai emlékművek szempontjából tehát határt lehet húzni a Ká-
dár-korszak kezdeténél. Ugyan az 1950-es évekre jellemző tematikai és formai 
sematizmus csak fokozatosan tűnik el a köztéri szobrászok alkotógyakorlatából, 
és úgyszintén csak lépcsőzetesen jelennek meg formai tekintetben egyre bátrabb 
alkotások, a  témák (a sztálinizmus alakjait leszámítva) változatlanok maradnak 
a Kádár-korszakban is.8

A Forradalmi Ifj úsági Napok koncepciójában létrehozásától kezdve fontos 
szerepe van a  politikai emlékműveknek.9 Talán triviális az összefüggés, mégis 
érdemes rámutatni, hogy az emlékművek és a FIN könnyen összekapcsolhatók 
voltak az évfordulók révén. Az ilyen, gyakran szobroknál rendezett eseményeken 
az ünnep és az emlékmű hatnak egymásra. „Az ünnepség, a politikai vezetők sze-
mélyes jelenléte mintegy újra feltölti ideológiával az emlékművet, aktualizálja an-
nak mondanivalóját.”10 Ennek megfelelően az ünnepségsorozat rendezvényeinek 
elengedhetetlen helyszíne a három ünnep valamelyikéhez tartozó szobor, amely 
akkor tölti be igazán politikai funkcióját, ha éppen egy KISZ-vezető lép a közelé-
be, hogy koszorúzzon vagy beszédet mondjon. Március 15-éhez legtöbbször egy 
hősi alak, leginkább Petőfi  Sándor szobra kapcsolódott. A Tanácsköztársaságnak 
eleinte kisebb emlékművei, majd az 50.  évfordulótól – emlékezetpolitikai jelen-
tőségének növekedésével párhuzamosan – monumentálisabb szobrai készültek.11 
Április 4. politikai kiemeltsége révén felülreprezentált volt a három ünnep közül, 
és az évfordulóval együtt a felszabadulási, azaz szovjet hősi emlékművek is több 

7 Wehner 1988: 48.
8 Pótó 2003: 23.
9 Wehner Tibor 1986-os, a  fogalom defi niálásának nehézségeit kiemelő szövegéből megismer-

hetjük, hogy milyen szobrok alkották a politikai emlékművek csoportját a vizsgált korszakban: 
„A politikai emlékművek defi niálatlan fogalma összetett, sokrétű kategóriát jelöl: a kimagasló 
szerepű, történelemformáló személyiségek tiszteletére állított portré-emlékművek mellett e 
csoportba soroljuk a felszabadulási, a szovjet hősi, a munkásmozgalmi, a partizán-, a mártír-, az 
antifasiszta és a tanácsköztársasági emlékműveket, valamint azokat a monumentumokat, ame-
lyek egy-egy régió, kisebb település történetének fontosabb epizódjait jelenítik meg.” (Wehner 
1986: 26.)

10 Pótó 2003: 27.
11  Apor 2014: 13.
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fi gyelmet kaptak. Mivel a március 21-iekhez hasonlóan az április 4-i megemléke-
zések sem rendelkeztek társadalmi hagyománnyal, ezért ezeknek az emlékmű-
veknek a rendezvényekbe való bevonása lehetőséget teremtett arra, hogy a 48-as 
forradalom ünneplésének valódi hagyományával mossák össze őket, illetve hogy 
például Petőfi  és a Petőfi -szobrok presztízsét kölcsönözzék az új hősöknek és em-
lékműveiknek. Az ünnepek összekapcsolásának leginkább bevett módja az volt, 
hogy a FIN nyitóünnepségét jellemzően Petőfi -szobroknál, záróeseményét felsza-
badulási emlékműveknél tartották. Ugyanakkor április 4. primátusát volt hivatott 
hangsúlyozni, hogy az új KISZ-tagok és úttörők avatási ünnepségének helyszínei 
a felszabadulási emlékművek voltak.

A FIN rendezvényein kívül azonban a három különböző ünnepnek nincsen 
közös nevezője, problémás egy egységes történelmi narratívaként elképzelni őket, 
ami nehezíti a közös ünneplést. Március 15. különösen sok problémával szembe-
sítette az emlékezetpolitikát, amely csak ambivalens módon tudott viszonyulni 
1848-hoz. A párt ideológiája felől közelítve ugyan elismert esemény volt az 1848. 
márciusi forradalom – mint a magyar nép elnyomás elleni küzdelmének része –, 
de nehezen lehetett elfelejteni, hogy 1956 őszén is 1848 tavaszának szellemisége, 
szimbólumrendszere elevenedett meg.12 A konszolidációra törekvő Kádár-rezsim 
március 15-ére és annak ünneplésére óvatosan, sőt bizalmatlanul tekintett. Mind-
eközben március 15-ét szükségszerűen be kellett illeszteni az emlékezetpolitikába, 
már csak azért is, mert a  másik két tavaszi ünnepnek szüksége volt arra, hogy 
a  48-as forradalmi hagyományokból elszívva társadalmi elismertséghez jusson. 
Ezt az elképzelést fogalmazta meg a kultúrtörténeti regényeiről ismert Hegedüs 
Géza 1959-ben a Magyar Ifj úságban megjelent cikkében: „1919. március 21. óta 
csak szocialista hevülettel lehet méltóan ünnepelni március 15-öt, és 1945. április 
4. óta csak azok számára lehet átélt ez az ünnep, akik a  gyakorlatban is támo-
gatják Petőfi  álmait megvalósító és továbbfejlesztő népi hatalmunkat.”13 Hegedüs 
a cikkben egyrészt egymáshoz kapcsolja a három eseményt, másrészt úgy állítja 
be a 48-as forradalom emlékezetét, hogy abban magától értetődően vezérszerep 
jut az állampártnak.

A hosszú 60-as évek sem voltak elég hosszúak ahhoz, hogy az ifjúság 1848 
helyett 1919 és 1945 tavaszának hatása alá kerüljön. 1971-ben „III. 15-én a Mú-
zeumkertben, a Petőfi-szobornál és a Várban felállított Táncsics-szobornál is-
meretlen személyek 70–100 fős csoportba verődve a hivatalosan megrendezett 
ünnepségeken túl öntevékeny szavalatokkal és beszédekkel egybekötött ün-
nepséget, valamint nemzetiszínű szalagokkal szobordíszítést hajtottak végre.”14 

12 Gyarmati 1998: 144–145. 
13  Hegedűs 1959: 3.
14 Vizsgálati terv, Budapest, 1971. október hó 13. Budapesti Rendőrfőkapitányság III/1. Alosztály. 

In:  Kenedi 1996: 2. köt. 26.
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1972. március 15-én a budapesti múzeumkerti hivatalos ünnepséget követően fi -
atalok egy csoportja spontán tüntetést indított el. A megmozdulást a rendőrség-
nek kellett elfojtania. A karhatalom heves fellépése szokatlanul hatott a Kádár-kor 
éveinek egymás utáni hömpölygésében, az atrocitás – mint az 1971-es dokumen-
tumból kiderült – mégsem tekinthető minden előzmény nélkülinek. Sőt, hiába 
készült a párt, a megemlékezés 1973-ban sem teljesen a hivatalos forgatókönyv 
szerint történt, március 15-ét a fővárosban az előző évekhez hasonló atrocitások 
kísérték. Az 1970-es évek elején a másként ünneplők a szobroknak, jelen esetben 
a 48-as forradalomhoz kötődő szobroknak legalább olyan jelentőséget tulajdoní-
tottak, mint a hivatalos ünnepségek szervezői. 1974-től kezdve a párt és a KISZ 
még inkább igyekezett a tereket birtokba venni, és a munkásőrökkel, az Ifj ú Gár-
dával biztosított központi ünnepségekkel fi zikailag kiszorítani a tüntetőket, akik 
félelmeik szerint aznap feltűnhettek.15 A Forradalmi Ifj úsági Napok koncepciója 
és a hivatalos ünnepségek formái az 1974-es fi nomhangolást követően megszilár-
dultak. Igaz, a FIN eseményei egyre inkább sablonossá váltak, viszont a korábbi-
akhoz hasonló atrocitások nélkül zajlottak immár a nyolcvanas évek végéig.

Az emlékezetpolitika kudarcát mutatja a KISZ Fővárosi Bizottsága által meg-
hirdetett 1981. évi szoborpályázat is. A Népligetben a 25 éves KISZ tiszteletére 
emlékparkot kívántak létrehozni, és ott szoborcsoportot állítani, melynek megter-
vezésére a Fiatalok Képzőművészeti Stúdióján keresztül hirdettek pályázatot. Az 
FKS 60 szobrász tagjából 21 alkotó jelentkezett pályaművel. A régi Mozgó Világ 
1982/5. számában – egy évvel a Kulin Ferenc által vezetett szerkesztőség eltávolítá-
sa előtt – két kritika is megjelent a pályázatra beérkezett művekből. Wehner Tibor 
írásában meglehetősen éles bírálatot fogalmaz meg elsősorban a pályaművekről, 
de magával a pályázati kiírás eszmei hátterével kapcsolatban is: „A részvétlensé-
get előidéző okok körvonalazásához több tényezőt kell megvizsgálnunk. Az első: 
egy ifj úsági politikai-társadalmi szervezet önmaga tiszteletére-ünneplésére tervez 
önmagára emlékeztető emlékművet állítani. A második tényező ezzel némiképp 
összefüggő: a  pályázat szobrászilag nehezen megfogható (ha nem megfoghatat-
lan) tematikája. A harmadik összetevő: a pályázati feltételek és körülmények.”16 
Wehner mint művészettörténész ugyan az alkotásokat is értékelte esztétikai szem-
pontból, de cikkének legfontosabb megállapítása az, amellyel a KISZ emlékezet-
politikájának kudarcát rögzíti. Mindezt meglehetősen kendőzetlenül teszi már 
1982-ben is. (Valószínűleg nem véletlen, hogy bírálata éppen a Mozgó Világban 
jelent meg, alig akadt volna más lap, amely elfogadja közlésre szövegét.) A pályá-
zat kiírásának puszta tényét művészetpolitikai tévedésnek tartotta, megállapította, 
hogy „a 25 éves KISZ sorai korántsem olyan rendezettek és tömörek, hogy társa-

15 PIL 289. f. 13/1973/7. ö. e. Jegyzőkönyv az 1974. évi Forradalmi Ifj úsági Napok és a felszabadulás 
30. évfordulójának előkészítésére alakult bizottság üléséről, 1973. október 29.

16 Wehner 1982: 60.
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dalmi és művészeti szokásaink, hagyományaink, konvencióink szellemében ékes 
szóval emlékművet követelhessenek maguknak.”17

A lapszámban megjelent másik idevágó írás, Szemadám György festőművész, 
művészeti író kritikája ugyanezt a pályázatot és problémakört járja körül, de más-
honnan közelít. Még inkább a szobrászati szempontokra fókuszál, és a pályamű-
vek értékének szempontjából talán még negatívabb mérleget von. A  pályázat 
művészetpolitikai hibáit pedig az alkotók eszmei azonosulásának hiányával ma-
gyarázza: „Leendő emlékparkunk a KISZ eszméjét szeretné felmutatni, így azok-
nak, akik a felállítandó szobrokat akarják elkészíteni, azonosulniuk kell ezzel az 
eszmével. Az a pályázó, aki erre képtelen, az nemcsak felszínes, hanem etikátlan 
is. Sajnos, a pályázatra beküldött szobortervek nem tükrözik az elkötelezettséget.”18

A meghirdetett tervpályázat második fordulóján túl azonban nem haladt to-
vább a  projekt, feltehetően a  negatív sajtóvisszhang miatt sem.19 Végül a  KISZ 
25.  évfordulóján (de nem az eredetileg tervezett központi ünnepség részeként) 
a Népligetben egy kisebb méretű emlékkövet avattak fel a szoborcsoport helyett.20 
Az avatásról nagyon szűkszavúan számolt be a sajtó.

A „három tavasz”-emlékművek

A problémás március 15-i ünnepeket követően a  KISZ vezetése felülvizsgálta 
a FIN megszokott rendszerét, azonban az ideológiai alapokon nem változtattak. 
Sőt, 1974-től az ünnepségsorozat összpontosultabb politikai fi gyelem mellett és 
nagyobb költségvetéssel folytatódhatott. Ebbe a  megújulásba illeszkedett bele, 
hogy vidéken megjelent egy új politikai emlékműtípus, a „három tavasz”-szobor.

A „három tavasz”-szobrok létrejötte szempontjából elsőként a felszabadulási 
emlékművekkel való kapcsolatukat érdemes vizsgálni. A kérdés összefügg annak 
tisztázásával, hogy hol állították fel az első „három tavasz”-emlékművet. A sopro-
ni tanács még 1967-ben felszabadulási emlékmű tervezésére kiírt pályázatát Kiss 
Kovács Gyula Niké című pályaműve nyerte meg. Talapzatán 1970-es felavatásától 
kezdve három évszám volt olvasható: 1848, 1919, 1945. A  Soproni Szemle egy-
korú cikkének szerzője az alábbi módon értelmezi a feliratot: „A szobor ugyanis 
a  felszabadulást, a  magyarság kétszer eltaposott szabadságharcának (1848-ban, 
1919-ben) 1945-ben megvalósult győzelmét jelképezi.”21 Mindezek ellenére a sop-
roni emlékművet nem sorolom a „három tavasz”-emlékművek közé, mert ugyan 

17 Wehner 1982: 60.
18 Szemadám 1982: 69.
19 Wehner 1986: 65.
20 A FIN rendezvényeiből. Magyar Ifj úság (18.) 1982/3. 11.
21 Zakar 1970: 182–184.
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felirata a szóban forgó múltszemléletet tükrözi, de maga a plasztika, Niké – más 
felszabadulási emlékművekhez is kölcsönzött – alakja csak az 1945-ös győzelemre 
utal.22 Ennek megfelelően a tanulmány második felében is csak azokat az emlék-
műveket sorolom a releváns példák közé, amelyek esetében a szorosan vett szobor 
szimbolikája nem kapcsolódik kizárólagosan egy „tavaszhoz”.

Az eddig előkerült források alapján az a  leginkább valószínű, hogy elsőként 
Kiskunhalason terveztek „három tavasz”-szobrot állítani. „Az MSZMP Bács-Kis-
kun Megyei Bizottságának támogatásával a Bács-Kiskun Megyei Tanács VB., az 
1848-as, 1919-es és 1945-ös forradalmi ifj úság emlékét szoborban vagy szobor-
csoportban szeretné megörökíteni. A kezdeményezés jogosultságát alátámasztja, 
hogy Kiskunhalason nincs felszabadulási vagy más politikai emlékmű” – olvas-
ható az Agitációs és Propaganda Bizottság 1969. április 1-jei jegyzőkönyvében.23 
Jóllehet a szöveg – a FIN és a „három tavasz” koncepciójának szellemében – az 
ifj úságra koncentrál, a  rendhagyó megfogalmazás miatt kérdés marad, hogy 
a  „forradalmi ifj úság” a  történelmi eseményekben egykor részt vevő fi atalokra 
vagy – az emlékezetpolitikai koncepciónak megfelelően – a forradalmak emléké-
nek ifj úságformáló erejére gondolt.

Az Agitációs és Propaganda Bizottság decemberben már úgy találkoztak 
a tervvel, mint egy felszabadulási emlékmű elképzelésével; az ifj úságpolitikai szál 
azon a tanácskozáson nem bújt elő.24 Ennek oka elsősorban az lehetett, hogy a fel-
szabadulás 1970-ben esedékes, 25. évfordulója előtt az állam bőkezűbben támo-
gathatta új köztéri szobrok állítását, és a kiskunhalasi felterjesztők abban bízhat-
tak, hogy a  jubileumi keretből ők is lehívhatnak egy jelentősebb összeget. Igaz, 
akármilyen eredeti megfontolások mentén indult el a kiskunhalasi szobor ügye, 
az nem készült el erre az évfordulóra. A  tervvel 1974-ben találkozhatunk újra; 
ekkor az eredeti elképzeléshez hasonlóan „Három tavasz” címmel írtak ki emlék-
műpályázatot a  felszabadulás – immár – harmincadik évfordulójára. Az ötéves 
csúszás azt is jelentette, hogy 1848, 1919 és 1945 első közös emlékművét bizto-
san nem Kiskunhalason emelték, mivel a Fejér megyei Bauxitbányák Vállalatának 
székhelyén, Kincsesbánya településen 1973-ban már biztosan meg lehetett koszo-
rúzni a „három tavasz”-emlékművet.25 (Erről az emlékről egyebet egyelőre nem 
sikerült kideríteni.)

A 1974-es pályázat után 1975-ben leleplezett kiskunhalasi „három tavasz”-em-
lékművet tehát lehet, hogy az országban elsőként kezdték el tervezni, de maga az 

22 Vö. Makrisz Agamemnon 1975-ös pécsi felszabadulási emlékműként készített Niké-szobrával.
23 MNL OL M-KS-288-41/113. Forradalmi Ifj úság emlékmű Kiskunhalason. Az Agitációs és Pro-

paganda Bizottság ülésének jegyzőkönyve, 1969. április 1.
24 MNL OL M-KS-288-41/128. 12 új politikai emlékmű felállítása. Felszabadulási Emlékmű Kis-

kunhalason. Az Agitációs és Propaganda Bizottság ülésének jegyzőkönyve, 1969. december 9.
25 A kincsesiek zászlaja. Fejér Megyei Hírlap 1973. március 22. 6.
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2. ábra. Kerényi József Három tavasz című emlékműve, amely előtt Marton László 
Hírnök című szobra áll, Kiskunhalas, Semmelweis tér, 1975. Fotó: Turóczi Márk, 2020.

3. ábra. Lesenyei Márta: Három tavasz, Kiskőrös, Erdőtelki út, 1975. 
Fotó: Turóczi Márk, 2020 (az áthelyezés után).
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alkotás nem volt az első a maga nemében. Mindazonáltal az szinte biztosan állít-
ható, hogy a kiskunhalasi volt az első jelentős, városképformáló erejű „három ta-
vasz”-emlékmű. A zsűri által legjobbnak ítélt pályamunka, Kerényi József három 
vitorlát formázó betonalkotása – kiegészülve Marton László Hírnök című, konk-
rétan a felszabadulásnak emléket állító bronzszobrával – egészen monumentális 
együttest alkot. Ráadásul az ifj úsághoz is kötődik, nagyobb ifj úsági rendezvények 
helyszíneként szolgált; például 1977-ben Borbély Sándor, az MSZMP KB Ifj úság-
politikai Munkaközösségének akkori vezetője látogatott a városba, hogy a KISZ 
megalakulásának évfordulóját a három betonvitorla tövében és a Hírnök társasá-
gában ünnepelhesse.26

Hogy a „három tavasz” elképzelését az 1970-es évek derekán elfogadta a vidé-
ki pártelit, azt bizonyítja, hogy a kiskunhalasi pályázaton második helyezést elért 
alkotás is megvalósult és felállításra került még 1975-ben, a közeli Kiskőrösön.27 
Lesenyei Márta alkotása nem tükröz hierarchiát, a három ünnepet egymás mellé 
helyezte, a három sorsfordulót egy-egy fi atal alakjának korhű öltözete jeleníti meg, 
akiket egy közös köpeny – vagy talán zászló – fog össze.

Az 1975-ös évet követően elszórva jelennek meg további „három tavasz” te-
matikájú alkotások, egytől-egyig vidéki városokban, községekben, jellemzően ott, 
ahol nem állt még a településen sem a felszabadulásra, sem a Tanácsköztársaságra 
emlékeztető szobor.

Év helyszín tervező

1973 előtt Kincsesbánya Fejér megye n. a.

1975 Kiskunhalas Bács-Kiskun megye Kerényi József

1975 Kiskőrös Bács-Kiskun megye Lesenyei Márta

1980 k. Somogysárd Somogy megye n. a.

1981 Jánoshalma Bács-Kiskun megye Kiss István

1985 Balatonfüred Veszprém megye Vasas Károly

26 MNL OL M-KS-288-5/714. A Politikai Bizottság ülésének jegyzőkönyve, 1977. március 22.
27 Hírek. Művészet (17.) 1976/2. 48.
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Év helyszín tervező

1985 Encs Borsod-Abaúj-Zemplén megye id. Kalló Viktor

1985 Edelény Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gyurcsek Ferenc

1985 Kecskemét Bács-Kiskun megye Illés Gyula

1986 előtt Dunaújváros Fejér megye n. a.

n. a. Kaposvár Somogy megye n. a.

1. táblázat. A „három tavasz”-emlékművek listája.

Mint látható, nehezíti az emlékműtípus elterjedésének rekonstrukcióját és a mű-
vészeti életen belüli megbecsültségének felmérését, hogy több példa alkotója és 
avatási éve ismeretlen. Nem állnak rendelkezésre ezek az adatok a Kaposváron és 
a közelében fekvő Somogysárd kisközségben emelt „három tavasz”-emlékoszlo-
pok esetében. Annyi állítható biztosan, hogy a kaposvári Somogy Megyei Állami 
Építőipari Vállalat székháza előtt álló oszlopot 1990-ben eltávolították, a somogy-
sárdi oszlop pedig átalakított formában a mai napig áll.28 A kisebb emlékművek 
közé tartozik még két Fejér megyei emlék. A kincsesbányai – talán a országban 
a legelsőként emelt – oszlop és a dunaújvárosi Petőfi  Sándor Általános Iskola előtt 
álló emlékkő,29 melyek létezését a korabeli tudósítások ugyan elárulják, de alkotó-
juk, avatási évük, de még pontos formájuk is ismeretlen.

A hiányos adatokból is kirajzolódik a „három tavasz”-szobrok állításának má-
sodik – igaz, áthatónak éppen nem nevezhető – hulláma, amely 1985-höz, a fel-
szabadulás következő kerek évfordulójához kötődik. Ebben az évben legalább 
négy ilyen témájú emlékművet avattak fel. Lehetne arra következtetni, hogy a For-
radalmi Ifj úsági Napokat az 1970-es évek elejének problémái után ekkor már si-
keresnek tekintették, és felső szinten úgy vélték, hogy a FIN történelemszemlélete 
beágyazódott a köztudatba, elérkezett a megfelelő alkalom a jelentősebb „három 
tavasz”-emlékművek emelésére. Azonban az 1980-as évek első felének ifj úságpo-

28 Kaposvár: Vas András: Néró, Lenin és a pihenő munkásosztály – alkotott mementóink. Somo-
gyi Hírlap Online 2011. január  7. (https://www.sonline.hu/somogy/kozelet-somogy/nero-le-
nin-es-a-piheno-munkasosztaly-alkotott-mementoink-353063/ – Letöltés: 2020. június 11.
Somogysárd: Keszthelyi Sándor: Obeliszk, Somogysárd Köztérkép.hu (https://www.kozterkep.
hu/31915/obeliszk – Letöltés: 2020. június 11.)

29 Emlékezés 1848. március 15-re. Fejér Megyei Hírlap 1986. március 17. 1.
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litikai és KISZ-diszkurzusát tallózva alig találnánk olyan szöveget, amellyel alátá-
maszthatnánk ezt a következtetést. A kutatás jelen fokán az tűnik valószínűbbnek, 
hogy 1985-ben a szobrokat más ok miatt állíthatták. A Forradalmi Ifj úsági Napo-
kon valóban fi atalok tömegei vettek részt minden évben, de a rendezvények poli-
tikai tartalma, kezdeti ideológiai, nevelő célzata évről évre halványabban köszönt 
vissza. Ugyanakkor az MSZMP-n belül a reformvonalat vivő csoport megerősö-
dése – mindenekelőtt Pozsgay Imre 1976–1982 között, művelődési miniszterként 
kifejtett tevékenysége – hatással lehetett arra, hogy a három ünnep emlékezetpoli-
tikai súlya hogyan viszonyult egymáshoz, ezzel összefüggésben pedig arra is, hogy 
milyen emlékművek készültek.

A „három tavasz”-emlékművek állítása az eddig tárgyaltak alapján a kemény-
vonalas pártideológiába illeszkedne. Viszont a  négy 1985-ben állított szobor – 
a  balatonfüredi, az encsi, az edelényi és a  kecskeméti – a  korábbiakhoz képest 
monumentálisabbak voltak, és úgy is lehet értelmezni ezeket, mint a  már álló 
felszabadulási emlékművek alternatíváit, sőt, voltaképpen az 1848–1849-es for-
radalom és szabadságharc emlékműveit. Egyfelől, az edelényi és az encsi emlék-
művön hazafi as fi gurák is megjelennek. Edelényben, Gyurcsek Ferenc öt méter 
magas alkotásán a mészkőbe faragott jelenetek elevenítik meg a három történelmi 
eseményt.30 Id. Kalló Viktor 1985. április 4-én felavatott encsi szobrán pedig a bé-
kegalambot tartó, sárgarézből készült nőalak mellett 19-es vöröskatona és 48-as 
honvéd emlékeztet a hősökre.31 Másfelől a balatonfüredi és a kecskeméti alkotá-
sokra a  modern stílus és az elvont szimbolika volt jellemző. A  kecskeméti szo-
bor annyira absztrakt, hogy a három évszámfelirat nélkül nem is lehet dekódolni 
a hullámzást, lobogást megjelenítő beton-fém kompozíciót.

Az emlékművek listáját áttekintve szembeszökő, hogy többségük az Alföldön 
helyezkedik el, ami az első két egymáshoz közeli, szintén alföldi emlékmű hatásá-
nak tekinthető. A szobrok állítását általában helyi pályázatok előzték meg, de az 
MSZMP Agitációs és Propaganda Bizottsága hagyta őket jóvá annak a protokoll-
nak megfelelően, amit az összes politikai emlékmű, közintézmény-elnevezés ese-
tén követni kellett.32 Az Alföld felülreprezentációjánál még inkább feltűnő lehet, 
hogy nem emeltek a  fővárosi ünnepségek kiemelt mivoltához illő, központinak 
tekinthető szobrot, sőt, nem állítottak egyetlen budapesti „három tavasz”-em-
lékművet sem kerületi pártvezetések vagy ifj úsági szervezetek kezdeményezésére. 

30 Jaczkim László: Három tavasz-emlékmű, Edelény. Köztérkép.hu (kozterkep.hu/8303/harom-ta-
vasz-emlekmu – Letöltés: 2020. május 19.)

31 Exit: Három tavasz-szobor, Kecskemét. Köztérkép.hu (kozterkep.hu/1533/harom-tavasz-szobor 
– Letöltés: 2020. május 19.)

32 Ilyen például a balatonfüredi emlékmű:  MNL OL M-KS-288-41/287. Politikai jellegű emlék-
művek felállítása az ötéves terv időszakában. Az Agitációs és Propaganda Bizottság ülésének 
jegyzőkönyve, 1977. július 5.
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Ennek okára, primér források hiányában következtetni lehet csupán. A fővárosi 
megemlékezések helyszíneit – a Múzeumkertet, a Petőfi  teret, a Tanácsköztársa-
ság-emlékművet a Felvonulási téren, illetve a Felszabadulási emlékművet a Gel-
lért-hegyen – feltételezhetően nem kívánták egyetlen emlékművel kiváltani. A 48-
asok esetében pedig egyenesen lehetetlen lett volna.

A kronológiai rend és a  földrajzi eloszlás – jelen forrásismereteink mellett 
elvégezhető – tisztázása után más következtetéseket is levonhatunk. Például azt, 
hogy jó nevű szobrászok is vállaltak „három tavasz”-emlékmű készítésére szóló 
megbízást. Közülük egykor talán a Kossuth-díjas Kiss István volt a legismertebb.33 
A  tízezer lakosú Bács-Kiskun megyei kisváros, Jánoshalma „három tavasz”-ivó-
kútjának elkészítése nem tartozott a  nagyobb projektek közé, de az alkotó sze-
mélye mégis meglehetős fi gyelmet kapott az ifj úsági sajtó részéről. A Pajtásban 
1981-ben megjelent cikkben maga a szobrász fogalmazza meg az ünnepek össze-
kapcsolásának koncepcióját: „Harmadik munkám kapcsolódik a  hármas szám-
hoz, a »három tavasz« ünnepét formázom meg Jánoshalmának ivókút formájában. 
Sokat gondolkodtam, hogyan lehetne ábrázolni a három ünnep összetartozását 
másként, új módon. Ekkor jutott eszembe a kútötlet. Egy-egy katona jelképezi az 

33 Nevéhez fűződik a budai várpalota déli oldalán lévő Dózsa-szoborcsoport vagy az egykor a Fel-
vonulási téren állt Tanácsköztársaság-emlékmű is.

4. ábra. Illés Gyula: Három tavasz, Kecskemét, Deák Ferenc tér, 1985. Fotó: Turóczi 
Márk, 2020.
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1848-as, az 1919-es és az 1945-ös eseményeket, az akkori forradalmárokat. A kút 
vize három helyről ered, de inni már csak e három keverékéből lehet. így elegye-
dik a legfontosabb folyadékban – a vízben – jelképesen a »három tavasz« gondola-
ta, amelyet ugyanúgy nem lehet szétválasztani, mint a kút vizét. Aki iszik a kútból, 
aki nem – az összefüggést megértheti.”34 

Találunk a listán igen pártos szobrászt is: a Munkácsy-díjas Vasas Károlyt, a ba-
latonfüredi fémből öntött Három tavasz szobor alkotóját. A vele foglalkozó, 1980-
ban készített riportban kitértek arra, hogy „szobrásztársai s a kritika is el-elmarasz-
talja, éppen tárgyválasztása miatt.” Az MSZMP megyei bizottságának lapjaiban 
természetesen azért hánytorgatták fel az ismeretlen pályatársak véleményét, hogy 
a riporter rögtön a védelmébe is vehesse az alkotót, „az elkötelezett művészt”.35 De 
a riporter a kritikával az árnyalásnak is megágyazott, igyekszik Vasas művészetét 
megkülönböztetni az 1950-es évek jellemzőitől: „Azokat a témákat, amelyeket ma 
ön újrafogalmaz, valamikor az ötvenes években lejáratták, sematizálták. – Akkor 
nem a szobrászat, a művészet volt a fontos. S mostanában úgy vélik, mivel akkori-
ban sok gyenge mű született, a téma lenne a hibás. Ezt nem hiszem. Ezek a témák 
nem veszhetnek el a művészet számára.”36 Jellemző az a másik, néhány évvel később 
megjelent magazinriport is, melynek készítője Vasas Károlyt egyszerre párthű és 
modern felfogású szobrászként méltatja, és a modernsége mellett azt hozza fel érv-
ként, hogy a hagyományos eszközök helyett hegesztővel készíti szobrait [sic].37

A szobrok szimbolikája

Megítélésem szerint a  megvalósított köztéri szobrok formája meghatározza azok 
szimbolikáját is, ezért – kissé sommásan – úgy vélem, hogy a példákat ugyanarra 
a két fő típusra lehet osztani úgy a forma, mint szimbolika aspektusából: az ideo-
lógiai tartalmat hagyományos, fi gurális eszközökkel közvetítőkre, illetve a modern, 

34 Forrai 1981: 6–7.
35 „Témáimat is az hozza, hogy ennek a társadalomnak dolgozom, amelynek törekvéseivel mély-

ségesen egyetértek. Merek erről szobrokban vallani – s noha sokan nem tartják »divatosnak« –, 
merek elkötelezett lenni.”

36 Kádár Márta 1980: Elkötelezett művész. Hajdú-bihari Napló 1980. március 30. 9. Újraközlések: 
K. M. 1980: Vasas Károly műtermében. Vas Népe 1980. április 20. 8; Kádár Márta 1980: Az 
elkötelezett művész. Veszprémi Napló 1980. május 1. 10; Kádár Márta 1980: Elkötelezett művész. 
Zalai Hírlap 1980. október 24. 9.

37 „A négyméteres hartai [felszabadulási és nem „három tavasz” tematikájú] emlékmű bronz-
lemezekből készült, kivitelezését Vasas Károly egyedül végezte. Hagyományos szobrászszer-
számok helyett hegesztőpisztollyal, fúróval, csiszológéppel. Az új anyaggal és technikával húsz 
éve próbálkozott először, egyéve pedig krómacéllemezzel is dolgozik.” (Kenedi Lia 1985: Duna 
fölött, Szinva mellett. Képes Újság 1985. november 23. 17.)
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absztrakt alkotásokra. Előbbi típus szemléletes példája a Kiskőrösön – Petőfi  szülő-
városában – 1975-ben felállított Három tavasz, amelyet három férfi alak alkot, egy 
1848-at idéző, feltehetően Petőfi  Sándor vonásait követő, egy 1919-et megjelenítő 
katonalak és egy civil ruhás férfi , aki egyszerre reprezentálja 1945-öt és a jelenkort. 
Hasonló megoldással élt Kiss István Jánoshalmán, ahol a három eseményt három 
fejfedő – az 1848-as csákó, az 1919-es siltes sapka és az 1945-ös rohamsisak – alap-
ján lehet beazonosítani. Pierre Nora különbséget tesz a győztesek és a legyőzöttek 
emlékezethelyei között. A  kiskőrösi és jánoshalmai „három tavasz”-emlékművek 
kendőzetlenül az első csoportba tartoznak, illik rájuk Nora defi níciója: „látványosak 
és győzedelmesek, tekintélyesek, és mivel a nemzeti autoritásból vagy egy formális 
testülettől, de mindig fentről származnak, általában kikényszerítettek, így gyakran 
a hivatalos szertartások hidegségével és ünnepélyességével bírnak.”38

Az 1970-es évek magyar szobrászatára jellemző, modern stílusú „három ta-
vasz”-szobrok is készültek. Ezekről általánosságban elmondható, hogy a három for-
radalmat három monumentális és absztrakt elem összefonódásaként jelenítik meg 
mindenféle egyéb, az ünnepségsorozatra vagy a kommunista ideológiára mutató 
utalást mellőzve. Az ideológiai tartalom kifejezésének szempontjából ezek a szob-
rok kevésbé közvetlenek, de országszerte gyakori előfordulásuk mutatja, hogy a he-
lyi pártszervek előszeretettel éltek a Forradalmi Ifj úsági Napok eszmeiségét ilyen 
módon sugárzó emlékművek állításának lehetőségével. Ezek a példák, melyek szim-
bolikája nem egyszer kimerült a puszta hármas tagolásban, könnyen beilleszthetők 
a Pótó János által leírt ideológiavesztési, átalakulási folyamatba, annak is az utolsó 
fázisába: „Ugyanez a fokozatos ideológiavesztés a politikai emlékműveknél is meg-
fi gyelhető a Kádár-korszak során. A felszabadulási emlékműveken például kezdet-
ben mindig megjelent a szovjet katona a maga konkrét valójában, egyenruhában, 
fegyverrel. Később, az 1960-as évektől jöttek a  semlegesebb, általánosabb szim-
bólumok, a szabadságuknak örvendő, széttárt karú, »bilincseiket vesztett« férfi ak, 
majd a nőalakok divatja következett. Ez utóbbiaknál már csak egy-egy jel utalt az 
emlékmű valódi funkciójára (ötágú csillag), vagy már ez a jel is áttételes (pálmaág, 
galamb). De gyakran még ez a jel is hiányzott, s csak a felirat mondta el, hogy felsza-
badulási emlékművet, s nem például egy fürdőbe lépő nő szobrát látja a szemlélő.”39

A szobrok utóélete

Jelen tanulmánynak nem célja a szobrokat a rendszerváltást követő időszak em-
lékezetpolitikáit tükröző emlékművekkel összevetni, viszont vizsgálom a szobrok 
utóéletét, hiszen ennek eredményei a Kádár-kori társadalmi recepció visszafejté-

38 Nora 1999 (1984): 156.
39 Pótó 2003: 236–237. Idézet: 236.
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sében segítséget nyújtanak. Szemben a Leninekkel és a vörös csillagokkal, 1989 
után nem volt egységes forgatókönyv, ami szerint a  „három tavasz”-szobrokat 
kezelhették volna, így helyi szinten különböző esetekkel találkozhatunk. A  leg-
jellemzőbb sors, amire jutottak, az az elfeledés volt. Nem tartoztak azon emlék-
művek közé, melyek üzenete kivívta a  társadalom haragját; szimbolikájuk nem 
a kommunista jelképekre épült, és nem volt kötelező elemük az a vörös csillag 
sem, amely általában a spontán szoborrongálások, az „emlékhelytelenítés” célke-
resztjében állt.40 A  szobrok a  FIN rendezvényei nélkül, a  központi ünnepségek, 
koszorúzások hiányában végképp elvesztették politikai emlékmű jellegüket. 1990 
után tulajdonképpen térplasztikaként tekintettek rájuk, az eltávolítást átvészelt 
absztrakt alkotások esetében – Balatonfüreden, Encsen, Kecskeméten – a helyi 
közösség teljesen elfeledte az eredeti funkciót. Pedig „[a] köztéri művek […] – 
legyenek bármennyire robusztusak – sok tekintetben gondoskodásra szorulnak, 
különben rövid idő alatt beleolvadnak környezetükbe, és akár a szó szoros értel-
mében is láthatatlanná válnak.”41

A rendszerváltás átmenetében még előfordulhatott, hogy az emlékmű egy 
megemlékezés helyszíneként szolgált, de az ünnepségen már az újonnan alaku-
ló pártok képviselői is mondtak beszédeket, feltehetően a szobor által sugárzott 
múltképpel szemben álló szónoklatot. Ezen esetekben tehát a szoborban önmagá-
ban nem vélték felismerni az éppen lebontani kívánt rendszert.42 Más esetekben 
előfordult, hogy a rendszerváltás után a szobrot lebontották. Erre találunk példát 
Kaposváron, ahol 1991 őszén „a volt SÁÉV-székház előtti úgynevezett Három ta-
vasz emlékoszlopot [sic] nemcsak politikai tartalma, hanem ízléstelen volta miatt 
is lebontják”.43 Itt egyből két érvvel is találkozhatunk; az elavult politikai tartalom 
mellett a szobor esztétikumát is bírálat éri. A bontást mégsem kísérte teljes egyet-
értés, 1992-ben Muzslay Péter „az ifj úszocialisták” nevében sokallta a szobrok el-
távolításának költségeit, és a „Három tavasz”-oszlop eltávolítását 1848 emlékének 
csorbításaként értelmezte: „Sajnáljuk azt is, hogy az önkormányzat nem tiszteli 
1848 emlékét: különben a Három tavasz című szobrot nem bontatta volna el, hi-
szen az egyik tavasz éppen 1848 volt.”44

40 Müller 2010.
41 Mélyi 2017: 62.
42 „A kiskunhalasiak ünnepsége a Három Tavasz Emlékműnél [sic] kezdődik 16 órakor. Toborzó 

táncműsor után Hatvani Zoltán előadóművész elmondja a  Szózatot, majd ünnepi beszédet 
mond a városi népfronttitkár, a városi pártbizottság első titkára és a Magyar Demokrata Fórum 
helyi szervezetének képviselője.” (R. M.: Március 15-e méltó megünneplésére készülnek a váro-
sokban. Petőfi  Népe 1989. március 6. 1.)

43 Horányi Barna: A kevés gyerek is gonddal jár. Eltávolítják a politikai szobrokat Kaposváron. 
Somogyi Hírlap 1991. október 2. 1.

44 (Lengyel): Fiatalok a „szobordöntések” ellen. Értelmesen is el lehet költeni a költségvetés össze-
gét. Somogyi Hírlap 1992. december 16. 3.
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Arra is találunk példát, hogy átalakították a szobrokat, eltávolítva róluk a politikai, 
ideológiai utalásokat. Reinhart Koselleck háborús emlékművekről írt tanulmá-
nyában az emlékművek jelentéstartalmáról és azok rétegeiről az alábbi megállapí-
tásra jut, hogy „számos monumentum eredeti jelentése feliratok vagy tapasztalati 
úton beazonosítható jelzések nélkül hozzáférhetetlen.”45 A jelzések eltávolításával, 
illetve az eredeti történelmi kontextusuk nélkül a  „három tavasz”-emlékművek 
valóban erre a sorsa jutottak. Így történt ez Jánoshalmán, Kiss István ivókútjával, 
aminek problémájáról a megyei napilapban írtak: „Bonyolultabb a helyzet a Há-
rom tavasz-emlékművel. A lektorátus javaslata az, hogy távolítsák el róla a három 
korszakot jelképező katonai sisakokat, ehhez azonban meg kell kapni a szobrász, 
Kiss István beleegyezését is.”46 Hogy a szobrász beleegyezésével vagy anélkül, az 
még kiderítésre vár, de a történeti referenciaként szolgáló bronzcsákókat eltávolí-
tották, és azóta is áll a Béke téren a betonalapzatú kút.

Encsen nem a szobrot, hanem annak a téren elfoglalt helyét változtatták meg 
egy tereprendezés során. Az eredeti felállítási helyhez egészen közeli, de eldugott 
szegletbe helyezték át, az eredeti helyére Aba Sámuel szobra került. Az azt követő 
években folyamatosan borította be a növényzet az egyébként a mai napig a Mil-
lenniumi parkban található alkotást.

45 Koselleck 2016 (1979):  48.
46 Emlékművek bontás, átalakítás előtt. Petőfi  Népe 1992. április 16. 5.

5. ábra. A kecskeméti emlékmű eltávolított feliratának a helye. Fotó: Turóczi Márk, 2020.

009     122-141     Örökség történelem társadalom   __   II  _  Turóczi Márk.indd   138009     122-141     Örökség történelem társadalom   __   II  _  Turóczi Márk.indd   138 2020. 07. 20.   13:16:402020. 07. 20.   13:16:40



Emlékművek emlékek nélkül

139

Évtizedekkel a rendszerváltást követően is előfordult az, hogy valamelyik szo-
bor szunnyadó emlékezete hirtelen felébredt. Kiskőrösön a fi deszes többségű kép-
viselőtestület gyorsított ügyrendben kívánta eltávolítani Lesenyei Márta szobrát, 
az MSZP helyi képviselője azonban kifogásolta, hogy nem egyeztettek a kérdésről 
a lakossággal. Az alpolgármester válaszként a „három tavasz”-koncepció elavult-
ságára hivatkozott, „szerinte 1919 és 1945 eseményei ellentétesek 1848 szellemisé-
gével”, tehát téves az emlékmű koncepciója is.47 A helyi baloldalon kívül azonban 
a kiskőrösiek egy része is a szobor megtartása mellett állt ki, Facebook-csoport is 
alakult az alkotás megmentésére, így végül csupán a szobor áthelyezéséről döntöt-
tek, és a város másik pontján, mementóként fennmaradhatott Kiskőrös „három 
tavasz”-szobra.48

A közelmúltból találkozhatunk olyan esettel is, ahol a szobor elbontása visz-
szhangtalan marad. Balatonfüreden 2017-ben a  vizes világbajnoksághoz kap-
csolódó felújítási munkálatok során bontották el a vele készült riportok kapcsán 
megismert szobrász, Vasas Károly alkotását. A bontási tervvel szemben nem fog-
tak össze a helyiek, akik így azt sem próbálták meg kicsikarni, hogy egy kevésbé 
frekventált ponton állítsák fel újra a szobrot. Összehasonlítva a balatonfüredi és 
a kiskőrösi esetet, a különbségek a szobrok stílusából is adódhattak: míg Lesenyei 
Márta alkotása hagyományos, emberalakos, a  laikusok történelmi emlékművek-
ről alkotott elképzelésének megfelelő bronzszobor volt, addig Vasas monumentá-
lis, két és fél méternél magasabb posztamens tetején az absztrakt virágmintából 
emberi alakokra bomló alkotása egy útmenti parkoló szélén valóban tűnhetett 
egyszerű térplasztikának.

A „három tavasz”-emlékművek hatásának vizsgálatához (értékeléséhez), min-
denképp külön kell választani a politika és a társadalom szempontjait, hiszen az 
emlékművekről elmondható, hogy nem a nemzet emlékezetének, hanem a párt 
saját emlékezetének, illetve a KISZ fennállásának, eszmeiségének fi zikai manifesz-
tumai. A szobrok kísérletek voltak arra, hogy három történeti téma már létező 
emlékműveinek jellegzetességeit ötvözzék valami újjá. Művészi szempontból ezt 
az alkotók kétféleképpen közelítették meg: vagy a történelmi korokra utaló jelek-

47 Tanács István: Száműzött Három tavasz. Sutyiban döntött a fi deszes többség a főtéren álló szo-
bor eltávolításáról. Népszabadság 2015. december 5. 4.

48 A Népszabadság cikkében az „utca emberét” is megkérdezték a szobor ügyében, és az alábbi 
válaszokat kapták: „A kiskőrösiek helyében én megmenteném – mondta egy nő, aki nem kis-
kőrösi, csak oda jár dolgozni már 36 éve. – Engem nem zavar. Nem is értem, hogy gondolják: 
hiába döntik le a szobrokat, a múlt attól múlt marad – mondta Bobek Brigitta. – Csak vigyék 
nyugodtan! – közölte a kisgyerekeit sétáltató Hollósi Simon Dóra. – Nem illik már ide. Eljárt az 
idő fölötte. – Negyven évig nem volt útjában senkinek, most akarják elvinni? – kérdezett vissza 
egy idősebb nő. – Három tavasz, hát mi a baj van azzal? Mind megtörtént.” (Tanács István: 
Száműzött Három tavasz. Sutyiban döntött a fi deszes többség a főtéren álló szobor eltávolításá-
ról. Népszabadság 2015. december 5. 4.)
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kel, vagy a  forradalmat, szabadságot kifejező elvont szimbolikával éltek. Előbbi 
esetben a történeti-konceptuális széttartás, utóbbinál a szobrok értelmezése jelen-
tett problémát.

A „három tavasz”-gondolat az 1960-as években született meg, amikor – a Ká-
dár-kor egészét tekintve viszonylag – sok idő jutott az ideológiai nevelésre és azzal 
összefüggésben az emlékezetpolitikára. A koncepció megszületését követően több 
mint tíz évnek kellett ahhoz eltelnie, hogy az köztéri szobrok formájában is megje-
lenjen. Erre éppen akkor, az 1970-es évek közepén került sor, amikor az ifj úságpo-
litikának egyre inkább akutálpolitikai problémákkal, társadalmi különbségekkel, 
a deviancia fi atalok köreiben egyre inkább feltűnő formáival kellett szembenéznie. 
A rendszerváltás előestéjén, 1988-ban a KISZ kihátrált a Forradalmi Ifj úsági Na-
pok megrendezése elől, de a „három tavasz” emlékezetének – Koselleck fogalmá-
val élve49 – másodlagos intézményesítését korábban sem sikerült végrehajtania. 
Az emlékművek politikai funkció nélkül maradtak, az új politikai kurzus még 
ellenidentitás képzésére sem használta fel őket. Így váltak egyre inkább emlékek 
nélküli emlékművekké.
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Takács Tibor

Terhes örökség, avagy a történelem helye: 
az állambiztonsági iratokról

Az 1990 előtti államszocialista rendszer által termelt iratanyagon belül az állam-
biztonsági dokumentumokra a rendszerváltást követően kiemelten nagy fi gyelem 
irányult. Ezen tény, továbbá az egykori állambiztonsági iratokkal kapcsolatban 
meghozott hatalmi, politikai döntések alapján azt állítom, hogy az állambiztonsá-
gi iratanyag intézményesített kulturális örökségnek tekinthető.1 Tanulmányomban 
ezt az állítást kívánom alátámasztani.

A szocialista rendszer politikai rendőrségének sorsa nem tartozott a  rend-
szerváltás „nagy” témái közé, az állambiztonság tevékenysége 1990 legelejéig, az 
úgynevezett Dunagate- botrány kirobbanásáig nem igazán került a közvélemény 
fi gyelmének középpontjába. Mint az közismert, ekkor vált nyilvánossá, hogy a tit-
kosszolgálatok a köztársaság kikiáltását követően is rutinszerűen folytatták az el-
lenzéki személyek és szervezetek megfi gyelését.2 Az ügy nyomán, 1990. január kö-
zepén Horváth István belügyminiszter az ún. belső reakcióval, azaz – lényegében 

– a politikai „ellenséggel” foglalkozó III/III. Csoportfőnökség esetében felfüggesz-
tette a titkos operatív technikai eszközök és módszerek alkalmazását, ami gyakor-
latilag a szervezeti egység felszámolását jelentette. (A folyamatban lévő ügyeket 
a III/II. Csoportfőnökségnek, azaz a kémelhárításnak kellett átvennie.)3 Pár hét 
múlva a  többi szervezeti egységből létrehozták az új rendszer titkosszolgálatait 
(a III/I. Csoportfőnökségből, azaz a hírszerzésből az Információs Hivatalt, a III/
II.-ből a  Nemzetbiztonsági Hivatalt, míg a  katonai elhárítást végző III/IV.-ből 
a Katonai Biztonsági Hivatalt).4 Ez azt jelentette, hogy az állambiztonsági iratok 
egy része a BM őrizetében maradt, másik részüket az utódszolgálatok magukkal 
vitték.

1 Vö. Sonkoly 2000: 48–50.
2 Minderről bővebben: Takács 2010: 25–27. Lásd még: Révész 2006.
3 ÁBTL 4.2. 10-22/2/1990. A belügyminiszter 2/1990. sz. parancsa a titkos operatív eszközök és 

módszerek alkalmazásának felfüggesztéséről, 1990. január 12. Vö. Révész 2003.
4 1990. évi X. törvény a  különleges titkosszolgálati eszközök és módszerek engedélyezésének 

átmeneti szabályozásáról. (Magyar Közlöny 1990. február 14. 285–288.) 26/1990 (II. 14.) MT sz. 
rendelet a nemzetbiztonsági feladatok ellátásának átmeneti szabályozásáról. (Magyar Közlöny 
1990. február 14. 291–293.)
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Kevésbé közismert, hogy a III/III. Csoportfőnökség megszüntetésekor a BM-
ben készítettek egy, a III/III-tól átvett „iratoknak – a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott leghosszabb védelmi idővel való – levéltári kezelésbe adására” vo-
natkozó parancstervezetet.5 Azt nem tudni, hogy pontosan melyik levéltárra gon-
doltak, ám nem is ez a lényeges, hanem az a tény, hogy már 1990 elején felmerült 
a politikai rendőrség bizonyos dokumentumainak közgyűjteménynek történő át-
adása. E parancs kiadására végül nem került sor, ugyanakkor – a Dunagate-ügybe 
belebukó Horváth István miniszter távozása után – a  belügyi tárca vezetésével 
megbízott Gál Zoltán államtitkár 1990. május 10-én kiadott utasításában elrendel-
te a BM „archívumérett” iratainak – azaz nem csak az állambiztonsági dokumen-
tumoknak – a gyűjtésére és kezelésére szolgáló „archívum” létesítését, méghozzá 

„tudományos intézményként, dokumentációs szolgálati jelleggel”.6 Ezt a „jelleget” 
azonban a BM akkor létesített Történeti Irattára sosem vette fel.

Az állambiztonsági múlt körül 1990-től kezdve gyakorlatilag folyamatosan köz-
életi és politikai viták zajlottak és zajlanak, amelyek témájában ugyanakkor bizonyos 
elmozdulások fi gyelhetők meg. Kezdetben – a  Dunagate hatására és az állambiz-
tonságra vonatkozó ismeretek hiányában – „a III/III.” volt a Kádár-kori politikai 
rendőrség szinonimája. Az új, demokratikusan választott parlament és kormány 
megalakulása után viszonylag hamar, 1990. szeptember 3-án Demszky Gábor és 
Hack Péter ellenzéki képviselők törvényjavaslatot nyújtottak be, amely korlátozni 
kívánta a volt III/III. Csoportfőnökség hivatásos tisztjeinek és hálózati személyeinek 
politikai és közéleti szerepvállalását a „társadalom igazságérzete” mellett arra hivat-
kozva, hogy az volt „az elmúlt rendszerben legegyértelműbben politikai elnyomó 
feladatokat ellátó szervezet”.7 Az Országgyűlés azonban nem tárgyalta a beadványt, 
hanem – igaz, nyolc hónappal később! – az Antall József vezette kormány törvény-
javaslatát vette tárgysorozatba. Időközben annyi történt, hogy Horváth Balázs bel-
ügyminiszter zároltatta a titkosszolgálatok személyi állományának dokumentumait 
és az operatív nyilvántartásokat, majd titkosította a III/III-as hálózati személyekre 
vonatkozó anyagokat. 1991-ben pedig – egy szakvélemény nyomán, mely szerint az 
állambiztonsági iratok a köztársaság 1989. október 23-i kikiáltásával automatikusan 
elvesztették titoktartalmukat – újból minősítették azokat.8

Az Antall-kormány 1991 májusában beterjesztett törvényjavaslata szin-
tén csak a  III/III. Csoportfőnökség hivatásos és szigorúan titkos állományú 

5 A belügyminiszter …/1990. sz. parancsa a BM III. (Állambiztonsági) Főcsoportfőnökség Ügy-
rendjének módosításáról és a szervezés során végrehajtandó feladatokról, 1990. január 18. [Ter-
vezet.] Közli: Révész (összeáll.) 2010: 64–65.

6 ÁBTL 4.2. 10-21/47/1990. A belügyminiszter 47. sz. utasítása a Belügyminisztérium archívumá-
nak létesítéséről és feladatairól, 1990. május 10.

7 A 482/1990. sz. törvényjavaslatot idézi: Hack 2003: 69.
8 Varga 2008: 42.
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tisztjeinek, hálózati személyeinek, továbbá az államvédelem és a  karhatalom 
tisztjeinek a  közéleti szerepvállalását kívánta korlátozni. Az indítvány a  volt 
állambiztonsági iratokat a BM kezelésében kívánta hagyni, legalábbis erre le-
het következtetni abból, hogy az átvilágítási eljárást a belügyminiszter folytatta 
volna le. A  következő év nyarán a  kormány átdolgozásra visszakérte a  javas-
latot; az új változat tárgyalását csak 1993 októberében kezdte meg az Ország-
gyűlés. A  parlamenti ciklus végén, a  Boross Péter-kormány utolsó heteiben, 
1994. március 8-án elfogadott törvény bírókból álló testületek feladatává tette 
a  meghatározott („fontos”) tisztségeket betöltő személyek ellenőrzését: a  tör-
vény értelmében azt kellett vizsgálniuk, hogy tagjai voltak-e a III/III. Csoport-
főnökség, illetve elődszervezetei állományának vagy hálózatának, az 1956 utáni 
karhatalomnak, illetve betöltöttek-e olyan posztot, amelyből fakadóan hozzá-
jutottak állambiztonsági információkhoz. (Emellett azt is vizsgálni kellett, hogy 
korábban tagjai voltak-e a nyilaskeresztes pártnak.) A törvény az iratokról csu-
pán annyiban rendelkezett, hogy korlátozta, amennyiben – értelemszerűen az 
életre hívott ellenőrzőtestületek tagjain kívül minden más számára – 30 évre 
megtiltotta a nyilvántartásokba való betekintést, amelyek őrzésével továbbra is 
a belügyminisztert bízta meg.9

Az Alkotmánybíróság 1994 decemberében a jogszabály több rendelkezését is 
hatályon kívül helyezte, és az Országgyűlés számára jogalkotási kötelezettséget írt 
elő. Többek között kimondta, hogy biztosítani kell az információs önrendelkezési 
jog gyakorlásának feltételeit; ezen belül különösen fontosnak tartotta azt, hogy 
az érintettek betekinthessenek a rájuk vonatkozó iratokba. A testület alapelvként 
megfogalmazta: az egykori állambiztonság szervezetének és működésének a meg-
ismerése közérdek, és az ehhez szükséges adatok (köztük az ügynökök adatainak) 
megismerhetőségét csak a személyes adatok védelme korlátozhatja. Az állambiz-
tonsági iratok teljes körű nyilvánosságra hozatalát azonban alkotmányos szem-
pontból aggályosnak találta.10 A határozat nyomán az 1994-ben hivatalba lépett új 
kormány belügyminisztere, Kuncze Gábor levéltárosokból és történészekből irat-
feltáró bizottságot állított fel, amely a BM által őrzött teljes iratanyagot megvizs-
gálta. Az egykori állambiztonsági iratokat – azok „sajátos ügyviteli jellege” miatt, 
az információs kárpótlás és a múltfeltárás, azaz a tudományos kutatás lehetőségét 
biztosítandó – nem levéltárban, hanem egy, a német minta alapján felállítandó 
külön intézményben, az adatvédelmi biztos felügyelete alatt működő „állambiz-
tonsági történeti hivatal”-ban javasolták elhelyezni. A bizottság rámutatott arra is, 
hogy a törvény indokolatlanul szűkítette le az átvilágítást a III/III. Csoportfőnök-
ség tisztjeire és ügynökeire, ezért nemcsak a BM-ben maradt, hanem a nemzet-

9 1994. évi XXIII. törvény egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről. Magyar 
Közlöny 1994. április 5. 1277–1280. Vö. Köbel 2008: 19–20.

10 60/1994. (XII. 24.) AB határozat. Magyar Közlöny 1994. december 24. 4277–4291.
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biztonsági szolgálatokhoz átkerült állambiztonsági iratokat is a fenti hivatal őrzé-
sében és kezelésében képzelte el.11

Az 1996. július 3-án elfogadott törvény végül elrendelte a Történeti Hivatal 
(TH) mint a Belügyminisztériumtól és a Kormánytól független intézmény felál-
lítását, ám az átvilágítást nem terjesztette ki az állambiztonság egészére. Ennek 
ellenére a jogszabály nemcsak az átvilágítás által érintett iratok, azaz a III/III. Cso-
portfőnökség és jogelődeinek anyagait, valamint egyéb, megszűnt belügyi szer-
vek iratait rendelte a TH őrzésébe és kezelésébe, hanem a III. Főcsoportfőnökség 
és a katonai hírszerzés titkosszolgálatoknál lévő iratait is (amennyiben már nem 
szükségesek a belügyi, honvédelmi és nemzetbiztonsági feladatai ellátásához).12 
Ez jól mutatja, hogy a közélet tisztaságának kérdése és az információs kárpótlás 
ügye a TH felállításával elvált egymástól. 

Göncz Árpád köztársasági elnök 1997. május 15-ével nevezte ki a Történeti 
Hivatal első (és mint utólag kiderült, egyben utolsó) elnökét, Markó Györgyöt. 
A Belügyminisztérium július 1. és augusztus 31. között kb. 2500 iratfolyóméternyi, 
zömmel rendezetlen iratot adott át a hivatalnak (ezek nagyobb része különböző 
dossziékból, kisebb része a  Dunagate-ügy kapcsán lefoglalt és zárolt működési 
iratokból állt). A TH 1997. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit a saját anyaguk-
ra kíváncsi állampolgárok, valamint a kutatók előtt.13 2001-ben pontosították és 
diff erenciálták az érintett személyek kategóriáit (megfi gyelt, hivatásos alkalma-
zott, hálózati személy, harmadik személy), illetve kiszélesítették a tudományos ku-
tatás lehetőségeit (például „a történelmi események megismertetéséhez szükséges” 
adatok kutatásához ezután nem kellett az érintettek engedélye). Ezzel egyidejűleg 
szaklevéltárrá minősítették a  TH-t, gyűjtőterületébe sorolva a  működő titkosz-
szolgálatok iratait, továbbá az internálások, kitelepítések, az 1956-os forradalom 
leverése utáni közbiztonsági őrizet iratanyagát. Azt viszont továbbra is a nemzet-
biztonsági szolgálatok döntötték el, hogy milyen iratokat adnak át a hivatalnak.14

Amíg az 1990-es évek végére egyre nagyobb fi gyelem irányult az állambiz-
tonság belsőreakció-elhárításon kívüli szervezeti egységeinek tevékenységére, az 
átvilágítás továbbra is csak a III/III-as múltat érintette. A lusztrációt kiterjeszteni 
kívánó indítványokat 1999-ben az Alkotmánybíróság is elutasította, azzal az in-
doklással, miszerint a pártállami titkosszolgálatok közül csak a  III/III. Csoport-

11 A Belügyminisztériumi Iratfeltáró Bizottság jelentése, 1995. június 30. (A dokumentumot Bikki 
István bocsátotta a rendelkezésemre, amit ezúton is szeretnék megköszönni neki.)

12 1996. évi LXVII. törvény az egyes fontos tisztségeket betöltő személyek ellenőrzéséről szóló 
1994. évi XXIII. törvény módosításáról. Magyar Közlöny 1996. július 23. 3930–3934.

13 Tóth 2012; A Történeti Hivatal 1997–1998. évi tevékenységéről (beszámoló) 1999.
14 2001. évi XLVII. törvény az egyes fontos, valamint közbizalmi és közvélemény-formáló tisztsé-

geket betöltő személyek ellenőrzéséről és a Történeti Hivatalról szóló 1994. évi XXIII. törvény 
módosításáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról. Magyar Közlöny 2001. július 3. 
5486–5490.
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főnökséget hozták létre abból a  célból, hogy „az állampárt támasza” legyen, és 
csak ennek a működése illeszkedett „egy kialakított ellenségképhez” (mely szerint 
minden másként gondolkodó ellenség), míg a  többi titkosszolgálatra – minden 
szoros összefonódás ellenére – mindez csak „részben” volt igaz.15 Ez az érvelés – 
amellett, hogy történetileg sem állja meg a helyét – lényegében az utód-titkosszol-
gálatok értelmezését visszhangozta: csupán a III/III. dolgozott „politikai” alapon, 
a többi csoportfőnökség „szakmai” munkát végzett.

A III/III-on kívüli területek iránti érdeklődést 2002-ben tovább növelte 
Medgyessy Péter frissen megválasztott miniszterelnök III/II-es, szigorúan titkos 
tiszti múltjának napvilágra kerülése. Az ügy kirobbanását követően a kormány 
két törvényjavaslatot is benyújtott: az egyiket a meghatározott politikai és hivatali 
tisztségeket betöltők átvilágítására (állambiztonsági tisztek, szt-tisztek, hálózati 
személyek, operatív kapcsolatok voltak-e), a  másikat az áldozatok információs 
kárpótlásának és az állambiztonsági múlt megismerésének biztosítására. A  két 
javaslatból végül decemberben csak az utóbbit fogadták el, a lusztrációval kapcso-
latban a korábbi szabályozás marad érvényben.

A Történeti Hivatal jogutódjaként felállított – hivatalosan 2003. április 1-jén, 
Gyarmati György főigazgató kinevezésével megalakult – Állambiztonsági Szol-
gálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) elvesztette nemzetbiztonsági szaklevéltár 
jellegét, kizárólag az 1944. december 21. és 1990. február 24. között keletkezett 
politikai rendőrségi anyagok őrzése lett a feladata. A jogszabály kiszélesítette az 
áldozatok és hozzátartozóik információs kárpótlásának lehetőségeit, így például 
ezután megismerhették a róluk jelentő hálózati személyek azonosítására szolgáló 
adatokat. A  törvény – követve az Alkotmánybíróság 1994-ben megfogalmazott 
alapelvét – kimondta, hogy az 1990 előtti állambiztonság iratai a Magyar Köztár-
saságban nem tekinthetők államtitoknak, főszabály szerint tehát elvesztik minő-
sítésüket. Ennek megfelelően azokat az ÁBTL kezelésébe utalta, már ha az arra 
jogosult titokgazda, az esetek nagy részében valamely titkosszolgálat, nem tartotta 
fenn a minősítésüket.16

Végső soron tehát továbbra is a nemzetbiztonsági szolgálatok határozhatták 
meg, hogy nemzetbiztonsági (azaz saját) érdekből milyen anyag marad náluk. 
A törvény mindenesetre lehetővé tette, hogy a korábbinál jóval nagyobb mennyi-
ségű állambiztonsági dokumentum kerüljön a levéltárba: 2003 és 2005 között az 

15 23/1999. (VI. 30.) AB határozat. Magyar Közlöny 1999. június 30. 3605–3616 (az inkriminált rész: 
3610). Kritikája: Hack 2003: 75; Majtényi 2003: 126; Halmai 2003: 144–145.

16 2003. évi III. törvény az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az 
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról. Magyar Közlöny 2003. január 
14. 269–274. A törvény által alkalmazott taxatív felsorolásból következően az ÁBTL illetékes-
sége nemcsak az 1990 utáni, hanem az 1945 előtt keletkeztetett iratok vonatkozásában is meg-
szűnt. Tóth 2012.
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ÁBTL iratanyaga több mint 800 iratfolyóméterrel bővült.17 Az iratátadást felügye-
lő bizottság által vizsgált iratok háromnegyede került a  levéltárba. A  bizottság 
jelentése kiemelte: „az egykori BM III/III. Csoportfőnökség iratállománya után 
az egyéb állambiztonsági iratok túlnyomó többségének közlevéltárba kerülése és 
kutathatóvá tétele – az információs kárpótláson túl – nagymértékben elősegít-
heti az elmúlt rendszer történetének, a diktatúra természetének megismerését.”18 
A beszállítások – igaz, kisebb mértékben – azóta is tovább folytatódnak; az ÁBTL 
2020-ben valamivel több mint négyezer iratfolyóméternyi anyagot őriz. 

A fentiekkel összefüggésben, részben azok következményeként a 2000-es évek 
elejére a „III/III.” megszűnt fő hívószó lenni. Helyét az „ügynök” és az „ügynök-
lista” foglalta el. Ez azt jelzi, hogy hiába bővült a kutatható állambiztonsági iratok 
köre, az állambiztonsági múlt iránti érdeklődés javarészt az ügynökök leleplezésé-
re szűkült. A folyamat 2005-ben tetőzött, amikor a korábbi évhez képest nagyság-
rendekkel megnőtt a hálózati személyek azonosítására beadott kérelmek száma 
az ÁBTL-ben.19 Vagyis hiába bővült a kutatható állambiztonsági iratok köre, az 
állambiztonsági múltról szóló közbeszédben az ügynöklisták hiánya vált hangsú-
lyossá. Hajsza indult a sosem volt vagy bizonytalan létű listák után, illetve – miu-
tán ezek a kutakodások értelemszerűen nem vezettek eredményre – ügynöklisták 
gyártására is sor került.20

Az „ügynöklista” kizárólagos uralma nem tartott sokáig a közbeszédben; mellé 
már a 2000-es évek közepén felsorakozott az „ügynökakta”, a 2010-es évek elején 
pedig az „aktanyilvánosság”.21 Ennek az átmenetnek egyszerre indikátora és kata-
lizátora volt az ÁBTL-ről szóló törvény 2005. májusi módosítása, amely kiszélesí-
tette a megismerhető adatok körét. Így bárki számára lehetővé tette az „ügynökök”, 
azaz a hálózati személyek, az operatív kapcsolatok és az állambiztonsági tisztek 

17 Összegző jelentés a 2003. évi III. törvény alapján történt iratátvételekről. Közli: Ügynöklisták 
évadja 2006: 29–50.

18 Jelentés a 2003. évi III. törvény végrehajtását felügyelő bizottság munkájáról, 2005. június 8. 
Közli: A Szakértői Bizottság jelentése 2008: 431–436., az idézet: 435.

19 Ügynöklisták évadja, 2006. 4.
20 Ungváry 2017: 87–88.
21 Az Arcanum Digitális Tudástár (https://adtplus.arcanum.hu/hu/) 2020. április 21-i állapota 

szerint az „ügynöklista” kifejezés 1990 óta folyamatosan megjelenik a  lapokban, néhány idő-
szakban különösen nagy számban említve (1991: 225, 1992: 74, 1993: 119, 2002: 135); 2005-ben 
kiugróan magas a találatok száma (694). Az „ügynökakta” kifejezés 2005-ig elvétve fordult elő 
a nyilvánosságban, abban az évben azonban 108 alkalommal is említik. Az „aktanyilvánosság” 
előfordulása 2012-ben lett számottevő (30). Bár a legelterjedtebb kifejezés a 2010-es években is 
az „ügynöklista” maradt (2012: 98, 2013: 42, 2015: 242, 2017: 102), a másik kettő népszerűsége 
együttesen már megközelítette, olykor meg is haladta azét (a fenti évek szerint: 97, 57, 41, 67). 
Tisztában vagyok azzal, hogy az adatbázis keresőjének adatsorai tudományos szempontból egy-
általán nem tekinthetők egzaktnak, és a számok további alapos elemzést kívánnak, ám a főbb 
tendenciákat mindenképpen jelzik
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személyes adatainak megismerését (azaz végső soron mindenki számára lehe-
tővé téve a  saját ügynöklista megalkotását), emellett kötelezte az ÁBTL-t, hogy 
a honlapján fokozatos tegye közzé az általa őrzött iratokat. Az Alkotmánybíróság 
azonban megsemmisítette a jogszabályt, mert a testület véleménye szerint az in-
formációs kárpótláshoz nincs szükség az ügynökök személyes adatainak a teljes 
nyilvánosságra hozatalára, hiszen a megfi gyeltek már korábban is megismerhet-
ték a róluk jelentő személyek azonosításához szükséges adatokat.22 

2007 júliusában a  kormány Kenedi János vezetésével egy Szakértői Bizottsá-
got állított fel a titkosszolgálatoknál maradt állambiztonsági iratok feltárására és az 
iratok kutathatóságával, a bennük szereplő adatokhoz való hozzáféréssel és azok 
nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos javaslatok kidolgozására.23 A bizottság több 
hónapos munka után készítette el jelentését, amely – többek között – a következő-
ket javasolta: szét kell választani a „dossziétörvény” és az „ügynöktörvény” fogalmi 
elemeit és logikáját. Az utóbbi, vagyis az átvilágítás szempontjai ugyanis a kifeje-
zetten az információs kárpótlást szabályozó 2003-as törvénybe is belekeveredtek: 
a hálózati személy defi níciója kifejezetten lusztrációs logikát követ, azaz pontosan 
meghatározza azokat a kritériumokat, amelyek alapján valakit hálózati személynek 
lehet nevezni. Ez azonban – mutat rá a  jelentés – komoly akadályokat gördít az 
ügynököknek a  tudományos mezőben történő megnevezhetősége elé, hiszen ha 
valaki nem felel meg a fenti kritériumoknak, az könnyen beperelheti a történészt. 
A törvény ugyanis túl szűkre szabta a hálózati személy fogalmát, amely ráadásul 
nem is felel meg a korabeli defi nícióknak. Ez pedig megnehezíti a  törvény által 
deklarált célt, az állambiztonsági múlt minél teljesebb megismerését.24 A hazai bí-
rói gyakorlat igazolta a jelentésben megfogalmazott aggodalmakat: azt a történészt, 
aki az állambiztonsági források alapján hitelt érdemlően kimutatja valakiről, hogy 
hálózati személy volt, megbüntetik, ha arra a valakire nem illik a 2003-as törvény-
be foglalt meghatározás. Ez a gyakorlat nem egyszerűen óvatosságra, körültekintő 
fogalmazásra, hanem sok esetben öncenzúrára készteti a kutatót.

Miután a bizottság nem akadt a nyomára addig ismeretlen, a titkosszolgála-
toknál rejtőzködő állambiztonsági iratoknak (egyedül a mágnesszalagokra kimen-
tett számítógépes adatbázisokra hívta fel a fi gyelmet),25 a fő cél a „dossziék”, azaz 
az állambiztonsági iratok kutathatóságának a javítása lett. Igazából ekkor került 
a közbeszédbe az aktanyilvánosság tematikája, de a bizottsági jelentésben foglal-
takhoz képest eltérő jelentéssel: azt sugallva, mintha az állambiztonsági iratok egy-
általán nem lennének hozzáférhetőek a kutatók és a széles nyilvánosság számára. 

22 37/2005. (X. 5.) AB határozat. Magyar Közlöny 2005. október 5. 7153–7159. Vö. Kónyáné Kutrucz 2012.
23 190/2007. (VII. 23.) Korm. sz. rendelet az állambiztonsági iratok átadása teljesítésének értékelé-

séről. Magyar Közlöny 2007. július 23. 7172.
24 Ripp 2008: 38. Baráth és mások 2008: 388.
25 Baráth és mások 2008: 390.
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A mágnesszalagokról már az 1995-ös iratfeltáró bizottság beszámolója is 
említést tett, ám ezek akkor nem kerültek a  fi gyelem középpontjába. A  Szakér-
tői Bizottság javaslata nyomán 2009-re digitálisan archiválták a szalagokon lévő 
adatokat, a következő év áprilisában pedig a kormány elrendelte az adatállomány 
titokvédelmi felülvizsgálatát, a  minősítésüket elvesztett adatok ÁBTL-nek való 
átadásának előkészítését. Erre azonban – az NBH hozzáállása és az új kormány 
döntése következtében – akkor nem került sor. 2015 nyarán a Nemzeti Emlékezet 
Bizottsága (NEB) és az ÁBTL munkacsoportot alakított, amely az NBH helyé-
be lépett Alkotmányvédelmi Hivatalt felügyelő belügyminiszter egyetértésével 
megkezdte a szalagok tudományos feltárását. Ennek 2017 márciusában elkészített 
javaslata26 nyomán fogadták el azt a törvénymódosítást, amely lehetővé tette a sza-
lagokon lévő operatív és hálózati nyilvántartás, valamint kémelhárítási adattár, 
egészen pontosan a minősítésüket elvesztő adatok átadását a Történeti Levéltár-
nak. (Erre 2018-ban került sor.) A jogszabály értelmében egyébként az ÁBTL újra 
titkosszolgálati szaklevéltárrá vált, vagyis az 1990-től működő nemzetbiztonsági 
szolgálatok iratainak a gyűjtését és őrzését is ellátja. (Pontosabban ellátja majd, ha 
a titkosszolgálatok valamikor átadják irataikat.)27 

***

Az 1990 előtti állambiztonsági iratanyag elhelyezésére és kezelésére külön intéz-
ményt hoztak létre, mintegy kiszakítva a szocialista korszakbeli és általában a mo-
dernkori magyar államapparátus irategyütteséből. (Már az 1995-ben elfogadott 
levéltári törvény kimondta, hogy az 1994. évi XXIII. törvényben meghatározott 
szervek iratainak a belügyi irattári anyagától történő elkülönítését, őrzését, kezelé-
sét és használatát külön törvény szabályozza majd.)28 Bár szakmailag is indokolható 
döntésről volt szó, a lépést alapvetően emlékezetpolitikai megfontolások indokolták. 
A 2003-ban felállított ÁBTL azért vesztette el nemzetbiztonsági szaklevéltár jellegét, 
mert a felkért szakértők kifogásolták, hogy a nem jogállami és jogállami titkosszol-
gálatok iratait ugyanaz az intézmény gyűjtse és kezelje.29 Hasonlóan érvelt a 2007-
ben megalakított Szakértői Bizottság is, mondván, a jogállami titkosszolgálatok ira-
tainak „természetes helye” a Magyar Országos Levéltárban van.30 Gondoljunk csak 

26 A NEB és az ÁBTL közös munkacsoportjának jelentése [2017.] 
27 2017. évi XCIV. törvény az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az 

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény és 
egyes kapcsolódó törvények módosításáról. Magyar Közlöny, 100. sz. 2017. június 27. 9782–9784.

28 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről. 
Magyar Közlöny 1995. június 30. 3018–3026.

29 Észrevételek a  T/541. és a  T/542. számú törvényjavaslatokhoz [2002]. Közli: Halmai (szerk.) 
2003: 284.

30 Ripp 2008: 34.
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bele: azzal kapcsolatban semmiféle aggály nem merült fel 1989 után, hogy a nem 
jogállami és jogállami vízügyi igazgatás, oktatásügy, bírósági rendszer vagy akár 
a  bűnügyi rendőrség iratait ugyanaz a  levéltár őrizze. (Az aggályok persze az ál-
lambiztonsággal kapcsolatban is eltűntek, hiszen az ÁBTL 2017-ben ismét titkosz-
szolgálati szaklevéltárrá vált. Ez is mutatja az emlékezetpolitikai mezőnek a 2010-es 
években bekövetkező lényegi változásait.) 

Ebben a szemléletben nem nehéz felfedezni a totalitárius paradigmára jellem-
ző gondolkodásmódot. A törvények, alkotmánybírósági határozatok és a külön-
böző szakértői bizottságok jelentései 1989-et éles cezúraként, „jogállami forrada-
lomként”, a pártállami diktatúra időszakát pedig „a társadalomnak” „a hatalom” 
általi totális elnyomásaként jelenítik meg. Az 1995-ös iratfeltáró bizottság szerint 
például a Magyar Köztársaság Belügyminisztériumának deklarálnia kellett volna, 
hogy nem vállal folytonosságot az 1990 előtti „rendőr-minisztériummal”, és „a 
történettudományra bízza a néhai diktatúra minden titkát”.31 Ebben a kizárólag 
tetteseknek és áldozatoknak szerepet adó „mesternarratívában” a titkosszolgálat 
a diktatúra legfőbb támasza, amelynek beosztottai és titkos informátorai egyértel-
műen elkövetőként jeleníthetők és jelenítendők meg. Ez magyarázza, hogy miért 
az állambiztonsági iratok kerültek a közelmúlt megismeréséről, „a múlttal való 
szembenézésről” szóló viták fókuszába, illetve miért az „ügynök” vált a szocialista 
korszakról szóló diskurzusok meghatározó alakjává.32 

Mindebből következően a  diktatúra megszűnte után a  titkosszolgálati múlt 
feltárása, a tettesek megnevezése és megbüntetése az addig elnyomott társadalom 
ügyeként exponálódik. Kiválóan mutatja ezt az első átvilágítási törvényjavaslat 
indoklása, amely a társadalom igazságérzetére hivatkozva kívánta kizárni a köz-
életből a „III/III-asokat”.33 Az állambiztonsági múltról szóló közéleti diskurzusban 
azóta is rendre hivatkoznak a téma iránti széleskörű érdeklődésre.34 Kétségtelen, 
hogy a TH, majd az ÁBTL az általa őrzött iratanyag mennyiségéhez viszonyítva 
a leglátogatottabb levéltárnak számít, az állambiztonsági iratokat – a levéltár 2014. 
évi munkabeszámolójának címét idézve35 – „szakadatlan állampolgári és kutatói 
érdeklődés” kíséri. (Az állampolgári betekintési kérelmek kapcsán érdemes meg-
említeni, hogy míg kezdetben döntően az egykori megfi gyeltek, meghurcoltak és 
joghátrányt szenvedettek fordultak az intézményhez, addig a 2010-es évek elejétől 
egyre inkább a leszármazottaik, a gyerekeik, sőt az unokáik kérik ki az iratokat.)36 
Mindezek ellenére erősen kérdéses, hogy az állambiztonsági iratok által kiváltott 

31 A Belügyminisztériumi Iratfeltáró Bizottság jelentése, 1995. június 30.
32 Apor–Horváth 2017. Vö. Rainer 2014.
33 Idézi: Hack 2003: 69. 
34 Legutóbb pl. Ungváry 2017: 65., 88.
35 Szakadatlan állampolgári és kutatói érdeklődés, 2015. 
36 Nemzedékváltás, 2012: 5–6.
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emlékezés (és a kutatások nyomán létrejövő történeti tudás) társadalmi szinten 
mennyire interiorizálódik. 

A kádári állambiztonságtól örökölt „javakról” szóló diskurzus voltaképpen a hi-
ányról szól: az átvilágítás hiányáról, a sosemvolt ügynöklisták hiányáról, az ügynö-
kakták nyilvánosságának hiányáról; és – úgy általában, ami mindezeket egyszerre 
tartalmazza – „a múlttal való szembenézés” hiányáról.37 Különösen érdekes, hogy 
az ügynökakták nyilvánosságának követelése azt követően került a fókuszba, hogy 
az állambiztonsági iratok nyilvános közlevéltárba kerültek és ezáltal az érintettek 
és a kutatók számára hozzáférhetővé váltak. Arról nem is beszélve, hogy a hasonló 
jellegű titkosszolgálati anyagok rendszerint hosszú évtizedek, olykor csak egy 
évszázad múltán válnak kutathatóvá, ha azzá válnak egyáltalán. Kétségtelen, hogy 
az 1990 előtti titkosszolgálati dokumentumok töredékesen maradtak fenn, illetve 
kerültek levéltárba – ám ez szinte valamennyi levéltári iratanyag jellemzője. Mégis, 
egyedül az állambiztonsági iratok hiánya, illetve a  meglévő és levéltárba került 
iratokhoz való hozzáférés vált élénk közéleti viták tárgyává. Ezen persze a nincs 
mit csodálkozni: a  hatalmi intézményekkel, köztük a  levéltárakkal szemben 
mindig is jelentkezik egyfajta bizalmatlanság, azzal vádolva azokat, hogy elzárják 

„a hatalom” számára kellemetlen iratokat.38 
A témával kapcsolatos diskurzusban a  hiány folyamatos, már-már rituális 

felemlegetése alapján talán úgy fogalmazhatnék, hogy „a társadalom” 1990 után 
nem az iratokat, hanem azok hiányát vette birtokba; nem annyira az iratok, mint 
azok hiánya láncolta magához a  közösségi emlékezetet, és vált közösségterem-
tő „hellyé”. Mindez teljesen érthető. Az örökség fogalma ugyanis nem egyszerűen 
az örökölt javak feltérképezésére, lajstromozására szolgál: a „birtokbavétel aktusa 
és gesztusa […] az identitás formálásának jegyében történik” – fogalmaz Erdősi 
Péter és Sonkoly Gábor.39 Az 1990 utáni emlékezetpolitika a magyar társadalomra 
a diktatúra áldozatának szerepét osztotta, a szenvedéstörténet pedig, mutatott rá K. 
Horváth Zsolt a Terror Háza kapcsán, nem a „múlttal való szembenézés”, hanem 
a hárítás aktusát támogatja, amennyiben a kollektív felelősség felvállalása helyett 
megelégszik a (társadalmon, nemzeten kívülre helyezett) tettesek felmutatásával.40 
Ebbe az emlékezetpolitikai konstrukcióba beilleszthető, a  tudományos-kritikai 
refl exiót nélkülöző, a racionális megismerést és a vitákat kizáró áldozatnarratíva 
viszont nem igényli a levéltári iratokhoz hasonló materiális fogódzókat. 

Az iratok mint történeti források ráadásul nem feltétlenül támogatják a totali-
tárius beszédmódot, a belőlük kiolvasható történetek ugyanis nem mindig, meg-
kockáztatom, többnyire nem illeszthetőek be probléma nélkül a  tettes–áldozat 

37 Legjobb példa erre: Ungváry 2017.
38 A Vichy-kollaboráció francia feldolgozása kapcsán erre mutat rá: K. Horváth 2015b: 282.
39 Erdősi–Sonkoly 2005: 77.
40 K. Horváth 2015a: 168.
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dichotómiába.41 Az állambiztonsági iratok tehát nem alkalmasak arra, hogy „a 
múltat az áhítat (pietás) és ünnepélyesség, a tisztelet és a gyász övezetébe” vonják.42 
Amennyiben viszont nem szolgálják a történelem emlékezetté változtatását, úgy 
az iratok emlékezetpolitikai státusza is megkérdőjelezhető. A korábbi, kitüntetett 
státusz elvesztése felé mutat, hogy az ÁBTL 2017-ben „normális” szaklevéltárrá 
vált, egyben reprezentálva a titkosszolgálatok történeti folytonosságát is. Sőt, az 
iratok örökség-léte is megkérdőjeleződött pár éve: 2010 végén a  kormány hatá-
rozatot hozott arról, hogy az illegitim módon keletkezett adatokat tartalmazó ál-
lambiztonsági iratokat eredetiben kell kiadni a megfi gyeltek számára. A javaslat 
és a különböző nyilatkozatok alapján ez egyet jelentett volna a közös kulturális 
vagyon privatizálásával, lényegében lehetetlenné téve kutatómunkát, azaz a  kol-
lektív információs kárpótlást. Szerencsére a történettudományos, levéltári és jogi 
szempontból is abszurd, a gyakorlatban pedig kivitelezhetetlen tervet egy év el-
teltével visszavonták.43 (A javaslat az érintettek adatainak védelemére hivatkozott; 
ennek kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a  szigorú adatvédelmi szabályok és 
az adatvédelmi hatóságok még szigorúbb gyakorlata általános, azaz távolról sem 
csak az állambiztonsági iratok kutatását megnehezítő – ha tetszik, veszélyeztető – 
problémát jelent.)44 

Mindenesetre a 2010-es terv puszta megfogalmazása a döntéshozók részéről 
annak a felismeréseként is értelmezhető, hogy az állambiztonsági iratanyag nem 
annyira az emlékezet, mint inkább a történelem helye.45 

Források

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) 
4.2. Állambiztonsági parancsgyűjtemény.

Magyar Közlöny 1990–2017

Hivatkozott irodalom

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levél-
tára közös munkacsoportjának jelentése az 1990 előtti állambiztonsági szervek 

41 Takács 2014.
42 Tamás 2003: 13. Vö. K. Horváth 2015c: 320–323.
43 Iratprivatizálás, avagy a közelmúlt jövője, 2011. 5–26. Nemzedékváltás, 2012: 8–10.
44 Lásd pl. Ungváry 2017: 152–169. 
45 Vö. Apor 2002.
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Halmágyi Miklós

Bibliai motívumok a középkori magyar 
eredethagyományban

A magyarok eredete

Középkori szerzők munkáiban gyakori eredeztetési megoldás, hogy saját koruk 
népeit bibliai személyektől és népektől származtatták.1 Ez a  módszer alkalmas 
volt arra, hogy egyes embercsoportokat megdicsőítsenek, másokat megalázzanak. 
Tanulmányomban a következő kérdésekre keresek választ: a középkori magyaror-
szági szerzők mely bibliai személyektől származtatták a magyarságot és a magyar 
uralkodócsaládot? A fölhasznált bibliai motívumok mennyiben voltak összhang-
ban a Biblia eredeti összefüggésrendszerével és a motívumoknak abban betöltött 
szerepével? Rámutatok két példa erejéig arra is, hogy a bibliai témájú történetírás 
miként ihlette meg a későbbi századok magyar költészetét.

Az első (?) fennmaradt gesztánk szerzője,2 Anonymus Álmost és Árpádot, tehát 
a magyar uralkodócsaládot Jáfet fi ától, Magógtól eredeztette. Ez megfelel a szokásos 
eredeztetési divatnak, hiszen az európai népeket Jáfettől volt szokás származtatni.3

Kézai Simon már az Ószövetségtől elrugaszkodó, problematikusabb eredez-
tetési megoldást használt. Jóllehet ő is a  jáfetita származtatást alkalmazza, azon-

1 Jelen tanulmányhoz hasonló írásaim: Halmágyi 2014a: 9–28; Halmágyi 2018; Halmágyi 2019. 
A  témához lásd még az Szegedi Tudományegyetem bölcsészkarán a  vezetésem alatt készült 
BA-szakdolgozatot: Szombat 2015. 

A középkori példák előtt ókoriak is hozhatók: Josephus Flavius Magógtól származtatja 
a szkítákat, Gómertől a galatákat. Szent Jeromos Jáfet fi ától, Tubáitól eredezteti a hispániaiakat. 
A középkorba átlépve az első idevágó szerző Sevillai Izidor, aki Magógtól származtatja a góto-
kat és szkítákat, a  galatákat a  gallokkal azonosítja. (Borst 1958: 388, 446–456; illetve Sevillai 
Izidor 1998: 28–29.) Tours-i Gergelynél szerepel, hogy az emberiség Szemtől, Kámtól, Jáfettől 
származik, de azt, hogy a  frankok Jáfettől származnak, nem írja. (Borst 1958: 457.) Fredegar 
Jáfettől származtatja a gallokat. (Fredegar 1888: 21; Borst 1958: 459–461.) Az íreknél is megjele-
nik a Jáfettől való eredet. (Borst 1958: 468.) Az orosz őskrónika Jáfettől származtatja a szlávokat. 
(Régmúlt 2015: 16; lásd még: Fóti 1913: 46−47.)

2 „Anonymus” saját magát Béla király egykori jegyzőjének vallja. Kijelentése alapján mind a négy 
Béla nevű királyunk korával kapcsolatba hozták már, sőt, olyan vélemény is napvilágot látott, 
hogy a  Névtelen műve későbbi hamisítvány volna. A  legutóbbi időben Juhász Péter II. Béla 
jegyzőjének tekinti, és a 12. századba helyezi a működését. (Juhász 2019.)

3 Anonymus 1999: 35; Anonymus 1975: 78; Krausz 1898: 197.
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ban a  leszármazási sorban szerepeltet egy bizonyos Th ana nevű őst, akit hiába 
keresnénk a Bibliában. Th ana neve hasonlít a Tanais (Don) folyó nevéhez, ezzel 
a sztyeppei eredet felé mutat. Kézai szerint Th ana fi a Menroth, Hunor és Magor 
apja, akiktől a hunokkal azonosnak tartott magyarok származnak. A Menroth né-
valak a bibliai Nimród nevének lehet egy alakváltozata. Nimród azonban a Biblia 
szerint Kám leszármazottja, nem pedig Jáfeté. Úgy tűnik tehát, hogy Kézai Men-
rothra bibliai személyként tekint, ám hősét a Szentírástól eltérő összefüggésrend-
szerbe helyezi.4

A Kézainál megismert leszármazási sorhoz hasonló neveket találunk a  Ká-
roly-kori krónikáshagyományban is. Ott is Jáfet leszármazottja Th ana, az ő fi a 
Nemprot (Nimród). A Károly-kori szerkesztő bizonyára hasonló forrást használt, 
mint amiből a 13. századi Kézai Simon is dolgozhatott, esetleg Kézai munkájából 
merített.5

A Nagy Lajos korában dolgozó krónikaszerkesztő nem fogadta el azt a nézetet, 
hogy a magyarok Nimródtól származnának. Szerinte a magyarok őse nem lehet 
az a Nimród, aki a Noé által megátkozott Kám leszármazottja. Itt érdemes újraol-
vasni a Bibliában, hogy kit átkozott meg Noé! A Teremtés könyvének 9. fejezete 
szerint miután Noé megrészegedve meztelenre vetkőzött, Kám látta meg először 
ebben a méltatlan állapotban. Miután szólt a  testvéreinek, Szemnek és Jáfetnek, 
csak azok ketten siettek az apjuk segítségére. Tehát Kám nem segített neki, ráadá-
sul Szem és Jáfet apja szemérmét sem látta, mert elfordították az arcukat. Logikus 
volna, hogy Noé Kámot átkozza meg, átka azonban Kám fi át, Kánaánt sújtja. Nim-
ród a Teremtés könyve szerint Kús fi a, Kús pedig Kám fi a – nem Kánaáné – tehát 
Nimród kívül esik a  megátkozott vonalon. A  Lajos-kori krónikás miért mond-
ja mégis, hogy Kám a megátkozott fi ú? Feltételezhetően vagy rosszul emlékezett 
a Bibliára, vagy bibliakivonatból dolgozhatott. Talán egyáltalán nem akarta közei 
rokonságba hozni a magyarokat Kámmal, az átok előidézőjével. A Lajos-kori kró-
nikás egyébként Jáfet fi ától, Magógtól eredeztette a magyarokat.6

4 Keza 1999: 4. fejezet, 143–144; Kézai 1999: 90–92. Th anáról: Domanovszky 1906: 26–28; Györff y 
1993: 206. A Menumorout (Ménmarót) név rövidülésének tartja a Menroth alakot: Horváth 
1963: 460. Kristó szerint „Menroth neve a hagyományból való” (Kristó 1972: 2.) Györff y György 
alapján azonban rámutathatunk arra is, hogy a  Biblia kéziratos variánsaiban fellelhető az 
M-mel kezdődő alak is a gyakoribb N-es változat mellett. Illetve egy 13. századi párizsi kódex-
ben a Memroth alak olvasható. (Györff y 1993: 207.)

5 „[…] Nemprot gygas fi lius Th ana, exemine Yaphet oriundus […]. Nemproth igitur gygans 
post linguarum confusionem terram Euilath dicitur introisse, que regio Persidem isto tempore 
nominatur, ibique duos fi lios, Hunor scilicet et Mogor de Eueth sua coniuge geenravit, ex qui-
bus Huni sive Hungari sunt egressi.” (Chronica 1999: 4. fejezet, 247–250.)

Lásd még: Chronica 1973: 7. A Membroth alak feltűnik a Pozsonyi krónikában. (Chronicon 
Posoniense 1999: 13–14; lásd még: Pozsonyi krónika 2006: 13–14; Krausz 1898: 112, 197.)

6 Chronica 1999: 4. fejezet, 247–249. Rózsa Huba mutat rá arra, hogy Noé nem Kámot, hanem 
Kánaánt átkozza meg. A bibliai szöveg annak a megmagyarázására törekedhetett, hogy Palesz-
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Antonio Bonfi ni, aki Itáliából érkezett Magyarországra, egészen sajátos ere-
deztetési megoldást közöl. Nála a  magyar uralkodócsalád – Árpád és Álmos – 
Nimród leszármazottai, Nimród Kús fi a, Kús Kám fi a. Kám azonban Jáfetnak nem 
testvére, ahogy a Bibliában olvassuk, hanem fi a. Ez a levezetés bizonyos tekintet-
ben hű a korai magyar hagyományhoz, mely Jáfettől és Nimródtól származtatja 
a magyarságot vagy az uralkodó dinasztiát. Ugyanakkor a Bibliához is hű abban 
a tekintetben, hogy Nimródot Kámtól származtatja. A leleményes újítás abban áll, 
hogy szerepeltet egy olyan Kám nevű személyt, aki Jáfetnak nem testvére, hanem 
fi a. Bonfi ni ugyanakkor távolságtartó a  leírt eredeztetéssel szemben. Fenntartja 
annak a lehetőségét, hogy koholmányról van szó.7

A nyelvzavar tornya és Nimród

Az Anjou Károly korabeli krónikás szerint Nimród építi a nyelvzavar tornyát, 
Kézainál a Menroth névváltozattal szereplő személy a torony építője. Hová he-
lyezik ezt az építményt a különböző források? A Biblia szerint a bábeli torony 
Sineár földjén épült, mely a történelmi Sumerral azonosítható. Ez a térség, vala-
mint Babilon a Tigris és az Eufrátesz közének déli részén fekszik. Kézai Simon-
nál azt olvashatjuk, hogy a nyelvzavar tornya „Núbia és Egyiptom között feküdt, 
s maradványait a Memphisből Alexandriába tartók ma is láthatják”.8 Az Úr ha-
ragját kiváltó építményt tehát Kézai Afrikába helyezi. Ezen felül megkettőződik 
a helyszíne: Núbia ugyanis Egyiptomtól délre van, Memphis és Alexandria pe-
dig Egyiptom északi részen. Memphis környékén magasodnak a piramisok, és 
erről tudhatott a magyar krónikás is.9 Mit kezdjünk azonban Núbia és Egyiptom 
határával?

Krausz Sámuel fi gyelemre méltó magyarázatlehetőségeket vázol. Ezékiel 
próféta könyvére mutat rá, ahol így szól az Úr: „Egyiptom földjét pusztává és 
sivataggá teszem, Migdoltól Szienéig és egészen Etiópia határáig.” (Ez 29,10) 
Máshol pedig: „Migdoltól Szienéig kard által hullnak el…” (Ez 30,6) Migdol 

tina területén milyen népességi viszonyok voltak az izraelita királyság idején. Az őslakos kánaá-
niták háttérbe szorultak a jáfetita fi liszteusokkal és a szemita zsidókkal szemben. A fi liszteusok 
hatalmát Dávid király „semlegesíti” ugyan, de teljesen nem tudta őket beépíteni az izraelita 
királyságba. (Rózsa 2002: 287, 293, 294.) A 7. századi szír Kincsesbarlang című munka szerint 
Kám, illetve Ormos István fordításában Hám, nemcsak meglátja, hanem ki is neveti az apját, 
Noét, ám Noé Hám fi át, Kánaánt átkozta meg. A  szerző erre azt a magyarázatot adja, hogy 
Kánaánt gyerekkorában megszállta a Sátán. (Kincsesbarlang 1985: 31–32; Krausz 1898: 202.)

7 Bonfi ni: I. tized, 2. könyv, 46–47; I. tized, 9. könyv, 188–189; Krausz 1898: 197.
8 „Sita etenim erat inter Nubiam et Aegyptum, cuius antiquilia cernuntur usque hodie euntibus 

de Menphis Alexandriam.” (Keza 1999: 4. fejezet, 144; Kézai 1999: 91.)
9 Veszprémy László 25. jegyzete Kézai művéhez. (Kézai 1999: 127.)
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Egyiptom északi részén levő település, Sziené – a mai Asszuán – Egyiptom déli 
részén található. Migdoltól Szienéig azt jelenti, hogy Egyiptom egész hosszában. 
A migdol szó azonban héberül tornyot jelent, így ugyanaz a héber fordulat két-
féleképpen is visszaadható: „Migdoltól Szienéig”, illetve „Sziené tornya”. A latin 
bibliafordítás, a Vulgata ez utóbbi megoldást alkalmazza. A középkori magyar 
krónikás fejében tehát kialakulhatott egy kép a Szienénél, Egyiptom déli részén 
álló toronyról.10

Egyiptomban valóban volt Babilon nevű település, több szerző is említi 
az egyiptomi Babilont.11 Ők azonban nem beszélnek arról, hogy ott állt volna 
a  nyelvzavar tornya, melynek Egyiptomba való helyezése jelen tudásom sze-
rint a  magyarországi szerzők sajátja. Mügelni Henrik, szász történetíró Nagy 
Lajos király idejében járt Magyarországon, megismerte a  magyar krónikásha-
gyományt, sőt, maga is megírta a magyarok történetét, német és latin nyelven 
egyaránt. Mügelni Henrik az Anjou Károly korabeli magyar krónikaszerkesztés 
alapján dolgozhatott.12 Említésre méltó eltérés Mügelni Henrik szövege és a ko-
rábban keletkezett magyarországi szövegek között, hogy míg a korábbi szerzők 
Babilon említése nélkül helyezik Egyiptomba a nyelvzavar tornyát, addig Hen-
rik egyenesen Bábel tornyáról ír, amit egyébként ő is Egyiptomba helyez.

Az egyiptomi nyelvzavar tornyának gondolata a későbbi századok magyar 
költészetét is megihlette. Idézzük föl a  következő sorokat: „Ugy vagyon mi 
dolgunk, mintha Aegyiptomban, / Babylonnak Tornyát épitnénk Házánkban.” 
Régi magyar irodalmunk kevéssé ismert részlete, de a  teljes költemény első 
sora már jóval híresebb. Így kezdődik: „Boldogasszony Anyánk, régi nagy pát-
rónánk…” A legrégibb szövegvariáns 9. versszakában olvasható az egyiptomi 
Bábel tornyának építőivel vont párhuzam.13 Igen valószínű, hogy valamelyik 
középkori magyar szerző földrajzi világképe lehetett hatással a régi könyörgés 
szerzőjére is. Fontos kérdés: miért megy úgy a „mi dolgunk”, mintha ezt a tor-

10 A Vulgatából: „a turre Syenes usque ad terminos Aethiopiae” (Ez 29,10); „a turree Syene” (Ez 
30,6) (Biblia Téka 2011; Krausz 1898: 113, 115, 116–117.)

11 Az Egyiptomban levő Babilonról lásd: Becker 1960: 844–845. Az adatért köszönet Kovács Szil-
viának. Középkori szerzők közül Egyiptomba helyezte Babilont Chabannes-i Adémar, Radul-
fus, Glaber, Freisingi Ottó. (Halmágyi 2014b: 6; Kézai 1999: 127 [Veszprémy László 25. jegyzete 
Kézai művéhez].)

12 „do waz der ryse, Kana sun, aus dem samen Japhet geporn. Der begund do mit sein geslechte 
pawen den tum (sic) Babel, ob die sinfl ut keme, daz sie da muchten bleiben […]. Der selb 
turn ist gelegen czwischen Nubia und Egipten, alz man yn siht, ver von Nymphia (sic) zeuht 
gen Alexandern (sic).” (Mügeln, Germanice 1999: 107.) „Undarum pro tutela / Babel Nemprot 
construxit” (Mügeln, Rythmicum 1999: 235.) 

Mügelnről lásd továbbá: Domanovszky 1907; Bagi 2018.
13 Gacs 1938: 56. Lásd még: Ének a Boldogságos Szűzről. In: Varga (szerk.) 1977: 639–640, jegy-

zetek, 848–849; továbbá http://szelence.com/katolikus/boIdogasszony.html – Letöltés: 2019. 
március 29.
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nyot építenénk? A szerző talán a gőg bűnében látja saját korának népét – saját 
magát is beleértve –, hiszen a bábeli torony építői is gőgösek voltak, mikor az 
eget ostromolták.14

Térjünk vissza kiindulópontjainkhoz, Kézaihoz és a Károly-kori szerkesztés-
hez, melyek szerint Menroth (illetve Nimród) építi a nyelvzavar tornyát! A Bib-
liában olvasunk Nimródról is, a bábeli toronyról is, arról azonban nem, hogy 
Nimród építette volna ezt a tornyot. Ez a fordulat Josephus Flaviusnál bukkan 
föl. Őtőle meríthetett Szent Jeromos és Sevillai Izidor, tőlük kerülhetett a mo-
tívum a magyar történetírók művébe.15 Nimród a Bibliában aránylag semleges, 
nem igazán negatív fi gura. Első uralkodóként, nagy vadászként vagy – miként 
a héber eredetiben álló „gibbór cajid” alak megengedi – hős vadászként szere-
pel.16 A Talmudban és a korai keresztény szövegekben már negatív alak. Izidor 
szerint ő tanítja tűzimádásra Perzsia népét.17 Mindezzel együtt a magyar króni-
káshagyomány egy vonulata fölvállalja Nimródot mint a magyarság vagy a ma-
gyar uralkodócsalád ősét.

A görög bibliafordítás, a  Septuaginta „gigasz”-nak nevezi. A  latin Biblia, 
a Vulgata a 8. versben a „potens” szót használja Nimródra, a 9. versben azonban 
a „robustus”-t: „erat robustus venator coram Domino” (Gen 10,9).18 A Képes 
Krónika családja a Vulgatából való idézettel jellemzi őt: „Ipse cepit esse potens 
in terra”, valamint: „»Et erat robustus venator«”. Ugyanezek a krónikák értelme-
zik is a bibliai szöveget: a „robustus venator”-hoz hozzáteszik: „id est oppressor 
hominum”, vagyis az emberek elnyomója. A krónikacsalád hangsúlyozza, hogy 
Nimród „contra Dominum”, az Úr ellen építi a tornyot. A fordulat a Károly-kori 

14 Mivel a  torony építőinek összezavarta nyelvét az Úr, így a könyörgés idézett motívuma utal-
hat az összezavarodottságra, széthúzásra is, ezen keresztül pedig a vers beszélője rosszallhatja 
a  protestantizmus magyarországi jelenlétét. (Esze 1965: 359; Szentiványi 1707: 3.) A  jezsuita 
szerzetes Szentiványi Márton protestáns irányzatok közötti, és egy-egy irányzaton belüli ellent-
mondásokról értekezik a torony kapcsán. A költeményt már közölte Szoszna Demeter György 
1710-1720 körül az énekeskönyvében. (Halmágyi 2014b: 1–9.) Az énekeskönyvről lásd: Gacs 
1938.

15 Flavius Josephus 1737: I, 4,2–3. „Kézai azonban nem innen idéz, hanem talán Isidorus: Chronica 
... cap. 21. A korábbi krónikások által használt Jeromos: Commentarium in Esaiam című műve 
leírását bővíti Izidor alapján.” (Kézai 1999: 126–127 [Veszprémy László 24. jegyzete].)

Krausz szerint Josephus Béroszosztól vehette ezt a  fordulatot. (Krausz 1898: 23, 109–110.) 
Béroszosz a Kr. e. 3. században alkotott, görögül írt, de ismerte a mezopotámiai hagyományt. 
(Béroszoszról: Isidorus 1894: 430; Pongratz-Leisten 1997: 579–580; Komoróczy 1980: 581–634.)

16 Biblia 1976: Ter 10,9–12. „Hős vadász volt JHWH előtt. Innen a szólás: Hős vadász JHWH előtt, 
mint Nimród.” (Rózsa 2002: 307.)

17 „hanc turrem Nebroth gigans construxit, qui post confusionem linguarum migravit inde ad 
Persas eosque ignem colere docuit.” (Isidorus 1894: 22. fejezet, 430; Krausz 1898: 25.) A tűzimá-
dás motívuma szerepel a szír hagyományban is. (Kincsesbarlang 1985: 40.) A Kincsesbarlangban 
tehát nem teljesen pozitív színben tűnik fel Nimród.

18 Latina (Vulgata editionis). In: Biblia Téka 2011; Septuaginta 1979 (1935): Ter 10,9.
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szerkesztésben nincs meg. A Képes Krónika családja tehát negatívabbra színezi 
Nimród alakját, mint ahogy a Bibliában megjelenik, és mint ahogy a Károly-ko-
ri szerkesztésben előttünk állt.19 A ránk maradt magyarországi történeti hagyo-
mány másik része gygas-nak nevezte Nimródot.20 Ebben a  tekintetben a kora 
keresztény Izidorhoz hasonlóan jártak el.21 Magasságát azonban sem Izidor, sem 
az ismert magyar hagyomány nem számszerűsítette. Mügelni Henrik német és 
latin nyelvű művében már találunk számadatot: mindkét művében harminc kö-
nyök magas óriásként írja le Nimródot: „Der selb rysz Nemprot waz dreissig 
eln lang, alz dy hystorien sagen…”22 Illetve: „Nemprot avus Hunorum / Me re-
colo legisse, / Triginta cubitorum / In longum extitisse.”23 Honnan vette a szász 
mesterdalnok Nimród harminc könyöknyi magasságáról való ismeretét? Igaz, 
elhamarkodottság volna kijelenteni, hogy Mügelni Henrik a 12. században alko-
tó Honorius Augustodunensis – másnéven Autun-i Honorius – művéből vette 
át értesülést, mindenesetre az utóbbi szerzőnél a Bábelben elsőként uralkodó 
Nimród harminc könyök magas óriásként szerepel: „apud Babel primus regna-
vit Nemroth, gigas triginta cubitorum”.24 

Kámita eredeztetés

A dolgozat elején fölvetettem: a bibliai személytől való származtatás lehetőséget 
ad arra, hogy egy emberi közösséget megalázzanak vagy dicsérjenek. Honorius 
Augustodunensis Szemtől származtatta a szabadokat, Jáfettől a vitézeket, Kám-
tól a  szolgákat. Követte őt ebben az eredeztetésben a  németül író Lucidarius 
is.25 Kámtól volt szokás eredeztetni az afrikai népeket, mely ugyancsak magában 
rejtett bizonyos lebecsülést. Mályusz Elemér fölvetette, hogy a 11. századi ma-
gyar ősgeszta szerzője oly mértékben el akart határolódni a kereszténység előtti 
magyarságtól, hogy Kámtól eredeztette őket.26 Elméletével szemben az utóbbi 

19 Chronicon 1999: 4. fejezet, 247–248; Képes Krónika 2004: 10.
20 „Menrot gigans”. (Keza 1999: 4. fejezet, 143.) „Nemptor gygas”. (Chronica 1999: 4. fejezet, 247.)
21 Borst 1957: 142.
22 Mügeln, Germanice 1999: 108.
23 Mügeln, Rythmicum 1999: 236; Domanovszky 1907; Bagi 2018.
24 Honorius 1854: 166.
25 Honorius 1854: 166; Borst 1959: 655, 673.
26 „Az ősgesta a harmadik fi ú, Kám mellett döntött, bizonyságot téve, hogy minden büszkeség 

nélkül tekint a magyarság elődeire.” (Mályusz 1966: 713–762, 719.) Mályusz krónikaproblé-
mákat elemző részletes tanulmányának mindössze néhány oldala szól a magyarság eredezte-
téséről. A szerző hivatkozik a 14. századi krónikaszerkesztés különböző részeire. (SRH I. köt. 
254, 252, de ide kell még sorolni a 253. oldalt is.) A  leírás az egyik helyen szépnek, másutt 
visszataszítónak ábrázolja Szkítiát, a lakosokat pedig tétleneknek és inkább fekete bőrszínű-
eknek. Mályusz ugyan nem mutat rá határozottan az összefüggésre, de említi, hogy Kámtól 
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időben Szovák Kornél fogalmazott meg kritikát.27 Lényegében egyetérthetünk 
vele, hiszen a  legkorábbi fennmaradt történetíróink mind Jáfettől eredeztetik 
vagy a magyar uralkodócsaládot, vagy a magyar népet. Késő középkori szerzők 

– Th uróczy János, Bonfi ni – már Kámot is beépítik az ősök közé, bizonyára azért, 
mert fölfedezték az ellentmondást a korai magyar források szöveghagyománya 
és a Biblia között, vagyis hogy Nimród a Bibliában nem Jáfettől származik.28

Fontos kérdés: volt-e olyan középkori személy Magyarországon kívül, aki 
a népét vagy saját magát Kámtól származtatta volna? Két példát ismerek: Trier 
városát a helyi középkori hagyomány szerint egy asszír királyfi  alapította, bizo-
nyos Trebeta. Az elzászi Ebersheim kolostorában 1160 körül írt krónika is meg-
emlékezik róla. Írója szerint a kusita (tehát Kámtól származó) Nimród fi a Ninus 
volt, Ninus pedig egy jáfetita nőt vesz feleségül, Semiramist. Az ő gyerekük Tre-
beta, aki anyja vérfertőző szándéka elől menekült Európába, és alapította meg 
Triert. Az Ebersheimi krónika tehát Ninuson és Nimródon keresztül legalábbis 
részben Kámtól eredezteti az alapítót, de az ő esetében is megfi gyelhetjük, hogy 
az alapító anyja révén részben mégiscsak jáfetita. Arno Borst felhívja rá a  fi -
gyelmet, hogy ez az eredetmagyarázat a német és újlatin nyelvterület határán 
készült. Lehetséges tehát, hogy a soknyelvűségről szerzett mindennapos tapasz-
talatok hatására került be a mondába, hogy maga a város alapítója is különböző 
nemzetségekből ered.29

A másik példa Luxemburgi Károly cseh királyhoz, német császárhoz kapcso-
lódik (1316–1378), aki Prága közelében, Karlstein várában megfesttette a család-
fáját. A részben fi ktív ősök sorában ott szerepel Nimród – háta mögött a toronnyal 

–, valamint Kús, Kám és Noé.30 Luxemburgi Károly tehát fölvállalta ősként Kámot 
és Noét. A magyar krónikáshagyomány így nem az egyetlen, amely a saját népét 
Nimródtól származtatja.

volt szokás eredeztetni az afrikai népeket, és így Szkítia lakóinak sötét bőrszíne összefüggésbe 
hozható a  Kámtól való eredeztetéssel. Mályusz elméletének megértéséhez tudni kell, hogy 
a 14. századi szerkesztők régebbi munkákból is merítettek. (Mályusz 1966: 714, 718–720, 722.) 
Kristó meggyőzőnek tartja Mályusz elméletét, miszerint a korai forrás Kámtól származtatta 
a magyarokat. (Kristó 1970: 114–115.) Mályusz ugyan nem említi, de a krónikáshagyomány 
egyik vonulata szerint Nimród, a magyarok őse Egyiptomból – tehát Afrikából – származott: 
ez a származtatás további érv lehetne egy kámita eredeztetés mellett. Fontos azonban hang-
súlyoznunk, hogy a fennmaradt legrégibb források Jáfettől eredeztetik a magyarokat illetve 
a magyar uralkodócsaládot.

27 Szovák 2012; Szovák 2015: 139–150.
28 Th uróczy 2001: 4. és 6. fejezet, 15, 19–20.
29 Borst 1959: 668–669; lásd még: Gesta Treverorum 1848: 2. fejezet, 130; Borst 1958: 599.
30 Borst 1959: 845–846; lásd még: Neuwirth 1896.; illetve a Österreichische Nationalbib-

liothek Cod. 8330 HAN, Stammbaum Kaiser Karls IV. (https://www.europeana.eu/
portal/hu/record/2048602/data_item_onb_codices__2BZ116537209.html – Letöltés: 
2019. március 29.)
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Evilát földje

Krónikáink egy része szerint Nimród – miután nem sikerült felépítenie a tornyot – 
Evilát földjére költözött, és ő nemzette Hunort és Magort.31 A Nagy Lajos korabeli 
szöveghagyomány szerint Jáfet fi a Magóg költözik ide, és ő lett Hunor és Magor 
apja.32 Evilát földje ismét bibliai földrajzi névre emlékeztet. A Teremtés könyve 
szerint az Éden kertjét öntöző folyó négy ágra szakad: Tigris, Eufrátesz, Gichon, 
Pison. A Pison folyó pedig Havilla földjét öntözi33 (a Vulgatában Hevilath, Evilat). 
A 4. században görögül író Epiphanius szerint az indiaiak és az etiópok a Pison 
folyót Gangesznak nevezték, és ez a folyó veszi körül Evilát földjét. Epiphaniusnál 
tehát a  Gangesz mellé kerül egy olyan térség, melyet a  magyar krónikáshagyo-
mány magyar őshazaként mutat be.34 Ez a felállás eszünkbe juttathatja Ady Endre 
versét: „Jöttem a Gangesz partjairól…” Vajon elképzelhető-e, hogy Ady ismerte 
Epiphanius szövegét? Megvan a lehetősége. Krausz Sámuel ugyanis 1898-ban ta-
nulmányt jelentetett meg az Ethnographiában, melyben Evilát földjének hagyo-
mányáról értekezett, és tárgyalta benne Epiphanius sorait is. Ady Endre A  Ti-
sza-parton című, idézett verse 1905-ben jelent meg először a  Budapesti Napló 
hasábjain, majd 1906-ban az Új versek című kötetben is helyet kapott.35 Lótusz 
című vers, – mely ugyancsak említi a Gangeszt – 1902-ben jelent meg, majd 1903-
ban újra nyomdafestéket látott a Még egyszer kötetben.36 Ezek a munkák néhány 
évvel Krausz tanulmánya után kerültek a nyilvánosság elé. Megvan tehát az elvi le-
hetősége annak, hogy a Biblia és a magyar őstörténet iránt érdeklődő Ady Krausz 
cikke által megihletve írta a Gangeszről szóló sorait.37

31 Így olvassuk a Károly-kori krónikáshagyományban: „Nemproth igitur gigans post linguarum 
confusionem terram Euilath dicitur introisse, que regio Persidem isto tempore nominatur”. 
(Chronica 1999: 4. fejezet, 249–250.) Kézai Simon 13. századi gesztájában is hasonlóképpen 
olvasható a történet, nála azonban Hunor és Magor apjának Menroth a neve: ő az, aki Eiulath 
földjére érkezik. (Keza 1999: 4. fejezet, 144.)

32 „Ergo, sicut dicit Sacra Scriptura et sancti doctores, Hungari descenderunt a Magor, fi lio Iaphet, 
qui post diluvium anno quinquagesimo VIII-o, sicut dicit Sanctus Sigilbertus episcopus 
Antyochenus in cronica orientalium nationum, intravit terram Euilat et ex coniuge sua Enee 
genuit Magor et Hunor, a quo Magari et Huni sunt nominati.” (Chronica 1999: 4. fejezet, 249.)

33 Biblia 1976: Ter 2,10–14.
34 Krausz 1898: 300 (3. jegyzet), 301–302.
35 Ady 1988; Halmágyi 2018: 193.
36 A Lótusz című versről van szó. (Ady 1988.) Külön érdekesség, hogy Adynak egy publicisztikai 

munkája is említi a Gangeszt, de nem a csodás őshaza, hanem az elmaradottság jelképeként: 
„Hát ez Kolozsvár!... Ott nem látnak, mert nem akarnak látni. Egy csöpp aggódás nélkül el 
lehetne, ha lehetne tolni a Gangesz partjára vagy a Fidzsi szigetekre az egész várost.” (A história 
városa. Nagyváradi Napló 1903. január 22. In: Ady 1999: 1004.) Mindez jó példa arra, hogy 
ugyanaz a szerző ugyanazt az eszközt eltérő módon tudja fölhasználni, illetve másképen beszél 
publicistaként, mint költőként.

37 Halmágyi 2014a: 9–28; Halmágyi 2018; Halmágyi 2019.
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A fenti áttekintésből láthatjuk, hogy középkori történetírók bőven használ-
tak bibliai motívumokat népek eredeztetésénél, ám ezek a motívumok több eset-
ben különböznek attól, ahogy a Szentírásban eredetileg előfordultak. Egy igazán 
fontos kérdést azonban most csak megfogalmazni tudok, megválaszolni nem: az 
eredethagyományt író krónikás vajon mennyiben hitt abban a levezetésben, amit 
olvasói elé tárt, és a közönség miként fogadta az olvasottakat (hallottakat)? Ez egy 
további társadalomtörténeti, -lélektani elemzés tárgya lehetne.
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Csőgör Csaba

„…török gyerek megvágta…” 
Lehetséges-e új szemlélet a török hódoltság megítélésében?

A 2015-ös menekülthullám során Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor 
Brüsszelben kijelentette, hogy nem akarunk nagyszámú muszlimmal együtt élni. 
Mint a magyar kormányfő fogalmazott, erről nekünk van tapasztalatunk, mert itt 
voltak százötven évig.1

A kijelentésből világosan kitűnik, hogy a török kor negatív képe, a „Mohács 
utáni 150 évnek” a nemzeti történelem egyik legsötétebb idejeként való felfogása 
a magyar közgondolkodás szerves része. Az élő sajtótájékoztatón elhangzott „ta-
pasztalat” kifejezés pedig azt teszi plasztikussá, hogy a kollektív emlékezetünket, 
amelyet a történetírás, történelemoktatás és a művészetek generációk hosszú so-
rán alakítanak ki, szinte személyes tapasztalatként tartjuk számon. A konstruált 
történelemkép jelentős szerepet játszhat a  nemzeti önazonosság kialakításában. 
Ugyancsak természetes, hogy erre a konstrukcióra, a kollektív történelmi emléke-
zetre időnként nagyobb hatást gyakorolt a politikai propaganda és a mítoszterem-
tés szándéka, mint a tudomány eredményei. Ernest Renan már 1882-ben kifejtette 
Mi a nemzet? című legendás előadásában, hogy egy nemzet létrejöttében, identitá-
sában és megmaradásában nemcsak az számít, hogy a történetéből mire emlékez-
nek, hanem az is, hogy mit hagynak ki vagy mit hamisítanak meg belőle. Renan 
számára egyértelmű volt, hogy a nemzeti emlékezetben a mítoszoknak fontosabb 
szerepe van, mint a történeti tényeknek.2 A nemzeti összetartozás, a csoportszo-
lidaritás fontosabbnak tűnik a  történeti pontosságnál. A  kollektív emlékezet és 
a politika pedig kisajátítja saját céljaira a történelmet.

Ebből nem feltétlenül következik, hogy a történettudomány szándékosan és 
tudatosan venne részt a  történelem meghamisításában. A  történetírás és a  kol-
lektív emlékezet közt meglehetősen sokrétű, komplex kapcsolat áll fenn, mely 
gyakran öngerjesztő. Mindazonáltal a közhangulat, az adott korra jellemző véle-

1 Czinkóczi Sándor: Orbán: Nem akarunk együtt élni nagy számú muszlim közösségekkel, már 
ismerjük őket, itt voltak 150 évig. 444.hu 2015. szeptember 3. (https://444.hu/2015/09/03/orban-
nem-akarunk-egyutt-elni-nagy-szamu-muszlim-kozossegekkel-mar-ismerjuk-oket-itt-voltak-
150-evig - Letöltés: 2020. május 17.)

2 Idézi: Rieff  2017 (2016): 29.
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kedések és előítéletek alól általában a történészek sem mentesek. Időnként a saját 
koruk előképét, legitimációját keresik a korábbi eseményekben, és a múltat meg-
lehetősen gyakran használják fel napi politikai célok szolgálatára. Az így született 
történeti munkák pedig visszahatnak a kollektív emlékezetre.

Ennek az öngerjesztő folyamatnak a  működési mechanizmusát szeretném 
bemutatni egy konkrét példán. Engel Pál Valkó megyéről szóló tanulmánya3 és 
annak fogadtatása talán minden másnál jobban tükrözi, hogy a török hódoltság-
ról kialakult kép és egy konkrét mű miként hatnak egymásra. De mielőtt rátérnék 
a tanulmány elemzésére, először röviden át kell tekintenünk, hogy miként alakult 
ki és hogyan változott a török hódoltságról őrzött kollektív emlékezetünk.

Az elmúlt másfél évszázadban a  török hódoltság története gyakran szolgált 
párhuzamként vagy érvként az éppen aktuális politikai helyzetben. Terjedelmi 
okokból csak néhány példát említek, mely nem kívánja egy diskurzus vagy tör-
ténetszemlélet historiográfi ai áttekintését nyújtani. Viszont mindössze néhány 
példából is világosan kitűnik, hogy egy adott történeti korszak megítélése az idő 
haladtával teljesen eltérő társadalmi, politikai célokat szolgálhat. Legyen szó anti-
kommunizmusról vagy akár irredentizmusról, miközben a kialakult kép bizonyos 
elemei változhatnak, a kép magja megmarad.

A török hódoltság történetének bemutatását már Salamon Ferenc is felhasz-
nálta politikai célokra a korszak első tudományos igénnyel írt feldolgozásai közé 
tartozó, 1864-ben megjelent Magyarország a  török hódítás korában című mű-
ben. A  kiegyezés előtti Habsburg-abszolutizmus korában politikai jelentőség-
gel bírt annak bemutatása, hogy a  százötven éves török megszállás ellenére az 
ország megőrizte közjogi, nemzeti önállóságát. Salamon külön kiemelte, hogy 
a magyar korona szuverenitását a hódoltságban a magyar nemesség biztosította, 
nem a Habsburg-uralkodó. „Ebben a részben a magánjog volt mind a köz-, mind 
a nemzetközi jog alapja, – s az egyéni szabad cselekvés teremté az állam hatalmát.”4

A második példám a török kor nacionalista, irredenta célú felhasználási lehető-
ségét mutatja be. (El kell ismernem, hogy szélsőséges és ritka példa, hiszen ebben az 
esetben a politikai hatalom egyértelműen megfogalmazta, mit vár el a történettudo-
mánytól.) Klebelsberg Kunó a Magyar Történelmi Társulat 1918. április 25-i és 1920. 
május 14-i, tehát a háború utolsó szakasza idején és a konszolidáció kezdetén tar-
tott közgyűlései elé írt megnyitóbeszédében, majd a Magyar Helikon 1921. májusi 
számában is kifejtette, hogy a török források kiadásával kell érveket felsorakoztatni 
a trianoni béke, Magyarország feldarabolása ellen. „Ellenfeleink már a világháború 
előtt felvetették a kérdést, hogy a turáni magyarság állami létének Európa közepén 
megvan-e a létjogosultsága [...]?” Klebelsberg szerint „ennek a vádnak nincs más 
cáfolata, mint annak kimutatása, hogy fajunk időnként az emberiségnek nélkü-

3 Engel 2000.
4 Salamon 1864: 305.
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lözhetetlen szolgálatokat tett és hogy általában magasabb és tartalmasabb kultúrát 
tudtunk kitermelni és továbbfejleszteni, mint a bennünket környező és most a mi 
rovásunkra területileg naggyá tett népek [...]. A mi legnagyobb történeti érdemünk 
a nyugati kultúra védelme [...] a török terjeszkedés ellen.”5

Az ezeknek a politikai elvárásoknak is megfelelő történelmi képet legélesebben 
Szekfű Gyula foglalta rendszerbe a Magyar történet harmadik kötetében. Eszerint 
a  törökök elpusztították a virágzó országot, kiirtották, elrabolták, elüldözték az 
ott élő magyarságot, amely helyére idegenek telepedtek. Az ekkor létrejövő nem-
zetiségi állapotok egyenes következménye a trianoni területvesztés. Szekfű érve-
lése szerint a középkorban regionális nagyhatalmi szerepet betöltő, nagy jövőjű 
magyar nép ekkor süllyedt le a kis népek közé. Hogy nem követelhetjük vissza 
az elszakított területeket, hiába élnek ott magyarok, „ebben egyesegyedül a török 
uralom a bűnös, az ő magyarpusztító, idegeneknek utat nyitó századaival.”6

Miután a  második világháborút követően az irredentizmus teljesen eltűnt 
a magyar történetírásból, így a hódoltsággal foglalkozó kutatók publikációiból is, 
hamarosan megjelent a  török kor negatív képének egy új párhuzama, és az új 
megfeleltetés a hivatalos történetírás segítsége nélkül is elterjedt. A török–szovjet 
párhuzam egyértelmű volt Szekfű Gyula számára is. Kovács Imre visszaemléke-
zése szerint 1946 karácsonya körül egy beszélgetésük során Szekfű közölte vele: 

„Kérlek, ez egy új török hódoltság”. A kérdésre, hogy „addig is fog tartani?”, azt 
válaszolta, hogy „addig tart, ameddig a Szovjetunió tart.”7

A szovjet megszállás és a török hódoltság közti párhuzamot – természetesen 
– csak kevesen fogalmazták meg írásban. Közéjük tartozott Vizinczey István, aki 
külföldön és angolul kiadott regényében megírta, hogy a magyarok túlélték a tatár 
inváziót, a török hódoltságot, az osztrák és a német megszállást is. „Ezért csak ke-
vesen képzelték úgy, hogy az oroszok örökre maradnak: a kérdés csak az, hogy mi-
kor távoznak és hogyan.”8 Ez a párhuzam az idők folyamán teljesen a közgondol-
kodás részévé vált, amit mi sem bizonyít jobban, mint a szovjet csapatok kivonása 
idején oly népszerű versike: „Eridj haza, Iván, nem tart ez örökké, / Százötven év 
alatt sem lettünk törökké.”

A hódoltság színes mozaikkockái

A politikai célokat is szolgáló történetírás generációk hosszú során át konstruált 
a török korról egy képet, melynek magja a kollektív emlékezetben az ideológiai 

5 Idézi: Lukinich 1923: I.
6 Hóman–Szekfű 1935: 498.
7 Idézi: Dupcsik 2005: 192–193.
8 Vizinczey 2010 (1965): 161–163.
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változások ellenére állandó és szinte megkérdőjelezhetetlen maradt, miközben 
a  hangsúlyok eltolódhattak a  kutatók érdeklődésétől és a  társadalmi körülmé-
nyektől függően. Ebben a konstrukcióban a törökök nem tettek mást, csak gyil-
koltak, raboltak, lerombolták az országot és visszavetették fejlődését. Mindez 
kiegészül azzal a paradoxnak tűnő érveléssel, hogy miközben a török szinte min-
dent elpusztított, – a  Balkánnal ellentétben – mégsem tudta igazán meghódíta-
ni az országot. A hódítók nem eresztettek gyökeret, nem sikerült kiépíteniük és 
a magyarokra rákényszeríteniük a saját hatalmi rendszerüket. Idegenek maradtak, 
semmi közünk hozzájuk.

Ez az érvrendszer a magyar közgondolkozás egyik sarokköve lett, és történet-
írásunkat is máig befolyásolja. A szakirodalom jelentős része mind a mai napig 
erre a nézetre épít, ezt fejleszti tovább. Még az is előfordulhat, hogy mindeközben 
a szerzők a kép kialakítását megalapozó politikával és ideológiával nem értenek 
egyet. A történészeknek természetesen lehetőségük van, hogy munkáikban rész-
letesen kifejtsék, árnyalják és fi nomítsák ezt a történeti konstrukciót, de a politi-
kában és a közvéleményben, sőt a művészeti alkotásokban már csak nagyon leegy-
szerűsödve jelenik meg ugyanez a kép.

Talán le se kellene írnom, hogy ez a hódoltságkép elavult, évszázados előíté-
leteken, sztereotípiákon alapul és alapvetően hamis. Az értelmezés elfogultsága, 
irracionalitása gyakran már első ránézésre is feltűnő. Emellett a kisebb részkérdé-
sekkel foglalkozó tanulmányokból vagy a külföldi szakirodalomból válik egyértel-
művé, hogy a megrögzült, hagyományos szemlélet helyett egy alternatív képet is 
felvázolhatnánk, amely sokkal logikusabb, koherensebb leírást adna a hódoltság-
ról. Teljesen egyértelmű, hogy az Oszmán Birodalomban egyáltalán nem akarták 
az ott élőket elpusztítani, vallásukat megváltoztatni.9 A magyarságnak nem kellett 
élet-halál harcot vívnia megmaradásáért, nyelve és vallása megőrzéséért. Ebből 
következik, hogy nem feltétlenül szorították ki őket idegen betelepülők a  lakhe-
lyükről. Dávid Géza például felvetette annak a lehetőségét, hogy a déli országrész-
ből nem a szerbek szorították ki a magyarságot, hanem esetleg „eleve nem jutott 
annyi magyar ide, mint amennyit korábban gyanítottak”.10

Az is magától értetődőnek tűnik, hogy a hódoltság több volt egyszerű katonai 
megszállásnál. Százötven évig senki nem tartja fenn a hatalmát kizárólag katonai 
erővel, még ha képes is lenne rá. Természetesen a megszállók Magyarországon 
is létrehozták az együttélés, együttműködés kereteit. Számtalan példa van arra, 
hogy a hódoltsági alattvalók a török hatóságokhoz és bíróságokhoz fordultak. És 
egyáltalán nem biztos, hogy a lakosság rosszabb helyzetben volt, mint a Magyar 
Királyságban élő sorstársaik. Például a tizenöt éves háború során Óbuda teljes la-
kosságát áttelepítették a királyi Magyarországra, de tizenegy év után inkább visz-

9 Fodor 2003.
10 Dávid G. 1993: 52.
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szaköltöztek a hódoltságba.11 Mi több, amikor a törököket kiűzték az országból, 
a hódítók utódai közül meglehetősen sokan döntöttek úgy, hogy inkább itt ma-
radnak, mert ez a hazájuk. Eger 1687-es visszafoglalása után legalább háromszáz 
török tért át a katolikus hitre és maradt a városban.12

A két kultúra határán élénk kapcsolatok folytak a  legkülönfélébb szinteken. 
Sokan hagyták fi gyelmen kívül a határokat, vallási, nemzetiségi különbségeket, és 
használták ki a kapcsolatokból adódó lehetőségeket, ahogy arra Fernand Braudel 
szélesebb összefüggésben már rég felhívta a fi gyelmet.13 Csak illusztrációként em-
lítem, hogy a világ második legnagyobb török szőnyeggyűjteménye Budapesten 
található. A szakirodalom külön típusként tartja nyilván az úgynevezett erdélyi 
szőnyeget, mely különösen az Erdélyi Fejedelemségben terjedt el és maradt fenn 
nagy számban.14 

Tehát a  mozaikdarabokból sokkal tarkább kép sejlik fel, mint amit hagyo-
mányosan ismerünk. De ezek az egyes elemek hiába mondanak ellent a hagyo-
mányos szemléletnek, a hódoltságról kialakult kép túlságosan beágyazódott, az 
alapjaiban való újragondolása szinte lehetetlennek tűnik. Egy új szemléletű ösz-
szefoglaló munka elkészítése nem csak jelentős időt és energiát igényelne, hanem 
előbb le kellene hozzá számolni a  történetírásunk zömét jellemző, előítéleteken 
és sztereotípiákon alapuló képpel. A továbbiakban ennek a hagyományos képnek 
a kiindulópontjával, a népességpusztulás kérdésével foglalkozom. A szinte példát-
lan pusztítás képzete olyan alapként szolgál a történetírás számára, melyre hivat-
kozva fi gyelmen kívül hagyható bármely pozitív megállapítás, ami ellentmondana 
ennek a kollektív emlékezetben őrzött negatív képnek.

Huszonnyolc százalékból kilencven lesz

A török uralom demográfi ai mérlegének megvonásához hosszú ideig „a források 
feldolgozatlansága, hiánya, illetve késői felfedezése miatt sok téves beidegződés ta-
padt”, és a kérdés máig sincs „megnyugtatóan megválaszolva”.15 Ugyanakkor mára 
többé-kevésbé elfogadott, hogy a 15. század végén 3–3,5 millió fő élhetett Magyar-
országon.16 A következő viszonylag biztosnak tűnő pont, hogy a Rákóczi-szabad-
ságharc után az ország lakossága 4 millió fő körül lehetett.17 Tehát nem állíthatjuk 

11 Gárdonyi 1936: 22–25.
12 Sugár 1980: 185.
13 Braudel 1978 (1949): 758–760.
14 Pásztor 2007: 8, 113.
15 A kérdésről lásd Dávid Géza összefoglalóját: Dávid G. 2005. Idézet helye: 13.
16 Dávid G. 2005: 20–21.
17 Dávid Z. 1957: 169–173.
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azt, hogy a  török hódoltság idején csökkent volna Magyarország népessége, in-
kább növekedett. Ma már az is világosan látszik, hogy a tizenöt éves háború sem 
volt olyan pusztító, mint ahogy korábban véltük Acsády Ignác – egyébként úttörő, 
a magyar történetírás első kvantitatív kísérletei közé tartozó – számításai alapján, 
miután Dávid Zoltán 1993-ban kimutatta, hogy Acsády milyen hibát követett el 
a  háború vérontásait felnagyító kalkulációi során.18 Ennek ellenére továbbra is 
a magyar történetírás egyik alappillére, hogy a török hatalmas pusztítást végzett 
az országban. 

A pusztulás mértékét alig kutatták, a  történészek, forráshiányra hivatkozva, 
jobbára csak anekdotikus, helyi esetek alapján beszéltek a török pusztításról. A ke-
vés releváns forrásbázisra alapozott mű közül kiemelkedő fontosságú Engel Pál 
tanulmánya, amely a török dúlások Valkó megyei hatását vizsgálta. Engel viszont 
mindjárt két forrástípust is talált – pápai tizedjegyzékeket az 1330-as évekből és 
uradalmi listákat elsősorban a 15. századból –, melyek több időmetszetben, szinte 
egy egész megyényi területen összevethetőek az 1550–1570-es években készült tö-
rök adóösszeírásokkal, és ezáltal következtetni lehet a népességszám alakulására.19 
Az így kapott adatokat a török pusztítás – jelentős részben még 1526 előtti – mér-
tékének meghatározására használja. A  továbbiakban az ő megállapításait elem-
zem részletesebben, mivel azon kiválóan megfi gyelhető, hogy még egy rendkívül 
komoly kutatás eredményeit is miként befolyásolhatja a kollektív emlékezet, majd 
a tudományos publikáció miként járul hozzá a mítosz további megerősítéséhez.

Engel a pápai tizedjegyzékek elemzése során megállapította, hogy az 1330-as 
években összeírt egyházas települések 40%-a elpusztult a 16. századra. Véleménye 
szerint a népességpusztulás még ennél is nagyobb volt, mivel a harcokban a na-
gyobb falvak, sőt egyes városok is megsemmisültek. Példaként Eng városát em-
líti, mely két évszázadon át a szerémi borvidék központja, a megye legnépesebb 
települése. „Hihetőleg az 1391. évi szultáni támadáskor érték olyan súlyos károk, 
hogy többé nem tudott talpra állni.” „Eng város a szó szoros értelmében eltűnt 
a föld színéről.”20 A példa ugyan rendkívül meggyőzőnek tűnik, de sajnos teljesen 
alaptalan. Engel maga említi közvetlenül az első idézet előtti bekezdésben, hogy 
1408 nyarán Zsigmond király két ízben is Eng városában időzött, mindkétszer 
több napon át. Néhány sorral lentebb pedig azt írja, hogy Engnek „újra kellett 
települnie”, mivel az 1570 körül készült török deft erekben a  település Vengince 
néven szerepel mint viszonylag népes falu.21 Tehát szó sincs arról, hogy eltörölték 
a föld színéről. Mi több, még azt sem tudjuk, egyáltalán szenvedett-e el pusztítást 
Eng. A jelek szerint lehetett valamilyen összecsapás valahol Nagyeng környékén, 

18 Dávid Z. 1993: 63–64.
19 Engel 2000: 267–320.
20 Engel 2000: 271, 272.
21 Engel 2000: 271–272.
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de a csata kimenetele, sőt résztvevői is ismeretlenek. Engel egy másik művében 
megemlíti, hogy „aligha született fényes magyar győzelem, de súlyos vereségnek 
sincs nyoma”.22 Tehát Engel egyáltalán nem bizonyította, hogy a népesség pusz-
tulása nagyobb lenne a településpusztulásnál, így a pápai tizedjegyzékekből csak 
a településpusztulás mértékére nézve vonható le következtetés.

Nyolc uradalom listáit vizsgálva Engel még nagyobb pusztulás nyomára buk-
kant Valkó megye déli részében. Azt találta, hogy a 15. századi települések 70%-a 
vált pusztává a  16. század közepére. Ugyanakkor az általa közölt táblázat szerint 
a 354 településnek mindössze 28%-a puszta (99), 42%-a (149) pedig nincs megem-
lítve.23 Tehát Engel nemes egyszerűséggel a puszták közé sorolta azokat a települése-
ket, melyeket nem talált meg a török összeírásokban, holott számos oka lehet annak, 
ha egy török összeírásban nem találjuk meg egy település nevét. Először is, mint 
Engel is említi, a felhasznált „törökkori forrásanyag nem teljes”.24 Az arab betűs szö-
vegek átírása is komoly nehézségeket okoz, mivel a diakritikus jelek elhagyása miatt 
a nevek többféleképpen olvashatóak. Ez jelentősen megnehezíti az azonosításukat. 
Sudár Balázs például egy váci török összeírásban szereplő, három mássalhangzós 
magyar családnévnek 14 lehetséges olvasatát adta meg.25 Időnként az is előfordul, 
hogy a török összeírásokban a korábban ismerttől eltérő néven szerepelnek egyes 
települések. Éppen Engel állapította meg néhány évvel korábban és egy másik déli 
megyére, Temesre vonatkozó kutatás során, hogy például Cseri azonos a török ösz-
szeírásokban található Törökszákossal, Endrőd Facsáddal, Jobbágy pedig Obáddal, 
míg Ohad mezővárost Gilád néven azonosították az Oszmán Birodalom írnokai.26

Mindezt egybevéve teljességgel elfogadhatatlan pusztának tekinteni azokat 
a településeket, melyeket nem sikerült megtalálni a török összeírásokban. Így az 
Engel által említett 70%-os pusztásodási arány súlyosan eltúlzottnak tűnik. Rá-
adásul nem sokkal lentebb – ismét – Eng példájára hivatkozva 80-90%-ra teszi 
a népességpusztulás arányát,27 ami pedig egyenesen lehetetlen.

Pusztítás vagy pusztásodás?

Az vitathatatlan tény, hogy Valkó megyében történt pusztulás, még ha a mértéke 
el is maradt az Engel által említettől. Alapvető kérdés, hogy mikor történt és mi 
okozta? Engel számára a magyarázat egyértelmű: a  török dúlás. Annyira egyér-

22 Engel 2003 (1998): 566.
23 Engel 2000: 275.
24 Engel 2000: 268.
25 Sudár 2005: 796.
26 Engel 1996: 13–15.
27 Engel 2000: 277.
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telmű, hogy még vizsgálni sem kell. Fel sem merül benne, hogy 1330 és 1550 
közt a török harcokon kívül más – így például járványok28 vagy a népességszám 
természetes ingadozása – is befolyással lehetett a Valkó megyeiek életére. Engel ál-
lítása, miszerint a nagyjából az 1390 utáni évszázadban bekövetkezett 70-90%-os 
népességcsökkenést kizárólag a török pusztítása okozta,29 rendszeres, folyamatos 
támadások feltételezését implikálja, melyek lehetetlenné tették az újratelepülést, 
a terület regenerálódását.

Ezt a képet az eseménytörténet nem támasztja alá. Ahogy Eng, úgy általában 
Valkó megye esetében sincs semmi nyoma 1390-es évekbeli súlyos csapásnak. Azt 
Engel is elismeri, hogy 1403-tól ötven éven keresztül gyakorlatilag nyugalom volt 
a térségben.30 A helyzet az önálló Bosznia megszűnte után 1463-ban változott meg, 
akkor lett Valkó megye határos az Oszmán Birodalommal. Ettől kezdve a  török 
csapatoknak csak a Száván kellett átkelniük, hogy „magyar területen találják ma-
gukat”.31 Természetesen a helyzet nem volt olyan egyszerű, mint ahogy Engel áb-
rázolja. Egy jelentősebb károk okozására képes, nagyobb csapat számára a határfo-
lyó komoly akadályt jelentett, ezért is építettek a törökök később több kilométeres 
hidat Eszéknél. Ritka esetnek számított, hogy 1494-ben a  szokatlan nyári hőség 
miatt átjárhatóvá vált a Száva.32 Ráadásul a közös határ is csak rövid ideig húzódott 
Valkó megye déli részén. A Mátyás király által megszállt észak-boszniai területek 
nagy részét ugyan a török fokozatosan újra elfoglalta, de a Száva déli oldalán egy 
kis sáv (valamint Jajca) 1526–1527-ig magyar fennhatóság alatt maradt.33 Ráadásul 
azt Engel még explicit módon is elismeri, hogy Belgrád jelentős védelmet nyújtott 
a Szerbia felőli betörések ellen a tőle nyugatra eső magyar területeknek. Szabács 
1476-os elfoglalása pedig tovább „enyhített a  nyomáson”. A  vizsgált terület csak 
1521, Szabács és Belgrád eleste után maradt gyakorlatilag védelem nélkül.34

Egyébként a  török és a magyar fél közt alapvetően rendezett volt a viszony, 
átlagosan háromévente megújították a békét. Évente követek keresték fel a másik 
ország uralkodóját, hogy fenntartsák a rendszeres érintkezést és kezeljék a határ-
menti villongásokat.35 A jelentősebb összecsapások jellemzően a határtól messze, 
török területen folytak (Nikápoly, Várna, Rigómező).

Mindazonáltal több példát is találunk, amikor nem a törökök pusztítottak Val-
kóban. „Nagyfalu pusztán 1478-ban 76 puszta telket írtak össze [...]. A település 

28 Nyugat-Európa népessége a pestis nyomán jelentősen csökkent 1350 és 1450 között. (Braudel 
1981 [1967]: 33.)

29 Engel 2000: 277.
30 Engel 2000: 267.
31 Engel 2000: 267.
32 Istvánff y 2001 (1622): 82–83.
33 Fine 1994 (1987): 589.
34 Engel 2000: 267.
35 Papp 2004: 89.
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1472-ben még lakott volt, ekkor a szomszéd földesúr jobbágyai kirabolták.”36 Újjá-
településének ideje nem ismert, viszont az biztos, hogy a 16. század közepi török 
összeírások már újra lakott faluként említik. Nagyfalu felprédálása után két évti-
zeddel, a Mátyás király halálát követő polgárháború Valkó megyét sem hagyta érin-
tetlenül. Újlaki Lőrinc herceg lázadásának leverése során Újlakot megostromolták 
és kirabolták.37 Vélhetően a megye más részei is megszenvedték a hadjáratot.

Mint már leszögeztem, a  pusztulás kétségtelen, de az nem kevésbé, hogy 
a vizsgált korszakban Valkó megye nem szenvedett el egyenletes pusztulást; ez 
Engel tanulmányából is kiderül. A  lakott települések száma a  14. század végé-
hez képest jelentősen visszaesett 1478-ra, majd a  következő két-három évtized-
ben megduplázódott. Az 1550–1570-es évekre újra lecsökkent, valamivel a Má-
tyás-kori szint alá. Engel reakciója meglepő. Nem azt vizsgálja, hogy vajon mi 
okozhatta a települések számának zuhanását Mátyás korára, vagy hogy miért nőtt 
meg jelentősen a számuk azután, hanem kijelenti: „az 1478. évi összeírást, mivel 
átmeneti romlást tükröz, ne vegyük fi gyelembe.”38 Összefoglalva: nincs arra bizo-
nyíték, hogy Valkó megye folyamatos, súlyos támadásoknak lett volna kitéve, vagy 
hogy az 1390-es években kiheverhetetlen csapás érte volna.

De Engel művének igazán sarkalatos hibája az, hogy nem defi niálta, mit is ért 
a „pusztulás” alatt. Ebből következően rendkívül zavaros magyarázatot ad, amely-
ben keveredik a település- és a népességpusztulás, valamint a pusztásodás. Engel 
természetesen tisztában van a pusztítás és a pusztásodás közti különbséggel, és ezt 
kissé ironikusan meg is említi, amikor „a komoly szakemberek” várható ellenér-
zéséről ír a magyar és a török adóegységek összevetésével kapcsolatban. (Ennek 
részleteire alább még visszatérünk.) Mint ő maga fogalmaz, „[i]llenék tudnia azt 
is, hogy a puszta telkek korántsem kizárólag szándékos rombolás eredményeként 
keletkeztek”. Majd reagál is: „Ez természetesen mind igaz”.39 De ezen a  ponton 
kívül egy szót sem ejt a művében arról, hogy a törökök pusztításán kívül milyen 
lehetőségek jöhetnének szóba. 

A falvak késő középkori tömeges elnéptelenedése nem sajátosan magyar, ha-
nem európai jelenség. A szakirodalom szerint például a német területeken a 15. 
században a falvak 40-50%-a néptelenedett el, nagyobb részük sosem települt új-
já.40 Georges Duby tanulmánya egyértelművé teszi, hogy a kérdés rendkívül ösz-
szetett, nem magyarázható egyetlen tényezővel. Már a fájóan szórványos adatok-
ból is kitűnik, hogy a falvak számának alakulása a középkor folyamán elsősorban 
nem a népességszám növekedésének vagy csökkenések, hanem az agrárrendszer 

36 Kubinyi 1986a: 225.
37 Istvánff y 2001 (1622): 84–85.
38 Engel 2000: 277.
39 Engel 2000: 278.
40 Szabó 1971: 139–140.
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változásának a  függvénye. Duby külön kiemeli a  földesúri kényszerítő hatalom 
jelentős szerepét; de fontos meglátása az is, hogy az elhagyott helyek, melyeknek 
fennmaradt a neve, gyakran nem is igazi falvak, hanem csak mezőgazdasági szál-
lások, tanyák.41 A magyarországi falvak döntően 14–15. századi elnéptelenedésé-
nek okait vizsgálva Szabó István a legfontosabbnak úgyszintén a gazdasági-társa-
dalmi tényezőket tekinti. Mint kimutatta, a birtokaprózódás nyomán sok település 
életképtelenné vált, a fejlettebb agrártechnika és a háromnyomásos gazdálkodás 
elterjedése pedig a nagyobb falvak kialakulásának kedvezett.42

Fontos tényező az is, hogy a jobbágyok a súlyos királyi adók alól gyakran ösz-
szeköltözéssel próbáltak kibújni. Mátyás király idejében különösen megnőttek 
az adóterhek, a  Zsigmond-korihoz képest több mint hatszorosára emelkedtek. 
Mindeközben, a  15. században az adóegységek száma országosan [sic] egyhar-
maddal csökkent. Például a Pest megyei Szadán és Veresegyházán 1460-ban, Má-
tyás trónra lépése után két évvel, összesen 52 lakott telket írtak össze, míg 1492-
ben, Mátyás halála után két évvel, már csak 31 lakott és 21 házzal rendelkező 
lakatlan telket találunk a két faluban. Tehát a 21 házat a közben eltelt 32 év során 
hagyták el, vélhetőleg többségük más jobbágyokkal költözött össze.43 A fentiekből 
egyértelmű, hogy a  települések és a  lakott telkek számának csökkenése, illetve 
a  pusztatelkek szaporodása nem feltétlenül jelenti a  lakosságszám csökkenését. 
A pusztákat gyakran más falvak lakói művelik, hasznosítják. Így van ez Valkóban 
is. Erdőd és Váralja birtok 1550 körüli összeírása kilenc pusztát említ. Ebből a ki-
lencből hetet az erdődiek műveltek. A vicsadali uradalomnak pedig mind a négy 
pusztáját a vukováriak használták.44 Dávid Zoltán már régen felhívta a fi gyelmet 
a deserta (a. m. puszta) fogalom téves értelmezésére. A puszta kifejezés gyakran 
nem a helység teljes lakatlanságát jelezte, hanem azt, hogy nem voltak képesek ál-
lami adót fi zetni. Ezeken is volt élet, folyt mezőgazdasági termelés, és a szigorúbb 
földesurak behajtották a tizedet is.45

Valkó megye egyetlen kis szegletével, a kórógyi birtokkal kapcsolatban any-
nyit Engel is kénytelen elismerni, hogy az „általános”, 70-90%-os aránytól eltérően 
csak 16%-os „pusztulás” tapasztalható. A kórógyi birtok azért is fi gyelemre méltó, 
mert azon két birtok közé tartozik, ahol az összeírásokból ismerjük a jobbágyok 
számát is. Természetesen Engel is tisztában van azzal, hogy a  jobbágytelek, job-
bágynévsor és a török adózási egység, a háne nem ugyanazt jelenti, de összevet-
hetőnek tartja őket. Fenntartásai ellenére is úgy véli, hogy az eredmények „annyit 
mégis sejtetnek, hogy a háborús pusztulás igen nagy mérvű volt. Végtére a telkek, 

41 Duby 1978 (1973): 49–73.
42 Szabó 1971: 183.
43 Kubinyi 1986b: 279–299.
44 Engel 2000: 319.
45 Dávid Z. 1993: 62–63.
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a jobbágyok és a hánék száma ugyanazt a változót, a település nagyságát jellemez-
te”.46 Ráadásul nincs is más adatunk.

Amennyiben elfogadjuk Engel érvelését a kétféle adózási egység összevethe-
tőségéről, akkor a kórógyi adatok nem a nagymérvű háborús pusztulást sejtetik, 
hanem inkább a népesség növekedését. A 14 lakott településből 11 faluban több 
hánét írtak össze 1550 körül, mint ahány jobbágyot 1469-ben. A növekedés nem 
egy esetben kétszeres-háromszoros.47 Jelentősebb csökkenést csak két mezőváros-
ban, Eszéken és Hagymáson fi gyelhetünk meg. Eszéken a 217 jobbággyal szem-
ben 91 hánét írtak össze. A jelentősnek tűnő különbség egy részét magyarázhatja, 
hogy 1469-ben azokat is összeírták, akik nem fi zettek adót. Eszék fontos folyami 
átkelő, jelentős település volt, melyben vélhetően már jelentősebb, adóztatható 
vagyonnal nem rendelkező réteg élt. Ez a csoport a későbbi adóösszeírásban ter-
mészetesen nem szerepel. Egy 1541-es zsoldlista Eszéken 543 martalócot említ.48 
Ezek a katonaparasztok adókedvezményért cserébe bizonyos katonai szolgálattal 
tartoztak. Többségük vélhetően eredetileg nem Eszéken élt, ott csak katonai szol-
gálatot teljesített, különben elképesztő népességnövekedésről kellene beszélnünk. 
De egy ilyen méretű katonai erő már önmagában is jelentős alkalmi kísérő né-
pesség jelenlétét feltételezi. Még ha csökkent is Eszéken az összeírt adózók száma, 
a mezőváros jelentősége, az ott élők száma szinte biztosan nem.

Erdőd és Váralja tartozékainak listáját vizsgálva, mely szintén megadja a job-
bágyok számát, arra a következtetésre juthatunk, hogy ott is kisebb lehetett a né-
pességpusztulás a „szokásos” 70-90%-nál. Első pillantásra Engel véleményét lát-
szik igazolni, hogy míg 1480-ban 289 jobbágyot írtak össze, addig 1550 körül már 
csak 40 hánét. Ugyanakkor a 289 jobbágyból 140 hét olyan faluban lakott, melyet 
a  későbbi időpontban Erdőd város lakói pusztaként hasznosítottak. Sajnálatos 
módon Erdőd adatai hiányoznak Engel összesítéséből, holott – mint a tanulmányt 
követő adattár hivatkozásából kiderül – a  török összeírásban szerepelnek.49 Így 
pontosabb adatok nélkül csak valószínűsíthetjük, hogy ebben az esetben a katonai 
pusztítás helyett inkább az urbanizáció okozta a  pusztásodást. A  kisebb falvak 
lakói egyszerűen beköltöztek a szomszédos városba és onnan művelték földjeiket.

A tanulmány függelékében még két olyan birtok szerepel, a horváti és a szent-
lőrinci uradalom, melyekben a jobbágyok száma ugyan nem ismert, de szerepel 
a  népes telkek száma. Amennyiben elszakadunk Engel érvelésétől, és a  puszta 
telkek száma helyett a  lakott telkek számának változását nézzük, akkor ezeken 

46 Engel 2000: 278.
47 Engel 2000: 281.
48 Hegyi 2001: 1266.
49 Engel az adattárban a Başbakanlık Osmanlı Arşivi tapu deft ereinek a Magyar Nemzeti Levéltár-

ban őrzött másolatai alapján közli, hogy „Erdőd város az eszéki kazában, egy náhije székhelye”. 
(Engel 2000: 291.)
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a  birtokokon sem pusztulást tapasztalunk 1478 és 1550 között, hanem egyene-
sen növekedést. A horváti uradalomban 32 népes telekkel szemben 47 hánét talá-
lunk, míg a szentlőrinci uradalom esetében 40 népes telket és 52 hánét.50 Tehát azt 
látjuk, hogy ahol nemcsak a településszámot és a pusztatelkek számát ismerjük, 
hanem a jobbágyokét vagy a lakott telkekét is, ott egyáltalán nincs komoly népes-
ségcsökkenés, sőt, inkább növekedést tapasztalunk. 

Az eddig elmondottakat fi gyelembe véve, mindent összevetve megállapíthat-
juk, hogy Engel állítása, miszerint a török dúlás szinte teljesen elpusztította Val-
kó megyét, teljesen megalapozatlan és egyértelműen tarthatatlan. Ennek ellenére 
az eredményei a  szakirodalmon túl (például Fodor Pál hivatkozik rá mint „ala-
pos tanulmányra”51) bekerültek a népszerűsítő összefoglaló történeti munkákba 
is, így mindenki tudhatja, hogy a török elpusztította Valkó megye népességének 
80-90%-át, Eng mezővárost pedig a földdel tették egyenlővé.52 Mi több, még egy 
napilap aktuálpolitikai cikkében is érvként szerepelhetett, hogy a „történelmi Ma-
gyarország déli területein a településszerkezet 70-90%-a pusztult el. Ez a folyamat 
már a 14. század derekától kezdve elindult.”53

Történelem és közbeszéd – ördögi kör?

Engel tudása és szakmai integritása megkérdőjelezhetetlen. De akkor miként tör-
ténhetett meg, hogy egy ennyire megalapozatlan, félrevezető és egyúttal nagyha-
tású tanulmányt írt? Legfőképpen, miként lehetséges, hogy az ennyire nyilvánvaló 
túlzásokat és tévedéseket – tudtommal – eddig senki nem kérdőjelezte meg, sőt, 
megállapításait többen kritikátlanul vették át.

A magyar köztudat és történetírás egyértelmű tényként tartja számon a déli 
területek teljes pusztulását, még ha erre nincs is megfelelő bizonyíték. Nincs is 
rá szükség, egyszerűen tudjuk. Ilyen körülmények közt – még ha az adatok alá is 
támasztják, akkor is – rendkívül nehéz olyan eredményre jutni, ami ellentmond 
a normának. Az újabb tanulmányok csak megerősítik egymást és a beágyazódott 
képet. A  mítoszok a  történeti tényeket pedig publikációról publikációra, egyre 
inkább háttérbe szorítják.

Csak ezekkel a  körülményekkel tudom magyarázni például Blazovich Lász-
ló állítását, miszerint a Temesköz déli részének megyeszerveze a 15. század má-
sodik felére elhalt. Blazovich kútfője az Epithoma rerum Hungaricarum, Petrus 
Ransanus Mátyás király uralkodásának utolsó éveiben írt történeti összefoglaló 

50 Engel 2000: 310–312.
51 Fodor 2004: 13.
52 Draskóczy 2000: 21.
53 Bayer Zsolt: Patara. Magyar Hírlap 2016. június 1. 3.
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műve, amelyből kimaradt öt megye leírása. Az ország északi részén elhelyezke-
dő Zólyom és Kishont, illetve az Erdéllyel határos Kraszna megye kimaradására 
Blazovich szerint magyarázatot adhat „kis területük és ebből következő jelenték-
telen voltuk. [...] Az egymás mellett feküdt fontos [déli] határmegyék, Krassó és 
Keve elhagyása pedig azt mutatja, hogy létezésük emléke sem élt már az udvari 
hivatalnokok fejében.”54 Petrus Ransanus szinte semmit nem tudott a megyékről. 
Miután valamilyen okból ötről nem kapott információt az udvari hivatalnokoktól, 
azok kimaradtak művéből. Az esetet egyszerűen nem magyarázhatjuk úgy, hogy 
három megye jelentéktelen volt, a másik kettő pedig nyilván már rég elpusztult. 
Egy ilyen logikai gondolatmenet más körülmények között elfogadhatatlan lenne, 
de a török pusztítás szinte velünk született, biztos tudatában teljesen természetes. 
Mintha a mítosz erősebb lenne a történésznél, és megkérdőjelezhetetlenül, auto-
matikusan vezetné gondolkodását, tollát, ujjait a számítógép klaviatúráján.

Véleményem szerint Engel tanulmánya és annak fogadtatása pontosan tükrözi 
ezt az ördögi kört. A  történetírás megalkotott egy politikai gyökerű, ideológiai 
indíttatású képet a török pusztításról. Idővel ez a kép olyan erősen beépült a kol-
lektív emlékezetbe, hogy az már öntudatlanul is befolyásolja a történész munkáját. 
Ráadásul az egész szakma evidensnek veszi a negatív hódoltságképet, nincs senki, 
aki kritizálná az eredményt. Az így létrejövő, majd ezek között a körülmények 
között a diskurzus részévé váló, újra és újra idézett, hivatkozott tanulmány pedig 
csak tovább erősíti úgy a szakmában, mint a közvéleményben élő mítoszt. Félreér-
tés ne essék! Talán egyetlen történész sincs, aki a török korral kapcsolatos részkér-
désekben ne fogalmazott volna meg olyan megállapítást, mely ne mondana ellent 
a szóban forgó negatív korképnek. De úgy tűnik, hiába. A mítosz lényegében vál-
tozatlan; a történettudomány szemlélete a hódoltsággal kapcsolatban alapvetően 
ma is a száz-százötven évvel ezelőtti előítéleteket és sztereotípiákat tükrözi. Ezen 
nincs mit csodálkozni, hiszen a közgondolkodást is ugyanazok az évszázados elő-
ítéletek és sztereotípiák uralják. A kettő egymást erősíti. Ráadásul a meglétük még 
csak világnézettől vagy pártállástól sem függ. Például a felújított Gül Baba türbéje 
átadása után ellenzéki oldalról azért támadták Orbán Viktort, mert a miniszterel-
nök a török korról mint „daliás időkről” beszélt, miközben a hódoltság idején az 
ország „visszafejlődött, Európa perifériájára szorult”.55 Az ellenzéki internetes ol-
dal pontosan ugyanazokat az érveket használta, mint a miniszterelnök korábban 
egy másik helyzetben.

***

54 Blazovich 2002: 109.
55 Bihari Dániel: Orbán daliás korszaka: magyarok millióit ölték meg. 24.hu 2018. október 10. 

(https://24.hu/tudomány/2018/10/10/orban-torok-erdogan-dalias-korszak/ – Letöltés 2020. 
május 30.)
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Nem pusztán szakmai kérdés, hogy mekkora pusztítást végeztek a  törökök. 
Többről van szó annál, hogy a  hódoltság kutatói ragaszkodjanak a  történeti té-
nyekhez, a  részletek árnyalt kifejtéséhez. A  téves nézeteken alapuló mítoszok 
szelektív, manipulált kollektív emlékezetet eredményeznek. Nem csak elvi, etikai 
kérdés, hogy a torz képen alapulhat-e egészséges nemzeti önismeret; a torzítások 
nagyon fontos gyakorlati következményekkel járnak.

Úgy tűnhet, az állandó múltba révedés, a tragédiáink okainak másban keresése 
a nemzeti összetartozás szempontjából indokolt. Ugyanakkor az élet megy tovább, és 
a több száz éves begyógyulatlan sebek állandó piszkálása, a szomszéd népekkel, más 
vallásokkal szembeni ellenszenv szítása összességében inkább káros. Gyakran vezet 
gyűlölködéshez, bosszúhoz, háborúhoz. Mindez gátolja egy egészséges, jól működő 
társadalom kialakulását, létezését is.56 Hogy időnként milyen nagy árat kell fi zetni 
a vélt vagy valós történelmi sérelmek állandó felhánytorgatásáért, az világosan kide-
rült a legutóbbi balkáni háborúkból, melyek vérengzéseit jelentős részben a kollektív 
emlékezet fűtötte. Amikor a 20. század végén tízezreket megölnek és százezreket el-
üldöznek otthonukból, egy fogolytáborban hat-nyolcezer embert kivégeznek a vallá-
suk miatt, és mindeközben az egyik fél azzal lelkesíti katonáit, hogy most bosszút áll-
hatnak egy hatszáz évvel korábban elszenvedett vereségért,57 akkor a történészeknek 
is el kell gondolkodniuk a munkájuk lehetséges következményeiről.

David Rieff  a  balkáni háborún kívül még számos példát vesz sorba a  világ 
minden tájáról, és pontosan a történelem politikai, ideológiai felhasználása miatt 
érvel amellett, hogy talán jobban járnánk, ha megszabadulnánk történeti emléke-
zetünktől.58 Történészként nyilván nem fogadható el egy ilyen radikális megoldás. 
Viszont ha a kutató tudatában van a jellemző előítéleteknek és a mítoszteremtés 
politikai, ideológiai mechanizmusának, akkor képes lehet ellenállni a  kollektív 
emlékezet nyomásának, és ez idővel visszahathat az általánosan elfogadott né-
zetekre. Ugyanakkor egyértelmű – és természetesen emellett nem Rieff  érvelt 
először – hogy mindenképpen hasznos lenne megszabadulni a hamis alapokon 
nyugvó mítoszainktól. A hódoltság korának átértékelése megfelelő kezdet lenne.

***

De ne legyenek illúzióink: mindennek nagyon kicsi a valószínűsége. A kritikai 
gondolkodás szinte mindig, minden területen kisebbségben van. A mítosz nem 
csak a történeti szemléletben előrébb való a tényeknél, az árnyalt megfogalmazás-
nál, hanem általában minden területen. És minél fontosabbnak tűnik a társada-
lom számára egy kollektív emlék, annál kevésbé hallgatnak a történészek kritikus, 

56 Rieff  2017 (2016): 39, 57.
57 Rieff  1996 (1995): 69–70.
58 Rieff  2017 (2016).
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árnyalt érveléseire. A mindenkori politika pedig hajlamos ezt kihasználni a saját 
világnézete legitimálására.59

A török kor megítélése a magyar közgondolkodás fontos, mélyen meggyöke-
rezett tényezője. Ilyen körülmények közt nagy a valószínűsége annak, hogy a hó-
doltságról szóló történetírásunk, a  korszakról őrzött emlékezetünk továbbra is 
hamis, torz képeken fog alapulni.
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Koloh Gábor

Az ormánsági egyke-diskurzus pillérei

A dél-dunántúli születésszabályozás, az úgynevezett egykézés Andorka Rudolf szocio-
lógus, a jelenség egyik vezető kutatójának megfogalmazása szerint „az első társadalmi 
problémák és demográfi ai jelenségek közé tartozik, amelyek a közvélemény és a tár-
sadalomtudomány érdeklődését felkeltették.”1 A születésszabályozás mint társadalmi 
probléma politikai, illetve tudományos vizsgálata mindennapi életünkbe beépült, kö-
zel másfél évszázada hagyományozódó közös örökségünk. Az, hogy a termékenység-
csökkenés élénk társadalmi vitákat gerjesztett, nem egyedülálló hazai jelenség: hason-
ló folyamatok játszódtak le például a 20. század elején Németországban, ahol a vitát a 
paraszti réteg születéskorlátozásának ténye mellett a szláv terjeszkedéstől való félelem 
is generálta.2 Andorka és Vásáry Ildikó 1969-ben, illetve 1989-ben külön-külön meg-
jelent tanulmányaikban már összefoglalták az egykekutatások historiográfi áját,3 így 
jómagam az alábbiakban a főbb kérdéskörök alaposabb kibontására törekszem.

Az egykekérdés kutatási genezisének Hölbling Miksa4 Baranya vármegyei 
főorvos 1845-ben kiadott jelentése tekinthető, amelyben rámutatott, hogy a me-
gye egy részében születésszabályozást folytatnak, és annak kezdetét az 1840-es, 
illetve az azt megelőző időszakra helyezte. Andorka kiemeli, hogy Hölbling „felis-
merte a születéskorlátozás elterjedtségét, éles szemmel meglátta annak gazdasági 
okát”,5 de a főorvos ugyanígy meglátta és hangsúlyozta a társadalmi kontroll sze-
repét is. Ahogy Hölbling azt megfogalmazta: „ezen kívül nálunk még egy más ok 
forogván fönn, melly akadályozza a’ népesség’ növekedését, és ez nem egyéb mint 
a’ következő: legtöbb magyar helységeinkben szégyennek tartják a’ menyecskék, 
ha ők házasságuk’ első 4 sőt 10 évében szülnek, aztán a’ legegészségesb’ és legerősb 
asszony is ritkán szül többet 2 gyermeknél a’ t. lelkészek és kerületi orvos urak’ 
bizonyítása és köztudomás szerint Sok menyecske szépségének föntartása végett 
akadályozza titkos és bűnös módon a’ szülést, sokat pedig a’ szegénység visz arra, 
minthogy tudniillik egy fél telken sokszor 3-4 család is kénytelen elélni.”6

1 Andorka 2001 (1969): 13.
2 Schlumbohm 2007: 8.
3 Vasary 1989.
4 Hölbling Miksa (1811‒1901) orvos, 1840-től Baranya megye másodfőorvosa.
5 Andorka 2001 (1969): 14.
6 Hölbling 1845: 64.

014     187-205     Örökség történelem társadalom   __   III  _  Koloh Gábor.indd   187014     187-205     Örökség történelem társadalom   __   III  _  Koloh Gábor.indd   187 2020. 07. 20.   13:31:372020. 07. 20.   13:31:37



Történetírás, diskurzusok és az emlékezet rétegei Koloh Gábor

188

Az 1869–1870-től tízévenként végzett népszámlálások publikált eredményei 
a századfordulóra lehetővé tették egy három-négy évtizedes folyamat ívének 
a megrajzolását, amelyhez szervesen kapcsolódva bontakoztak ki a – a Hölb-
linget túlnyomórészt feledő – hazai egykekutatások. Az első világháború előtti 
vizsgálatok főképp Somogy és Baranya megyére koncentrálódtak. Gróf Széchényi 
Imrének,7 a somogyi egykét is vizsgáló agrárpolitikusnak „feltűnt ugyan […] 
szűkebb hazája, Somogymegye lakosságának aránylag csekély szaporodása, de e 
kérdéssel való behatóbb foglalkozásra csak a legutóbbi [1900. évi – K. G.] nép-
számlálásnak a Dunántúlra kevéssé kedvező eredménye késztette. A református 
lelkészeknek a hozzájuk küldött kérdőívekre beérkezett válaszai meglepő helyze-
tet tártak […] szemei elé […].”8 Munkája, Az egyke, ami a szerző halála miatt 
befejezetlen maradt, 1906-ban jelent meg.

Buday Dezső9 – a Tanácsköztársaság idején való szerepvállalása miatt 1919-ben 
kivégzett kecskeméti jogakadémiai tanár – ugyancsak a népszámlálási értékeket 
vetette egybe a vármegyei és korábbi adatgyűjtésekkel 1909-ben kiadott Az egyke 
Baranyavármegyében című kötetében. Ennek a műnek az összegzése ugyanebben 
az évben egy rövid füzetben is megjelent (Az egyke). Nógrády László10 a kvalita-
tív forrásokra alapozta vizsgálatát, Az egyke-gyermek című, 1913-ban megjelent 
könyvében a gyermekvédelem szempontjait szem előtt tartva az egykerendszer okai 
mellett annak a családra és a társadalomra gyakorolt hatásaira helyezte a hangsúlyt.

Széchényi az egykézés mögött elsősorban erkölcsi okokat látott: „az erkölcsi 
hanyatlás, a hitetlenségnek és vallástalanságnak elterjedése megelőzte, sőt feltéte-
lezi az egygyermekrendszer térfoglalását és ebben a tekintetben sajnos nagyon is 
jogosultak azok a panaszok, amelyek éppen a protestáns lakosság vallásosságának 
csökkenéséről szólnak.”11 A gazdasági okok kapcsán a következőképp fogalmaz: 

„A szegény ember egyetlen örömét a gyermekeiben találja fel. A jobbmódú gyak-
ran inkább lemond a sok gyermekben rejlő boldogságról, csakhogy gyermeke 
osztatlanul élvezhesse azt a vagyont, amely az apának tekintélyt, társadalmi állást, 
kényelmet és az élet számos élvezetét biztosította.” 12 Az anyagiasság – követve 
gondolatvezetését és szóhasználatát – a kényelemszeretet és a fényűzés igényét 

7 Széchényi Imre (1858‒1905) kormánybiztos, főrendiházi tag. Somogy megyére koncentráló 
agrárpolitikai és népesedési munkák szerzője.

8 Széchényi 1906: 5.
9 Buday Dezső (1879‒1919) jogakadémiai rendes tanár. Pécsett született, tanult, majd Budapesten 

és Kolozsváron végzett jogot. Baranya vármegyei ügyészi gyakornok, majd árvaszéki jegyző. 
1912-től Kecskeméten jogakadémiai tanár, a kommün alatt vállalt városparancsnoki megbízatá-
sáért letartóztatták, majd kivégezték. (Gulyás 1942: 190–191.)

10 Nógrády László (1871‒1939) eredetileg piarista szerzetes, majd gimnáziumi tanár. A Magyar 
Gyermektanulmányi Társaság egyik vezetője. (Gulyás 2002: 567.)

11 Széchényi 1906: 83.
12 Széchényi 1906: 91.
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fokozva cinizmusba taszítja az egykézőt, és ennek következményei az inkább a 
nőkre jellemző „egoisztikus okokban”, míg a férfi ak esetén a gyermek jövőjéről 
való gondoskodásban nyilvánul meg, természetesen negatív módon. Előbbire 
például hozza a menyecskék mulatni vágyását, a női hiúságot, de ide tartozik az 

„álszégyen, a szomszédok lenézésétől, csipkedésétől való félelem” is.13 A gyermek 
jövőjéről gondoskodni akaró paraszt logikája Széchényinél mint az egy gyerek 
osztatlan örökségéből fakadó jobb, könnyebb élet jelenik meg, amit csak tetéznek 
az iskolai és az egyházi adók, illetve a katonai besorolások miatti panaszok.14

Buday Dezső elemzése kifejezetten a baranyai egykére koncentrált. Széchényi-
vel szemben nemcsak felvillantotta, de jobban ki is dolgozta az egykézés jelensé-
gének különböző árnyalatait. Baranya megyében három térségben vizsgálta meg a 
születésszabályozást. A Dunamente vegyes vallású, főleg szőlészetből élő népénél 
a birtokosztódástól való félelmet, ezzel összekapcsolódóan pedig – a nagybirtok 
szorítása mellett – a közösségnek az italban, étkezésben, lakberendezésben, ruház-
kodásban megjelenő fényűzését emelte ki. Buday szerint az Ormánság – a megyén 
belül megkülönböztetett második térség – ősi szokásait őrző reformátusai, akik a 
jó szemtermesztésből és szűkülő legelőikből tartják fenn magukat, a birtoknagy-
ság elégtelensége mellett azért is egykéznek, mert „az állam jórészt tehetetlenül áll 
(a születésszabályozással szemben – K. G.), nevezetesen az erre irányuló bűnös 
üzelmeket (értve ezalatt a fogamzásgátlás és magzatelhajtás technikáit – K.  G.) 
a rendelkezésére álló közegészségügyi szolgálattal nem képes ellenőrizni és csak 
kismértékben is megtorolni.”15 A Mecsekvidéken – megye harmadik, fennmaradó 
részében – bár még nem terjedt el, de már megjelent ekkorra az egykézés. Ebben 
a színmagyar, katolikus, legeltetésből és bányászatból élő közösségben nem kap 
szerepet a gazdasági ok: „nagyon sokszor a városhoz közelfekvő falvak fényűzése 
az egykének a főmozgatója.”16 Ezek a tényezők hatnak tehát a Baranya megyei egy-
kézés hátterében, , és így az két lábon, a gazdasági tényezőn, valamint a parasztok 

„arisztokratikus hajlandóságán”, tehát a magasabb életszínvonal iránti igényén áll.17

Miután Nógrády László inkább az egykézés hatásaira helyezte a hangsúlyt, az 
okozati háttér az ő szövegében kevésbé kidolgozott, mint az előzőeknél, ugyanak-
kor új szempontokat emel be. Véleménye szerint az elsődleges szereppel bíró gaz-
dasági okok mellett a kényelemszeretet és az egészségügyi fejlődés is az egykézés 
gyakorlásának irányába mutat. A gazdasági okoknál – a földosztódás elkerülése és 
a vagyon utáni hajsza (avagy földszeretet) mellett – megjelenik a szülés költsége is.18 

13 Széchényi 1906: 92.
14 Széchényi 1906: 101–103.
15 Buday 1909: 14.
16 Buday 1909: 15.
17 Buday 1909: 3.
18 Nógrády 1913: 15–16.

014     187-205     Örökség történelem társadalom   __   III  _  Koloh Gábor.indd   189014     187-205     Örökség történelem társadalom   __   III  _  Koloh Gábor.indd   189 2020. 07. 20.   13:31:452020. 07. 20.   13:31:45



Történetírás, diskurzusok és az emlékezet rétegei Koloh Gábor

190

A kényelemszeretet kapcsán a modern élet nyújtotta szórakozási lehetőségeket és 
a női hiúságot említi, amivel ismétli, ha tetszik, erősíti Széchényi meglátását az eg-
oisztikus magatartási formákat illetően. Nógrády – szemben Széchényivel és Buday-
val – sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonít az óvszerek terjedése által lehetővé váló 
védekezésnek és a magzatelhajtás szakszerűsödésének, amelyeket erkölcsi vonatko-
zású tényezőknek tekint. Ahogy fogalmaz: „A legnagyobb elkeseredés hangján szól-
nak az adatgyűjtők a »szemérmetlen furfanggal és erőszakossággal dolgozó« óvszer 
árusok ellen, kik a »legmodernebb gyermekvesztő eszközöket« ajánlják. Meg kell 
ezeket rendszabályozni, el kell tiltani a különböző címek alatt forgalomba hozott 
reklámfüzetek terjesztésétől őket. Egyértelműen mondják azt, hogy ezek az ügynö-
kök s ezek a füzetek terjesztik leghathatósabban a mételyt.”19 Az egykézést erősítő 
okként említi még annak divatos voltát, mert szokássá válva kötelező erejűvé válik, 
de ugyancsak az egyke irányába mozdít a korai nősülés is. Ez garantálja ugyanis, 
hogy a házasságban született egyetlen gyermek esetleges elvesztése esetén legyen 
idő másikat szülni. Az egykézés hatásai között a munkáskéz megfogyatkozása és az 
elkényelmesedés mellett új szempontként jelenik meg a gyermekre gyakorolt hatás, 
mely szerint az egykegyermek satnya és életképtelen.20 

Az első világháború előtti szövegek tehát részben építenek egymásra, és a 
gazdasági, illetve erkölcsi okok mint az egykézés kialakulásának és elterjedésé-
nek magyarázatai mindegyik szerzőnél megjelennek, igaz, eltérő hangsúlyokkal. 
Széchényinél már feltűnnek a legerősebb toposzok, úgymint a birtokosztódástól 
való félelem, a református gazdagparasztság önzése vagy a női hiúság, de tényként 
kezeli az egykézés szokásának a franciáktól való átvételét is.21 Ezt Buday is hosz-
szabban taglalja – a családnévelemzésre hagyatkozó Buday szerint a napóleoni 
háborúk során Magyarországon letelepült és családot alapított francia katonák 
honosították meg a szokást –, de a fi gyelmet inkább az egykézés kialakulásának 
térbeli különbségeire irányítja.

A két világháború közötti időszakban már erősebb politikai színezetet kapott 
az egykekérdés. A születésszabályozásról folyó diskurzus az 1920-as évek második 
és az 1930-as évek első felében élénkült meg. Ebből az időszakból három írás bírt 
meghatározó szereppel: Kodolányi János A hazugság öl című memoranduma, a 
művészettörténészként ismert, de 1927 és 1947 között Zengővárkonyban lelkészként 
dolgozott Fülep Lajos Pesti Naplóban megjelenő észrevételei a baranyai egykézésről, 
valamint Illyés Gyula jegyzete, a Pusztulás. Az 1920-as évek első felében, a Kovács 
Alajos számításait bemutató egyke-térkép és a Társadalomtudomány körkérdésére 
adott válaszok már mind ezeknek a szövegeknek ágyaztak meg.

19 Nógrády 1913: 38.
20 Nógrády 1913: 25–36.
21 Széchenyi 1906: 70.
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Kodolányi János memoranduma 

Kodolányi János nem volt az ormánsági társadalom szülötte. Ám azáltal, hogy 
gyerekkorának és fi atalkorának egy részét (10-11 és 20-22 éves korát) itt töltötte, 
családja itt élt, majd ő is vajszlói nőt vett feleségül, az ormánságiak ismerték őt és 
az idő előrehaladtával egyre jobban, még ha nem is teljesen, maguk közül valónak 
tekintették. Kodolányi A hazugság öl című memoranduma, amelyet az országy-
gyűlés alelnökének, Huszár Károlynak dedikált, 1927-ben jelent meg. Kodolányi 
szövegében gyakorlatilag minden kulcsfontosságú hívószó szerepelt: dominált az 
erkölcs, de hangsúlyos volt a vallásosság és a nagybirtok is, tehát nem egy ténye-
zőre hegyezi ki a kérdéssel kapcsolatos mondanivalóját.

Kodolányi egyke-felfogása hanyatlástörténet, amelynek kiinduló okai erede-
tileg függetlenek voltak egymástól, de találkozásuk hatása az egykézésben ösz-
szegződött. Az első kiindulópont Kodolányi szerint a jobbágyrendszer rosszul 
kivitelezett felszámolása volt, a második pedig a hazugság növekvő térnyerése a 
társadalom életében. A jobbágyrendszer rosszul kivitelezett felszámolása Kodo-
lányi leírása szerint azt jelentette, hogy a jobbágyság megszűntével „kisebb-na-
gyobb parcellákat kaptak a parasztok, amelyeket szabadon adhattak-vehettek, 
megterhelhettek s amelyet örökölhettek, mégpedig nem családonként, hanem 
egyénenként. Lassan-lassan tehát beleszívódott a nép lelkébe az a tudat, hogy a 
sok gyermek nem olyan jó, mint régen volt, amikor még a munkában csak segített, 
hanem a birtok szétdarabolását a kevés gyermek rendszerrel iparkodott megaka-
dályozni.”22 Ez a gond természetesen azokat érintette, akiknek földje volt. Akik-
nek ugyanis nem volt – helyben döntően a cselédség tartozott ide – olyan mérvű 
szegénységben éltek, amelynek következtében a gyakori betegségek, különösen a 
tüdővész és a tífusz nagyobb fokú gyermekhalandóságot produkáltak, ami pedig 
több gyermek vállalására ösztönözte a szegény sorban élő szülőket. Ennek és nem 
a cselédek vallási hovatartozásának (történetesen a római katolikus felekezethez 
való tartozásának) a következménye tehát a római katolikus cselédek nagyobb 
szaporasága. Kodolányi okfejtése szerint: „Ezeken a nagybirtokokon azonban a 
cselédség katolikus. Minthogy teljesen földnélküli, és örökösödésről szó sem lehet, 
a nagyobb gyermekhalandóságot, a tüdővészt és tífuszt szaporaságával pótolja a 
természet.”23

Írása egy későbbi szakaszában Kodolányi így folytatja: „A magyar nép demok-
ratikusabb és őszintébb a világ minden más népénél talán. Sehol olyan romboló 
ellenhatást nem váltott ki az, hogy kétféle magatartás szükséges az életben: más 
a szavazóurna előtt és más meghitt körben, más a főszolgabíró előtt és más a pap 

22 Kodolányi 1963 (1927). Kiemelések az eredetiben.
23 Kodolányi 1963 (1927): 21.
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előtt, más az iskolában és más otthon a családban. Ez a hazugság belopózott min-
denüvé, destruált mindent. A magyar paraszt nem tűr morális gyámságot felülről. 
Ha el kell tűrnie: inkább hazudik. De nemzedékeken keresztül tudni és érezni azt, 
hogy például a jobbágyot felszabadították s ma mindenki szabad, de ugyanakkor 
saját bőrén tapasztalni ennek ellenkezőjét, hallani azt, hogy a magyar szókimondó 
és egyenes, de kakastollak között felhajtani a választásokra, hogy mindent a közért, 
és látni azt, hogy miként telnek meg zsebek ugyanakkor, látni azt, hogy morális 
parancsok többnyire csak rá kötelezők, s azokra vajmi ritkán, akik hirdetik: ez 
gyilkos, megölő mérge lett a nép tiszta és őszinte családi és nemi életének is.”24 
Kodolányi érvelése szerint tehát a gazdasági kényszerűség és a társadalmi morál 
romlásának együttes mentális hatása generálja a születéskorlátozás gyakorlását.

Akárcsak később Fülep, Kodolányi sem rendszerezetten írja le az egyes ténye-
zők kapcsolatát: az egykézés számos lehetséges okát plasztikusan mutatja be, de 
több helyen – látni fogjuk – nehezen védhető magyarázattal is szolgál, és az általa 
vázolt ok-okozati összefüggések nem minden esetben meggyőzőek. Az egykézés-
nek nála két főcsoportba sorolhatóak a hatásai: egyrészt a népesség fogyatkozás-
nak indul, másrészt pedig az egykézés okozta népességcsökkenés a mindennapi 
élet számos területén destruktív hatást gyakorol a helyiek lelkületére.

„A pusztuló házakba más vidékekről telepednek jövevények, főképp a szerb 
államalakulás óta bácskai svábok, akik ottani földjüket, szőlőjüket jó pénzért ad-
ják, s dináraikat az Ormánságban fektetik ingatlanba. Eleinte csak mesteremberek 
szivárogtak a régi lakosság közé, sváb asztalos, cipész, bognár stb. Később jöttek 
a földmívesek. Valóságos verseny indult meg az ormánsági földekért.”25 A minő-
sítésben, a drámai láttatásban erős Kodolányi kifejezésmódja, de azt már nem 
taglalja, hogy ez a fajta társadalmi-kulturális változás voltaképp milyen vonatko-
zásaiban jelent hanyatlást és nem pusztán az idő múlásával együtt járó átalakulást.

A fogyásnál sokkalta összetettebb a destruktív pszichózis kialakulásának jelen-
sége, melynek Kodolányi értelmezésében a biológiai tünetei a szexuális és neuroti-
kus zavarok: „Ha az ember nem élhet olyan erkölcsi életet, amilyent az egészséges 
ösztönei megszabnak neki, ha kénytelen elnyomni magában azokat a tendenciá-
kat, amelyek szexuális életét ösztöneinek megfelelően irányítják, neurózisok kelet-
keznek. A nép életében ezek a neurózisok annak igazolásául, hogy a hazugság öl, 
a legsúlyosabb mértékben megvannak. Egykés vidékeken harmonikus embert ta-
lálni annyi, mint fehér hollót. Nőknél frigiditásban, férfi aknál homoszexualitásban 
és perverzitásokban nyilvánulnak meg ezek a neurózisok s okozzák azt, hogy a há-
zasság részint nem is kívánatos számukra, részint szerencsétlen, részint pedig csök-
kentik a munkaképességet, az egyenletesen működő energiákat, s alkoholizmusra, 
a kenyérnek más úton: adásvétellel-kártyával stb. való megszerzésére ösztökélnek, 

24 Kodolányi 1963 (1927): 33–34.
25 Kodolányi 1963 (1927): 26–27.
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s aláássák az emberek közötti jó viszonyt, gyűlölködésben, irigységben, perleke-
désben, zaklatásokban robbanván ki.”26 A családi élet zavarai – folytatja Kodolányi 

– a kevés házasságkötésben, a családon belüli gyakori viszálykodásokban és nem 
utolsósorban a családon belüli erőszakban, nem egyszer a gyilkosságokban ölte-
nek valós formát: „Hitves- és gyermekgyilkosságok, rendesen az örökségért vagy 
a másik vagyonáért. Piskón például egy gyermeket hatéves korában tett el nem-
régiben a családja láb alól. Más esetekben a megmérgezett asszonyt férje a poéti-
kus Feketevízbe taszította. Járvány a beléndekmaggal való mérgezés.”27 Ugyancsak 
pszichés következmény az általános igénytelenség, amely egyszerre fi zikai („az 
utcák piszkosak, rendetlenek, a kertek gondozatlanok”)28 és egyszerre szellemi (az 
itteni nép „kultúráját régen elfelejtette, és minden szellemi funkciója az újságok 
politikai híreinek falásában merül ki”).29 A Kodolányi által említett piskói gyer-
mekgyilkosság 1924-ben történt. A valójában három és fél éves gyermeknek apja 
és nagyanyja rétesbe sütve nagyadag pocamagnak hívott maszlagos redőszirmot 
(datura stramonium) adott, amitől az másnap délre súlyos, életveszélyes állapotba 
került. Mivel azonban még élt, apja és nagybátyja megfojtották, majd a holttes-
tet – mintegy baleset látszatát keltve – az udvaron álló trágyalégödörbe dobták. A 
megrázó gyilkosság az apa életfogytiglani, a nagymama és a nagybáty nyolcévnyi 
fegyházbüntetésével zárult.30 Ha az Ormánságban több ilyen súlyú esettel ezekben 
az években nem is, de Baranya megyében még találkozunk a Pécsi Napló korabeli 
számait tallózva. Ugyanakkor arra vonatkozóan nem találtam adatot, hogy való-
ban járványszerű lett volna a helyzet. A valószínűleg a feleségétől is informálódó 
Kodolányi bár túlzott az erőszak mértékét illetően, ez annak a tényét semmiben 
sem redukálja.

Az okfejtésben a destruktív zavarok körébe tartozik az általános bizalmatlan-
ság az elöljárók iránt, de Kodolányi ezt részleteiben nem fejti ki. Sokkalta hosszab-
ban taglalja viszont a hitéletben fellépő változásokat: „Terjednek a betegesen túlzó 
morális elveket hirdető szekták, s gyűjtik magukba a vallási őrületbe menekülőket, 
s terjednek a gyilkosságok, melyeknek reális indítékai a vagyonban keresendők, 
lelki indítékai azonban a szülők vagy gyermekek gyűlöletében rejlenek. Ezek neu-
rózisok.” 31 A változások tehát kétirányúak: vagy a korábban gyakorolt vallásból 
való áttérést jelentik, és így lesznek – a fokozatosság természetesen érvényesül – 
unitáriusokká, nazarénusokká vagy a miszticizmusban elmerülő szektásokká. A 
vallásukat változtatók rendszerint nők, míg a férfi ak döntően hitüket vesztik. Ko-

26 Kodolányi 1963 (1927): 34–35.
27 Kodolányi 1963 (1927): 28.
28 Kodolányi 1963 (1927): 25.
29 Kodolányi 1963 (1927): 30.
30 Pécsi Napló 1925. 133: 2.
31 Kodolányi 1963 (1927): 35.
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dolányi a hitetlenséggel kapcsolja egybe a morális ítélőképesség és ezzel az etikai 
tudat elvesztését és a szenvedélyekbe való temetkezést, így például az alkoholiz-
must és a kártyázást.

Ez tehát Kodolányi rendszerének foglalata. A folyamatosan kiépülő szisztémá-
ra komoly hatással volt az első világháború, melynek „során egyszer csak elkez-
dett pusztulni a féltve őrzött egyetlen örökös. Egész falvakban kihalt a generáció, 
amelynek hivatása lett volna, hogy az apák kezéből átvegye és tovább munkálja 
a földet. De nemcsak az, hanem más is történt. A háború aláásta a népnek azt a 
csekélyke erkölcsi érzékét is, ami még a háború előtt megvolt.”32 A megoldási ja-
vaslata egy átfogó, totális társadalmi reform: valószínűleg túl nagyot lépett volna 
hirtelen előre, ezért is maradt Kodolányi indítványa minden különösebb gyakor-
lati következmény nélkül.

Fülep Lajos cikksorozata

Fülep Lajos művészettörténész, aki 1918-ban református lelkészi képesítést is 
szerzett, 1919 tavaszán a Budapesti Magyar Királyi Tudomány-Egyetem olasz 
tanszékének oktatója volt. 1919 őszén Olaszországba költözött, majd 1920-ban 
visszatérve vidékre, „belső száműzetésbe” vonult. 1927-től mint zengővárkonyi 
lelkipásztor a kívülről érkező, de beépülő, résztvevő megfi gyelőként tekintett ön-
magára. Ahogy felvett szerepét megfogalmazza: „csak kicsiny faluban lehet úgy 
együtt élni a néppel, mint egy család tagjaival. S mivel a bajok közösek és min-
denütt ugyanazok, mindegy, hol vizsgáljuk, de ilyen kis helyen még leghamarabb 
lehet megismerni őket. S jobban meg lehet ismerni az egyéneket is.”33 Fülep az 
ormánsági Kákicson élő lelkésztársa, Kiss Géza beszámolói segítségével mélyült el 
a baranyai születéskorlátozás témájában.

Fülep elemzése kevésbé strukturált, mint például Kodolányié. A következők-
ben összefoglalom azt, amit Fülep a Pesti Naplóban 1929-ben megjelent cikkeiben 
megfogalmazott. Az egykézés Fülep szóhasználatában javarészt az egy gyermek 
vállalását, de számos esetben a gyermektelenséget jelzi. A születésszabályozás ere-
detére mindig visszatér a cikkekben. Nem előre megírt szövegkorpusz részenként 
történő adagolásáról van tehát szó. Működik a lázas cselekvés akarata a zengővár-
konyi parókián: Fülep mindent el akar mondani a nyilvánosságnak és mindent 
egyszerre. Így fogalmazza meg végül: „Minden mindennel összefügg. Minden 
mindennel kölcsönhatásban él. Minden összefüggve pusztít.”34 Valóban, ilyen a 
válság természete, de mire Fülep idáig eljut, már látja, hogy négy síkon kell megfo-

32 Kodolányi 1963 (1927).
33 Fülep 1929a: 13.
34 Fülep 1929d: 4.
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galmaznia ezt a mindent: a jelenség családokra, egyénekre, gazdaságra és nemzeti 
életre gyakorolt hatásáról akar részletesen írni. Eddig, ha a kezdő interjút is hoz-
zászámolom, a negyedik cikkben jut el, és ezután már csak egy témakö – a családi 

– jelent meg a lapban. Az írásfolyam tehát abbamaradt, mégsem mondhatjuk, hogy 
értelmezhetetlenül csonka, hiszen a Pesti Naplóban megjelent cikkeiből kirajzo-
lódnak Fülep elképzelései; csupán az alátámasztást, meggyőzést segítő érvek és 
példák maradnak el.

No. Cikk címe Megjelenés dátuma

1. „Magyarok, ne Kanadába, hanem Baranyába
vándoroljatok ki” (interjú) 1929. november 10.

2. A magyarság pusztulása 1929. november 17.

3. Minden évben egy község népe hal ki
a Dunántúlon! 1929. november 26.

4. A pusztuló magyarság pusztító „igazságai” 1929. december 4.

5. Borzalmas manipulációk, gyermekházasságok,
nőuralom és züllés az egész Dunántúlon 1929. december 12.

1. táblázat: Fülep Lajos egykével kapcsolatos cikkei a Pesti Naplóban.

Fülep metafi zikai emelkedettségből száll az egykéző világ összetettségének értel-
mezése felé: a jelenség genezise az erkölcsi rend bűnös megbomlása, amely mint 
betegség fertőz egyre nagyobb területen, egyre gyorsabban. Az erkölcsi eltéve-
lyedés persze magyarázható külső okokkal, például a birtok egyben tartásának 
szándékával, sőt – bár Fülep ezt elutasítja – a nép elöregedésének képzetével is, de 
a tényleges, belső ok, az a bűnra való hajlam maga. Ez az erkölcsi bomlást erősítő 
hajlam mély, radikális bizalmatlanságot szül a közösség körében, olyannyira, hogy 
maga a közösség is elveszti összetartozás-tudatát, egyre inkább atomizálódik és a 
nemzeti összetartozás képzete olyan kenetes illúzióvá fakul, amelyben a közösség 
tagjai közül már senki sem hisz.

Fülep nem dolgozza ki, hiszen nem erről ír, de ennek a folyamatnak a követ-
kezményeként tekint a kivándorlásra is (amelynek itt tehát már sokkalta nagyobb 
a hangsúlya, mint volt Budaynál). Az egykézés és a kivándorlás – kiegészülve a kü-
lönböző fi zikai betegségekkel, különösen a morbus hungaricusként aposztrofált 
tüdőbetegséggel – mind-mind a magyarság pusztulását okozza. A nemzeti fogyat-
kozás tragikumát fokozza, hogy az egykézés és a kivándorlás nem szándékoltan, 
nem készakarva nemzetellenes cselekedet, hanem a korszak szociális feszültségé-
nek egy részleges megoldási módja. Utóbbit expressis verbis már nem írta le: bár a 
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cikkből ez a gondolat egyenesen levezethető, a Pesti Napló minden bizonnyal nem 
bírta volna el ezt a rendszerkritikát. A Fülep olvasatában erkölcsi betegségben 
sínylődő egyének és családok tehát radikálisan megváltoztak, aminek egyaránt 
előzménye és következménye a korábban többé-kevésbé, az adott településen élő 
tekintélyszemélyek iránti radikális bizalmatlanság, ami ugyanakkor az ámításra 
való fogékonysággal jár együtt: „Különös, csodálatos, szinte érthetetlen tünet az 
igazság iránt való ösztönnek és érzéknek ez a pervertálódása, de nem az én egyéni, 
különleges tapasztalatom, hogy így van: sokfelé hallottam, hogy a nép nem hiszi 
el vagy csak nagy nehezen azt, ami igazság s bámulatos könnyen elhiszi és szinte 
leküzdhetetlen makacssággal ragaszkodik ahhoz, ami hazugság. S ebben több van, 
mint a hagyományos bizalmatlansággal párhuzamosan együtt járni szokott hiszé-
kenység: a kettőnek azon a fokon, ahogy ma tapasztalható, valami mély közös 
gyökere van a nép szellemi és erkölcsi átalakulásában, amit még nem világítottak 
meg eléggé, de eléggé szimptomatikus annak, aki már látja; bizonyos, hogy még 
nagy nehézségeket fog okozni a nép vezetésére hivatottaknak. […] Egy lelkiisme-
retlen, ámító, hazug ember – ha akármilyen gazságok sülnek is ki róla – ellenállás 
nélkül sodor magával fanatizált, elbódított tömegeket s néhány hét alatt képes 
évek munkájának eredményét rombadönteni.”35

Fülep a kiváltó tényezők között sorra veszi a felekezetiség, illetve a vallásosság 
kérdését is, de a látszólagos együtt járások ellenére is meggyőződéssel vallja, hogy 
a kettő nincs összefüggésben egymással. Összegezve tehát, Fülep a születéssza-
bályozás jelenségét a pontosan nem defi niált, csak ismertnek vett erkölcsi rend 
megbomlása következményének tekinti. A megbomlás magyarázata a bűn maga. 
Fülep az általa százévesnek datált születésszabályozás kapcsán nem akar, nem is 
tud ennél pontosabbat megfogalmazni: „az élet nem a fi zika világa: az életben 
nem lehet semmi sem tünet vagy okozat úgy, hogy maga is okká ne váljék. S így 
is van: a belső bomlás eredményeiként létrejött tünetek maguk is mint okok mű-
ködnek tovább.”36

A következőkben nézzük meg, hogy a szerző által a valahol a közép- és rö-
vidtáv között láttatott magyar pusztulást kiváltó egykézésnek milyen közvetlen, 
legszorosabban kapcsolódó következményeivel lehetett számolni.

1. A családi élet megváltozását Fülepnek részleteiben is volt módja kifej-
teni.37 Az egy gyermeket elkényeztetik, drága ruhában járatják (miközben 
elhagyják a népviseletet), a gyerekeket korán, még gyermekkorukban össze-
házasítják. A házasságban a férfi , különösen ha vőül ment, a nő szolgája, vol-
taképp a család bérese, aki mellett a feleség szerető(ke)t tarthat és a válások is 

35 Fülep 1929a: 13.
36 Fülep 1929d: 4.
37 Fülep 1929e.
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gyakoriak. Az egykés életmód elbírja, hogy egyetlen gyermek se szülessen, de 
ha születik, bűn, ha egynél több. Ha a feleség mégis teherbe esik, akkor mag-
zatelhajtással élnek, aminek meddőség is lehet a következménye. A családi 
élet ilyen mérvű változása – Fülep érvelése szerint – biológiai satnyulással jár.

2. Azt, hogy Fülep szerint milyen hatást gyakorol az egykézés az egyénre, 
cikksorozatának korábbi részeiből lehet kikövetkeztetni. Az egyén – akár a 
család – erkölcsileg teljes mértékben átalakul, megváltozik. Cinikussá, önzővé 
és bizalmatlanná válik, elfordul a hagyományoktól, illetve a vallástól, kedveli 
a fényűzést és a kényelmet, gyakran az italt sem veti meg. Közvetlen környe-
zetével kiegyensúlyozatlan a kapcsolata: „elcsendesednek a háztájak, gyerekek 
zaja, lármája nem veri föl. Legfeljebb ha a házasfelek és a jó szomszédok cse-
tepatéja – s az igen gyakori részegek ordítozása.”38

3. Az elkényelmesedett egyén a gazdálkodásra is kevés fi gyelmet fordít. 
„Itt van például Baranya. Az Isten is gyümölcstermesztésre alkotta s valamikor 
az is volt, Európának talán legpompásabb gyümölcsöskertje – valamikor még 
a török időkben!”39 Fülep leírásában a hanyag emberek fái elvadultak, kertjeik 
kihasználatlanok: „de hol látni még egy rakáson ilyen siralmas, egymás 
hegyén-hátán, tele mindenféle nyavalyával, hol ennyi kárba vesző gyümölcsöt, 
hol ekkora területeket szinte kihasználatlanul? Holott itt olyan gyümölcs tud 
teremni, melynek külföldi, drágán fi zetett s hozzánk is importált hírességek 
nyomába se léphetnek.”40

4. Az egykézés nemzeti életre gyakorolt hatása erősen széttartó a cikkek-
ben, itt tehát csak sejthető, hogy ha Fülep folytatja, utólag ide sorolta volna 
az egyházak és iskolák sorvadásáról, a föld elvesztéséről és nem utolsósorban 
a hazai német kisebbség elképzelt térfoglalásáról megfogalmazott gondolato-
kat.41 A németség térfoglalásának vízióját Fülep nem hangsúlyozza túl, viszont 
odaszúrja, ahol a leginkább feltűnést tud kelteni. A németeknek a rendszerbe 
történő beemelésére csak a harmadik cikkben, 1929. november 26-án kerül sor, 
ekként: „A Dunántúlnak vannak olyan falvai, hol a magyarság már megszünt 
és olyan vidékei, ahol apatikusan és egyelőre föltartózatlanul megy a megsem-
misülés felé. Helyén nagy ür támad vagy elfoglalja a németség. Kérdem: ha a 
Dunántúl elesik három megye, a többi megmaradhat-e a dunántúli magyarság 
számára? S ha a Dunántúl elesik – megmaradhat-e még Magyarország a ma-
gyarság számára?”42 Ezek a sorok, gondolatok azok, amelyek utána leginkább 

38 Fülep 1929e: 36.
39 Fülep 1929a: 13.
40 Fülep 1929c: 9.
41 Fülep 1929c: 9. Ugyanitt érdemesnek tűnik utalást tenni a dél-dunántúli magyarok és németek 

házas termékenységi értékeinek összehasonlító elemzésére lásd: Koloh 2017.
42 Fülep 1929c: 9.

014     187-205     Örökség történelem társadalom   __   III  _  Koloh Gábor.indd   197014     187-205     Örökség történelem társadalom   __   III  _  Koloh Gábor.indd   197 2020. 07. 20.   13:31:462020. 07. 20.   13:31:46



Történetírás, diskurzusok és az emlékezet rétegei Koloh Gábor

198

szárba szökkentek a Fülep hatása alá kerülők körében. Illyés Gyula Pusztulása 
alább elemzés tárgya, de a későbbi vizsgálatok kapcsán már itt érdemes utalni 
Fülep Lajos Kovács Imrére gyakorolt hatására. Kovács hat év múlva pontosan 
így fogalmazott: „Baranyában egymás után merülnek el a magyar községek a 
terjeszkedő németség tengerében, s a haldokló magyar falukban Baranyától, 
Tolnán és Fejér megyén keresztül, fel Budáig, egy nagy, német nemzetiségű 
tömb van kialakulóban, amely elválasztja a Dunántúlt az ország törzsétől. És 
ha a Dunántúl is elveszett, nincs többé Magyarország.”43 Ugyanennek átfogal-
mazása megtalálható lesz Illyésnél is.

Fülep cikksorozata tehát megszakadt, de még ha szerzőjének nem is volt ideje kel-
lő terjedelemben és részletességgel kifejteni gondolatait, megtermékenyítő hatást 
gyakorolt másokra, és – mint látni fogjuk – érvei, szavai, szófordulatai beépültek 
az egykézésről folytatott diskurzusba. A Fülep által alkotott – egyetlen fogalom, 
az erkölcs köré felépített – érvrendszert más gondolkodók működtették tovább. 

Illyés, aki messze nem merült el olyan mélyen a kérdésben, mint Fülep, kis 
időre legalábbis a zengővárkonyi lelkész hatása alá került. Fülep és Illyés Gyu-
la 1932 nyarán találkozott először, a pécsi Janus Pannonius Társaság nyilvános 
felolvasó ülésén, ahol mindketten előadtak. Az eseményt követő banketten a Fü-
lep kezdeményezte társalgásuk folytatásaként még aznap éjjel elutaztak Zengő-
várkonyba, ahol a baranyai magyarok fogyásáról beszámoló Fülep szavait Illyés 
eleinte távolságtartóan, kétkedve fogadta. Fülep invitálására azonban a következő 
nyáron Illyés feleségével együtt több hétig a várkonyi parókia vendége volt. Ennek 
az ottlétnek az eredménye a nagyobb hatást kiváltó Pusztulás című útijegyzet.44

Illyés Gyula és a Pusztulás

Illyés Gyula Pusztulás című útijegyzetének a korabeli egyke-diskurzusra 
gyakorolt dinamizáló hatását számos munka elemezte.45 Leírásában benyomások, 
meglátások színes képei váltják egymást meglehetősen lazán és ez – véleményem 
szerint – egyáltalán nem csak a hatni akarás szépírói kivitelezése. Illyés hezitál 
az érvek között, ami érthető: túl sok, túl friss és nem érett össze az, amit Füleptől 
hallott és mellette látni vélt. Szövege, ahogy az általa leírtak mögé felsorakozta-
tott bizonygatások is mutatják, a tudást a vizsga előtt sebtében felszívó vizsgázó 
tudása és számadása. Ezért is érthető, hogy a téma mélységeibe már évek óta 

43 Kovács 1935: 65.
44 Koloh 2014b: 225–226.
45 Többek között: Babus 2003: 115–123; Borbándi 1989; Borbándi 2000; Lackó 1975; Németh 2002 

(1934): 78–81; Vas 2002: 81–88.
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alámerült Fülep sértődötten tette le azt a Nyugat-lapszámot, amelyben megje-
lent Illyés útijegyzete. Maga a pusztulás szó is egyike Fülep Pesti Naplóbeli cikke 
kulcsfogalmainak. 

A Pusztulásnak tehát nincs szoros koncepciója, az egyes elemek fel-felbuk-
kanása viszont kirajzol egy olyan érvelési rendszert, amelyben Fülep és Kodolá-
nyi gondolataihoz Illyés is hozzáteszi a maga elgondolásait az egykézés okairól 
és valószínűsíthető következményeiről. A szöveget a németek terjeszkedését, a 
nyelvhasználati hibák elterjedtségét és a magyar hanyatlástörténetet illusztráló 
epizódok vezetik be: „Este hat óra felé érkezik meg a posta, a pesti napilap, melyet 
szadista kéjjel várunk, azonnal ketté osztunk s úgy teregetünk magunk elé a kerti 
asztalon, nyelvészkedő vizsgálatainkkal úgy boncolunk, mint az első orvosok a 
kísérleti hullákat. Nincs a nyelvnek és a stílusnak olyan nyavalyája, melyből ne 
ékeskedne egy-egy gyönyörűen fejlett példány, csaknem minden oldalon. […] A 
falu egyetlen uccája, mint folyam ömlik le a hegyekből, csak fönt válik ketté, fog 
közre pár házat, mint szigetecskét. Itt végződik a falu németlakta része. Mintha új 
világ kezdődne ezután. Az udvarokból kihangzó gyermekzsivaj egyszeriben meg-
szünik, mintha elvágták volna. Csend, csend. Mintha kárhozottak földjén járnék; 
se a házak előtt, se az udvarokon egyetlen apróság. Itt laknak a magyarok. […] 

„Vége a magyarságnak? Egymásután idéztem föl a nép páratlan életerejéről zen-
gő szólamokat. Muhi, Mohács: túl éltünk mi már különb veszedelmeket is. Ezer 
esztendeje él a nép! Szomorú érvelés. Melyik nép nem él ezer esztendő óta? És mi 
következik ebből az ezer évből a jövőre? Biztathatjuk a százéves aggastyánt, hogy 
örökéletű lesz, csak azért, mert lám már száz éve él? Így folyt ki ujjaim közül min-
den, amihez nyultam, amiben reményt kerestem. A seb egyre üszkösödött; Pest 
levegője igazán nem alkalmas, hogy eff éle sebeket gyógyítson.”46

Az egyke jelenségének a boncolgatása felé haladva Illyés Fülep magyaráza-
tára támaszkodik. Ez Illyés interpretációjában a következőképp hangzik: „Házi-
gazdám tanulmányait és jegyzeteit olvasom erről a »kérdésről«, amelynek vég-
zetes súlyosságát csak dunántúli ember érezheti igazán. Az egyke okát ő nem a 
nép anyagi helyzetében látja s okfejtése mellett szól valóban, hogy a körülmé-
nyekhez képest a nép itt meglehetős jólétben él. Jómódban él, de még jobban 
akar élni, igényei vannak s mivel a gyermekek nevelése ebben megakadályozná, 
inkább a gyermekekről mond le. Itt persze nem lehet határt szabni, az egykét 
követi az egyse s mindaz az erkölcsi eltévelyedés, ami az ilyen számításból már 
önként folyik.”47 Itt tehát az ok-okozati sorrend a jómódra való igényből fakad, 
amelyet az egyke, majd az egyse követ, végül az erkölcsi eltévelyedés következik, 
aminek a következménye a nép pusztulása. Természetesen Fülep koncepciója is 
módosulhatott az eltelt közel négy év alatt, de a Pesti Naplóban – mint fentebb 

46 Illyés 1992 (1933): 3–34.
47 Illyés 1992 (1933): 3–34.
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láthattuk – Fülep kiindulópontja a bűnből fakadó erkölcsi betegség és ennek a 
következménye az egykézés. Illyés Fülep-interpretációjában az erkölcsi eltévelye-
dés és az egykézés sorrendje megfordul, ami olvasatomban inkább utal a témá-
ban való gyors és így kényszerűen felszínes tájékozódásra vagy az újat mondás 
szándékára, semmint Fülep időközbeni koncepciómódosítására. Ezen a ponton 
emeli be Illyés a Kodolányi János által ábrázolt – ormánsági – paraszti életet és 
Kodolányi A hazugság öl című memorandumának részletét. „A nép erkölcsi élete 
valóban megdöbbentő. Közelről még sötétebb, mint Kodolányi parasztregényei-
ben. Ez a nép már igazán elveszett, ennek a sötétségnek már nem lesz hajnala. Ezt 
mondja itt mindenki, aki hozzá mert nyúlni a kérdéshez, ezt mondják maguk a 
parasztok is. Kodolányi »A hazugság öl« című röpiratában a baj okát abban a ket-
tős, kétszínű életben keresi, melybe a társadalom uralkodó rétegei, a kenetteljes 
bortivó-vizetprédikáló szellemi és politikai vezetők a népet belekényszerítették. 
A nép eltévedt és vakságában agyonzúzza magát.”48 Láttuk, hogy Kodolányinál két 
pilléren – a jobbágyfelszabadítás és a hazugság következményein – nyugszik az 
egykézés, Illyés azonban csak a hazugságok által generált morális romlást láttatja 
Kodolányi érvelésében. Az Illyés által az egykézés következtében megjelenő 
erkölcsi eltévelyedéshez kapcsolódhat – még ha kimondatlanul is – a fentieken 
túl a „mindenki” által leírt „határtalan önzés, nemi eltévelyedés, italosság, 
pompakedvelés és ráadásúl kényelemszeretet. »Figyelje meg őket, – mondta a 
napokban a szomszéd falu egyik notabilitása, – reggel nyolc óra felé kászálódnak 
ki a mezei munkára.« – »No és ön hány órakor kászálódik be a hivatalába?« – 
kérdeztem tőle s egyszeriben a nép pártján éreztem magamat. Igazuk van az er-
kölcsbíráknak, de vajjon van-e joguk ítélkezni? Köszöntem és elmentem sétálni. 
Hirtelen világosodni kezdett előttem a nép igaza s most láttam csak igazán, mi-
lyen kétségbeejtő a helyzet.”49

Illyés görcsösen óvakodik attól, hogy a sovinizmus bármilyen fokú árnyéka is 
rávetüljön, így mint a helyiek fogadatlan prókátora lép fel, érvel és végül teszi le 
voksát a gazdasági okok mellett. „Az egyke oka tisztára anyagi. Nem a szegénység 
az oka, hanem a szegénységtől való félelem, tehát végeredményben mégis a gaz-
dasági megnyomorítottság. Tehát csupán az felelős érte, aki a gazdasági megnyo-
morítást okozza. A parasztokat nem lehet hibáztatni.”50 A gazdasági okok mögé 
felsorakoztatja továbbá az emelkedési igényt, szemben a korábbiak által kár-
hoztatott kényelemszeretettel.51 A cselédek kapcsán hangsúlyozza a magas gyer-
mekhalandóság és a gépesítés következtében fellépő munkakörök beszűkülése 
okozta – részlegesen már érzékelhető és fokozottan – várható népességcsökke-

48 Illyés 1992 (1933): 3–34.
49 Illyés 1992 (1933): 3–34.
50 Illyés 1992 (1933): 3–34.
51 Ezt az okot korábban Buday is említette, de nem tudjuk, hogy Illyés olvasta-e Buday szövegét.
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nést. Ahogy Illyés fogalmaz: „A nagy latifundiumok cselédsége még szaporodik, 
legalább is az egyke-vizsgálói szerint; a cselédeknek nem ád gondot, hogy kire 
hagyják a vagyont s minden gyerek ingyen munkaerőt jelent. Már a cselédség 
sem szaporodik úgy, mint a statisztikusok hiszik. Köztük a gyermekhalandóság 
pusztít Azonkívül nekik sincs korlátlan elhelyezkedési területük, a nagybirtokok 
ma már kevesebb embernek adnak megélhetést, mint ötven évvel ezelőtt. Az em-
beri munkaerőt egyre nagyobb mértékben helyettesíti a gép, itt ez a fejlődés útja. 
A háború előtti aratósztrájk-mozgalmak és zsellér-lázongások még elriaszthatták 
a nagybirtokosokat az aratógépek üzembehelyezésétől (az egész országban nincs 
tán húsz arató-gép), de a külföldi búzaverseny és a »közbiztosság« további meg-
erősödése előbb-utóbb visszahozza őket. A cselédség szaporasága ma ép annyi, 
hogy magát fenntartsa és Pest rendőrlegénységét, postásait és háztartási alkal-
mazottjait kiállítsa.”52

Ezen a ponton tehát elég jól megragadható, hogy Illyésnek valóban belső ví-
vódást okozott az egykekérdés megismerése és az ellene való cselekvési szándék 
sürgető igénye, de ha korábban nem, a visszaúton tisztázhatta magában, hogy 
a helyiekhez mindenképp megértően kell viszonyulnia és az aktuálpolitikai 
helyzet függvényében a németekkel kapcsolatos meglátásaira érdemes nagyobb 
hangsúlyt fektetnie. A szöveg érvelésében a gazdasági motívumok szerepel-
tetése ezért is szorul egyre inkább vissza, a nagybirtokok kérdése pedig csak 
szórványosan jelenik meg nála. Így jutott el tehát Illyés a német-kérdés közép-
pontba helyezéséhez, melynek kapcsán ő is parafrazálja Fülepet: „De mi lesz, 
ha egy nap a Dunántúl lehasad az országról? Megmaradhat önálló államnak az 
a kis darab, ami a Duna-Tisza között még esetleg magyar marad? Lesz annak 
létjogosultsága, érdemes azt fenntartani a nemzetek sorában? Jobbról-balról 
egy-két mértfölddel még beljebb tolják a határokat s Magyarország volt, nincs, 
elsüllyed örökre s még a feltámadás reménye sem marad neki, mint egykor 
Lengyelországnak.”53 Illyés Gyula tehát nem tudott elmélyülni Fülep összetett 
rendszerében; igaz, Fülep okfejtése az írott változatot olvasva sem egyszerű, élő-
szóban pedig valószínűleg még annyira sem volt Illyés számára követhető. Ez a 
tény minden bizonnyal arra ösztönözte Illyést, hogy a fent jelzett formában írja 
meg szövegét.

A szöveg utóhatása mindenekelőtt, hogy a helyiek körében többek részéről 
atrocitások érték Fülepet, a Nyugat-ban pedig parázs vita vette kezdetét a ma-
gyar népesség pusztulásáról. Az 1933‒1934-ben végbement Elfogy a magyarság? 
című egyke-ankét során olyan szerzők fogalmazták meg véleményüket, mint 
Babits Mihály (aki nem mellesleg Buday Dezső unkatestvére), Schöpfl in Aladár 
író vagy Braun Róbert szociológus. A vitacikkek érvei javarészt a fenti megálla-

52 Illyés 1992 (1933): 3–34.
53 Illyés 1992 (1933): 3–34.
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pítások körül forogtak és a szerzők ezek különböző kombinációi révén igyekez-
tek hozzászólni a témához.

Egy rövid kvantitatív tartalomelemzéssel az egyes szövegek súlypontjai jól 
megragadhatóak és harmonikusan kiegészítik a kvalitatív diskurzuselemzést.54 
Ennek az eljárásnak a módszertani lényege abban áll, hogy a tartalomelemzés út-
ján előzetesen kiválasztott kulcsfogalmak egy-egy főbb hangsúlyra világítanak rá, 
de a diskurzuselemzés – úgymond alulról építkezve – lehetővé teszi ezeknek a 
teljes szövegbeli beágyazottságának vizsgálatát.

Szempontok Kodolányi 
János

Fülep 
Lajos

Illyés 
Gyula

Ad
at

ok

megjelenés éve 1927 1929 1933

megjelenés helye Élő Szó Pesti Napló Nyugat

szavak száma 7074 9487 7711

Ku
lc

ss
za

va
k 

ar
án

ya
 (‰

) nagybirtok 1,41 - 0,78

vallás(osság) 1,98 1,37 -

erkölcs 2,69 6,01 0,52

sváb/német 0,42 0,53 6,22

2. táblázat. Kodolányi János A hazugság öl, Fülep Lajos cikksorozatának és Illyés Gyula 
Pusztulás című írása kulcsszavainak előfordulási aránya.

A fenti szövegek által is középpontba állított, majd a két világháború között előtér-
be került német terjeszkedés miatt a sváb avagy német fogalompárral kiegészített 
kulcsszavak szövegbeli előfordulásának vizsgálata során markáns különbségek fi -
gyelhetőek meg. Kodolányi János memorandumában az erkölcs után a vallásosság 
és a nagybirtok fordul elő a legtöbbször, de a megoszlás mutatja, hogy mindegyik-
nek komoly szerepe lesz és nem válik egyik sem egymagában a szöveg súlyponti 
fogalmává. Fülep és Illyés szövegében viszont annál inkább kiütközik, hogy egy 
szó köré csoportosul a mondanivaló; míg Fülepnél ez az erkölcs, addig a témáról 
való tudását Füleptől merítő Illyés szövegében a német szó kap hangsúlyt. Érde-
mes észrevenni azt is, hogy mennyivel összetettebbnek látja a probléma gyökerét 
a helyben nevelkedő Kodolányi a többiekkel szemben.

54 Géring 2017: 55–59.
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Összefoglalás

A születésszabályozásról folytatott értelmiségi diskurzus irányította rá a fi gyel-
met az ormánsági egykézésre. Ennek köszönhető, hogy a kortársak közül sokan 
megfi gyelték, rögzítették, elemezték a jelenséget. Ezek egy része meghökkentő-
en pontos képet adott a születésszabályozás módjáról. Saját vizsgálati eredmé-
nyeim55 igazolták Nógrády László és más korabeli megfi gyelők megállapításait. 
Nógrády helyesen állapította meg, hogy a születésszabályozás kötelező erejű 
szokás és kora korai házasodási tendenciájára is jogosan hívta fel a fi gyelmet. 
Buday joggal mutatott rá a Baranya megyén belüli térbeli eltérések árnyalataira, 
Széchényi Imre pedig jól látta, hogy a birtokos parasztok születésszabályozását 
kell előtérbe állítani. Ugyanakkor a kérdéskörben a két világháború között el-
merülő szerzők közül Kodolányi János megállapításai csak részben voltak meg-
alapozottak. Kodolányi inkább a vajszlói mentalitásról adott képet regényeiben, 
de a cselédek nagyfokú termékenységére tett megjegyzései pontatlanok voltak. 
Ugyancsak rosszul datálta és magyarázta a születésszabályozásnak az 1850-es 
évektől való megjelenését. Tény, hogy ekkortól újabb hullámban csökkent a ter-
mékenység a vizsgált térségben, de a 19. század közepi datálás mögött inkább az 
sejthető, hogy a Kodolányi által ismert helyiek legrégebbi emlékei nem nyúlhat-
tak korábbra a század derekánál.

Fülep Lajos írásainak és személyes ráhatásának szuggesztív ereje kiemelke-
dő fontosságú: Fülep Illyés Gyulán és Kovács Imrén keresztül Andorka Rudolf 
szociológusra is hatott. Fülep megfi gyelései elsősorban az észak-baranyai Zengő-
várkonyra fókuszáltak, de a közösség atomizálódásáról tett megfi gyeléseivel és a 
beházasodó vő családon belüli kiszolgáltatott szerepének előtérbe állításával pon-
tosan ragadta meg a baranyai születésszabályozás néhány karakterisztikus tényét. 
Fülep ugyanakkor a Dunántúl elvesztésének víziójával akaratlanul is németellenes 
irányt adott a kérdés vizsgálatának.
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55 Koloh 2013; Koloh 2014a; Koloh 2017.
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Erős Vilmos

A „harmadik út” öröksége az 1945 utáni 
magyar agrártörténet-írásban

A „harmadik út” a két világháború között

A „harmadik út” gondolata a két világháború közötti magyar történeti-politikai 
gondolkodás egyik legjelentősebb, de mindenképpen az egyik legsajátosabb és 
persze leginkább vitatott teljesítménye.1 A gondolat elsősorban a népi írókhoz és 
a népi ideológiához kötődik, s fő képviselői közül mindenekelőtt Szabó Dezsőt, 
Németh Lászlót, a fi lozófus-pedagógus Karácsony Sándort, a későbbi időszakból 
Bibó Istvánt kell megemlítenünk, de valamilyen formában még számosan köthe-
tők hozzá szintén a népi írók lazán körvonalazható köréből (Veres Péter, Móricz 
Zsigmond, Illyés Gyula).2

A „harmadik útnak” nincs pontos meghatározása. Bibó István arról beszélt, 
hogy a fogalom tartalma attól függ, milyen kiindulási pontot választunk a megkö-
zelítéshez; a „harmadik út” jelenthet egyfajta geopolitikai elképzelést (pl. a Mitte-
leuropa-gondolattal szemben), esetleg társadalompolitikai alternatívát (Nyugat és 
Kelet, kapitalizmus és szocializmus között),3 de magában rejthet valamiféle kultu-
rális-kultúrpolitikai perspektívát is (Németh László fi zikai és szellemi munka szin-
tézisére törekedett). Utóbbinak egyik fontos eleme az ún. Kelet-Európa-gondolat, 
amely az egyoldalúnak ítélt nyugati orientáció helyett (vagy mellett) a szomszé-
dos kis népekkel való különböző szintű együttműködést, a magyar kultúrának az 
ezekbe való beágyazódását hangsúlyozza (a különböző politikai-kulturális moz-
galmak, mint a Sarló, a Márciusi Front vagy az Erdélyi Fiatalok is ide kapcsolhatók 
ebben a tekintetben.)4

Közelebbi kutatási és érdeklődési körömet/területemet, a  történetírást te-
kintve elmondható, hogy a gondolat felbukkant a történetírásban/történettudo-
mányban is.5 A szellemtörténet képviselői (pl. Szekfű Gyula) alapvetően elutasí-

1 Yagil 1997; Raulet (Hrsg.) 2001; Salamon 2002.
2 Vö. például Szőke 1996.
3 Papp 2012. Vö. egy későbbi példával, a  „soziale Markwirtschaft ”-tal az 1950-es évek Német-

országában.
4 Borbándi 1989.
5 Vardy 1976a.
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tották a „harmadik út” gondolatát,6 de annak bizonyos elemei, így pl. a közeledés 
a népi-paraszti kultúra felé vagy a Kelet-Európa-koncepció Szekfű szemléletén 
is nyomot hagytak; hatottak továbbá barátjára, Eckhart Ferencre, aki alapvető 
koncepciót alkotott a  magyar alkotmányfejlődés cseh és lengyel párhuzamai-
ról;7 valamint a Revue d’Histoire Comparée-ra,8 amely a magyar történelemnek 
a szomszéd népekével való összehasonlító vizsgálatát szorgalmazta. Érdekes mó-
don nem vagy alig jelentkezik a gondolat Mályusz Elemér népiségtörténeténél,9 
s talán ez az egyik legjelentősebb különbség Mályusz és a népi irányzat között. 
Viszont az eszme nyomai felfedezhetők Mályusz egyik közelebbi kollégájánál, 
részben barátjánál, Domanovszky Sándornál és az ő ún. „művelődéstörténeti” 
iskolájánál.10 Legfőképpen abban, hogy Szekfűék szerintük egyoldalúan nyu-
gati orientációja helyett a  Domanovszky-iskola tagjai a  magyar társadalmi és 
politikai fejlődés kelet-európai (lengyel) párhuzamaira is fi gyelmet fordítottak, 
s az agrártörténetben a Grundherrschaft  és Gutsherrschaft  fogalmi-strukturális 
megkülönböztetésével a kora újkori kelet-európai agrár- és társadalmi fejlődés-
nek a nyugat-európaitól való eltérésére, a kelet-európai közös struktúrákra he-
lyezték a hangsúlyt.11

Ennél is markánsabb módon jelentkezett a „harmadik út” gondolata Hajnal 
Istvánnál, bár ezt életművének újabb elemzői12 kevéssé tartják fontosnak, legfel-
jebb (mint Glatz Ferenc és Lackó Miklós) utalnak a népi írók (pl. Németh László, 
Erdei Ferenc és az 1934–1938 között Illyést rendszeresen közlő, 1946–1949 között 
pedig általa szerkesztett Válasz), illetve Hajnal kapcsolatára.13 Pedig Hajnal szem-
léletében mindez már 1945 előtt is fontos szerepet játszhatott, hiszen ekkor már 
nagyjából megformálta középkorfelfogását, amely több vonatkozásban a német 
(és francia) szociológián – így Max Weber, Alfred Vierkandt, Ferdinand Tönnies, 
Hans Freyer és Gunther Ipsen munkáin – alapult.14 Múltszemlélete alapvetően 
az újkori okszerűség és a középkori hagyomány- és szokásszerűség, illetve a „Ge-
sellschaft ” és a „Gemeinschaft ” csak látszólag értéksemleges szembeállítására épült. 
Hajnal persze elutasította a közösségi elv kizárólagosságát, hiszen szerinte a keleti 
társadalmak bénultsága és fejlődésre való képtelensége, megmerevedése éppen az 
egyéni elv, a kezdeményező- és teremtőképesség elnyomása miatt következett be. 

6 Dénes 2015; Szekfűről még legújabban: Monostori 2017.
7 Eckhart Ferenc öccsére, Sándorra is hatott a  szellemtörténet. Mindkettőjükről legújabban: 

Törő 2016.
8 Ablonczy 2009.
9 Erős 2013: 33–62.
10 Vardy 1976b.
11 Erős 2016.
12 Lakatos 1996.
13 Kovács 2002.
14 Vö. például Hajnal 1942.
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(Hajnal egyébként a háború után, amint ez közismert, a fi zikai és szellemi mun-
ka meghasonlásában látta az európai válság egyik fontos előidézőjét. Utóbbi par 
excellence Németh László-i gondolat.15)

A háború után

1945, de főleg 1948 után a „harmadik út” háttérbe szorult, sőt, az uralmi pozícióba 
került marxista ideológia egyik legfőbb ellenfelének tartotta azt, s „narodnyikként” 
vagy egyenesen „fasisztaként” aposztrofálta képviselőit. Jóllehet a teljes képhez az 
is hozzátartozik, hogy a népi gondolat (és a „harmadik út”) ekkori spiritus rectora, 
Bibó István 1945 és 1948 között virágkorát élte. Az általa megfogalmazott népi 
demokrácia a gondolatnak a politika nyelvére való lefordítása volt, és a harmadik 
utas szemlélet részben az új, törékenynek bizonyuló politikai berendezkedésen 
is nyomot hagyott.16

A történettudományban azonban egyre inkább előtérbe került, majd 1948 
után majdhogynem egyeduralmi helyzetbe jutott,17 uralkodó ideológia rangjára 
emelkedett/„mesternarratívává” vált a magyar történelemnek a nyugat-európaitól 
való „elkanyarodása”, az ún. „második jobbágyság” tézise, amely a magyar társa-
dalmi-politikai fejlődésnek a kelet-európaiba való betagolódásán alapult – egyér-
telműen aktuálpolitikai intenciók alapján. 18 Számos történészt meg lehet nevezni, 
akik élharcosaivá váltak e mesternarratívának, mindenekelőtt Pach Zsigmond 
Pált, Sándor Pált, Székely Györgyöt, Spira Györgyöt (illetve Hanák Pétert, aki vi-
szont később szembefordult korai nézeteivel).19 A régebbi nemzedékből Makkai 
László, Maksay Ferenc, Mérei Gyula, Sinkovics István, Fügedi Erik20 is felsorako-
zott a „második jobbágyság” gondolatával azonosulók közé, igaz, csak bizonyos 
megszorításokkal. A „második jobbágyság” terminus egyébként eredetileg csak 
a  16–18.  századi fejlődésre vonatkozik, de a  jelzett történészek több-kevesebb 
ellentmondással és következetességgel részint a  középkori viszonyokra is kiter-
jesztették, részint pedig a 19. századra vonatkozóan a kapitalista fejlődés „porosz 
útjáról” beszéltek (egyesek, mint pl. Pach Zsigmond Pál, a  kettőt voltaképpen 
szinonimaként használták).21 A  korábban említetteken kívül az ideológiát töb-
bé-kevésbé olyan, többnyire fi atal, pályájukat ekkor kezdő történészek is osztották 

15 Vö. a Hajnal–Németh–Erdei-viszony következő értelmezésével: Glatz 2016: 718–719.
16 Vö. például Borbándi 1992.
17 Romsics 2011b.
18 S. Sándor 1952; Pach 1963; Székely 1972.
19 Makkai 1957; Maksay 1958a; Maksay 1958b.
20 Vö. Erős 2018a; Erős 2018b.
21 Vö. Gyáni 2002a; Gyáni 2002b; Gyáni 2002c; Gyáni 2002d; Pach 1958; Köbli 1985; Niederhauser 

2006.

015     206-224     Örökség történelem társadalom   __   III  _  Er�s Vilmos.indd   208015     206-224     Örökség történelem társadalom   __   III  _  Er�s Vilmos.indd   208 2020. 07. 20.   13:31:202020. 07. 20.   13:31:20



A „harmadik út” öröksége az 1945 utáni magyar agrártörténet-írásban

209

ekkoriban, mint Szabad György, Varga János, Vörös Károly, Vörös Antal, Sándor 
Vilmos22 és részben Niederhauser Emil, akik később fokozatosan szembefordultak 
korai szemléletükkel. Megemlíthető itt az is, hogy az egyik történész, aki később 
a „harmadik úthoz” is köthető, Szűcs Jenő,23 még az ezt kifejtő alapvető művében 
is „második jobbágyságról” beszél a  16–18.  századi viszonyokkal kapcsolatban. 
(Erről még lesz szó a továbbiakban.) 

Szabó István és a „második jobbágyság”

Kezdettől fogva szemben állt a tézissel, sőt folyamatosan cáfolta azt Szabó István,24 
s elsősorban ebből vezethetők le az ellene intézett támadások (illetve Szabónak 
a „narodnyik” s egyúttal polgári történésszé való minősítése, valamint – a másik 
oldalról – a népi ideológiával való rokonítása). Szabó egyik legfontosabb tétele 
ugyanis a magyar fejlődésnek a Nyugat- és Kelet-Európa közötti átmeneti jelleg-
éről szólt, amit számos írásában, de leveleiben, előadásaiban, lektori véleménye-
iben is kifejtett és megerősített, s amely tétel horizontálisan (időrend szerint) és 
vertikálisan (tartalmi-gondolati tekintetben) is nyomon követhető életművében.25

Ez a két szempont – illetve a tétel horizontális és a vertikális kibontása – több-
nyire egymás mellett fut, hiszen Szabó már az 1940-es években publikált tanul-
mányaiban26 a  középkori viszonyokat, így a  parasztság társadalmi rétegződését, 
de például a középkorvégi parasztlázadásokat elemezve is a magyar társadalmi 
fejlődés átmeneti voltáról írt. S ugyanezt érvényesítette A jobbágy birtoklása az 
örökös jobbágyság korában vagy az Uradalmi viszonyok a XVI–XVII. században 
című, a kora újkori fejlődést elemző tanulmányokban is.27 Ezekben arra mutatott 
rá többek között, hogy bár Werbőczi kimondta a  jobbágy örökös röghöz köté-
sét, ezt – a társadalmi struktúra következtében is – csak rövid ideig lehetett úgy-
ahogy érvényesíteni, hiszen hamarosan ki lehetett játszani (például szó szerint el 
lehetett szökni), s a továbbálló jobbágynak többféle birtoklási lehetősége adódott, 
így a szőlő és irtásföldek, valamint a különböző bérlemények és zálogolt földek. 
Szabó egyébként már az 1940-es évek eleji nagy jelentőségű tanulmányaiban28 be-
hatóan elemezte a jobbágy kora újkori emelkedésének, illetve a jobbágyi kötöttsé-
gektől való megszabadulásának lehetőségeit, így például a manumissio, inscriptio, 

22 Például: Dénes (szerk.) 2018. Illetve Spira (szerk.) 1952.
23 Vö. Romsics 2011a: 603–604.
24 Róla irodalom például Für 1976; Balogh 1998.
25 Vö. például: Erős (vál. szerk.) 2006: 347–348; Erős 2018a; Erős 2018b.
26 Szabó 1947; Szabó 1948a.
27 Szabó 1947; Szabó 1948b.
28 Vö. Szabó 1941a; Szabó 1941b.
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exemptio, taksa jogi kategóriáit,29 s hangsúlyozta azt is, hogy a falusi bírói tisztség 
elnyerése is lehetőséget nyújtott a jobbágyoknak arra, hogy magasabbra jussanak 
a társadalomban.

Rá szeretnék mutatni, hogy az 1940-es években publikált okfejtések még nem 
kifejezetten a „második jobbágyság” vagy az „elkanyarodás” tézise ellen irányul-
tak, hiszen ez a doktrína ekkor még a hivatalos állami ideológia szintjén nem vagy 
csak helyenként fogalmazódott meg. Ez expressis verbis a támadók érvelésében 
még a Szabó ellen irányuló 1948–1949-es első nagy támadás során, A szabadság-
harc fővárosa, Debrecen című kötet kapcsán sem jutott kifejezésre (csak „narod-
nyik” szemléletét vetették Szabó István szemére, mindennek a fentiekhez kötődő 
explikációja nélkül).30 Viszont párhuzamosan zajlott a Tanulmányok a parasztság 
történelméből Magyarországon című kötettel való leszámolás,31 melynek diskurzu-
sában egyfajta kígyótojásként a háttérben már ott lapult a „harmadik utas” „elhaj-
lás” vádja.

Hogy Szabó nézetei gyökeresen szemben álltak a „második jobbágyság” téte-
lével, az az 1950-es években válik végképp nyilvánvalóvá. Számos dokumentum 
bizonyítja ezt, de különösképpen az arról az egyetemi tankönyvről készített 1954–
1959-es lektori véleményei, amelybe ő nem írhatott fejezetet. A releváns források 
közé tartoznak még egyetemi előadásai, valamint Maksay Ferenchez írott levelei 
és az általa szerkesztett kötethez írott lektori véleménye is.32 Utóbbinak külön tör-
ténete van, amely éppen az 1950-es években jutott tetőpontjára.33 Szabó ugyanis 
1946-ban – Hajnal Istvánnal is egyeztetett34 – többkötetes parasztságtörténeti for-
rásgyűjtemény, egyfajta Paraszt-Fontes tervezetét készíti el, amelynek fő darabjai: 
a végül az 1950-es években megjelent Jobbágylevelek (H. Balázs Éva szerkesztésé-
ben), az Úriszéki iratok (a régi levéltáros barát és kolléga, Varga Endre szerkeszté-
sében), valamint az Urbáriumok (Maksay Ferenc szerkesztésében).35 A köteteket 
azért vették ki Szabó kezéből, mert túlságosan „patriarchálisnak” állította be ben-
nük a földesúr és jobbágy, mondhatnánk „úr és paraszt” viszonyát.36

Az 1950-es években zajlott le Szabónak a  Székely Györggyel való vitája is, 
amely a lehető legszorosabb összefüggésben van a „második jobbágyság” kérdésé-
vel. Szabó ugyanis az egyetemi tankönyvvel kapcsolatos bírálata során azt fejtette 
ki, hogy azért sem lehet adekvát a „zweite Leibeigenschaft ” terminus,37 mert első 

29 E fogalmakhoz részletesebben lásd még: Varga 1969: 226, 319, 412, 429.
30 Vö. Orosz 1998; Erős 2003.
31 Balázs et al. 1948: 343–344, 348.
32 Vö. Erős (vál. szerk.) 2006: 310–319, 362–368, 356–360, 347–349.
33 H. Balázs (szerk.) 1951; H. Balázs 1955.
34 Vö. Erős (vál. szerk.) 2006: 249–253.
35 Varga (szerk.) 1958; Maksay (szerk.) 1959.
36 Sándor 1954.
37 Erős 2018a; Erős 2018b.

015     206-224     Örökség történelem társadalom   __   III  _  Er�s Vilmos.indd   210015     206-224     Örökség történelem társadalom   __   III  _  Er�s Vilmos.indd   210 2020. 07. 20.   13:31:202020. 07. 20.   13:31:20



A „harmadik út” öröksége az 1945 utáni magyar agrártörténet-írásban

211

„Leibeigenschaft ról” sem beszélhetünk a magyar középkorban. A jobbágyság hely-
zete ekkor ugyanis alapvetően javult, különösen a korszak végén.38 A vita tárgyát 
képező 1351. évi törvények sem az osztályharcról, a szabad költözés kivívásáról 
szólnak (azt már jóval korábban elnyerte a  jobbágyság), hanem a  kilenced be-
szedési (tehát nem fi zetési) kötelezettségéről.39 Azaz a munkaerőhiánnyal bajlódó 
nagybirtokosok és a  köznemesség közötti konfl iktusról, előbbi ugyanis megen-
gedhette magának a kilenced elengedését, hogy birtokára csábítsa a jobbágyokat 
az 1348–1349-es nagy pestisjárvány után.40

Amint arra előzőleg kitértem, Szabó a 16–18. századi viszonyokra vonatkozó-
an is azt fejtette ki (s e nézeteit az 1950-es években tartott egyetemi előadásaiban 
is41 sorra megismételte és megerősítette), hogy 1514 után lényegében megma-
radtak a  jobbágyi emelkedés lehetőségei. A  16–17. században különösen a  me-
zővárosok, a hajdúk (velük kapcsolatos tanulmányai ekkor születtek42), valamint 
a végvári katonák szerepét emelte ki, a 18. században pedig a betelepítést, ame-
lyek a merev feudális viszonyok lazítását vagy egyenesen felbomlását segítették 
elő. Különösen szembetűnő a Maksay Ferenchez írott dokumentumokban az ún. 

„Bauernlegenről” szóló tézis,43 amely a  jobbágytelkek elvételéről és a  jobbágyok-
nak a földjüktől való erőszakos megfosztásáról, elűzéséről szól, s amely Szabó sze-
rint a keleti, porosz területektől eltérően Magyarországon nem vagy csak nagyon 
elvétve fordult elő.44

Sajátosan színezi Szabó e gondolatait (miközben részben rávilágít hátterükre) 
az az 1950-es években is érvényesülő állásfoglalása,45 miszerint – Szekfű Gyula né-
zeteivel homlokegyenest ellenkezően – a magyar nemzeti függetlenségi és társa-
dalmi modernizációs törekvések soha (sic) nem az ország nyugati, hanem a keleti, 
tiszai-tiszántúli vidékéről indultak ki.46 Ez részben a  szellemtörténet – egyesek, 
például a népiek, így Szabó Dezső vagy Németh László szerint – egyoldalú nyu-
gati orientációja ellen irányult.47 Szabó István tehát nemcsak a magyar fejlődés 

38 Ez nem jelentette feltétlenül a  jobbágyi helyzet idealizálását, az ún. Erdélyi–Tagányi-vitában 
például Szabó kifejezetten Tagányi Károly nézetei mellett tette le a voksát. (Szabó 1963; vö. Tagá-
nyi 2015a.)

39 Vö. Mályusz Elemér lektori véleménye Szabó István tanulmányáról, 1954. szeptember 14. MTA 
KIK Kézirattár Ms 5440/43.

40 Szabó 1954a.
41 Szabó 1952a; Szabó 1952b.
42 Vö. Szabó 1950.
43 Szabó István lektori véleménye a Maksay Ferenc által szerkesztett urbárium-kötet bevezetésé-

ről. Debrecen, 1958. május 3. MTA KIK Kézirattár Ms 5440/16.
44 Vö. továbbá: MTA KIK Kézirattár Ms 5440/34. Szabó itt a 19. század eleji viszonyokra vonatko-

zóan vonja kétségbe a „Bauernlegen” tézisét.
45 Vö. Erős 2019b.
46 Vö. Szabó 1934.
47 Bibó 1986a; Bibó 1986b; illetve Szabó 1934.
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keleti, hanem a kizárólagos nyugati orientációját képviselőktől is elhatárolódott. 
E felfogását egyébként nem csak 1954-es cikkében, de egyetemi előadásaiban 
s számos más tanulmányban is kifejtette.48

A „porosz út”

Igen fontos kérdés, hogy Szabó a magyar fejlődés átmenetiségéről vallott felfogá-
sát fenntartotta-e a 19. századra vonatkozóan?

Az ezzel összefüggő tanulmányai főként az 1960-as években kerültek előtér-
be,49 igen jelentős részben általa szerkesztett kötetekben. A 19. századra vonatko-
zóan a „második jobbágyság” és az „elkanyarodás” tézisének a meghosszabbítása 
(bár, mint korábban említettem, sokan azonosként kezelik a kettőt) a mezőgazda-
ság (és persze a társadalom) fejlődésének ún. „porosz útja”, ami főként Lenin és 
Engels műveiben találja meg a sokszor kötelezően idézendő klasszikusát.50

A Szabó István szerkesztésében megjelent Agrártörténeti tanulmányok 
(1960) és a kapitalizmuskori parasztságtörténeti kötet (1965), valamint ezek 
lektori véleményei51 arra mutatnak rá, hogy a  tanítványok és a munkatársak 
(utóbbiak a kapitalizmuskori kötetekben) meglehetősen gyakran éltek a „po-
rosz út” terminussal,52 s nem is biztos, hogy minden esetben a jól ismert „vö-
rös farok” kényszerétől befolyásolva;53 a  fogalom (kutatásaim szerint) egy 
esetben Szabónál is előfordul.54 Ugyanakkor számos e kötetekben megjelent 
tanulmány felfogása alapvetően összeegyeztethetetlen a „porosz úttal” (amit 
a lektorok vagy recenzensek észrevételeztek is55). Utóbbi megközelítés példái 
közé sorolható – a befejezéstől eltekintve – Orosz István írása a tokaj-hegyal-
jai mezővárosokról,56 továbbá Varga Gyuláé egy szabad paraszti közösségről, 
Kismarjáról.57 (Mindketten írnak az 1965-ös kötetekbe is, igaz, ott Orosz lé-

48 Szabó 1954b: 1635–1639; Szabó 1948c.
49 Szabó (szerk.) 1960; Szabó (szerk.) 1965.
50 Lenin 1949 (1899); Lenin 1950.
51 Szabó (szerk.) 1960; Szabó (szerk.) 1965.
52 Még Für Lajosnál, de Katona Imrénél vagy Niederhauser Emilnél is előfordul. (Niederhauser 1965.)
53 Vörös 2012.
54 Szabó 1961: 851; Szabó 1976: 354.
55 MTA KIK Kézirattár Ms 5440/76. Balassa Iván lektori véleménye Sárközi Zoltán tanulmányá-

ról, 1963. Sárközi Zoltán tanulmánya megjelent: Szabó (szerk.) 1965: II. köt. 321–381.
MTA KIK Kézirattár Ms 5440/85. Simon Péter lektori véleménye Rácz István tanulmányá-

ról. Rácz István tanulmánya úgyszintén megjelent: Szabó (szerk.) 1965: II.  köt. 433–486. Vö. 
továbbá: Sándor 1961.

56 Orosz 1960.
57 Varga 1960.
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nyegében a „porosz úttal” nyitja tanulmányát.58) Különösen kiemelendő ilyen 
szempontból Gyimesi Sándor, aki a parasztság szövetkezeti mozgalmairól írt 
az 1965-ös kötetben, s aki ellen Szuhay Miklós hevesen kikelt lektori vélemé-
nyében, antimarxistának aposztrofálva a szerzőt.59

Az egyik fontos szereplő mindebben az újabb kutatások során (igen mél-
tánylandóan) előtérbe került Szabad György,60 aki az Agrártörténeti tanulmányok 
egyik lektora volt (Mérei Gyula mellett61), s az 1965-ös kötetbe a parasztság hitel-
viszonyairól írt.62 Ráadásul Szabó István Szabad kandidátusi értekezésének egyik 
opponense, majd a végül megjelent kötet lektora volt.63 Az időközben már-már 
ikonikussá vált tatai és várgesztesi Esterházy-uradalmakról szóló monográfi áról 
van szó, amelyet a másik lektor (Pach Zsigmond Pál) azért bírált, mert (bár felte-
hetőleg ilyen szándékkal készült) a nagybirtok „porosz utas” fejlődésének a gon-
dolatát alapvetően nem osztotta.64

Érdemes hozzáfűzni – a szakirodalomban mindeddig tökéletesen ignorált 
– két másik lektori véleményt is Szabó Istvántól, 1955-ből és az 1960-as évek kö-
zepéről, Szántó Imre és Sápi Vilmos munkáiról,65 amelyek a Szabad Györgyével 
párhuzamos, de legalábbis hasonló problémákról szóltak. Különösen az első 
jelent egyfajta historiográfi ai „csemegét” (a kapcsolódó levelezéssel együtt66), 
mert Szabó szokás szerint terjedelmes és alapos, de a feladott magas labda mi-
att egyúttal vitriolosan megfogalmazott véleményében, utánaszámolva és meg-
felelő sorrendbe rakva a felhozott adatokat, borotvaéles logikával mutatott rá 
arra, hogy Szántó végeredményben (a „porosz út” doktrínáját igazolni kívánó) 
kiinduló tézisét önmaga „mattolja” meg.67 A számadatok ugyanis azt bizonyít-

58 Orosz 1965.
59 MTA KIK Kézirattár Ms 5440/86. Szuhay Miklós lektori véleménye Gyimesi Sándor tanulmá-

nyáról. Budapest, 1963. április 29.; Gyimesi 1965.
60 Vö. Dénes (szerk.) 2018; különösen Orosz 2018.
61 Vö. MTA KIK Kézirattár Ms 5440/51. Szabad György lektori véleménye az „Agrártörténeti 

tanulmányok”-ról; illetve: MTA KIK Kézirattár Ms 5440/45. Mérei Gyula lektori véleményei az 
„Agrártörténeti tanulmányok”-ról, 1958. december 22.

62 Szabad 1965; Szabad 1968; Szabad 1970.
63 MTA KIK Kézirattár Ms 5440/32–33. Szabó István: Opponensi vélemény Szabad György 

„A tatai és gesztesi Esterházy-uradalom áttérése a  robotrendszerről a  tőkés gazdálkodásra” 
című művéről, 1955–1956. 

64 Szabad 1957; Kaposi 2018.
65 Vö. MTA KIK Kézirattár Ms 5440/34. Szabó István: Opponensi vélemény Szántó Imre 

„A parasztság kisajátítása és mozgalmai a dunántúli Festetics-birtokon 1711–1850” című disz-
szertációjáról; Szántó 1954.

66 Megjegyezhető, hogy Szabó István debreceni kollégája és tanszéki utódja szintén a  „máso-
dik jobbágyság” tézisét osztotta, éppen ebben az időszakban, tehát az 1960-as években is. Vö. 
Szendrey 1968; Szendrey 1969: 85–87.

67 Vö. Mérei 1955.
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ják, hogy a Festeticsek saját kezelésében lévő birtok nagysága ekkor nem nö-
vekedett, hanem csökkent, tehát a  földesúr nem rabolt földet a  jobbágyaitól, 
hanem – érdeke is ezt diktálta – új telkeket hozott létre, s így a jobbágyok kezén 
lévő terület egyenesen növekedett.68 (Erre vonatkozóan Varga János és Vörös 
Károly végzett komoly kutatásokat; előbbi hivatkozik is Szabóra mint kiindu-
lópontra.69)

Hozzá szeretném fűzni, hogy nem ezt tekintem perdöntőnek Szabó „po-
rosz úttal” szembeni nézeteinek bizonyításában (bár akár ez is fontos mo-
mentum lehet), hanem a  tanyákról alkotott interpretációját. Ennek debreceni 
vonatkozásairól már 1929-ben nagy jelentőségű tanulmányt publikált,70 s egy 
Eperjessy Kálmánhoz ennek kapcsán írott levelében jelzi,71 hogy egy átfogó ta-
nyamonográfi a elkészítését tervezi. Erre valószínűleg egész életében készült, de 
legtovább mindebben az 1960-as, általa szerkesztett kötetben jutott, ahol a  ta-
nyarendszer megszüntetésére irányuló két törekvésről írt72 (ennek viszont 1930-
ban publikálta az előtanulmányát73), majd 1964-ben előadást is tartott az alföldi 
tanyás gazdálkodásról.74 Fontos, hogy Szabó ezekben az írásokban a szabad pa-
raszti gazdálkodás letéteményeseként tekint a  tanyákra75, ami összefüggésben 
a korábban említett tézisével,76 miszerint a magyar függetlenségi törekvések és 
a társadalmi modernizáció igazi alternatíváját az ország keleti, alföldi fele rep-
rezentálta, joggal támasztja alá: a tanyákban nemcsak a parasztpolgári fejlődés 
egyik „amerikai utas” alternatíváját látta, hanem ezt fontosabbnak, meghatáro-
zóbbnak gondolja, mint a „porosz utas” fejlődés jelenségét. Megjegyzendő, hogy 
Szabó István barátja, szellemi társa és legközelebbi munkatársa, Balogh István77 
három tanulmánnyal is jelentkezett az 1965-ös parasztságtörténeti kötetekben, 
közülük egy a  tanyákról szólt (a másik kettő a  paraszti művelődésről, illetve 
a paraszti termelési technikáról), de egyikben sem említette a „porosz utat”, s az 
orosz fejlődéstől való különbségre is rámutatott.78

68 Szirácsik (szerk.) 2012.
69 Vö. Varga 1964; Varga 1967; Vörös 1973.
70 Szabó 1929.
71 Vö. MTA KIK Kézirattár Ms 4541. 333. Szabó István levele Eperjessy Kálmánnak, 1929. február 24. 
72 Szabó 1960.
73 Szabó 1930.
74 Vö. MTA KIK Kézirattár Ms 5440/7. Szabó István: Az alföldi tanyásgazdálkodás, 1960-as évek 

első fele. 
75 Ezek lehetnek – persze nem mindig – a modern, racionális gazdálkodás megvalósítói is.
76 Mindkettő felbukkan az 1960-as tanulmányban.
77 Vö. Orosz 2017.
78 Balogh 1965a; Balogh 1965b; Balogh 1965c.
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A „harmadik út” és az 1945 utáni agrártörténet-írás

Tanulmányom utolsó részében még két kérdést szeretnék felvetni. Az egyik, hogy 
Szabó itt taglalt „harmadik utas” nézetei mennyire jellemzők az 1945 utáni ma-
gyar agrár- és általában vett társadalomtörténet-írásra? (Természetesen nem a hi-
vatalos „történettudományt” értve ez utóbbin.)79

Ebből a szempontból – Szabó István kapcsolati hálóját is elemezve – azt lehet 
megfi gyelni, hogy bár Szabónak meglehetősen közeli viszonya volt az ún. régi, 

„polgári” történészekkel (a Domanovszky-tanítványok köréből például Berlász Je-
nővel, Wellmann Imrével, a Mályusz-tanítványok közül Fügedi Erikkel, Ila Bálint-
tal, Maksay Ferenccel, Jakó Zsigmonddal, Varga Endrével és Eperjessy Kálmánnal, 
a Szekfű-tanítványok köréből pedig Benda Kálmánnal és Kosáry Domokossal),80 
közülük kifejezetten „harmadik utas” pozíciót senki sem képviselt. Többségük 
ugyanakkor nem volt éppen a rendszer kedvelt történésze, jelentős részük a má-
sodik vonalba vagy kifejezetten marginális pozícióba került,81 jóllehet gyakran 
inkább érvényesítettek (a nevezett mesterekhez kapcsolódóan is) társadalomtör-
téneti, nem ritkán a nyugat-európai történetíráshoz (például az Annales köréhez) 
utat találó, modern szempontokat, mint a hivatalos történetírás képviselői (akár 
Molnár Eriket is ideértve).82 Mindezen felül sok tekintetben szemben álltak az 
uralkodó mesternarratívával (mesternarratívákkal), illetve több irányban tágítot-
ták az egyébként lényegileg „gleichschaltolt” hivatalos történetírás ideológiailag/
politikailag befolyásolt vagy egyenesen politikatörténeti indíttatású kereteit.

Lényegében hasonlót lehet elmondani az 1945–1948 után történésszé érett, 
Szabóhoz valamilyen formában utat találó fi atalabb generációról, valamint Szabó 
tanítványairól is. Előbbiek közül meg lehet említeni pl. a korábban szóba került 
Szabad György, Varga János, Vörös Károly, Zimányi Vera, Bácskai Vera, Szűcs Jenő, 
Niederhauser Emil, Hanák Péter,83 később Hoff mann Tamás, legújabban pedig 
Tagányi Zoltán84 nevét, de közülük legfeljebb Szűcs Jenőt lehet igazán kapcsolatba 
hozni Bibó István kapcsán a népi gondolattal és a „harmadik úttal”. Ugyanakkor 
valamilyen formában vagy témakörben többé-kevésbé mindannyian megkérdője-
lezték a hivatalos történetírás narratíváit. Szabad György ilyen jellegű felfogásáról 
már esett szó. Varga János (Vörös Károllyal együtt egyfajta ifj útörök kezdet után) 
már az 1848–1849-es gerillaharcok értékelésének kérdésében Szabóhoz hasonló 

79 Romsics 2011b.
80 Vö. például: Erős (vál., szerk.) 2006. 258–259, 323–324.
81 Vö. például Wellmann Imre életútjával. Irodalom hozzá: Wellmann 1999.
82 Lackó 2008.
83 Vö. például Hanák 1993a.
84 Hoff mann 2004; Tagányi 2015b.
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álláspontot foglalt el.85 A  leginkább szembetűnő az ő életművében persze a Job-
bágyrendszer a  magyarországi feudalizmus kései századaiban,86 melynek lapjain 
Szabóra számtalanszor hivatkozva vetette falszifi kációs próba alá a  „porosz út”, 
illetve a „második jobbágyság” tézisét, egészében kifejezetten a Szabóéhoz hason-
ló következtetésekre jutva. Megjegyzendő, hogy Varga János a 19. század első fe-
lére vonatkozóan is – bevallottan – Szabóéhoz hasonló nézeteket képviselt, egyik 
fő hivatkozási pontja is ő, rámutatva – a hivatalos álláspontot, azaz a „porosz út” 
nézetét valló Szántó Imre vagy Sápi Vilmos és persze mások nézeteivel homloke-
gyenest ellenkezőleg – a jobbágyi földbirtoklás lehetőségére és jelentős arányára 
a szóban forgó időszakban.87

Különösen fontos lehet itt Szűcs Jenő munkásságának behatóbb elemzése, aki 
az Európa három régiójáról szóló elméletét éppen a Bibó-emlékkönyvben jelentette 
meg;88 őt tehát – népi kollégista múltja miatt is – joggal lehetne párhuzamba hoz-
ni egy „harmadik utas” szemlélettel, de csak a középkori viszonyokra vonatkozóan, 
mert (ahogy ezt már korábban érintettük) szóban forgó munkájában a 16–18. szá-
zadi viszonyokkal kapcsolatban ő is a „második jobbágyságról” írt.89 Későbbi szer-
zőtársa, Hanák Péter kifejezetten a 19. századi viszonyokkal összefüggésben szintén 
egy, a kelet-európaitól eltérő alternatívát vázolt fel,90 de ez nem nagyon hozható ro-
konságba az általa igen bírált népi gondolattal vagy „harmadik utas” alternatívával. 
Viszont – Szabóhoz hasonlóan – mindketten opponálták a regnáló mesternarratívát.

Végül azt szeretném leszögezni, hogy az itt tárgyalt múlt és a  jelen kérdései 
között nem szeretnék semmiféle folyamatosságot teremteni, azaz az itt tárgyalt 
problémákat (valamint forrásokat) Michel Foucault-i értelemben nem „doku-
mentumként”, hanem „monumentumként” kívánom értelmezni.91 Semmiképpen 
nem gondolom tehát, hogy az előzőkben középpontba állított „harmadik út” gon-
dolatának vizsgálata azért lenne releváns, mert a jelenbeli problémák számára va-
lamiféle alternatívát, megoldási lehetőséget kínálna.

Úgy gondolom, hogy az előzőkben taglalt elképzelés szintén egyfajta „nar-
ratíva” és „ellentörténelem”, amely a konferencia hívószavához kapcsolódóan bi-
zonyos „elképzelt történelemként”, de mindenféleképpen a magyar társadalmi és 
gazdasági fejlődésről alkotott „konstrukcióként” értelmezhető, amely nemcsak 

85 Szabad 2008.
86 Vö. Varga 1969; Granasztói 1973.
87 Sápi 1967. Vö. MTA KIK Kézirattár Ms 5440/25–29. Szabó István lektori véleménye Sápi Vil-

mos „A mezőgazdasági munkásság jogviszonyai Magyarországon a XVI. sz-tól 1848-ig” című 
munkájáról és levélváltása az Akadémiai Kiadóval. Sápi Vilmos válasza Szabó István lektori 
véleményére.

88 Önálló kötetben megjelent: Szűcs 1983.
89 Szűcs későbbi munkája ugyanerről vö. Szűcs 1993.
90 Hanák 1993b; Hanák 1993c.
91 Sutyák 2007.
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a „porosz út” gondolatával, hanem Szekfű Gyuláék, illetve a szellemtörténet nyu-
gatos orientációjával is szembeállítható.92

Megjegyzem ugyanakkor, hogy a „porosz út” és a „harmadik út” gondolatát 
mégsem tartom azonos értékű pozíciónak, s Jörn Rüsent felidézve93 inkább azt 
sugallnám, hogy a történetírásnak metodikai, forrástani szempontból is megvan 
a maga általánossága. Ez pedig itt konkrétan azt jelenti, hogy bár mindkettőben 
(„porosz út”, „harmadik út”) vannak politikai momentumok is, a nyugat-európai 
történetírás (pl. az Annales-iskola) által középpontba helyezett társadalomtörté-
neti aspektusokat (pl. interdiszciplinaritás, komparatisztika, strukturális megkö-
zelítés, új jellegű források)94 a Szabó (valamint többek között Varga János, Zimá-
nyi Vera, Szűcs Jenő) által megfogalmazott kutatási irány inkább magában rejti.

Ráadásul a  posztmodern, de pl. Benedetto Croce (s itt egészen Vicóig visz-
sza lehet menni) által is megfogalmazott szempontot,95 miszerint a  történetírás 
nem utolsósorban, sőt egyenesen és főként „erkölcsi tevékenység”, Szabó István, 
illetőleg a hozzá közel állók (Varga János, Szabad György, Szűcs Jenő) inkább kép-
viselték, mint a hivatalos történettudonány reprezentánsai. Nem véletlen a koráb-
ban említett nem ritkán „marginális” pozíciójuk, ami persze különböző formákat 
takar, de árulkodó, hogy Szabó István élete során nem nyerhette vissza az elmúlt 
rendszerben, 1949-ben elvett akadémiai tagságát,96 valamint az akadémia doktora 
címet is csak 1957-ben, közvetlenül nyugdíjazása előtt kapta meg.

Az itt elmondottak (továbbá az itt szóba került névsor) ráadásul komolyan 
megkérdőjelezi Stefan Berger professzor és a nemrégiben megjelent Writing the 
Nation sorozat fő tézisét,97 miszerint „nemzeti” történetíró nem lehet modern, 
alapvetően társadalomtörténeti szempontokból építkező tudós. Mindennek to-
vábbi elemzése azonban valóban egy másik tanulmány témája.

Források

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattára 
(MTA KIK)

4541. Eperjessy Kálmán levelezése.
5440. Szabó István lektori véleményei.

92 Dénes 2015; Erős 2016.
93 Rüsen 2006 (1995).
94 Az Annales és a magyar történetírás ekkori kapcsolatához: Klaniczay 2001: 106–117.
95 Galasso 2002.
96 1989-ben (számos más „polgári” történésszel együtt) Szabó István visszakapta akadémiai tagsá-

gát, s posztumusz Széchenyi-díjban részesült.
97 Berger–Conrad 2015. Lásd erről kritikámat: Erős 2019a.

015     206-224     Örökség történelem társadalom   __   III  _  Er�s Vilmos.indd   217015     206-224     Örökség történelem társadalom   __   III  _  Er�s Vilmos.indd   217 2020. 07. 20.   13:31:202020. 07. 20.   13:31:20



Történetírás, diskurzusok és az emlékezet rétegei Erős Vilmos

218

Hivatkozott irodalom

Ablonczy Balázs 2009: A Revue d’Histoire Comparée 1943–1949. In: Ferch Magda 
– Ormos Mária (szerk.): Hommage à Kosáry Domokos. Budapest, 30–39.

Balázs Tibor et al. 1948: 1848 centenáriumának magyar történeti irodalma. Szá-
zadok (82.) 1–4. 336–352.

Balogh István 1965a: A paraszti gazdálkodás és termelési technika. In: Szabó Ist-
ván (szerk.): A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában. 1848–1914. 
Budapest, I. köt. 349–428.

Balogh István 1965b: Az alföldi tanyás gazdálkodás. In: Szabó István (szerk.): 
A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában. 1848–1914. Budapest, 
I. köt. 429–479.

Balogh István 1965c: A paraszti művelődés. In: Szabó István (szerk.): A parasztság 
Magyarországon a kapitalizmus korában. 1848–1914. Budapest, II. köt. 487–564.

Balogh István 1998: Alkotás és tudományszervezés a  politika szorításában. In: 
Rácz István (szerk.): Szabó István emlékkönyv. Debrecen, 37–52.

 Berger, Stefan – Conrad, Christoph 2015: Th e Past as History. National Identity and 
Historical Consciousness in Modern Europe. (Writing the Nation.) Basingstoke.

Bibó István 1986a: Levél Borbándi Gyulához. In: Bibó István: Válogatott tanulmá-
nyok III. kötet. (Szerk.: Vida István – Nagy Endre.) Budapest, 295–373.

Bibó István 1986b: Németh László kelet-európai koncepciója és Szekfű Gyulával 
folytatott vitája. In: Bibó István: Válogatott tanulmányok III. kötet. (Szerk.: 
Vida István – Nagy Endre.) Budapest, 375–383.

Borbándi Gyula 1989: A  magyar népi mozgalom. A  harmadik reformnemzedék. 
Budapest.

Borbándi Gyula 1992: Bibó István. In: Kozák Gyula (szerk.): Szemle. (Válogatás 
a brüsszeli Nagy Imre Intézet folyóiratából.) Budapest, 176–188.

Dénes Iván Zoltán 2015: A  történelmi Magyarország eszménye. Szekfű Gyula, 
a történetíró és ideológus. Pozsony.

Dénes Iván Zoltán (szerk.) 2018: Kitörés a kánonból. Szabad György történetírói 
munkássága. Budapest.

Erős Vilmos 2003: Szabó István és 1848–49. Valóság (46.) 7. 94–108.
Erős Vilmos (vál., szerk.) 2006: A harmadik út felé. Szabó István történész cikkek-

ben és dokumentumokban. Budapest.
Erős Vilmos 2013: Utak a „Népiségtörténet”-hez: Mályusz Elemér és Szabó István. 

Századok (147.) 1. 33–62.
Erős Vilmos 2016: Menekülés a  hallgatásba… és a  szellemtörténetbe. Doma-

novszky Sándor történeti és történetpolitikai nézeteiről az 1930–1940-es évek 
fordulóján. Aetas (31.) 4. 78–98.

Erős Vilmos 2018a: Plebs és populus között. (Szabó István kora újkori parasztság-
történettel kapcsolatos tanulmányai – 1. rész). Valóság (61.) 3. 32–58.

015     206-224     Örökség történelem társadalom   __   III  _  Er�s Vilmos.indd   218015     206-224     Örökség történelem társadalom   __   III  _  Er�s Vilmos.indd   218 2020. 07. 20.   13:31:202020. 07. 20.   13:31:20



A „harmadik út” öröksége az 1945 utáni magyar agrártörténet-írásban

219

Erős Vilmos 2018b: Plebs és populus között. (Szabó István kora újkori parasztság-
történettel kapcsolatos tanulmányai – 2. rész). Valóság (61.) 4. 54–84.

Erős Vilmos 2019a: A múlt mint történelem. Aetas (34.) 2. 148–157.
Erős Vilmos 2019b: Szabó István debreceni identitásai. Valóság (62.) 12. 49–59.
Für Lajos 1976: Szabó István. In: Szabó István: Jobbágyok–parasztok. Értekezések 

a magyar parasztság történetéből. Budapest, 7–30.
Galasso, Giuseppe 2002: Croce e lo spirito del suo tempo. Roma–Bari.
Glatz Ferenc 2016: Konzervatív reform. Klebelsberg, Domanovszky, Szekfű, Hóman, 

Hajnal. Budapest.
Granasztói György 1973: „Jobbágyrendszer a kései feudalizmus századaiban, 1556–

1767”. Varga János doktori értekezésének vitája. Századok (107.) 2. 440–447.
Gyáni Gábor 2002a: Érvek az elkanyarodás elmélete ellen. In: Gyáni Gábor: 

Történészdiskurzusok. Budapest, 241–248.
Gyáni Gábor 2002b: Történészviták hazánk Európán belüli hovatartozásáról. In: 

Gyáni Gábor: Történészdiskurzusok. Budapest, 231–240.
Gyáni Gábor 2002c: Hol tart ma a történészek régió-vitája? In: Gyáni Gábor: Tör-

ténészdiskurzusok. Budapest, 249–261.
Gyáni Gábor 2002d: A magyar Sonderweg története. In: Gyáni Gábor: Történész-

diskurzusok. Budapest, 285–295.
Gyimesi Sándor 1965: A parasztság és a szövetkezeti mozgalmak. In: Szabó István 

(szerk.): A  parasztság Magyarországon a  kapitalizmus korában. 1848–1914. 
Budapest, II. köt. 616–652.

H. Balázs Éva (szerk.) 1951: Jobbágylevelek. Budapest.
H. Balázs Éva 1955: A »jobbágylevelek« ügyében. Századok (89.) 4–5. 721–722.
Hajnal István 1942: Az osztálytársadalom. In: Domanovszky Sándor (szerk.) Ma-

gyar Művelődéstörténet Budapest, V. köt. 165–200.
Hanák Péter 1993a: Ragaszkodás az utópiához. Budapest.
Hanák Péter 1993b: Közép-Európa: az imaginárius régió. In: Hanák Péter: Ragasz-

kodás az utópiához. Budapest, 156–212.
Hanák Péter 1993c: Kezdjük újra a régió-vitát? In: Hanák Péter: Ragaszkodás az 

utópiához. Budapest, 262–278.
Hoff mann Tamás 2004: Mindennapi történelem az ütközőzónában. Vázlat a  pa-

rasztok, a kereskedők és az iparosok életmódjáról a 6–18.századi Keletközép-Eu-
rópában. Miskolc.

Kaposi Zoltán 2018: A nagybirtok-átalakulás strukturális kérdései Szabad György 
A  tatai és gesztesi Eszterházy-uradalom áttérése a  robotrendszerről a  tőkés 
gazdálkodásra című munkájában. In: Dénes Iván Zoltán (szerk.): Kitörés a ká-
nonból. Szabad György történetírói munkássága. Budapest, 15–33.

Klaniczay, Gábor 2001: Georges Duby et les Annales en Hongrie. In: Sahin-Tóth, 
Péter (ed.): Rencontres intellectuelles franco-hongroises. Regards croisée sur 
l’histoire et la littérature. Budapest, 106–117.

015     206-224     Örökség történelem társadalom   __   III  _  Er�s Vilmos.indd   219015     206-224     Örökség történelem társadalom   __   III  _  Er�s Vilmos.indd   219 2020. 07. 20.   13:31:202020. 07. 20.   13:31:20



Történetírás, diskurzusok és az emlékezet rétegei Erős Vilmos

220

Kovács Gábor 2002: Harmadik utas magyar gondolkodók. Liget (15.) 8. 64–75.
Köbli József 1985: „Porosz utas” volt-e gazdaságfejlődésünk? Medvetánc (5.) 2–3. 

17–38.
Lackó Miklós 2008: Molnár Erik és a 60-as évek történész-vitája. Századok (142.) 

6. 1483–1536.
Lakatos László 1996: Az élet és a  formák. Hajnal István történelemszociológiája. 

Budapest.
Lenin, [Vlagyimir Iljics] 1949 (1899): A  kapitalizmus fejlődése Oroszországban. 

A nagyipar belső piacának alakulása. Budapest.
Lenin, [Vlagyimir Iljics] 1950: Az agrárkérdésről 1. kötet. Budapest.
Makkai László 1957: Paraszti és majorsági termelés a XVII. században. Budapest–

Gödöllő.
Maksay Ferenc 1958a: Parasztság és majorgazdálkodás a XVI. századi Magyaror-

szágon. Budapest.
Maksay, Ferenc 1958b: Gutswirtschaft  und Bauernlegen in Ungarn im 16. Jahr-

hundert. Vierteljahrschrift  für Sozial- und Wirtschaft sgeschichte (51.) 1. 37–61.
Maksay Ferenc (szerk.) 1959: Urbáriumok. XVI–XVII. század. Budapest.
Mérei Gyula 1955: Szántó Imre: A parasztság kisajátítása és mozgalmai a dunán-

túli Festetics-birtokokon, 1711–1850. (Ismertetés.) Századok (89.) 6. 957–959.
Monostori Imre 2017: Szekfű Gyula a változó időkben. Életmű – fogadtatás – utó-

kor. 1913–2016. Pécs.
Niederhauser Emil 1965: A  parasztság Európában. In: Szabó István (szerk.): 

A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában. 1848–1914. Budapest, 
II. köt. 655–691.

Niederhauser Emil 2006: A „második jobbágyság” – mítosz vagy valóság? In: Búza 
János – Estók János – Varga Zsuzsanna (szerk.): Agrártörténet – Agrárpolitika. 
Tanulmányok Szuhay Miklós emeritus professzor tiszteletére. Budapest, 15–22.

Orosz István 1960: A  hegyaljai mezővárosok társadalma a  XVII. században. 
(Különös tekintettel a  szőlőbirtok hatásaira.) In: Szabó István (szerk.): 
Agrártörténeti tanulmányok. Budapest, 3–70.

Orosz István 1965: A  diff erenciálódás és kisajátítás. In: Szabó István (szerk.): 
A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában. 1848–1914. Budapest, 
II. köt. 9–145.

Orosz István 1998: Egy centenáriumi kötet kálváriája. In: A szabadságharc főváro-
sa Debrecen. (Reprint kiadás.) Debrecen, 597–609.

Orosz István 2017: Az agrártörténeti kutatások megalapozói Debrecenben: Szabó 
István és Balogh István. Századok (151.) 1. 39–48.

Orosz István 2018: Szabó István és Szabad György történetírói kapcsolatáról. In: 
Dénes Iván Zoltán (szerk.): Kitörés a  kánonból. Szabad György történetírói 
munkássága. Budapest, 34–40.

015     206-224     Örökség történelem társadalom   __   III  _  Er�s Vilmos.indd   220015     206-224     Örökség történelem társadalom   __   III  _  Er�s Vilmos.indd   220 2020. 07. 20.   13:31:202020. 07. 20.   13:31:20



A „harmadik út” öröksége az 1945 utáni magyar agrártörténet-írásban

221

Pach Zsigmond Pál 1958: A magyarországi és oroszországi poroszutas agrárfejlő-
dés egyező és eltérő vonásairól a XIX. század második felében. Közgazdasági 
Szemle (5.) 1. 56–78.

Pach Zsigmond Pál 1963: Nyugat-európai és magyarországi agrárfejlődés a  XV–
XVII. században. Budapest.

Papp István 2012: A magyar népi mozgalom története, 1920–1990. Budapest.
Raulet, Gérard (Hrsg.) 2001: Historismus, Sonderweg und dritte Wege. Frankfurt 

am Main.
Romsics Ignác 2011a: Clio bűvöletében. Magyar történetírás a 19–20. században – 

nemzetközi kitekintéssel. Budapest.
Romsics Ignác 2011b: A  magyar történetírás gleichschaltolása, 1945–1949. 

Rubicon (26.) 5. 9–11.
Rüsen, Jörn 2006 (1995): A történelem retorikája. In: Gyurgyák János – Kisantal 

Tamás (szerk.): Történetelmélet. Budapest, II. köt. 986–998.
S. Sándor Pál 1952: Parasztmozgalmak a  Habsburg önkényuralom idején, 1849–

1867. Budapest.
Salamon Konrád 2002: A harmadik út küzdelme. Népi mozgalom 1947–1987. Bu-

dapest.
Sándor Pál 1954: A magyar agrár- és paraszttörténet polgári irodalmának kritiká-

jához. Századok (88.) 2–3. 373–419.
Sándor Pál 1961: Agrártörténeti tanulmányok. (Recenzió.) Agrártörténeti Szemle 

(4.) 3–4. 567–574.
Sápi Vilmos 1967: A mezőgazdasági bérmunkásság jogviszonyai Magyarországon 

a XVI. századtól 1848-ig. Budapest.
Spira György (szerk.) 1952: Tanulmányok a parasztság történetéhez Magyarorszá-

gon, 1711–1790. Budapest.
Sutyák Tibor 2007: Michel Foucault gondolkodása. Máriabesnyő–Gödöllő.
Szabad György 1957: A tatai és gesztesi Eszterházy-uradalom áttérése a robotrend-

szerről a tőkés gazdálkodásra. Budapest.
Szabad György 1965: A hitelviszonyok. In: Szabó István (szerk.): A parasztság Ma-

gyarországon a kapitalizmus korában. 1848–1914. Budapest, II. köt. 184–245.
Szabad György 1968: Szabó István, a történész köszöntése. Kortárs (12.) 7. 1171–1172.
Szabad György 1970: Szabó István (1898–1969). Századok (104.) 2. 516–518.
Szabad György 2008: Varga János, 1927–2008. Magyar Tudomány (169.) 12. 

1540–1541.
Szabó István 1929: A debreceni tanyarendszer kialakulása. Föld és Ember (9.) 5. 

214–244.
Szabó István 1930: Az alföldi csárdák pusztulása a szabadságharc után. Debreczeni 

Képes Kalendáriom (30.) 76–80.
Szabó István 1934: Három nemzedék után. Protestáns Szemle (43.) 6. 364–368.

015     206-224     Örökség történelem társadalom   __   III  _  Er�s Vilmos.indd   221015     206-224     Örökség történelem társadalom   __   III  _  Er�s Vilmos.indd   221 2020. 07. 20.   13:31:212020. 07. 20.   13:31:21



Történetírás, diskurzusok és az emlékezet rétegei Erős Vilmos

222

Szabó István 1941a: Nemesség és parasztság Werbőczi után. In: Eckhardt Sándor 
(szerk.): Úr és paraszt a magyar élet egységében. Budapest, 44–80. [Megjelent 
még némi változtatásokkal: Szabó István 1976: A nemesség és a parasztság 
osztályviszonyai a XVI–XVIII.  században. In: Szabó István: Jobbágyok–pa-
rasztok. Értekezések a magyar parasztság történetéből. Budapest, 237–252.)

Szabó István 1941b: A jobbágy megnemesítése. (Felolvastatott a Magyar Heraldi-
kai és Genealógiai Társaság 1940. október 24-én tartott közgyűlésén.) Turul 
(55.) 1–2. 11–21.

Szabó István 1947: A jobbágy birtoklása az örökös jobbágyság korában. (Értekezé-
sek a történeti tudományok köréből.) Budapest.

Szabó István 1948a: Tanulmányok a magyar parasztság történetéből. Budapest.
Szabó István 1948b: Az uradalmi gazdálkodás és jobbágybirtok a XVI–XVII. szá-

zadban. In: Szabó István: Tanulmányok a  magyar parasztság történetéből. 
Budapest, 159–201.

Szabó István 1948c: A parasztfalu önkormányzatának válsága az újkorban. In: Sza-
bó István: Tanulmányok a magyar parasztság történetéből. Budapest, 265–310.

Szabó István 1950: A hajdúk 1514-ben. Századok (84.) 1–4. 178–198.
Szabó István 1952a: Magyarország története 1526–1711-ig. (Egyetemi jegyzet.) 

Debrecen.
Szabó István 1952b: A  magyarság története a  török hódoltság és a  nemzeti 

szabadságharcok alatt. (Egyetemi jegyzet.) Debrecen.
Szabó István 1954a: Az 1351. évi jobbágytörvények. Századok (88.) 4. 497–527.
Szabó István 1954b: Debrecen a történelemben. Élet és Tudomány (9.) 52. 1635–

1639.
Szabó István (szerk.) 1960: Agrártörténeti tanulmányok. Budapest.
Szabó István 1960: Kísérletek az alföldi tanyarendszer megszüntetésére az 1780-

as és 1850-es években. In: Szabó István (szerk.): Agrártörténeti tanulmányok. 
Budapest, 139–207.

Szabó István 1961: A parasztság történelmének problematikája Magyarországon 
a kapitalizmus korszakában. Századok (95.) 6. 848–861.

Szabó István 1963: A prédium. Vizsgálódások a korai magyar gazdaság- és tele-
püléstörténelem körében. I–II. Agrártörténeti Szemle. (5.) 1–2. 1–49, illetve 3. 
301–338.

Szabó István (szerk.) 1965: A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában. 
1848–1914 I–II. kötet. Budapest.

Szabó István 1976: Jobbágyok–parasztok. Értekezések a magyar parasztság történe-
téből. Budapest.

Szántó Imre 1954: A parasztság kisajátítása és mozgalmai a dunántúli Festetics-bir-
tokokon, 1711–1850. Budapest.

Szendrey István 1968: Egy alföldi uradalom a török hódoltság után. (Értekezések 
a történeti tudományok köréből 43.) Budapest.

015     206-224     Örökség történelem társadalom   __   III  _  Er�s Vilmos.indd   222015     206-224     Örökség történelem társadalom   __   III  _  Er�s Vilmos.indd   222 2020. 07. 20.   13:31:212020. 07. 20.   13:31:21



A „harmadik út” öröksége az 1945 utáni magyar agrártörténet-írásban

223

Szendrey István 1969: [H]ozzászólása Rácz István előadásához. In: Módy György 
(szerk.): A hajdúk a magyar történelemben. (Hajdú-Bihar megyei múzeumok 
közleményei 10.) Debrecen, 85–89.

Székely György 1972: Földesúri törekvések a jobbágyság költözési jogának felszá-
molására Magyarországon – kelet-európai típusú társadalmi folyamat az 1514 
előtti évtizedekben. Agrártörténeti Szemle (14.) 3–4. 261–278.

Szirácsik Éva (szerk.) 2012: Birtokosok és birtokok. (Discussiones Neogradenses 
12.) Salgótarján.

Szőke Domonkos 1996: Veres Péter. Debrecen.
Szűcs Jenő 1983: Vázlat Európa három történeti régiójáról. (Gyorsuló idő.) Buda-

pest.
Szűcs Jenő 1993: Az utolsó Árpádok. Budapest.
Tagányi Zoltán 2015a: A  közép-kelet[-]európai faluközösség genezise. Válogatott 

tanulmányok. Budapest.
Tagányi Zoltán 2015b: Faluközösség és prédium (adalékok a nyugat-európai falu-

közösség történetéhez). In: Tagányi Zoltán: A közép-kelet[-]európai faluközös-
ség genezise. Válogatott tanulmányok. Budapest, 19–62.

Törő László Dávid 2016: „Több szellemtörténetet a jogtörténetbe!” Eckhart Ferenc 
törekvései a jog- és alkotmánytörténet modernizálására (1931–1941). Száza-
dok (150.) 6. 1407–1450.

Vardy, Steven Bela 1976a: Th e Populists and Th eir Criticism of Geistesgeschichte. 
In: Vardy, Steven Bela: Modern Hungarian Historiography. New York, 129–135.

Vardy, Steven Bela 1976b: Domanovszky and the Hungarian Civilization or Kul-
turgeschichte School. In: Vardy, Steven Bela: Modern Hungarian Historiog-
raphy. New York, 161–174.

Varga Endre (szerk.) 1958: Úriszék. XVI–XVII. századi perszövegek. Budapest.
Varga Gyula 1960: Kismarja. Egy szabad paraszt közösség a feudalizmus bomlásának 

korszakában. In: Szabó István (szerk.): Agrártörténeti tanulmányok. Budapest, 
71–138.

Varga János 1964: A telektulajdon a feudalizmus utolsó századaiban. Történelmi 
Szemle (7.) 2. 378–388.

Varga János 1967: A jobbágyi földbirtoklás típusai és problémái, 1767–1849. Buda-
pest.

Varga János 1969: Jobbágyrendszer a magyarországi feudalizmus kései századaiban, 
1556–1767. Budapest.

Vörös Boldizsár 2012: „Ha az egészet még be is kellett vonni marxista mázzal”. Né-
hány sajátos eljárás a  szakmai eredmények közreadásánál az 1949–1989 kö-
zötti magyar történettudományban. In: Erős Vilmos – Takács Ádám (szerk.): 
Tudomány és ideológia között. Tanulmányok az 1945 utáni magyar történet-
írásról. Budapest, 62–74.

015     206-224     Örökség történelem társadalom   __   III  _  Er�s Vilmos.indd   223015     206-224     Örökség történelem társadalom   __   III  _  Er�s Vilmos.indd   223 2020. 07. 20.   13:31:212020. 07. 20.   13:31:21



Történetírás, diskurzusok és az emlékezet rétegei Erős Vilmos

224

Vörös, Károly 1973: Quelques problèmes de la paysannerie hongroise au début 
du XIXe siècle. In: Köpeczi, Béla – H. Balázs, Éva (dir.): Paysannerie Française, 
paysannerie Hongroise XVIe-XXe siècle. Budapest, 179–186.

Wellmann Imre 1999: 18. századi agrártörténelem. Válogatás Wellmann Imre ag-
rár- és társadalomtörténeti tanulmányaiból. (Szerk.: Csíki Tamás – Rémiás Ti-
bor.) Miskolc.

Yagil, Limore 1997: « L’homme nouveau » et la Révolution nationale de Vichy (1940-
1944). Villeneuve-d’Ascq.

015     206-224     Örökség történelem társadalom   __   III  _  Er�s Vilmos.indd   224015     206-224     Örökség történelem társadalom   __   III  _  Er�s Vilmos.indd   224 2020. 07. 20.   13:31:212020. 07. 20.   13:31:21



225

Csajányi Melinda

Vádlottak padján – elhagyott tárgyalóteremben 
Történetírásunk és a két háború közti magyar főnemesség 

emlékezete

Az 1947: IV. tc. eltörölte Magyarországon a főnemesi rangokat és címeket, s betil-
totta ezek használatát. Az e törvényt beiktató rendszer bűnösnek, s ezért elutasí-
tandónak bélyegezte a két világháború közötti korszak egész magyar arisztokráci-
áját, annak múltjával együtt. A történeti munkák az ötvenes évektől kezdve több 
mint negyedszázadon át szinte semmilyen formában nem említik a két háború 
közti főnemeseket; az 1945 utáni hazai történetírás az arisztokráciát évtizede-
kig megbélyegzett állapotában hagyta börtönében, és az időre bízták a történeti 
emlékezetből való eltüntetésének feladatát.

Mikor közel harminc év elmúltával úttörő történetírók nyitogatni kezdték 
e börtön ajtaját, az új generációk számukra gyakran már elfeledett, érthetetlen 
vagy egészen rosszul értelmezett tényeket és fogalmakat találtak csak – élő múl-
tat már nem.

Jelen tanulmány 1945 utáni történeti irodalmunk azon írásait igyekszik átte-
kinteni, melyek az elmúlt évtizedekben leginkább alakították a  magyar főne-
messég egészéről kialakult képet és ‒a legutóbbi időkben – hozzájárultak annak 
változásaihoz. 

A két háború közötti magyar arisztokrácia historiográfi ájában 1945 után 
az arisztokráciáról negatív, átideologizált, sok szempontból torz kép alakult ki 
a magyar politikai közbeszédben és az egykorú történetírásban. Ennek, majd az 
arisztokráciát övező több évtizedes hallgatásnak köszönhetően számos anomália 
érhető tetten a témát érintő későbbi írásokban: 

 
1. Tisztázatlanná váltak a nemesség alapfogalmai, így azok gyakran pon-

tatlanul, egymással felcserélve, de legfőképpen meghatározás nélkül bukkan-
nak fel a 2005 előtti történeti szakirodalmunkban.

2. A főnemesi előnevek használata sokáig egészen hiányzott a családne-
vek mellől, később pedig olyan rapszodikus és szabálytalan módon (néha 
pejoratív jelzőként) jelent meg, hogy az nem tette lehetővé, hogy az utókor 
pontosan beazonosítsa, mely történelmi személyiség volt valójában főnemes. 
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3. Történeti szakirodalmunk több mint fél évszázadig adós maradt a Hor-
thy-kori főnemesség valós helyzetének és teljesítményének objektív értékelé-
sével. Szinte sehol nem olvashatunk a háború, a területvesztés és a gazdasági 
válság e réteget is sújtó hatásairól, az uralkodó hiánya miatti identitásválság-
ról. Közel fél évszázadig említetlen marad az arisztokraták jelentős politikai, 
gazdaságfejlesztési, árvízvédelmi, kulturális és szociális hozzájárulása, illetve 
általában a szerepe a trianoni ország talpraállásában. 

4. A  szakirodalom csupán néhány főnemest említ egyáltalában személy 
szerint a  korszakkal kapcsolatban, mintha már csak ők képviselték volna e 
letűnő réteget. 

5. Gyakori, hogy egyes szakirodalmi művek azonosítják a  legitimistákat 
az arisztokráciával, ezzel egészen átértelmezve a legitimista mozgalom valós 
törekvéseit. 

6. A felsőház felállításakor az arisztokrácia jelentős szerepet kapott a két 
háború közötti törvényhozásban, amiről alig vagy egyáltalán nem esik szó 
a  korszakra vonatkozó művekben. A  törvényhozás főnemes tagjainak az 
erősödő jobboldal ellenében folytatott hősies küzdelméről szinte a legutóbbi 
évekig nem olvashattunk semmit. 

Az alábbiakban a fenti szempontok szerint tekintjük át azt, hogy az elmúlt évtize-
dek történetírása – és azon belül a két háború közti magyar főnemesség témáját 
érintő legfontosabb művek és szerzőik – miképpen ábrázolták e „vádlottak pad-
ján hagyott” réteget s annak kiemelkedő személyiségeit.

Az arisztokráciáról szóló, monografi kus igényű munkák

Olyan összefoglaló történeti monográfi a, mely a két világháború közötti magyar 
arisztokrácia összetételét, helyzetét, politikai részvételét, érdekérvényesítő straté-
giáit elemezné, nem született az elmúlt 70 évben.

E historiográfi ai hiányt azonban részben betölti egy olyan inkonvencionális 
monográfi a, melynek gazdag tényanyaga és saját korában újszerűnek számító 
felfogása megalapozta az arisztokrata-kép újra rajzolásának lehetőségét. Az írás 
ugyan széleskörű kutatásokon alapul, és számos oldalról világítja meg a 20. szá-
zad második felének arisztokráciáját, ám nem történészek munkája. 

Gudenus János és Szentirmay László Összetört címerek (1989) című könyve 
objektivitásra törekedve tárja fel a  könyv megjelenését megelőző 45 esztendő 
arisztokratákkal kapcsolatos politikai szándékait, és szembesít az azok nyomán 
kialakult képpel.

A szerzők rámutatnak a szinte teljes tanácstalanságra a már eltörölt rangok és 
címek használatában. Pontosan idézik az 1947: IV. törvényt a magyar nemesi és 
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főnemesi rang megszűnéséről, s ezzel e jogszabály következményeiből eredeztetik 
a  kialakult össztársadalmi tájékozatlanságot.1 Rámutatnak arra, hogy 1948 után 
„egyéni értelemben is megpecsételődött az arisztokraták sorsa.”2 A kötet felhívja 
a fi gyelmet azon náciellenes magyar arisztokraták tevékenységére, akik 1945 után 
gyakran a baloldali diktatúra áldozataként végezték.

Összefoglaló történeti munkák

A két háború közti korszakra vonatkozó köztörténeti, valamint gazdaság-, társa-
dalom-, politika, életmód-, és kultúrtörténeti szintézisek az 1970-es évekig olyan 
erős politikai befolyás alatt születtek, hogy csupán historiográfi ai érdekességként 
kezelhetők. Az ezt követően megjelenő, a  szaktudományosság kritériumainak 
minden tekintetben megfelelő korszak-összefoglalások közül, melyekben a társa-
dalom csoportjairól is szó esik, a legjelentősebbeket emeljük itt ki.

A kb. 1975 és 2005. között született írások arisztokrácia-képén még jelentősen 
érződik a megelőző hosszú korszak szemléletének hatása. Általában nagybirto-
kos arisztokratákról írnak a szerzők, de van, ahol szinonim fogalomként jelentik 
meg a nagybirtokos és az arisztokrata. Egyetlen írás sem tér ki a „főnemes” vagy 
„arisztokrata” fogalom meghatározására. Az írások haladásellenes rétegként jele-
nítik meg az arisztokráciát, konzervativizmusuk egyetlen előnyeként a nácielle-
nességet megjelölve. A szerzők arra törekszenek, hogy a főnemesség jelentőségét 
a  lehető leginkább bagatellizálják; egyes tanulmányok szinte teljesen fi gyelmen 
kívül hagyják e csoportot a  társadalom rétegződésének elemzésekor. Nagyrészt 
azonosítják az – egységesen kezelt – arisztokráciát a bukott uralkodót támogató 
legitimistákkal. A rangjelző előneveket gyakran célzatosan vagy rendszertelenül 
használják a szerzők, gróf Károlyi Mihály esetében legtöbbször egyáltalán nem.3 

A politikai rendszerváltás után közel másfél évtizeddel, majd csak 2005 után 
állt be drasztikus fordulat a  főnemességet érintő historiográfi ai szemléletben. 
Szinte egyszerre jelenik meg ekkor három szintézis, melyek alapvetően más 
aspektusban, ideológiai célzatosság nélkül, objektíven és pontos fogalmi meg-
határozásokkal, a rétegre vonatkozó széleskörű információk közlésével írnak az 
arisztokráciáról. 

1 Gudenus–Szentirmay 1989: 28.
2 Gudenus–Szentirmay 1989: 43.
3 A főnemesi címek célzatos használatáról meglévő hivatali úzust illusztrálja a kitelepített Pallavi-

cini-Andrássy Borbála 1951 májusi naplóbejegyzése a  besenyszögi tanácselnök irodájából: „A 
titkárnő egy középkorú, furcsa arcú nő, nevemet mindenképp y-nal akarta írni. Mondtam neki, 
hogy i-vel írjuk. – Talán szégyelli? – pattogott a nő. – Úgy tudom, törvény tiltja a címek használa-
tát. – Mi tudjuk, mikor használjuk – mondta gúnyosan.” (Pallavicini-Andrássy 1990: 22.)
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Az 1970-es évek közepétől időrendben a következő művek emelendők ki:
A tízkötetes Magyarország története 8. kötete foglalkozik a két háború közötti idő-
szakkal (1976). A vonatkozó szövegrészeket javarészt L. Nagy Zsuzsa és Márkus 
László írták, kik a  „nagybirtokos-nagytőkés”, legitimista, konzervatív fogalma-
kat használják annak a  körnek leírására, melybe az arisztokráciát is beillesztik. 
Csoportként egyik fejezet sem tér ki a főnemesekre. A főrangú családok tagjainál 
azonban konzekvensen használják a  szerzők az erre utaló előnevet. A  felsőház 
felállításáról szólva a  legszűkebb tényekre szorítkozva írja le Márkus, hogy az 
arisztokrata családok választottjai is bekerülhetnek ide.4 A kötet a magyar poli-
tika meghatározó tényezőjeként állítja elénk a  főnemességet, annak az ipari és 
bankvilágban betöltött pozícióját is kiemelve.5 A szerzők felróják az arisztokráci-
ának, hogy tagjai minden társadalmi haladással szemben álltak, ám elismerik azt 
is, hogy épp emiatt opponálták a szélsőjobb modern eszméit és kurzuslovagjait is. 

1985-ben jelent meg Balogh Sándor szerkesztésében a Magyarország a XX. szá-
zadban című monográfi a. A  fi nánctőkével összefonódva jelennek meg az írásban 
a vállalatok és bankok igazgatótanácsaiba beültetett főnemesek. Nyilvánvaló ideoló-
giai célt szolgál a szerzőnek azon – súlyosan téves – alapvetése, hogy a nagybirtoko-
sok többségét az 1200 arisztokrata család képezte.6 Szórványos és érezhetően célzatos 
az arisztokrata címek használata az írásban. Sem a legitimizmus kérdésének tárgya-
lásakor, sem a konszolidáció társadalomszerkezeti hatásait vizsgálva, sem a felsőház 
szerkezeténél nem esik szó az arisztokráciáról. Az 1985-ben megjelent monográfi a 
az arisztokráciáról már korábban kialakított ellenségképet nem vitatja, nem erősíti, 
hanem egyszerűen tudomásul veszi és használja azt. Ennek szellemében a  szerző 
a főnemesi előneveket leginkább a „történet” negatív szereplőinél írja ki.

Az 1945 utáni ideológiai alapú historiográfi ának sikeres volt explicit törek-
vése a  két háború közti magyar arisztokrácia – bűnbakként és ellenségként 
megbélyegzett állapotban történő – szinte eltemetésére. A szocialista rendszerek 
kelet-európai összeomlása, a puha diktatúra magyarországi megszűnése nem volt 
érzékelhetően gyorsító hatással a  főnemesség irányában az 1980-as évek elején 
megkezdődött igen lassú nyitásra. Majdnem másfél évtizeddel az 1990-es politi-
kai paradigmaváltás után észlelhet csak a témára fi gyelő olvasó „rendszerváltást” 
a vonatkozó szakirodalomban.

Öt esztendővel a  Kádár-rendszer bukása után jelent meg L. Nagy Zsuzsa 
Magyarország története (1995) című egyetemi jegyzete, mely semmilyen szem-
pontból nem tér ki a főnemesség elemzésére. Az esetek legnagyobb részében pon-
tosan és rendszeresen jelöli a szerző az egyes politikusok főnemesi származását, 

4 Ránki (főszerk.) 1976: 529.
5 Ránki (főszerk.) 1976: 755.
6 Balogh 1985: 44.
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kivéve Károlyi Mihályt, akinél következetesen elhagyja a  grófi  előnevet.7 A  két 
háború közötti életviszonyokról és társadalomról írt összefoglalójában a  csú-
cson elhelyezkedő rétegek között úgy említi a szerző az arisztokráciát, mint egy 
csökkenő földbirtoktulajdonnal, ugyanakkor egyre több vállalati, igazgatótaná-
csi hellyel bíró csoportot. Rövid, ám az 1990-es évek első felében egyedülállóan 
lényegre törő megjegyzést tesz L. Nagy Zsuzsa arra, hogy hogyan változott meg 
az arisztokrata szerep a „király nélküli királyságban”, valamint kitér arra is, hogy 
a főnemesek konzervativizmusa az egyik leghatékonyabb fékezőerő volt a szélső-
jobboldali törekvésekkel szemben.8

Egyetemi jegyzet céljából készült a  Pölöskei Ferenc, Gergely Jenő és Izsák 
Lajos tollából származó 20. századi magyar történelem (1997) című könyv is. 
Az áttekintett feldolgozások közül ez az írás foglalkozik a  legkevésbé az arisz-
tokráciával mint társadalmi csoporttal. Amellett, hogy a  szerzők szinte mindig 
használják a főnemesek neve mellett az előnevet, az arisztokráciát mint csoportot 
tulajdonképpen ignorálják. A csoport fi gyelmen kívül hagyásában igen konzek-
vensek a  szerzők az újonnan felállított felsőház szerkezetének elemzésekor is. 
A két háború közti időszak változásainak elemzésében azonban pozitív értelem-
ben emelnek ki néhány jelentős főnemesi címet viselő személyt (így például gróf 
Esterházy Jánost9 vagy gróf Károlyi Gyulát).10 Közkeletű tévedésre ad alapot azon-
ban a könyv, amikor gróf Károlyi Gyula miniszterelnök kapcsán – helytelenül – 
rögzíti, hogy Horthy kormányzó „Paulette lányának férje ifj abb Károlyi Gyula”11 
Ez tény, de az is, hogy a vő nem a miniszterelnök fi a, minthogy gróf Károly Gyu-
lának csak leánygyermekei voltak.12

Enciklopédia formában szerkesztette Kollega Tarsoly István a Magyarország 
a XX. században című ötkötetes, sokszerzős művet (1996–2000). A nagybirto-
kos-nagytőkés rétegről mint a  társadalom csúcsán elhelyezkedőkről esik szó 
ebben a műben, s a csoporton belül az „1000 hold feletti birtokkal bíró arisztok-
ratákról” tesz említést a vonatkozó fejezet szerzője, Barta Róbert.13 (Tehát nem 
a  főnemesi előnév viselőit sorolja a szerző e csoportba.) E kötet sem részletezi 
az arisztokrácia mint társadalmi csoport jellemzőit és változásait, de pontosan 

7 Valóban különleges megvilágításba helyezte volna a  speciális honi viszonyokat, ha például 
ez esetben az író kiteszi a „gróf ” előnevet: „A köztársasági elnök tiszte a december – januári 
kormányválság megoldásáig betöltetlen maradt. Akkor Károlyi Mihályt választották a Magyar 
Népköztársaság elnökévé.” (L. Nagy Zsuzsa 1995: 27.)

8 L. Nagy 1995: 183.
9 Pölöskei–Gergely–Izsák 1997: 126.
10 Pölöskei–Gergely–Izsák 1997: 160.
11 Pölöskei–Gergely–Izsák 1997: 100.
12 Horthy lánya és Miklós fi a is a gróf Károlyi családból házasodott meg, de mind Károlyi Gyula, 

mind Károlyi Consuleo gróf Károlyi Imrének – a miniszterelnök testvérének – gyermekei voltak. 
13 Kollega Tarsoly (szerk.) 1996–2000: 70.
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és rendszeresen használja az előneveket (gróf Károlyi Mihály esetében is).14 
A legitimizmust az írás nem kezeli az arisztokráciával összetartozó fogalomként; 
a legitimistákon belül megkülönbözteti a főnemeseket.15 A felsőház felállításánál 
nem tér ki a szerző az arisztokrata családok delegáltjaira,16 és gróf Károlyi Gyula 
kapcsán már tényként említi (tévesen), hogy a miniszterelnök „fi a révén rokon-
ságban állt” Horthy kormányzóval.17 Ez az összefoglalás épp objektivitásra való 
törekvése miatt igen félrevezető az arisztokráciát illetően, mert nem tartalmaz 
olyan tényeket, melyeket az olvasónak a pontos képkialakítása érdekében ismer-
nie kellene. 

Ormos Mária Magyarország a két világháború korában (1998) című művében 
szinte egyáltalán nem használja az „arisztokrácia” szót, s az egyes főnemesek 
nevénél is elvétve jelöli a címet. A IV. Károly környezetében működő arisztokra-
ták esetében azonban a műben minden alkalommal megtaláljuk az arisztokrata 
címek jelölését.18 A felsőház felállításáról szólva sem említi a szerző az arisztok-
ráciát.19 Nem deríthető ki, hogy Ormos Mária feltételezi-e az olvasóról, hogy az 
tudja, mely családnévhez tartozik főrangú cím, s melyhez nem, vagy pusztán 
nem tartja ezeket a  megkülönböztető címjelzéseket említésre érdemesnek. Az 
„arisztokrata” fogalom használatának kerülése nem teszi lehetővé, hogy Ormos 
Mária korszakrajzából képet kapjunk arról, mit gondolt a szerző a sok évszázados 
magyar arisztokrácia két háború közötti állapotáról.

Gergely Jenő és Pritz Pál tollából jelent meg A trianoni Magyarország (1998) 
című összefoglalás. Az írás szigorúan csak a tényekre szorítkozik, magyarázatok 
nélkül. A  szerzők számos, az arisztokráciával kapcsolatos, korábbi sztereotípiát 
megtartanak. Az arisztokráciát nem említik külön rétegként, inkább használják 
a műben a  „történelmi uralkodó elit” kifejezést, anélkül azonban, hogy kifejte-
nék, miben is állt ennek lényege. Leginkább bizonyos politikai vonulatok (legi-
timizmus, konzervativizmus) részeként érzékeltetik a  szerzők az arisztokrácia 
jelenlétét a társadalomban. A szerzőpáros igen pontosan írja le a felsőház felál-
lítása kapcsán, hogy miképp képviseltethették ott magukat a  főrendiházi joggal 
bíró arisztokrata családok.20 A  „hagyományos politikai elitről” megtudhatjuk, 
hogy a  gömbösi reformoknak, de diktatórikus törekvéseknek is útját állták 
alkotmányőrző törekvéseik és diktatúraellenességük révén.21 A főrangú előnevek 

14 Kollega Tarsoly (szerk.) 1996–2000: 37.
15 Kollega Tarsoly (szerk.) 1996–2000: 57.
16 Kollega Tarsoly (szerk.) 1996–2000: 58.
17 Kollega Tarsoly (szerk.) 1996–2000: 77.
18 Ormos 1998: 96.
19 Ormos 1998: 112.
20 Gergely–Pritz 1998: 70.
21 Gergely–Pritz 1998: 107, 110.
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használata e műben is következetlen, nem mindenkinél szerepel, s ez gyakran 
értelemzavaró.

Romsics Ignác Magyarország története a XX. században (2005) című össze-
foglalása hozott fordulatot a magyar arisztokrácia historiográfi ájában. A korábbi 
összefoglalásokhoz képest Romsics Ignác szintézise sokkal többet és érzékelhe-
tően mást mond el a főnemességről. A szerző elválasztja a „nagybirtokos” és az 
„arisztokrata” fogalmakat, valamint rendszeresen és pontosan jelöli meg a szár-
mazási arisztokrácia helyét és szerepét a  különböző fejezetekben. A  főnemesi 
rangra utaló címekkel azonban nehezen követhető szabály szerint találkozunk 
a  nevek mellett.22 A  szerző újszerű látásmódját tükrözi, hogy az 1920-as nem-
zetgyűlési választások elemzésénél a  birtokosok és nagybirtokosok csoportjától 
elkülönítve említi az arisztokraták arányát.23 Romsics Ignác a  „zömmel zárt és 
katolikus” arisztokrácia „egy részét” – mely hű volt királyhoz – a  nagytulajdo-
nos zsidóság szövetségesének tekinti, és kiemeli, hogy e réteg Horthy-ellenessége 
a legitimizmusban nyilvánult meg.24 Megemlíti, hogy míg a századelőn több mint 
2000 nagybirtokos család volt, s ebből körülbelül 800 arisztokrata, addig 1930-
ban már csak 745 nagybirtokos és ezen belül 350 arisztokrata családot találunk 
Magyarországon. Először esik szó e helyen arról is, milyen csoportokat lehetséges 
az arisztokrácián belül megkülönböztetni.25 

A felsőház felállítása és működése kapcsán Romsics Ignác először említi ponto-
san a főrendi családok által választható 40 főt.26 Szemléleti újdonság az is, hogy szár-
mazás szerint (arisztokrata, köznemes, közrendű, dzsentri) csoportosítja a  szerző 
a korszak kormányfőit és minisztereit.27 Az ország német megszállásakor letartózta-
tott mintegy 3000 fő közül név szerint hét személyt említ meg Romsics Ignác, közöt-
tük – először az irodalomban – gróf Sigray Antalt és gróf Apponyi Györgyöt.28 

A 20. századi ország történetére vonatkozó tematikus összefoglalások közül 
kiemelkedik a Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világ-
háborúig (2006) című munka Gyáni Gábor és Kövér György tollából. A szerzők 
először foglalkoznak külön a két háború közti főnemesség részletes rajzával. Való-
jában szinte minden, az arisztokráciával kapcsolatos kérdést érintenek, az addig 
szabatos meghatározás nélkül használt fogalmakat pontosítják. Évtizedek után 
először olvashatjuk az „arisztokrácia” meghatározását is: a  „főhercegi, hercegi, 

22 Pl. a  Károlyi-párt 1919. januári felbomlásakor nem jelöli a  főrangú származást a  kilépő Bat-
thyány Tivadarnál, de ugyanez oldalon a lefogott őrgróf Pallavicini esetében igen.

23 Romsics 2005: 137.
24 Romsics 2005: 138.
25 Romsics 2005: 190.
26 Romsics 2005: 229.
27 Romsics 2005: 232.
28 Romsics 2005: 263.
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grófi  és részben bárói címmel felruházott személyek és családtagjaik”.29 Jól látható 
s egymástól könnyen elhatárolható rétegeket mutat ki Gyáni Gábor az arisztok-
raták csoportján belül, az indigenák, a homo novus grófok és bárók, a protestáns 
főrendű családok s különösen a „nemzeti arisztokrácia” körbeírásával, s rámutat 
az arisztokrácia 1885-től megindult eróziójára is. A fejezet szerzője hangsúlyosan 
elválasztja a  nagybirtokos fogalmát az arisztokratától,30 és igen pontosan hatá-
rozza meg a  főnemesek felsőházba jutási lehetőségeit. A  Horthy-kori arisztok-
rácia politikai szerepvállalásának részletes elemzése mellett a könyv addig nem 
olvasható, érdekes és pontos leírást ad az arisztokraták életmódjáról, a  klubok, 
kaszinók, vadászatok, bálok, kastélyok világáról.31

Gyáni Gábor újszerűen és pontosan fogalmaz, mikor a korszak arisztokráciájá-
nak „identitásválságáról” beszél, s a Habsburg-ház 1921. évi trónfosztásának hatását 
is először említi meg a réteg politikailag funkciótlanná válásának folyamatában.32 

Gyáni Gábor és Kövér György fent idézett művével azonos esztendőben és 
szinte azonos témában jelent meg Püski Levente A Horthy-rendszer című könyve 
(2006). A  szerző az „arisztokrácia” fogalmát e művében már a  „nagybirtokos” 
fogalmától elválasztva használja a  szöveges részekben és a  táblázatokban egya-
ránt. Az írás kiemeli a második kamara jelentőségét és pontos leírást ad annak 
összetételéről. Lényeges, hogy könyvében Püski is hangsúlyozza, hogy az „arisz-
tokrácia távolról sem alkot zárt, egységes egészet”; a politikai életben a főnemesek 
inkább egyénekként, semmint egy vezető réteg képviselőjeként vettek részt.33 

A főnemesség értékelésének egészen új szemléletét villantja fel a szerző gróf 
Bethlen István állítását hivatkozva: a „nemzetnek szüksége van intelligens vezető 
osztályokra még akkor is, ha ezért a  feudális uralom vádjával illetik”.34 Püski 
Levente rámutat arra a rendszerváltás-erejű politikai mozgásra is, mely az 1930-as 
években indul, s melynek köszönhetően az arisztokrácia és a nagypolgárság pozí-
ciói elvesznek, a középosztály pedig valódi uralkodó osztállyá válik. 

Cikkek, tanulmányok a Horthy-kori arisztokráciáról 1945 után

Az arisztokrácia elhagyott, kerülgetett, de teljesen meg nem kerülhető témáját a his-
torikusok ‒ megelőzve a korszakösszefoglalókat ‒ kisebb lélegzetű írásokban, cikkek-
ben, tanulmányokban óvatosan vetették fel újra már az 1980-as évek elejétől kezdve.

29 Gyáni–Kövér 2006: 223.
30 Gyáni–Kövér 2006: 227.
31 Gyáni–Kövér 2006: 230–235.
32 Gyáni–Kövér 2006: 236.
33 Püski 2006: 246.
34 Püski 2006: 246.
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Bölöny József arisztokratákról írt, úttörő cikke „Arisztokraták, arisztokraták” 
címmel 1981-ben jelent meg az akkor második éve működő História című folyó-
iratban, s tisztán az objektivitásnak kívánt megfelelni. A főnemességgel kapcso-
latos fogalmakkal hosszú idő óta először foglalkozott bármilyen írás e szemlélet 
jegyében – jóval a  rendszerváltozás előtt. Az arisztokrácia szempontjából mér-
földkőként jelöli a szerző az 1608. évet, mert attól az évtől határolódik el világosan 
az országgyűlés felsőtáblájára személyükben meghívott főrendek csoportja és 
a vármegyék alsótáblán helyet foglaló, egységes nemessége. Természetesen kitér 
Bölöny József a  főrendi ház 1885. évi reformjára és ennek következményeire is. 
A két háború közti időszakra vonatkozóan megjegyzi cikkében, hogy ekkor már 
az uralkodó hiánya miatt nem gyarapodhatott az arisztokrata családok száma.

A két háború közti magyar főnemességnek egy speciális, a diplomáciai szolgá-
lat terén működő csoportjáról írt tanulmányt Pritz Pál 1987-ben. A szerző kifeje-
zetten egységes csoportként kezeli az arisztokráciát, de a tanulmány végén mégis 
felhívja a  fi gyelmet a  főnemességen belüli igen jelentős megosztottságra, mikor 
kiemeli, hogy voltak köztük a diplomáciai testületben olyanok, kiknek „többsége 
nem lehetett különösebben vagyonos, állásuk megélhetésük forrása volt.”35 Rámu-
tat Pritz Pál a  főnemesek országhatáron kívüli családi kapcsolataira is, melyek 
különösen előnyösek lehettek diplomáciai téren. Állítja, hogy „az arisztokrácia 
már a  húszas években is csekélyebb szerepet játszott, mint ahogy az a  történeti 
közfelfogásba beivódott.”36 A főnemességgel kapcsolatos hagyományosan negatív 
attitűd e kiváló íráson is átüt, mikor szerzője nemzetietlennek és pozícióéhesnek 
láttatja a főnemességet. A külügyi szolgálat terén az arisztokrácia látványos szám-
beli visszaesésének okaként Pritz Pál a  főnemesek túlnyomó hányadának legiti-
mizmusát, a kormányzóval szembeni averzióikat, valamint a területeinek egyhar-
madára csonkított állam presztízsének zsugorodását jelöli meg a szerző.

Megjelenésének idején úttörő szemléletű volt Kállay István genealógus rövid 
tanulmánya a magyar arisztokrácia történeti szerepéről.37 Kállay István szándéka 
az volt, hogy az arisztokráciát évtizedekig negatív színben feltüntető történészi 
szemlélet fordulatot vegyen; ezért az ő rövid írása a  főnemesség historiográfi ája 
szempontjából megkerülhetetlen. Kállay István a  főnemesek történeti szerepét 
aszerint javasolja megítélni, hogy az arisztokraták miképp éltek adott lehetősége-
ikkel, s mennyiben tettek eleget a társadalmi helyzetükből fakadó követelmények-
nek és kötelezettségeknek. Részletesen bemutatja azt, hogy az arisztokrácia milyen 
közéleti tevékenységet fejtett ki a  történelem során, s tagjai milyen feladatokat 
látták el nagyrészt saját költségükön. Külön kiemeli cikk, hogy az alsófokú iskoláz-
tatást évszázadokig csaknem teljes egészében az arisztokrácia vállalta magára. 

35 Pritz 1987: 55.
36 Pritz 1987: 56.
37 Kállay 1995.
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Püski Levente az 1920-as évek politizáló arisztokráciájáról (2000) megjelen-
tetett írásában még olyan rétegként állítja elénk a főnemességet, mely nagy válto-
zások után hatalmának visszaszerzésével próbálkozik. Először találkozunk azon-
ban ‒ e még mindig rendkívül kritikus hangvételű írásban ‒ azzal, hogy a szerző 
a korszakban élt arisztokrata főnemesek visszaemlékezéseit is felhasználja forrá-
sul. Kétségtelenül cezúraértékű a korábban megjelentett írásokhoz képest, hogy 
Püski Levente felsorolja a nagy számban politikai szerepet vállaló főnemeseket, 
és rámutat arra, hogy ebben a tekintetben nem szakadt meg a kontinuitás a dua-
lizmus végén.38 A  korábbi narratívákat követi a  szerző, mikor az arisztokráciát 
azonosítja a  legitimistákkal.39 Először emeli ki viszont Püski Levente ebben az 
írásában a főnemesek, különösen a gróf Széchenyi, gróf Zichy családok tagjainak, 
valamint Apponyi Albert grófnak – a 20-as évek elejét jellemző ‒ politikai szél-
sőségeket mérséklő, kiegyenlítő szerepét.40 Összességében némi ellentmondást 
takar a tanulmányban olvasható tények sora és a szerző végkövetkeztetése, misze-
rint a korszakban az arisztokrácia társadalmi rangja és presztízse nagyobb volt, 
mint tényleges politikai befolyása.41

Romsics Ignác 2004-ben, fontos könyve előtt egy évvel megjelent írásában 
megállapítja, hogy a korszakban 300-350 arisztokrata nemzetség élt az országban, 
ami néhány ezer személyt jelentett összesen. Rögzíti, hogy a trianoni határok között 
maradt, vagy ide optált arisztokrácia, jelentős birtokvesztése miatt, a  két háború 
között hazánkban már erősen diff erenciált vagyoni képet mutatott, s hogy e társa-
dalmi csoport önmagán belül erősen hierarchizált volt.42 Romsics Ignác a főnemesi 
cím elnyerésének időpontja, a  vagyon nagysága, a  származási és vallási hovatar-
tozás alapján a  magyar arisztokratáknak három nagyobb csoportját különbözteti 
meg. Ezt a  felosztást korábban nem alkalmazta a  kortárs szakirodalom, a  szerző 
azonban írásában következetesen igazolja ennek használhatóságát.43 A főnemesség 
politikai térvesztésének két fő okát jelöli meg a szerző: az okot egyrészt az általános 
demokratizálódásban látja, másrészt az ország sajátos közjogi helyzetében: vélemé-
nye szerint amellett, hogy a trón üresen maradt, a kormányzóként regnáló Horthy 
Miklóst, a kálvinista köznemest az arisztokraták legnagyobb része lenézte, s Horthy 
kormányzói működését csak ideiglenes állapotnak tekintette.44

38 Meglátásunk szerint a nagyobb anyagi függetlenség, politikai tapasztalat és kipróbált készségek 
az ő birtokukban voltak, inkább az újra életre kelni kívánó állami működés talpon maradását 
szolgálta közéleti tevékenységük.

39 Püski 2000: 443.
40 Püski 2000: 447.
41 Püski 2000: 453.
42 Romsics 2004: 57.
43 Hasonló felosztást olvashatunk azonban Lakatos Ernő 1942-ben, A  magyar politikai vezető 

réteg 1848–1918 címmel megjelentett művében.
44 Romsics 2004: 58.
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Kifejezetten a  két háború közötti arisztokráciára fókuszált a  Rubicon 2007-
ben megjelent, „Elitek a Horthy-korszakban” című tematikus száma, mely tük-
rözni kívánta a témával kapcsolatos szakirodalmi szemléletváltást. Ebben Gyáni 
Gábor A  felső 4000 című írásában az arisztokrácián belül megkülönbözteti az 
„elit magot”, melyhez a főhercegeket, hercegeket, grófokat és bárókat sorolja; ám 
nem derül ki, kik és miképp alkotják a  szerző által „arisztokráciának” nevezett 
csoport többi részét. A trianoni szerződés okozta veszteségeket az arisztokrácia 
szemszögéből is áttekinti a szerző, s először esik szó itt az utódállamokba került 
arisztokráciáról, mint csoportról. A mágnások közéleti kiszorulásának okát a cikk 
a legitimista ellenzékhez való kötődésükben, valamint a kormánypolitika szélső-
jobb felé történő eltolódásában jelöli meg. Megemlíti Gyáni Gábor a főnemesek 
összefonódását az „iparbárókkal”. Lényegi tényt rögzít a tanulmányíró azzal, hogy 
főnemesi címet a Horthy-korban már nem lehetett szerezni.

Pogány Ágnes a Horthy-korszak jövedelmi viszonyairól írva az arisztokrácia 
általában jelentősen megromló életviszonyaira utal, s ezzel a az arisztokráciáról 
szóló hazai szakirodalomban viszonylag ritka szempontot képvisel. Pogány Ágnes 
aláhúzza, hogy a  gazdasági világválság következményei jelentékenyen sújtották 
az arisztokrata nagybirtokot, rendkívüli károkat okozva.45 Gergely Jenő írásában 
felhívja a fi gyelmet arra, hogy a „közhiedelemmel ellentétben” nem az arisztokrá-
cia vagy a nemesi családok tagjai alkották az egyházi elitet a korszakban, Szakály 
Sándor pedig a korszak katonai elitjét bemutatva állapítja meg, hogy rendkívül 
alacsony az arisztokrata, földbirtokos, pénz- és iparmágnás származású katonai 
vezetők száma.

A kiadványban Püski Levente rövid, ám kulcsfontosságú írásában olyan 
tényeket tár az olvasóközönség elé, melyek ritkán említett és kevéssé ismert törté-
netek voltak. Ilyen volt pl. Batthyány-Strattmann László herceg áldozatos pályája, 
valamint gróf Apponyi Sándor, gróf Vigyázó Ferenc és herceg Esterházy Pál nél-
külözhetetlen anyagi támogatásai, melyekkel a  Nemzeti Múzeum és a  Magyar 
Tudományos Akadémia működését segítették. Az öntörvényű, botrányhős arisz-
tokratákkal kapcsolatos közhiedelmeket is cáfolja Püski Levente, amikor feltárja, 
hogy a legtöbb mágnás visszavonultságban élt, kerülte a feltűnést, és nem volt rá 
jellemző a különcködés. Objektív hangvétele révén e tanulmány határozottan túl-
lép az arisztokráciával kapcsolatos korábbi sztereotípiákon. Szintén új szemléletet 
tükröz Baji Etelka fényképgyűjteménye. 

Az első olyan 1945 utáni szakirodalmi munka, mely az arisztokrácia szem-
szögéből elemzi a  főnemesek 20. századi történelmét, szintén Püski Leventétől 
származik. Ez az írás két részletben jelent meg 2008-ban a Korunk című erdélyi 
magyar kulturális folyóiratban. Püski Levente ezt a tanulmányát az „arisztokrata” 

45 Pogány 2007: 28.
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fogalom tisztázásával kezdi, utalva az indigenákra is, és megjelöli azt a 28 zsidó 
polgárcsaládot, akik a  dualizmus időszakában szereztek báróságot. Adatokkal 
cáfolja a szerző, hogy a 20. század elejének egyik legjellemzőbb vonása az arisz-
tokrata nagybirtok túlsúlya lett volna, s a hitbizományok akadályozták volna leg-
inkább a modernizációt. Kiemeli, hogy a főnemesek kormányzati szerepük mel-
lett részt vettek a kor modernizációját előmozdító klubokban és szervezetekben. 
Először olvashatunk szerepükről a  Magyar Olimpiai Bizottság vagy a  Magyar 
Királyi Automobil Club létrehívásában. Püski kitér az arisztokratáknak az Orszá-
gos Magyar Gazdasági Egyesületben (OMGE) és elődszervezeteiben játszott 
kulcsfontosságú szerepére is.

Püski Levente már tanulmányának első részében leszögezi, hogy a főnemes-
ség már a századelőn öt különböző csoportra oszlott regionális háttere, felekezeti 
hovatartozása és vagyona, valamint annak alapján, hogy a család mikor szerezte 
meg a főnemesi címet. Az elemzést azzal zárja a szerző, hogy a „hosszú 19. szá-
zad” végén még esély látszott arra, hogy az arisztokrácia marad a társadalom élén, 
a gyökeres és sokkoló területi és politikai kataklizmák azonban távolságtartóvá 
tették a főnemeseket a politikát és a közéletet illetően. Püski Levente kiemeli írá-
sában, hogy a polgári demokratikus forradalmi mozgalom vezetője (gróf Károlyi 
Mihály) gróf volt. A 20. századi arisztokrácia történetéről szólva a szerző minde-
nekelőtt rögzíti, hogy az arisztokraták többsége a magyar államhoz való lojalitás 
mellett kötelezte el magát a háború után, és állandó lakhelyéül is Magyarországot 
választotta. Bemutatása szerint a Horthy-korszak az arisztokrácia társadalmi-gaz-
dasági presztízsének megroppanásával kezdődik. Rámutat Püski, hogy a  trón-
fosztás végképp megszüntette az arisztokrácia létének jogalapját, de véleménye 
szerint a Bethlen-korszak ennek ellenére az arisztokrácia ‒ első sorban politikai 
téren történő ‒ megerősödését hozta. A szerző pontosan leírja azt, hogyan kerül-
tek be az arisztokraták a  második kamarába, és miképp érvényesültek ennek 
révén. Az 1930-as évek változásai kapcsán a  politizáló arisztokraták körében 
lezajlott átalakulásokra hívja fel a fi gyelmet a szerző. Hangsúlyozza, hogy ez nem 
csupán a  ‒ gróf Károlyi Gyula miniszterelnöksége után lezáruló Bethlen-kor-
szakot követően jelentkező ‒ képviselőházi térvesztésükben, hanem egyes fi atal 
főnemesek szélsőségesen jobboldali közéleti tevékenységében is tetten érhető. 
Ugyanakkor rámutat arra, hogy eközben a felsőház a háború éveire a konzervatív, 
náciellenes és legitimista erők gyűjtőhelye lett. Püski Levente ebben a tanulmány-
ban kiegyenlített képet ad a „megtámadottakról”.46 Pontosan mutat rá, hogy az 
arisztokrácia a második világháború utáni magyar közéleti diskurzusban egyfajta 
elutasítandó szimbólummá vált annak ellenére, hogy az elutasítás alapjául szol-
gáló érvek gyakran nem állják meg a helyüket. 

46 Báró Wesselényi Miklós 1942-ben saját, „megtámadottnak” mondott osztályáról jelentet meg 
egy elemzést Az arisztokrácia válsága és jövője címmel.
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Püski Levente az arisztokrácia értékeit nem túlozza el, csupán „előássa” azo-
kat az évtizedek alatt rájuk dobált sár alól. 

Barta Róbert szintén 2008-ban megjelentett írásában ismét felvetődik az 
arisztokrácia válsága. A  szerző meglátása szerint a  magyar arisztokrácia 1919 
utáni sorsa „szorosan összekapcsolódott az ország helyzetének radikális átalaku-
lásával.”47 Kiindulásként meghatározza Barta, hogy aki Magyarországon jogosan 
használt főnemesi rangot, az mind magyar, illetve magyarországi arisztokrata. 
„Túlélőknek” nevezi azokat az arisztokrata politikusokat, akik 1918 előtt is részt 
vettek az ország vezetésében, s akik ugyanolyan „rosszul viselték az összeomlást, 
mint az országban bárki más”.48 A témát érintő igen lényeges megállapítást tesz 
Barta Róbert, mikor leírja, hogy a  két háború közti arisztokrata államférfi akat 
„lehet ugyan bírálni, de ezek a politikusok kétségkívül hozzájárultak egy olyan 
ország és rendszer újjáépítéséhez, melynek életképességében 1919 után még itthon 
is kevesen hittek”49

Az arisztokrácia történeti értékelése terén a 2000-es években bekövetkezett 
szemléletváltás Püski Levente 2013-ban megjelent írásával (Ellenségből bűnbak) 
teljesedik ki. Ebben leszögezi a  szerző, hogy 1945 után a  kizárólagos hatalom-
mal bíró MKP az arisztokráciát egyfajta misztifi kált bűnbakként jelenítette meg. 
Ennek alapja Püski Levente szerint Andics Erzsébetnek az a már 1945-ben lefek-
tetett tétele volt, amely szerint nem csak a Horthy-rendszer egésze volt fasiszta, 
hanem az azt megelőző korszakban is „elmaradott, arisztokratikus, azaz reakciós, 
félfeudális kormányzatú ország volt Magyarország”.50 Andics Erzsébet történe-
lemképének ellensége ez „a félfeudális nagybirtokos osztály lett, mely egy embe-
röltő alatt kétszer sodorta bele hazánkat országvesztő bűnös háborúba, katonai 
vereségbe, nemzeti összeomlásba”.51 Püski tanulmányában rámutat, hogy „1945 
tavaszán a  nagybirtokos arisztokrácia egyszerre jelent meg bűnbakként, amely 
mindenfajta történelmi kudarcért és igazságtalanságért felelőssé tehető, és legyő-
zendő politika ellenségként.”52 

A főnemesi rangjelzők sajátos használatának okára világít rá a szerző, mikor 
leírja, hogy Andics Károlyi Mihályt „természetesen nem tekintette mágnásnak, 
amit grófi  rangja következetes mellőzésével fejezett ki.”53 

Világosan rámutat a szerző arra a tényre is, hogy az „arisztokrácia nem tölt-
hette be a neki szánt ellenséges szerepkört,”54 mivel sem gazdasági, sem hatalmi 

47 Barta 2009: 191.
48 Barta 2009: 192.
49 Barta 2009: 203.
50 Püski 2013: 434.
51 Püski 2013: 435.
52 Püski 2013: 436.
53 Püski 2013: 437.
54 Püski 2013: 442.
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szempontból nem volt abban a helyzetben, hogy felvehesse a küzdelmet érdekei 
védelmében. Az a  határozottság, amit Andics Erzsébet történész – Püski által 
kiemelt ‒ szavai mutatnak azokkal kapcsolatban, „akik tisztára akarják mosni 
a  reakció egyes alakjait”, világossá és érthetővé teszi a  szakirodalmunkban 
oly sokáig jellemző averziót a  főnemességgel és a  hozzá kapcsolódó témákkal 
szemben.

„Akaratlanul is rossz hazafi ak, vétenek a magyar nemzet érdekei ellen azok, 
akik menteni igyekeznek, tisztára akarják mosni a reakció egyes alakjait és intéz-
ményeit […]. A nácik és a nyilasok mellé a 25 éves reakciót is a vádlottak padjára 
kell ültetni”55 – jelentette ki Andics Erzsébet, s lettek e szavak már 1945-ben az 
egész magyar főnemesség történetének évtizedekre börtönőrévé. 

Hivatkozott irodalom

Baji Etelka 2007: Az arisztokrácia utolsó fényképalbuma. Rubicon (22.) 4–5. 
58–60.

Balogh Sándor (szerk.) 1985: Magyarország a XX. században. Budapest.
Barta Róbert 2009: Egy történelmi osztály hanyatlása: arisztokrácia és a politikai 

elit 1919 után. In: Papp Klára – Püski Levente (szerk.): Arisztokrata életpályák 
és életviszonyok. Debrecen, 191–203.

Bölöny József 1981: Arisztokraták, arisztokraták. História (4.) 4. 31–33.
Gergely Jenő 2007: Az egyházi elit. Rubicon (22.) 4–5. 32–40.
Gergely Jenő – Pritz Pál 1998: A trianoni Magyarország. Budapest.
Gudenus János – Szentirmay László 1989: Összetört címerek. Budapest.
Gyáni Gábor 2007: A felső 4000. A társadalmi hierarchia csúcsán. Rubicon (22.) 

4–5. 22–26.
Gyáni Gábor – Kövér György 2006: Magyarország társadalomtörténete a reform-

kortól a második világháborúig. (Osiris tankönyvek.) Budapest.
Kállay István 1995: A magyar arisztokrácia történeti szerepe. Honismeret (23.) 1. 3–7.
Kollega Tarsoly István (szerk.) 1996–2000: Magyarország a  XX. században 1–5. 

kötet. Szekszárd.
L. Nagy Zsuzsa 1995: Magyarország története, 1919–1945. Debrecen.
Ormos Mária 1998: Magyarország a  két világháború korában (1914–1945). 

Debrecen.
Pallavicini-Andrássy Borbála 1990: Pallavicini-Andrássy Borbála kitelepítési és 

1956-os naplója. Budapest.

55 Püski 2013: 435.

016     225-239     Örökség történelem társadalom   __   III  _  Csajányi Melinda.indd   238016     225-239     Örökség történelem társadalom   __   III  _  Csajányi Melinda.indd   238 2020. 07. 20.   13:30:402020. 07. 20.   13:30:40



Vádlottak padján – elhagyott tárgyalóteremben

239

Pogány Ágnes 2007: A Horthy-korszak vagyoni és jövedelmi elitje. Jövedelmi viszo-
nyok a két világháború közötti Magyarországon. Rubicon (22.) 4–5. 26–32.

Pölöskei Ferenc – Gergely Jenő – Izsák Lajos 1997: 20. századi magyar történelem. 
Budapest.

Püski Levente 2006: A Horthy-rendszer. Budapest.
Püski Levente 2000: Helykeresés. Arisztokrácia és politika az 1920-as években. 

In: Angi János – Barta János (szerk.): Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születés-
napjára. Debrecen. 435–454.

Püski Levente 2007: Tekintély és közélet. Arisztokrácia a  Horthy-korszakban. 
Rubicon (22.) 4–5. 44–52.

Püski Levente 2008: Arisztokrácia a  XX. századi Magyarországon. I. Korunk 
(III. folyam, 19.) 9. 82–92.

Püski Levente 2008: Arisztokrácia a  XX. századi Magyarországon. II. Korunk 
(III. folyam, 19.) 10. 97–107.

Püski Levente 2013: Ellenségből bűnbak. Az KP arisztokrácia-képe 1945 után. 
In: Gyarmati György – Lengvári István – Pók Attila – Vonyó József (szerk.): 
Bűnbak minden időben: bűnbakok a  magyar és az egyetemes történelemben. 
Pécs–Budapest. 434–443.

Pritz Pál 1987: Arisztokraták a magyar külügyi szolgálatban (1918–1944). Jogtörté-
neti Szemle. (2.) 2. 45–65.

Ránki György (főszerk.) 1976: Magyarország története tíz kötetben. 8. (1918–1945.) 
Budapest.

Romsics Ignác 2004: A magyar arisztokrácia és a szélsőjobboldal a Horthy-kor-
szakban. Rubicon (19.) 11. 56.

Romsics Ignác 2005: Magyarország története a XX. században. Budapest.
Szakály Sándor 2007: A  katonai elit Magyarországon, 1919–1945. Rubicon (22.) 

4–5. 40–44.
Wesselényi Miklós (szerk.) 1942: Az arisztokrácia válsága és jövője. Ankét. 

Budapest.

016     225-239     Örökség történelem társadalom   __   III  _  Csajányi Melinda.indd   239016     225-239     Örökség történelem társadalom   __   III  _  Csajányi Melinda.indd   239 2020. 07. 20.   13:30:402020. 07. 20.   13:30:40



240

Müller Rolf

A szabólegény
Szövegek és képek Péter Gáborról

Az 1945 utáni kommunista diktatúra meghatározó szereplői között bizonyára 
kevés olyannal találkozhatunk, akinek neve annyira összeforrt volna az erő-
szakkal, mint Péter Gáboré. Jelen dolgozatban azt mutatom be, hogy a politikai 
rendőrség 1945 és 1953 közötti vezetője miként jelent meg a korabeli sajtóban, 
majd később a történeti és az irodalmi feldolgozásokban, művészeti alkotások-
ban, továbbá hogy mindeközben milyen kép alakult, alakulhatott ki róla a nyil-
vánosságban a második világháborút követő évektől egészen a nyolcvanas évek 
közepéig.

A vizsgált időszak, legalábbis annak zárása minden bizonnyal szokatlannak 
tűnik. Ennek magyarázata csupán az, hogy az emlékezet szempontjából meg-
határozó források a  rendszerváltás óta megsokasodtak, feldolgozásuk pedig 
túlságosan meghaladta volna a konferencia-tanulmány elvárt terjedelmét. Szin-
tén ezen okból nem végzem el az 1945 utáni folyóiratok temérdek vonatkozó 
híranyagának összehasonlító tartalmi elemzését sem, miképpen az emigráció-
ban született Péter Gábor-szövegekre is csak rövid kitekintést teszek. Továbbá 
„hősöm” életét sem kívánom részleteiben ismertetni.1

Legyen elég most annyi, hogy Péter Gábor Eisenberger Benjáminként látta 
meg a napvilágot egy újfehértói zsidó családban. Fiatalon nehéz körülmények 
között élt, hamar félárvaságra jutott, sokat betegeskedett. Apja nyomdokain 
haladva szabónak tanult, de az inasévek letelte után a kommunista mozgalom 
nyújtott számára működési teret. Az illegalitásból 1945 elején, a front elvonulá-
sakor bújt elő, és egyik álnevét hivatalosítva mint Péter Gábor2 vált az új politi-
kai garnitúra ismert tagjává.

1 Lásd erről bőbben: Müller 2017.
2 Hivatalosan 1945. március 18-án kérvényezte a belügyminiszternél nevének megváltoztatását. 

Három nap múlva, 21-én rendelte el a tárca illetékese a Péter Gábor név anyakönyvi bejegyzését. 
Az iratokat lásd: BFK ÁAF 3038/1945. 
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Egy szabó: bezzeg és csak

A Szabad Nép mindjárt a  „felszabadulás” hivatalos másnapján, április 5-én 
röviden ismertette a  budapesti képviselők rövid életrajzait, köztük Péter Gábor 
addigi pályafutásának fontosabb állomásait is, felvázolva, hogy miként is jutott 
el egy „szabómunkás” a varrógéptől a kommunista párt Központi Vezetőségéig 
(KV) és a politikai rendőrség parancsnoki székéig.3 Hasonló retorikai fogással élt 
az elkövetkező években a  róla készült sajtóportrék mindegyike, annyi különb-
séggel, hogy jobban kibontották a  hős indulásának éveit. „Három és fél elemit 
végzett a szabó fi a, Péter Gábor, a negyedik osztály vizsgájára már nem mehetett 
el: munkába kellett állania. Elment szabóinasnak. Sorsa az akkori idők szokásos 
tanoncsorsa volt: verte, éheztette a mester, megtanulta, mi a kizsákmányolás és 
elnyomás. Levonta fi atal fővel is a  következtetéseket: a  tanonciskolában rövid 
idő alatt 35 tanoncot vitt be a szakszervezetbe. 1923-ban felszabadul, beiratkozik 
a szakszervezetbe, minden szabadidejét, a vasárnapját is ott tölti, – éjszaka olvas.” 
– írta a Magyar Kommunista Párt (MKP) említett sajtóorgánuma 1948 elején.4 

Nagyon hasonlóan fogalmazott egy hónappal később a  rendészeti szaklap, 
a Magyar Rendőr is: „Ötéves, amikor elveszti édesapját. Nem sokkal ezután már 
munkába kell állnia. Tanonc lesz, az akkori idők szomorú sorsával: éheztették, 
verték, korán megtanulta, mi a kizsákmányolás és elnyomás. 1923-ban, felszaba-
dulása után beiratkozik a szakszervezetbe. Tanult, olvasott, művelte magát.”5 

Az eldönthetetlen, hogy „a nép sokat szenvedett gyermekét” és „a kapitaliz-
mus igája alatt nyögő magyar munkást” mennyiben a  politikust, rendőri vezetőt 
heroizáló újságírói narratíva hívta életre, és mennyiben tápláltak azt a valóban 
megtapasztaltak.6 Vélhetően egy ez utóbbi alapjaira épített és a kommunista világ-
szemlélet osztályharcos sablonjával feldíszített ifj úkori Péter Gábor-képpel állunk 
szemben. A  kétkezi munkánál maradva annyi igazolható, hogy azt tanonciskolai 
évei alatt, azaz szülőfalujában, a nyírségi Újfehértón végezte 1919 és 1921 között, gya-
korlati oktatója, Goldstein József férfi szabó felügyelete mellett; majd Glauber Géza 
Budapest VII. kerületi konfekcióüzemében dolgozott tovább. Ott 1923. szeptember 
17-én vizsgázott jeles eredménnyel, szeptember 24-én megkapta munkakönyvét, és 
1924. április 1-jéig még segédként folytatta munkáját. A hiányos ipartestületi iratok 
később mindösszesen két hét munkaviszonyról tanúskodnak, amit az 1936. szep-
tember 14. és 28. közötti időre Pataki Ferenc szabóságában igazoltak neki.7 

3 A mi képviselőink. Szabad Nép, 1945. április 5. 2.
4 Péter Gábor. Szabad Nép, 1948. január 25. 3.
5 Péter Gábor r. altábornagy. Magyar Rendőr, 1948. február 1. 3.
6 Lásd erről Müller 2017: 27–37.
7 BFL IX.224.c 70. kisdoboz. Segédkarton; Uo. 151. kisdoboz. Segédkarton; Uo. 231. kötet. 8/1923. szeptember 

17. Köszönet Lukács Anikó levéltárosnak az információkért, és, hogy a forrásokra felhívta fi gyelmemet.
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Maga Péter sem csinált titkot abból, hogy valójában nem túl sokat görnyedt 
a  varrógép előtt. A  hetvenes években vele készített életútinterjúban arra kérdésre, 
hogy hosszú, mintegy hatéves (1924–1930), ágyhoz kötöttséggel járó tüdőbetegsége 
után visszament-e munkahelyére, azt a választ adta, hogy „nem”, és szintén így felelt, 
amikor a beszélgetőtárs arra volt kíváncsi, hogy dolgozott-e egyáltalán valahol. Végül 
amikor azt fi rtatták, hogy keresett-e pénzt, közlendője annyi volt: „Keveset. A nővé-
rem küldött Amerikából.”8 Vagyis az Újvilágba kivándorolt testvér teremtette meg 
a főállású szakszervezeti, illetve illegális mozgalmi tevékenység anyagi hátterét.

Mindenesetre a „szabóság” 1945 után nemcsak a „nép dolgos fi ának” pozitív 
karakterjegyeként jelent meg a közbeszédben, de egyes politikai körökben hamar 
irónia tárgyát képezte. Olvassunk bele a  kommunista sajtóportfólióba tartozó 
Ludas Matyi szatirikus írásába:

„Balogh páter odaszól a titkárnőjéhez:
– A kisasszony felhívja Péter Gábort, a politikai rendőrség főnökét.
– Halló, a vezérőrnagy úr!
– Itt Péter Gábor…
– Vezérőrnagy úr, arra akartalak megkérni, bocsásd szabadon ezt a Zadravetzet.9

– Nem tehetem, államtitkár úr – mondja Péter Gábor.
– De vezérőrnagy úr – mondja Balogh. Ám Péter már letette a kagylót. És Balogh páter 
odaszól a titkárnőjéhez:

– Ez egy vezérőrnagy? Ez egy szabólegény. Meg is íratom.
És meg is íratta. De nehogy feltűnő legyen, azt is megíratta, hogy Marosán György 
péklegény volt, Kossa István villamoskocsivezető, Szobek András ácsmester, Kis 
Károly suszter és Dömötör Ferenc szobafestő.10

Nevezettek most szégyelik [sic] magukat. Balogh páter miatt.”11

8 Péter (interjú) 2002: 231.
9 Zadravecz István tábori püspököt 1945 májusában „háborús és népellenes bűncselekmény” 

vádjával letartóztatták, majd a Budapesti Népbíróság 1946. április 12-én első fokon öt és fél évi 
börtönre ítélte, de júliusban Népbíróságok Országos Tanácsa szabadon engedéséről döntött, 
kényszerlakhelyének a Szent Ferenc-rend budai zárdáját jelölve ki. Ezt követően az ügy a Buda-
pesti Népügyészséghez került, amelynek elnöke átadta a  püspököt a  politikai rendőrségnek, 
hogy indítson pótnyomozást ügyében. Végül Zadravecz Istvánt 1947-ben két év börtönre ítél-
ték, amit addigi fogságával kitöltöttnek vettek.

10 Marosán György a Magyarországi Szociáldemokrata Párt vezető titkára; Kossa István az MKP 
Politikai Bizottságának tagja, a Szakszervezeti Tanács főtitkára, a parlament házelnöke; Szo-
bek András kommunista politikus, a Közellátásügyi Minisztérium politikai államtitkára; Kis 
Károly az MKP Központi Vezetőségének tagja, a párt Központi Ellenőrző Bizottságának elnöke; 
Dömötör Ferenc kommunista parlamenti képviselő.

11 Demokrácia. Ludas Matyi, 1946. augusztus 11. 4.
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A vicclap a kisgazda kötődésű konkurencia, a Szabad Száj szatirikus glosszájára 
reagált, amely ugyan nem támadta durván, de mégiscsak felemlegette Péter és 
a munkáspártok említett reprezentánsainak eredeti mesterségét.12 A Ludas Matyi 
nevükben is megüzente, hogy érezze kellemetlenül magát az, aki a munkásszár-
mazást az épülő népi demokráciában lenézi. Ugyanakkor az élcelődés hátteréhez 
annyi hozzátartozik, hogy pár héttel korábban Balogh István, a miniszterelnök-
ség kisgazda államtitkára egy beszédében a  kommunisták sorait erősítő Gábor 
Andor publicistát „visszaküldte” korábbi kenyérkeresetéhez, a sanzonszerzéshez 
és a kis színes cikkecskék írogatásához. Nos, ezen ügy sajtóvisszhangjának13 vált 
egyik áldozatává Budapest politikai főrendőre.

A jó munkás elvtárs

A „kritikai” hang lényegében eltörpült a kibontakozó energikus, szakértő Péter 
Gábor képe mellett. Az MKP szócsövében igen korán megkezdődött a budapesti 
politikai rendőrség parancsnokának sztárolása. (Holott egyes kortársai, miként 
a  politikai nyomozások beindításában szintén oroszlánrészt vállaló elvtársa, 
egyben riválisa, Tömpe András igen lesújtó, portrét festett róla szigorúan belső 
használatra, a szűkebb pártvezetőség számára készített jelentésében, hányaveti és 
emberileg kisszerű személyiségként ábrázolva őt).14 Az imázsépítés részét képezte 
az első hosszabb interjú a fi atal publicista, Vásárhelyi Miklós tollából, amelyben 
„Péter Gábor elvtárs” beszámolt szervezete hivatásáról („a fi atal magyar demok-
rácia megvédéséről”), a pionír munka gyermekbetegségeiről (az ellátási, techni-
kai, személyi problémákról), a politikai támadásokról és persze a nehezített terep 
ellenére elért eredményekről (az őrizetbe vételek, internálások, rendőri felügyelet 
alá helyezések statisztikáiról).15

A Szabad Népben ezt követően szinte nem volt olyan hét, hogy ne foglalkoz-
tak volna Péterrel, rövidebb-hosszabb hírekben ecsetelve a hőstetteit. Csak július-
ban féltucatnyi híradásban bukkant fel a neve: Mindjárt a hónap elején felemlítő-
dött mint a népbíróságok egyik bírálója, aki az ítéleteket enyhének tartja.16 A ceg-

12 Erről jut eszembe… Szabad Száj, 1946. augusztus 3. 3.
13 A napilapokból lásd: Balogh páter mellényúlt. Népszava, 1946. július 20. 3; illetve Jog és illem. 

Új Ember, 1946. július 28. 4.
14 Tömpe András jelentése Péter Gáborról az MKP Központi Vezetőség Titkárságának, 1945. már-

cius 27. Közli: Krahulcsán–Müller (szerk.) 2009: 99–103.
15 Vásárhelyi Miklós: Az új politikai rendőrség a nép fegyvere a reakciónak és a fasizmusnak meg-

semmisítésére. Péter Gábor nyilatkozik a politikai rendőrség működéséről, céljairól és bírálói-
ról. Szabad Nép, 1945. június 29. 1–2.

16 Eddig összesen hét háborús bűnös került bírái elé. Miért lassú a Népbíróságok működése? Sza-
bad Nép, 1945. július 1. 2.

017     240-256     Örökség történelem társadalom   __   III  _  Müller Rolf.indd   243017     240-256     Örökség történelem társadalom   __   III  _  Müller Rolf.indd   243 2020. 07. 20.   13:30:132020. 07. 20.   13:30:13



Történetírás, diskurzusok és az emlékezet rétegei Müller Rolf

244

lédi hadifogolytábor felszámolásáról szóló tudósítás szerint „Péter Gábor elvtárs, 
a  politikai rendőrség főnöke személyesen utazott Ceglédre és közbenjárásának 
eredményeként rövidesen ezek is hazaérkeznek családjukhoz”.17 Sólyom László 
budapesti főkapitány, Erdei Ferenc belügyminiszter és Farkas Mihály frissen 
kinevezett belügyi politikai államtitkár társaságában jelen volt akkor is, ami-
kor ezer internált kisnyilast helyeztek szabadlábra a  budai Károly-laktanyában 
létesített táborból.18 Farkas oldalán részt vett a helyi földigénylő bizottság egyik 
tagját megtámadó „budaörsi sváb zendülők vezéreinek” őrizetbe vételében is.19 
Mint ahogy a legmagasabb szintű belügyi vezetőkkel együtt felügyelte a bujkáló 
nyilasok felkutatását célzó éjjeli razziát is.20 Ám az újság a  legaprólékosabban 
a Rózsa Ferenc meggyilkolásával gyanúsított Juhász István letartóztatását tálalta 
az olvasóknak. Részletesen elmesélte, miként érkezett meg Balatonszárszóra Péter 
Gábor főkapitány-helyettes, majd milyen úton-módon teljesítette be küldetését. 
A történet mozzanatainak némelyikében nehéz szétválasztani újságírói képzelet 
szüleményét és a valóságos elemeket; a volt csendőrnyomozó elfogásának sztorija 
szinte hihetetlennek hat, ahogy Péter mint szagot fogó vadászkutya cserkészi be 
a prédát, és erőfölényének teljes tudatában veti rá magát a zsákmányra.21

A szenzációhajhász, bulvárszerű tudósítások mindenesetre jól mutatják 
a mítoszteremtési törekvéseket, amelyeknek aztán újabb tápanyagot szolgáltatott 
a  magyar háborús bűnösök hazahozatala és felelősségre vonása. Az azt övező 
médiafi gyelem minden addiginál jobban refl ektorfénybe állította a  budapesti 
politikai rendőrség főnökét.

Augusztusban a  Szabad Nép salzburgi kiküldött tudósítója címlapsztorival 
jelentkezett be: a városba érkezett Farkas Mihály, Pálff y György (a Katona Politikai 
Osztály vezetője) és Péter Gábor alkotta kihallgató-delegáció, és sorra vette az ott 
fogvatartott Szálasi Ferencet, Imrédy Bélát, Bárdossy Lászlót és társaikat, köztük 
a bukott rendszer politikai főnyomozóját, Hain Pétert.22 Aztán október 3-án eljött 
a nagy nap: délután egy órakor landolt a mátyásföldi reptéren a háborús bűnösök 

17 Hazaengedik a ceglédi tábor foglyait. Szabad Nép, 1945. július 7. 4.
18 Szabadlábra helyeztek ezer internált kisnyilast. Farkas elvtárs, az új belügyi államtitkár intelme 

a szabadonbocsátottakhoz. Szabad Nép, 1945. július 17. 2.
19 Lakat alá kerülnek a „vezérek”. Szabad Nép, 1945. július 28. 3.
20 Teljes sikerrel végződött a demokratikus rendőrség erőpróbája. Nagyszabású éjjeli razzia Buda-

pesten. Szabad Nép, 1945. július 31. 5.
21 Elfogták Rózsa Ferenc gyilkosát. Péter elvtárs személyesen tette ártalmatlanná Juhász Istvánt, 

a csendőrnyomozók főnökét. Szabad Nép, 1945. július 25. 3.
22 Szemtől-szembe történelmünk legnagyobb gonosztevőivel. Szálasi, Imrédy, Bárdossy, Endre 

László, Szöllősi, Hain Péter, Reményi-Schneller, Antal István és Málnási a salzburgi fegyházban 
várják kiadatásukat. Szabad Nép, 1945. augusztus 17. 1. „Salzburgból fontos diplomáciai útról 
csütörtök délután hazaérkezett Farkas Mihály elvtárs, belügyi államtitkár, Péter Gábor elvtárs, 
a politikai rendőrség főnöke és Pálff y György vezérkari alezredes. Útjuk sikerrel járt.” – olvas-
ható még egy rövid hír ugyanebben a lapszámban. Szabad Nép,1945. augusztus 17. 4.
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első transzportját szállító amerikai Douglas repülőgép. Az újság munkatársa nem 
volt rest, szorgosan jegyzetelte a hónapok óta várt eseményen tapasztaltakat. Más-
nap a lap első oldalon hozta a hírt, benne enyhén szólva nem mellékszerepbe kény-
szerítve a  politikai rendészet fővárosi parancsnokát. Kiemelte, hogy Péterék már 
napok óta készültek Szálasiék érkezésére, és nagy erőkkel vonultak ki a repülőtérre. 
A cikkből bárki megtudhatta, hogy személyesen ő intézkedett a foglyok elszállítá-
sáról a nyilasok egykori Hűség Házába, az Andrássy út 60.-ba.23 Az olvasóközönség 
ezután minden alkalommal tájékozódhatott az újabb transzportok érkezéséről és 
fogadásáról, amelyeknél rendre jelen volt „Péter elvtárs” is.24

A Szabad Nép hasábjain a  háborús bűnösök nyomában loholó, az ország 
megrontóival szemben könyörtelen rendőrfőnök képe körvonalazódott, majd 
kapott egyre erősebb kontúrt más, szintén politikai töltetű rendőri fellépések 
híranyagaiban. Életének nagy (talán legnagyobb) pillanata sem maradt rejtve az 
újságolvasók előtt: 1948 februárjában a magyar delegáció moszkvai búcsúvacsorá-
ján személyesen Sztálin lépett oda hozzá és koccintott vele (csak vele!) – fi gyelte 
meg az éjszakába nyúló parti eme epizódját a publicista, Losonczy Géza.25

A dicséretnek Péter itthon sem volt híján. Rajk László belügyminiszter a „nép 
rendőrségének” harmadik születésnapjához közeledve a  következő szavakkal 
méltatta őt és csapatát: „Az a tajtékzó, veszett gyűlölet, amellyel a magyar reak-
ció támadta működésének első két évében, bizonyítja, hogy jó munkát végeztek 
a magyar nép ellenségei ellen vívott harcban, elsősorban az Államvédelmi Osz-
tály nyomozói, Péter Gábor elvtárs vezetésével.”26 A  permanens hadiállapotban 
lévő szervezet és parancsnoka egy éven belül újabb nyilvános vállveregetést 
könyvelhetett el magának, csakhogy annak indoka már éppenséggel az őt nem 
oly rég még tömjénező Rajknak (és társainak) „leleplezése” volt. A párton belüli 
„ellenség” ügyét Rákosi Mátyás 1949. szeptember 30-án a budapesti pártaktíván 
boncolgatta hosszasan. Nem csoda, hogy az ott elhangzottakat négy sűrű olda-
lon hozta le a Szabad Nép, benne a vastagon szedett alcím – „Az Államvédelmi 
Hatóság Péter Gábor vezetésével jó munkát végzett” – alatt az alábbi szöveggel: 
„Egyszóval, ha kezdetben nem voltunk is elég éberek, azután igyekeztünk alapos 

23 Szálasi, Imrédy, Bárdossy, Endre és társaik Budapesten. Megbilincselve, rabszállító autón vitték 
őket a „Hűség házá”-ba. Október végén lesz a főtárgyalás. Szabad Nép, 1945. október 4. 1.

24 Hajdu Endre: Szálasi: Horthyval való előzetes megbeszélés alapján akartam átvenni a hatalmat. 
A legsúlyosabb ítéletre számítok, mondotta Imrédy – Bárdossy szerint minden a kormányzó 
tudtával történt. Szabad Nép, 1945. október 5. 5. György István: Újabb 18 háborús főbűnöst hoz-
tak repülőgépen Budapestre. Szabad Nép, 1945. október 10. 2. Megérkezett a háborús bűnösök 
harmadik csoportja. Szabad Nép, 1945. október 23. 2; Sztójay, Grassy, Ruszkay és még 16 háborús 
bűnös Budapesten. Szabad Nép, 1945. október 31. 3.

25 Losonczy Géza: Vacsorán Sztálin generalisszimusznál. Szabad Nép, 1948. február 29. 3.
26 Rajk László karácsonyi nyilatkozatát egy hónappal később közölte: Ma hároméves a nép rend-

őrsége. Szabad Nép, 1948. január 24. 3. 

017     240-256     Örökség történelem társadalom   __   III  _  Müller Rolf.indd   245017     240-256     Örökség történelem társadalom   __   III  _  Müller Rolf.indd   245 2020. 07. 20.   13:30:132020. 07. 20.   13:30:13



Történetírás, diskurzusok és az emlékezet rétegei Müller Rolf

246

munkát végezni. A választások május 15-én voltak,27 az összeesküvők letartózta-
tása május 16-án kezdődött.28 A munka, amit ezzel kapcsolatban Államvédelmi 
Hatóságunk (Ütemes taps: Éljen Kádár!) Péter Gábor elvtárssal (Nagy taps!) az 
élen végzett, nem volt rossz… Sikerült felderítenünk az ellenség szervezetének 
jelentékeny részét, sikerült rávilágítani magyar és nemzetközi aljas terveikre és 
ráirányítani a magyar és nemzetközi dolgozók fi gyelmét az amerikai imperialis-
ták és jugoszláv kémeik üzelmeire.”29

Fontos megjegyezni, hogy Péter Gábor a  kezdeti években nem kizárólag 
a hivatalos kommunista pártlapban kapott kiemelt fi gyelmet. Hasonló intenzitás-
sal szerepelt a formálisan koalíciós, valójában hangsúlyos MKP-befolyás alatt álló 
Szabadságban, a  félhivatalosan szintén kormánypárti, azon belül inkább a  kis-
gazdákhoz húzó Magyar Nemzetben, a  Honvédelmi Minisztériumhoz kötődő 
Kossuth Népében, a polgári demokrata Világban és a megszálló szovjet hadsereg 
orgánumában, az Új Szóban. Igen gyakori „vendég” volt a szocdem Népszavában 
és a  párt délutáni újságjában, a  Világosságban. Viszont ritkábban találkozhat-
tak vele a Nemzeti Parasztpárt szimpatizánsai a Szabad Szó hasábjain, valamint 
a kisgazdapárti szavazók, a Kis Újságban, függetlenül attól, hogy utóbbi már igen 
korán, 1945 áprilisában egy rövid nyilatkozatot közölt a budapesti politikai rendé-
szet vezetőjétől – igaz, akkor még nevének említésétől eltekintettek.30

A látható titkosrendőr

Péter Gábor ténykedését ugyanakkor nemcsak az írott sajtóban lehetett követni, 
hiszen időnként felbukkant a  fi lmhíradók képkockáin is. 1945 szeptemberében 
– szabászati szakértelmét kamatoztatva – „Péter főkapitány-helyettes” Sólyom 
Lászlóval, Farkas Mihállyal és a szintén főkapitány-helyettes Ratulovszky János-
sal az akkor üzembe helyezett Első Magyar Gyapjúfonó és Finomposztógyárban 
vizsgálta a rendőrségi állomány részére készített új egyenruhaszöveteket.31

27 Az 1949. május 15-ei országgyűlési választásokon kizárólag az MDP-ből és a „felszalámizott” 
pártok maradékából álló Magyar Függetlenségi Népfront indult, amely így a szavazatok 95,6%-
át szerezte meg.

28 1949. május 16-án tartóztatták le Szőnyi Tibort, az MDP Káderosztályának vezetőjét.
29 Rákosi elvtárs nagy beszéde a  nagybudapesti pártaktíván a  Rajk-banda megsemmisítésének 

tanulságairól és népi demokráciánk hatalmas sikereiről. Szabad Nép, 1949. október 1. 2. (Kieme-
lések az eredetiben.)

30 Boros Ferenc: Kíméletlen harc a bármilyen formában jelentkező reakció ellen. A politikai ren-
dőrség vezetőjének nyilatkozata a Kis Ujság számára. Kis Ujság, 1945. április 13. 3. Az 1945 utáni 
napilapokról: Pethő 2018: 97–111.

31 Üzembe helyezték az Első Magyar Gyapjúfonó és Finomposztógyárat. Mafi rt Krónika 8. 1945. 
szeptember. https://fi lmhiradokonline.hu/watch.php?id=6008. (Letöltés: 2020. május 20.) 
Köszönet Tóth Eszter levéltárosnak, hogy a forrásra felhívta fi gyelmemet.
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Természetesen a következő hónapban a mátyásföldi leszállópálya szélén is ott 
dolgoztak a Magyar Filmipari Rt. (Mafi rt) operatőrei, fotósai is és nagy igyekezet-
tel dokumentálták a magyar háborús bűnösök beérkező transzportjait. Kameráik 
kereszttüzében folyt le az átadás-átvétel: október 3-án Szálasi, Imrédy, Bárdossy, 
Endre László, Jaross Andor és féltucatnyi társuk érkezésekor a heti Filmhíradó pár 
snittet szánt a landolásra, viszont hosszabban elidőzött az Andrássy út 60. előtt. 
Az épületnél gyülekező, szedett-vedett egyenruhájú magyar politikai rendőrök 
tömegéből, ha ki nem is magaslott, de öltözetével kitűnt főnökük, elegáns hosszú 
kabátban, vasalt kalapban (neve a híradásban ekkor még nem hangzott el), amint 
újdonsült foglyait egyesével tessékelte le a  rabomobilról és tereltette a  székház 
kapujához; a nagy fogást, Szálasit pedig maga kísérte odáig.32

Egy hét sem tellett bele, mikor újabb szállítmánnyal, az előző rendszer 18 poli-
tikai és katonai vezetőjével landolt az amerikai hadsereg DC-3-asa. Az objektívek 
most a  repülőgép ajtajára szegeződtek, ahol a  már ismerős jól öltözött, bajszos 
fi gura szorgosan pipálgatva egy papiroson átvette – megbilincseltette – a „szál-
lítmányt”, majd végül a narrátor által nevesítve, mint „Péter Gábor vezérőrnagy” 
kézjegyével is ellátta a jegyzéket. A híradó következő helyszíne már az Andrássy 
úti központ belseje, ott is a  ház urának szobája volt, aki segédje, Timár István 
népügyész társaságában egy fényesre politúrozott íróasztal mögött ülve élt az 
„első kihallgatás” jogával.33

A fővárosi politikai rendészet bázisának bejárata tehát ezekben a sűrű napok-
ban nyitva állt a  sajtó képviselői előtt. Szívesen látott vendégek lettek az újság-
írók, a fi lmhíradósok és a fotósok. A sajtóhírekből az is megtudható, hogy a ház 
falain belüli történések vizuális rögzítéséről az Andrássy út 60. parancsnoka 
személyesen intézkedett. A Kis Újság az első kontingens érkezésekor a követke-
zőket írta: „A délután folyamán Szálasiékról hangos fi lmhíradó készült, Péter 
Gábor főkapitány-helyettes kérésére megjelentek a  Mafi rt emberei. Felvezették 
a tizenegy háborús főbűnöst, hogy az utókor számára megörökítsék.”34 Az MKP 
kezében lévő fi lmiroda munkatársai lencsevégre kapták az egykori nemzetve-
zetőt és társait, miközben a kihallgatásukat vezénylő főrendőr balján épp akkor 
a  hazahozatalban közreműködött Himler Márton, az amerikai hírszerző szerv, 

32 Háborús főbűnösök hazahozatala. Heti Hírek 8. 1945. október. https://fi lmhiradokonline.hu/
watch.php?id=5940. (Letöltés: 2020. május 20.) Lásd még: Bojár Sándor képriportját a Magyar 
Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárában.

33 Az Amerikai Egyesült Államokból megérkezett a  háborús bűnösök második szállítmánya. 
Mafi rt Krónika 10. 1945. október https://fi lmhiradokonline.hu/watch.php?id=6037. (Letöltés: 
2019. április 19.) Lásd még Bojár Sándor képriportját a  Magyar Nemzeti Múzeum Történeti 
Fényképtárában. A Szálasi kihallgatásáról készített Mafi rt fotót közli: Féner (szerk.) 2004: 51.

34 1944. október 15: A Szálasi-rémuralom első napja. 1945. október 15: A Szálasi-bűnper első napja. 
Kis Ujság, 1945. október 6. 1.
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az OSS (Offi  ce of Strategic Services) magyar részlegének vezetője foglalt helyett.35 
A  Mafi rt egyik fotóriportere, Reismann Marian később úgy emlékezett, hogy 
Péter (akinek feleségét ismerte korábbról) személyesen invitálta meg a politikai 
rendőrség központjában való fotózásra, ami persze munkaköri kötelessége is volt, 
ám kapva az alkalmon megkérte a rendőri vezetőt, hogy ne csak az épületben, de 
a felrobbantott Lánchídnál is lefotografálhassa Szálasit. A bizalmi kapcsolat jele 
volt, hogy a fényképész Péter Gábor privát zónájába is bebocsátást nyert, hiszen 
képeket készíthetett róla új vezérőrnagyi egyenruhájában az Abonyi utca 13. alatti 
lakásának erkélyén pózolva. A  portrék korabeli közlésének mindezidáig nem 
akadtunk a nyomára, minden bizonnyal magánfelhasználásra születhettek (ezért 
is lehetett, hogy Péter nemcsak egyedül, de feleségével az oldalán is lefényképez-
kedett), amelynek apropóját az 1945. október 31-i hivatalos kinevezés (vagy arra 
való készülődés) büszke pillanata adhatta.36

Az államvédelmi vezető vizuálisan is jól dokumentált sajtónyilvános szerep-
lései közé tartozott hatóságának 1949. április 26-án a MÁVAG Mozdony- és Gép-
gyárban lezajlott csapatzászló-adományozási ünnepsége. A  közvetlenül Kádár 
János belügyminisztériuma alá rendelt szervezet nagy karhatalmi seregszem-
léjéről részletesen beszámolt a Szabad Nép, de a híranyaghoz a  lap csupán egy, 
a zászlóátadást megörökítő fényképet mellékelt, amelyen Péter takarásban „lát-
szott”. Ugyanakkor igen gazdagon illusztrálta a  gyár életében nem mindennapi 
eseményt a helyi üzemi újság, a Kalapács. A képkockákon lépésről lépésre követ-
hető volt az ünnepség koreográfi ája: a miniszteri küldöttség bevonulása, a díszt-
ribün (amely felett ott virított a felirat: „Az Államvédelmi Hatóság a munkásosz-
tály ökle”), a zászlóátadás előtti pillanat, a díszezred esküje, a zászlóanya (Farkas 
Mihályné) beszéde, végül a megajándékozott harcosok elvonulása. Mindeközben 
több felvételen szerepelt büszke vezérük, Péter Gábor (akit még egy főcímlapos 
interjúra is meg tudott nyerni a gyár újságírója).37

35 A Mafi rt-fotókat közli: Féner (szerk.) 2004: 50–56. Lásd még azokat (754559, 749298, 754577. 
számokon) az MTVA Archívum online Fotótárában: https://archivum.mtva.hu/ (Letöltés: 
2020. május 20.)

36 Kincses 2004: 189. Reismann Marian fotói lásd: Kincses 2004: 191–197.
37 A munkásosztály hűséges fi ait, rendünk, biztonságunk őrzőit ünnepelték a MÁVAG dolgozói. 

Szabad Nép, 1949. április 28. 5. P[ór] D[ezső]: Örömmel és büszkeséggel fogadjuk a Mávag-dol-
gozók csapatzászlóját és ezredkürtjét – mondotta Péter Gábor altábornagy elvtárs. Kalapács, 
1949. április 26. 1 Pór Dezső: Kádár János belügyminiszter elvtárs: Ebben az ünnepségben az 
a  legszebb, hogy a munkásság éppen a munka, a  termelés színhelyén ünnepli egyenruhában 
dolgozó munkástársait! Kalapács, 1949. április 30. 3. Bauer Sándor MÁVAG-ban készített fotói 
megtalálhatók az MTVA Archívum említett online Fotótárában (749595–749598, 763614–
763618, 763672–763675. számokon) , valamint a  Fortepan.hu oldalon (128530, 128536, 
128537, 128547, 128485, 128490. számok alatt).
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A politikai rendőrség főnöke időnként látható volt a  már említett ágazati 
lapban, a Magyar Rendőrben is: a Belgrádba utazó küldöttség tagjaként, látoga-
táson Puskin követnél, a rendőrségi pártszervek második országos értekezletén, 
a  Kulich Gyula Tanulóotthon avatásán, szavazás közben a  parlamenti választá-
sokon, illetve rajzolt portréját közölték a  rendőrség megalakításának harmadik 
évfordulóján.38 Vagy éppen pozitív képi és szöveges kontextusba helyezett karika-
túrafi guraként jelent meg a Ludas Matyiban, amelynek címlapján volt, hogy mint 
szárnyas „arkangyal” lángoló karddal a  kezében terelte a  lefogott nyilasokat.39 
Filmhíradós szerepléseire a  már említetteken túl alkalmat adhatott mozgalmi 
harcostársainak: Sallai Imrének, Fürst Sándornak, Rózsa Ferencnek, Schönherz 
Zoltánnak és Ságvári Endrének az újratemetése,40 a rendőrség – többször említett 
– születésnapja a Sportcsarnokban,41 a vasmű átadása Sztálinvárosban,42 és Péter 
ott tapsolt Rákosi Mátyás mögött, a vezér 60. születésnapjára rendezett operaházi 
ünnepségen is.43

A titkos nyomozóhatóság vezetője nem kerülte, az új politikai vezetőréteg tag-
jaként nem is kerülhette a nyilvánosságot és a kamerákat. A róla készült sajtófo-
tók, fi lmhíradó-jelenetek általában mások társaságában ábrázolták Péter Gábort, 
gyakran a „második sorban”, és néha valóban úgy, mint Rákosi „árnyékát”, ahogy 
egy párttársa jegyezte meg róla évtizedekkel később, utalva ezzel egyszersmind 
a főtitkár és az ÁVH-vezér között kialakult, kölcsönös segítségnyújtáson alapuló 
perszonális kapcsolatra.44

38 Képek a tanulmányútról. Magyar Rendőr, 1947. november 1. belső borító; A rendőrtábornoki 
kar Puskin követnél. Magyar Rendőr, 1947. november 15. belső borító; Péter Gábor r. altábor-
nagy. Magyar Rendőr, 1948. február 1. 3; Az értekezlet munkája megjelölte legfőbb feladatain-
kat. Magyar Rendőr, 1949. március 15. belső borító; Az állami „Kulich Gyula Tanulóotthon” 
avatása. Magyar Rendőr, 1949. május 1. 29.; Győzött a Népfront! Éljen a párt! Magyar Rendőr, 
1949. június 1. belső borító.

39 Nyilasparadicsom a váci fegyházban. Ludas Matyi, 1947. december 17. 1.
40 Ünnepségek a kommunista vértanuk emlékére. Mafi rt Krónika 33. 1946. augusztus. https://fi lm-

hiradokonline.hu/watch.php?id=6202. (Letöltés: 2020. május 20.)
41 Kitűntetések átadása a Rendőrnap alkalmából. Mafi rt Krónika 105. 1948. január https://fi lm-

hiradokonline.hu/watch.php?id=6628. (Letöltés: 2019. május 20.)
42 Sztálinváros és a  Sztálin Vasmű névadó ünnepsége. Magyar Filmhíradó 46. 1951. november. 

https://fi lmhiradokonline.hu/watch.php?id=10963. (Letöltés: 2020. május 20.)
43 Rákosi Mátyás köszöntése az Operaházban 60. születésnapja alkalmából. Magyar Filmhír-

adó 11. 1952. március. https://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=11054. (Letöltés: 2020. 
május 20.)

44 Marosán 1988: 93. A Rákosi mögött álló Péterről több fénykép található az MTVA Archí-
vum online Fotótárban, ezek közül most csak az 1945. május 1-jei felvonuláson készítettre 
utalnék (lásd 753356. számon). Kettőjükkapcsolatáról bővebben: Müller 2012: 135–139; Mül-
ler 2017: 143–162.
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Kiretusálva

1953-ban azonban minden megváltozott. Január 3-án Péter Gábort Rákosi lefo-
gatta és a bukott államvédelmi parancsnok egyik napról a másikra eltűnt a médi-
ából is. A  letartóztatásról csak több mint egy év múlva értesült a közvélemény, 
miközben már a jogerős, életfogytiglani ítélet is megszületett. A fi gyelmes olvasó 
1954. március 13-án vehette észre a Szabad Nép második oldalán a távirati iroda 
közleményét, amely e sorokkal kezdődött: „A Magyar Népköztársaság állam-
biztonsági szervei államellenes és népellenes bűncselekmények elkövetése miatt 
őrizetbe vették Péter Gábort, az Államvédelmi Hatóság volt vezetőjét…”45 Péter 
Gábor persze még szerencsésnek mondhatta magát, hiszen szovjet „kollégái” 
(Jagoda, Jezsov, Berija) nemcsak a  sajtóból koptak ki és a  propagandaképekről 
lettek kiretusálva, hanem az élők sorából is eltűntek.46 

Péter Gábor neve csak Nagy Imre és az „új szakasz” politikájának bukását 
követően, Rákosi pozíciójának átmeneti erősödésével párhuzamosan szivárgott 
vissza a  nyilvánosságba. Ennek hátterében a  törvénysértésekért felelős politi-
kai vezetők számonkérése húzódott meg, ami a  párton belül igen döcögősen 
haladt, sőt leginkább megfenekleni látszott, de azt eltusolni valójában már nem 
lehetett. Ezért egy ideig kézenfekvő megoldásnak tűnt a rákosista vezetés szá-
mára: mindent a bebörtönzött ávéhásokra kell kenni. 1955 júliusában a KV-tag 
és könnyűipari miniszter Szalai Béla cikkében a délkelet-európai népek viszály-
kodását az „imperializmus Berija- és Abakumov-féle ügynökeinek”, a magyar–
jugoszláv viszony megromlását pedig főként Péter Gábornak és „bandájának” 
számlájára írta.47 Majd a következő hónapban Rákosi sem dobott be új neveket, 
elegendőnek vélte, ha csepeli választói előtt a  hírhedt ÁVH-főnököt sározza 
tovább e szavakkal: „Péter Gábornak, az államvédelem volt vezetőjének és ban-
dájának ellenséges, provokációs tevékenysége, mellyel megtévesztett bennün-
ket, megrágalmazta a jugoszláv nép vezetőit, […] súlyos károkat okozott mind-
két országnak.” – hozta szavait a  Szabad Nép.48 A  „megtévesztett” első titkár 
ebbe, a  Berija-ügynökből és ÁVH-bandafőnökből összegyúrt bűnbakfi gurába 

45 Államellenes és népellenes bűntevők elítélése. Szabad Nép, 1954. március 13. 2.
46 Lásd King 2002: 162, 169, 187.
47 Szalai Béla: Magyarország és Jugoszlávia népeinek barátságáért. Szabad Nép, 1955. július 18. 3. 

Viktor Abakumov 1941-től Lavrentyij Berija helyettese a Belügyi Népbiztosságban, 1946 és 1951 
között az Állambiztonsági Minisztérium (MGB) vezetője.

48 A magyar nép a  jövőben is ott lesz a  béke megőrzéséért vívott harc első soraiban. Rákosi 
Mátyás elvtárs képviselői beszámolója Csepelen. Szabad Nép, 1955. augusztus 9. 3. Lásd még: 
Rákosi Mátyás elvtárs képviselői beszámolójának külföldi visszhangja. Szabad Nép, 1955. 
augusztus 11. 3.
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kapaszkodott bukásáig, és ragaszkodott hozzá későbbi emlékirataiban is, Pétert 
állítva önfelmentő narratívájának középpontjába.49

Rákosi már évek óta száműzetésben volt, és az ország élén Kádár János állt, 
amikor 1959 januárjában megnyíltak Péter Gábor börtönének kapui. Ám ahogy 
hat évvel azelőtti „eltűnéséről”, most szabadulásáról sem számolt be a hazai sajtó. 
Az egykorvolt nagyhatalmú parancsnok a  Magyar Ruhaipari Tervezővállalat 
műszaki könyvtárában dolgozott 1965-ig, majd a hosszú nyugdíjas évek következ-
tek. Zavartalanul és elhallgatva éldegélhetett, annak ellenére, hogy az új pártve-
zérnek lett volna mit megbosszulnia, hiszen 1951-es letartóztatását és kihallgatását 
éppen a  csúcsra járatott Államvédelmi Hatóság végezte. Viszont a  forradalom 
után ennél jóval többet nyomott a  latban, hogy a  politikai rendőrség vezetőjé-
nek felemlegetése magával hozhatta a Rákosi-korszak nagy koncepciós perének, 
a  Rajk-ügynek a  terítékre kerülését, és az abban nyakig sáros, akkori belügy-
minisztert éppenséggel Kádár Jánosnak hívták. Péter Gábor nevesítve így még 
a törvénysértésekről szóló 1962. augusztusi párhatározatban sem lett: „Felelősség 
terheli a volt Államvédelmi Hatóság vezetőit és sok beosztottját” – olvashatták az 
emberek a Népszabadság vasárnapi mellékletében közölt határozatot.50

A hatvanas évektől megrostálva ugyan, de lassan napvilágot láthattak a Ráko-
si-korszak szenvedéstörténetei. A Magvető Könyvkiadó – az egykori katonapoli-
tikai nyomozó, majd Péter ÁVH-ján főtiszt Kardos György „felelős kiadásában” 
és esetenként „felelős szerkesztésében” – sorra jelentette meg a  kortársak visz-
szaemlékezéseit. A Tények és tanúk sorozatcím alatt futó emlékiratok egyikét az 
a Fehér Lajos jegyezte, aki Péter első helyettese volt a kezdeti években. Azonban, 
míg kéziratának utolsó oldalán többször is szerepelt főnöke neve, addig az 1979-
ben kiadott vaskos kötetéből azokat kisatírozták a cenzorok. (Vagy netán a szer-
zőben aktivizálódott az öncenzúra?) Igaz, a mű középtáján azért felbukkan „Péter 
Gábor, a  Budapesti Főkapitányság Politikai Rendészeti Osztályának vezetője”, 
illetve oldalakkal később a mozgalom egykori harcosaként;51 elképzelhető, hogy 
a kiadó kizárólag a hangsúlyos, utolsó lapon nem tűrte meg Péter felidézését.

A felemás, következetlen tabusítás következtében Péter Gábor néha feltűn-
hetett különféle visszaemlékezés-kötetekben, mint például a  konspirációban 
verhetetlen,52 „megindítóan bátor és tiszta szándékú” illegális kommunista,53 

49 Rákosi Mátyás elvtárs felszólalása a Heves megyei pártaktíva értekezletén. Szabad Nép, 1956. 
március 29. A Politikai Bizottság beszámolója a budapesti pártaktíva ülésén a Nemzeti Spot-
csarnokban. Szabad Nép, 1956. május 19. 2; Rákosi 1997: 911.

50 A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának határozata a személyi kultusz éve-
iben munkásmozgalmi emberek ellen indított törvénysértő perek lezárásáról, 1962. augusztus 
16. Népszabadság, 1962. augusztus 19. XI–XII.

51 Fehér 1979: 323., 461.
52 Major 1975: 146.
53 Gobbi 1982: 188–189.
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„csendes szavú, simulékony modorú, szerény képességű” alak,54 becsvágyó 
„tudatlan” ember,55 vagy a párt „országos tekintélyű” vezetőinek egyike.56 Volt, aki 
Péter Gábornak a fi zikai erőszakkal kapcsolatos kéjes vágyát sejtetve úgy fogal-
mazott: a politikai rendőrség feje a Szálasiék kivégzése utáni percekben „hallgat, 
de szeme különösen csillog”.57

Ami viszont a harcostársi emlékfoszlányoknál és kortársi „negatívoknál” sok-
kal inkább szóbeszéd tárgyává tehette, az Bacsó Péter A tanú című fi lmje, amely 
egy évtizedig dobozban porosodott, míg végül 1979-ben vetítési engedélyt kapott. 
A rendező művével groteszk „szobrot” emelt az egykori ÁVH-főnöknek azáltal, 
hogy a főszereplők egyikét , a sovány, sápadt, betegeskedő Virág elvtársat róla for-
mázta meg. A szabósegédből lett titkosrendőr áthallásos ábrázolását (egy tapin-
tással azonosította be a  gátőr Pelikán viseletes felöltőjének anyagát) bizonyára 
voltak, akik megértették.

Ugyanakkor azok, akik tudtak a  sorok között olvasni, felfedezhették Péter 
Gábort Galgóczi Erzsébet óriási példányszámban kiadott, Vidravas című 1984-
es dokumentumregényében is. Az írónő Gobbi Hildán keresztül jutott Péter 
közelébe és készített vele interjút a hetvenes évek végén. A beszélgetések során 
nyert életútadatokból alkotta aztán meg művének egyik alakját, Jurek Sándort, 
a  nyírségi (szabólegény helyett) cipészsegédet, aki tüdőbetegséggel küszködött, 
korlátolt, egyszerű ember volt, részt vett az illegális mozgalomban, majd 1945 
után államvédelmi főtisztként nagy szerepet játszott a  nyilasok elfogásában; és 
hiába körmölte minden reggel serényen jelentéseit, egyszer csak hirtelen eltűnt, 
letartóztatták.58

A tárgyalt korszakban ördögi fi gurája jobbára az emigrációs irodalom szen-
vedéstörténeteiben hatványozódott: a „műveletlen, erkölcsileg alávaló” embertől59 
a mizantróp „törpén” keresztül60 az Andrássy út 60. „főinkvizítoráig”,61 „vérszom-
jas basájáig” és „beteg szadistájáig” sok mindennek leírták őt.62 Mindeközben 
szinte elmaradhatatlanul vetették a  szemére eredeti mesterségét, nemcsak saját 

54 Vas 1980: 479.
55 Nógrádi 1966: 192–193.
56 Vas 1982: 262.
57 Marosán 1972: 212.
58 Galgóczi 1984: 120–126, 164, 170–172.
59 Töttösy [1990]: 99. (Első kiadás: [Brüsszel, München], 1985.)
60 Ispánki 1995: 92. (Első kiadás: Az évszázad pere. Megszólal a  tanú. A Mindszenty kirakat-per 

ismeretlen adatai. Toronto, 1987.)
61 Faludy [1989]: 310. (Első kiadás: My Happy Days in Hell. [Translation: Kathleen Szász.] London, 

1962.)
62 Mindszenty 1989: 234, 235. (Első kiadás: Frankfurt am Main–Berlin–Wien, 1974.) „Szadista állat 

volt, aki élete első felét csak azért élte le a varrótű és az olló világában, mert még nem érkezett 
el az idő számára, amelyben személyiségét teljesen kibontakoztathatta” – jegyezte le Sulyok 
Dezső. (Sulyok 2004: 347–348. Első kiadás: Zwei Nächte ohne Tag. Zürich, 1948.)
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hatalomvágyának és gátlástalan törtetésének bizonyítékaként (a „miből lesz a cse-
rebogár” észjárás szerint), hanem kimondatlanul a minden addigi tapasztalatot 
meghazudtoló mobilitást (kétkezi munkásból a titkosszolgálat feje) létrehozó és 
fenntartó rendszer kritikájaként is. Igaz, volt, aki azért megjegyezte, hogy alulis-
kolázottsága ellenére „jó szervező és aránylag intelligens volt”, de aztán gyorsan 
hozzátette: „Szadista természetét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a  legki-
sebb megindultság nélkül nézte, ha előtte embereket kínoztak vagy vertek.”63

A rendszer végnapjaiban a  jóval kevésbé kontrollált szövegekben a  „Péter 
Gábor-pillanatfelvételek” megsokasodtak, 1990 óta pedig a  történeti szakiroda-
lom folyamatosan boncolgatja a kommunista diktatúra politikai rendőrségének 
kérdéskörét, Andrássy út 60.-nal, fekete autóval, ávósokkal–ávéhásokkal és persze 
Péter Gáborral. Mindezek „dacára” a róla szóló diskurzust még mindig leginkább 
Bacsó Péter korszakos műve határozza meg. Bizonyára a fi lmbéli minta alapján 
is „látja” őt időnként az utókor a Rákosi-korszak „szürke eminenciásának”, azaz 
a háttérben meghúzódó, az árnyékban ténykedő, mozgó szakembernek (rendőr-
miniszternek). Valójában a fi zikai megjelenés hasonlósága ellenére Virág elvtárs 
eredetije – rendőri pályájának elején legalábbis, mint láthattuk – egyáltalán nem 
kerülte a rivaldafényt, ami persze nem jelenti automatikusan, hogy fürdőzött is 
volna abban – talán igen, talán nem. Azt pedig, hogy eltűnt a nyilvánosság szeme 
elől, nem az ő döntése volt.
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Szelke László

A Gresham-palota öröksége
Angolszász kapcsolatok, kapitalizmus, progresszív szellemiség, 

polgári hagyományok, szabadelvű politika, kulturális ellenállás 
és embermentés

Lipótváros

A 19. század elején észak felől a magyar fővárosba, a pesti vásárra igyekvő 
megrakott szekereknek a város határában még egy gödrökkel, pocsolyákkal 
tarkított homokos pusztaságon is keresztül kellett haladniuk, melyet esős idő-
ben a nagy sár, szárazság idején pedig a fullasztó por tett még kellemetlenebbé. 
A nemritkán árvizekkel kísért tavaszi olvadás és őszi esőzések idején a vizek 
megállapodtak a hepehupás talajon, s nyáron e visszamaradt vizek mocsárrá 
alakultak. A mocsári nád és káka között milliárdnyi szúnyog tanyázott, s ezer-
számra bújtak meg a legkülönfélébb vízimadarak. A környékbeliek ide jártak 
tojásokat gyűjteni és kacsára vadászni.1 E régi vadászatok emlékét még sokáig 
őrizték a 19. századi utcanevek.2

Ezért a Jenő és Új Bécs községekhez tartozó területért, a mai Lipótvárosért, 
korábban hosszú időszakon át pereskedtek a margitszigeti apácák Pest váro-
sával. A per elsősorban nem az értéktelen homokbuckák birtokáért, hanem az 
akkoriban igen értékes, a területhez kapcsolódó halászati jogért folyt.3 A halászat 
szempontjából legfontosabbnak és legjövedelmezőbbnek a viza számított, amely 
nászútja során csapatostul bújt meg a Margitszigetet körülölelő Duna mélyén 
felbukkanó meleg vizű források rejtekében. A viza húsa és ikrái különleges cse-
megének számítottak, s e fogás rendszeresen szerepelt a király és az esztergomi 
érsek étlapján is. Ezért nevezhették el később a területet Vizafogónak. Pest 1752-
ben megnyerte ugyan a pert, de hasznosítására az első terv csak jóval később, a 18. 
század végén született.4 1785-ben területén – a Belváros falain kívül, a Váci kapu 

1 Pásztor 1940: 39.
2 L. Márkus 1956: 326.
3 Pásztor 1940: 14–15.
4 Pásztor 1940: 226; L. Márkus 1956: 328.
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előtt – csupán a Szent János-kápolna és néhány kincstári épület, a harmincadhi-
vatal, só- és dohányraktárak álltak.5

Az 1780-as évekre Pestet kiterjedt falusias külvárosok övezték délről és kelet-
ről, az elhúzódó pereskedés miatti rendezetlen jogviszonyok következtében 
viszont az északi rész szinte érintetlen maradt. Az új városrész megépítésének 
ötlete a régi vásártér zsúfoltságának ekkoriban felmerült problémájával együtt 
került napirendre. A Belváros hagyományos vásárai alkalmával ugyanis a keres-
kedők és kézművesek sátrai épp a legtekintélyesebb és legforgalmasabb utcákat 
foglalták el. A megoldást a vásár kitelepítésében, egy a forgalom méreteinek meg-
felelő új vásártér kialakításában látta a városi tanács. Ezzel párhuzamosan azon-
ban felmerült, hogy az új vásártér körül kialakítható egy új városrész is.6

Ennek a lehetőségnek támogatói, de komoly ellenzői is akadtak. Eleinte 
a felvilágosodás szellemében tevékenykedő, de türelmetlenségéről is közismert 
II. József is mellette állt, sőt Jung József építőmester 1786-os városrendezési terve 
valószínűleg az ő ihletésére készülhetett el az akkoriban Európában is rendkívül 
modernnek, Magyarországon pedig szinte ismeretlennek számító derékszögű 
utcarendszer alkalmazásával.7 Később azonban gyökeresen megváltozott az ural-
kodó hozzáállása, mivel attól tartott, hogy a gyors ütemben fejlődő Pest esetleg 
Bécs vetélytársává válhat. Jung terve időközben 1787 folyamán véleményezés cél-
jából átkerült báró Schilson János kerületi kamarai adminisztrátor asztalára, aki 
elkötelezett híve lett az új városrész létrehozásának. Az eredeti tervet elvetette, 
mivel Jung terve nem jelölt ki megfelelő helyet az új vásártér számára, valamint 
nem tudta beilleszteni a már meglevő kincstári épületeket az utcarendszerbe.8 
Schilson sajátkezűleg látott hozzá egy másik, átfogó városrendezési terv kidol-
gozásához; módosításainak eredménye a Lipótváros észak–déli irányú utcáinak 
enyhe nyugat–keleti tájolása. Az ekkor még mocsaras és szabályozatlan Duna-
part vonala ugyanis a vízállással állandóan változott, a városfal pedig az Újépü-
letre nem állt merőlegesen. Így az utcarendszer tájolását az új városrész közepén 
elhelyezkedő Újépülethez (a mai Szabadság térhez) kellett igazítani.9

Az országgyűlés 1790. április 12-i ülésén határozat született az új városrész 
felépítéséről, melyet az új uralkodó, II. Lipót tiszteletére és megnyerésére Lipótvá-
rosnak neveztek el. Ez lett Pest első átgondolt és tervszerűen kialakított negyede.10

5 Bácskai 1975: 187; Pásztor 1940: 33; Nemes 1985: 1.
6 Bácskai 1975:187; Pásztor 1940: 31; Nemes 1985: 1.
7 Nemes 1985: 1–10.
8 Nemes 1985: 12.
9 Két máig észlelhető hibája azonban még Schilson tervének is volt. Egyrészt nem alakított ki 

főútvonalat, másrészt nem teremtett szerves kapcsolatot a Belváros utcahálózatával. A terv sze-
rint az egyetlen kijáratot a Váci-kapu jelentette. (L. Márkus 1956: 329–330.)

10 Pásztor 1940: 1.
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A Lipótváros fejlődésének következő állomása az 1808. július 29-én elfogadott 
Szépítési Terv volt. Egy új városrendezési terv szükségességét József nádor vetette 
fel 1801-ben, míg végül 1805 tavaszára megbízást adhatott a konkrét tervek kidol-
gozására Hild János építőmesternek. Ezek alapján készíttette el a nádor az 1808-
ban elfogadott Szépítési Tervet,11 amelynek felügyeletére és végrehajtására egy 
külön testületet hoztak létre még ez év őszén, a Szépítési Bizottmányt. A Szépítési 
Bizottmány első ülését november 21-én tartotta és működésének fi nanszírozására 
létrehozták a Szépítési Alapot. Az alap gondatlan és pazarló kezelése miatt azon-
ban a tervnek csupán egyes részei valósulhattak meg.12

A Lipótváros jellegadó rétege gazdag görög és német kereskedőkből, magas 
rangú tisztviselőkből, értelmiségiekből került ki, majd utóbb ide költözött az 
arisztokrácia és a zsidó nagypolgárság egy része is. A városrész növekedésére 
jellemző, hogy a lakosság száma – a többi városrészt jóval meghaladva – fél évszá-
zad alatt mintegy ötszörösére emelkedett.13

A Lipótváros mind alapítását, mind jellegét tekintve eltért a hajdani belvárosi 
centrumtól és a többi új városrésztől is. Alapításával párhuzamosan indult meg 
a városfalak lebontása,14 s az új terület alkalmasnak bizonyult azon új funkciók 
befogadására, amelyre a régi Pest már nem volt képes. Többek közt itt épült ki az 
új vásártér, a rakpart és a rakpiac, s új üzletházak, szállodák és fogadók is létesül-
tek. A kereskedelmi- és hitelszervezet teljes kiépülésével ez lett a magyarországi 
kapitalizmus és az üzleti élet központja: a pesti City.15

Nákó-palota

A Lipótváros 19. századi fejlődésében jelentős és jól megfi gyelhető szerepet 
játszottak a módos kereskedők által vezetett pesti görögök. A 18–19. század 
során egyre növekvő számú etnikum a szó szoros értelmében nem is tekinthető 
görögnek. Schwartner Márton és Fényes Elek, a 19. század legkiválóbb hazai 
statisztikusai cincároknak, azaz balkáni vagy macedóniai románoknak neve-
zik őket, akik átvették a görögök nyelvét, vallását és szokásait.16 A 17. századtól 

11 Bácskai 1975: 187; Pásztor 1940: 114–115; Kosáry 1975: 258.
12 Kosáry 1975: 262.
13 Vörös 1973: 51–52.
14 A Váci-kaput 1789-ben, a Kecskeméti-kaput 1794-ben, a Hatvani-kaput pedig 1808-ban bon-

tották le.
15 A tervszerű városrendezés mellett a modern urbanizáció egy másik sajátossága a bérházak 

megjelenése és elterjedése, természetszerűleg főként a Lipótvárosban. A bérház a század végére 
az új városkép jellegzetes lakástípusa lett és már nem csupán lakóházként funkcionált, hanem 
immár üzleti vállalkozások tárgyaként is szerepelt. (L. Márkus 1956: 325.)

16 Pásztor 1940: 59.
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egyre inkább az ő kezükben összpontosult a török fennhatóság alatt álló Balkánt 
a román fejedelemségekkel és Magyarországgal összekötő közvetítő kereske-
delem.17 Érdekeik képviseletére és védelmére kereskedelmi társaságokat hoztak 
létre, és ezek segítségével, valamint szorgalmuknak, kiváló diplomáciai és üzleti 
érzéküknek köszönhetően komoly vetélytársaivá válhattak a hazai kereskedők-
nek, amit az utóbbiak által a hatóságokhoz e tárgyban benyújtott számtalan 
panasz is bizonyít. 

A 18. század második felében kezdődött és a 19. század elején gyorsuló 
ütemben folytatódott ezen görögök letelepedése és kolóniává szerveződése 
Pest városában. Egyre többen nyertek polgárjogot, és gazdasági erejüknek, 
valamint számarányuknak megfelelő helyet kértek és kaptak a város politikai 
életében.18

A pesti görög kereskedőcsaládok közül az egyik legérdekesebb és témánk 
szempontjából a legjelentősebb karriert a Nákó család futotta be Pest életében. 
A Nákók egy hosszú és regénybe illő út végén érkeztek Pestre szülővárosuk-
ból, a macedóniai Dogrinoszból Mária Terézia uralkodásának utolsó éveiben. 
Ez a generációk óta kereskedelemmel foglalkozó família a 18. század végi bal-
káni török hadjáratok és a napóleoni háborúk során tett szert igazán jelentős 
vagyonra, s az érkezésüket követő néhány esztendőben két jelentősebb ura-
dalmat is megvásároltak.19 A birtokszerzéssel együtt magyar nemesi címet is 
szerző Nákó Kristóf fi a, Nákó Sándor 1816-ban már grófi  rangot kap, sőt néhány 
évvel később feleségül veszi az évszázados főnemesi hagyományokkal rendel-
kező Festetics grófnőt, Teréziát. A harmadik generációs Kálmán pedig már 
a király belső titkos tanácsosa és a magyar főrendiház örökös tagja volt. Később 
Kristóf dédunokája egészen a fi umei kormányzói posztig emelkedett. Kalandos, 
meseszerű fordulatokban gazdag történetük szinte minden eleme visszaköszön 
a világ egyik legismertebb romantikus, zenés darabjában, a Jókai által ihletett és 
Johann Strauss által komponált A cigánybáró című operettben. 

Pesthez a Nákókat két ház kötötte: az egyik a Belvárosban egy Váci utcai ház, 
a másik a Lipótváros egyik ékessége, a Hild József által tervezett Nákó-palota.20 
A későbbi Nákó-palota a duna-parti Ács téren, népszerű nevén a Rakpiacon 

17 Eckhart 1918: 356–391; Petri 1996: 69–104.
18 Pásztor 1940: 59–63.
19 1781-ben vásárolták meg 624 293 forintért a két Torontál megyei uradalmat, Nagyszentmiklóst 

és Marzenfeldet. A nagyszentmiklósi birtokon bukkantak rá 1799-ben hazánk történetének 
egyik legszámottevőbb aranyleletére, mely 23 nagyobb tárgyat, köztük korsókat, kelyheket és 
poharakat is tartalmaz, és amelyet az archeológiai hagyomány „Attila kincseként” tart számon, 
és melyet Nákó Kristóf a bécsi udvarnak adományozott. (Pásztor 1940: 64.) A Nákók eme 
birtoka azonban nem csak erről nevezetes, ugyanis itt alakították ki Magyarország egyik első 
modern mintagazdaságát Tessedik Sámuel vezetésével. (Vörös 1975: 9.)

20 Pásztor 1940: 64–65.
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épült, mely nevét az 1790-es árveréseken itt telket vásárló néhány ácsról kapta.21 
A Rakpiac első háza, a Széchenyi által oly kedvelt Diana-fürdő épülete 1822-ben 
épült fel, s hamarosan követte azt a Nákó-palota, az Ullmann-ház22 (a későbbi 
Európa Szálló), a Koburg-palota, valamint a Kereskedőség Háza (a későbbi 
Lloyd-palota). Ez utóbbiban kapott helyet többek között a kereskedelmi csarnok, 
a tőzsde elődje is, s így a tér már az 1830-as évekre a gazdasági és kulturális élet 
központjává vált. A Lánchíd 1839-ben induló építése ráadásul tovább növelte az 
akkor már Kirakodó térre átkeresztelt terület tekintélyét. Az Akadémia épüle-
tének helyét egészen az 1838-as árvíz nyomán végrehajtott folyószabályozásig 
a Duna medre foglalta el. A feltöltés következtében új házhelyek jöttek létre, 
melyek szabályozására 1856-ban került sor. Az Akadémia önálló épületének elké-
szültére egészen 1865-ig várni kellett. A Ferenc József tér elnevezéssel a budai 
Helytartótanács 1858. április 25-i rendeletének közzétételétől találkozhatunk.23

A tér rendezését és parkosítását az 1870-es évek végére valósították meg.24 
Az impozáns parkon belül szökőkutak és öt szobor felállítását is tartalmazta a terv.25 
A tér közepén Ferenc József lovasszobra az uralkodót a kardvágás pillanatában 
ábrázolta volna. Ennek két oldalán Szent István és Mátyás alakjai mintegy 18-20 
láb magas oszlopokra állítva néztek volna szembe egymással. A tér szélein az 
Akadémia előtt Széchenyi, a Lloyd-palota előtt Deák szobrai álltak volna. A szű-
kös anyagi lehetőségek következtében azonban csupán a terv egyes részei valósul-
hattak meg, mégpedig a Széchenyi- és a Deák-szobor.26 Mindezt később – a szá-
zadfordulón – két kisebb képzőművészeti alkotással egészítették ki, nevezetesen 
Szarvas Gábor és Salamon Ferenc mellszobraival.27

Ez a mai Széchenyi tér, mely története során a magyar gazdasági (kereskede-
lem, ipar, közlekedés), társadalmi és kulturális élet sok fontos intézményének és 
eseményének adott otthont. Az említett híres palotasor,28 illetve a Lánchíd és a 

21 A Rakpiac név, sőt a telket vásárló ácsok jelentős száma sem véletlen, hiszen a terület akkoriban 
a hajón érkező épületfa raktározására szolgált. Schilson terveiben egyébiránt ez a rész még fehér 
foltként szerepelt, s alakját csupán Hild szabja ki 1805-ös terveiben. Ő a Mérleg utca helyére 
képzelte még a Mázsaházat, mely bár később nem valósult meg, az utca nevében máig tovább él. 
A tér kereskedelmi és kulturális lehetőségei mindenestre arra indították a Szépítő Bizottságot, 
hogy a következő évek folyamán a teret feltöltesse, kiköveztesse és árulerakás céljaira szabályoz-
tassa. (L. Márkus 1956: 332–333.)

22 Széchenyi is itt lakott 1836-tól 1848-ig. (Rados 1958: 56–59.)
23 L. Márkus 1956: 334–335; Gergely 1938: 13; Gábor 1970: 32.
24 Buza 1998: 11–14.
25 A tervet minden bizonnyal Reitter Ferenc, a Fővárosi Közmunkák Tanácsának első főmérnöke 

készítette. (A. Czétényi 1985: 30.)
26 Magyarország és a Nagyvilág 1874. március 22. 152; Siklóssy 1931: 315.
27 A. Czétényi 1985: 39.
28 A 19. század első felében a tér összes házát Hild József tervei alapján építették. (Rados 

1958: 56–59.)
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Dunagőzhajózási Társaság kikötője29 mellett ez a tér adott volna otthont Széche-
nyi tervei alapján a Nemzeti Színháznak is.30

Itt alakították ki továbbá az 1848 óta osztrák császár Ferenc József 1867-ben, 
a kiegyezés évében történt magyar királlyá koronázásának ceremóniájához elen-
gedhetetlen koronázási dombot is.31 Ide kerültek még a Magyar Tudományos 
Akadémia és a magyarországi kapitalizmus kibontakozása szempontjából kulcs-
fontosságú Pesti Magyar Kereskedelmi Bank székházai is.32 A Nákó-palotán belül 
is sok jelentős intézmény volt található.

Az az 1046 négyszögöles telek,33 melyre a Nákó-palota épült és melyet két 
korábbi tulajdonosától 1808-ban csere útján Mayerff y Ferenc sörgyáros szerzett 
meg,34 a korábbi városrendezési tervek még 28-as és 29-es számmal jelölték, bár 
helyrajzi számként már a 754-es számot kapta.35 Az új tulajdonos 1812-ben enge-
délyt kért a telek beépítésére egy Pollack Mihály által tervezett háromemeletes 
épülettel, amelyet azonban a Szépítési Bizottmány nem adott meg.36 Mayerff ytől 
ezután 1814. november 17-én a területet az eredetileg rajta levő két épülettel együtt 
Frühwirth József és társai vásárolták meg, akik 1827. január 18-án adták tovább 
100  000 bécsi forintért Deron Antal nagykereskedőnek.37 Ő volt az, aki Hild 
József tervei alapján a múlt század második–harmadik évtizedében felépíttette 
az akkoriban kétemeletes, a kor divatját követően klasszicizáló stílusú palotát, 
amelyet a görög származású gróf Nákó János vett meg 230 000 forintért. Az épí-
tők gondosságát jól példázza, hogy az 1838-as nagy árvizet az épület jelentősebb 
károk nélkül vészelte át. A palota csaknem negyven évig maradt a Nákó család 
tulajdonában, mígnem aztán 1872. január 6-án vásárolta meg tőlük az 1869-es ala-
pítású Franco-Magyar Bank 1 080 000 forintért, továbbá 2 000 aranyért.38 

Az 1873-as bécsi tőzsdekrach nyomán kialakult gazdasági válság azonban 
megingatta a bank pozícióit, mely után az ismétlődő rendkívüli közgyűlések 
hiába próbálták stabilizálni az intézet állapotát. 1876 nyarára tarthatatlanná vált 
a helyzet, így a június 26-án megtartott utolsó közgyűlés a felszámolás mellett 

29 Dezsényi–Hernády 1967: 81.
30 Pásztor 1940: 145.
31 Vasárnapi Újság 1867. június 9. A dombot tíz év múltán, a tér rendezése és a park kialakítása 

során szüntették meg. (Építési Ipar 1877. április 8. 291–292.) A koronázási dombot Feszl Frigyes 
és Szkalnitzky Antal tervezte. (A. Czétényi 1985: 38.)

32 Rados 1958: 56.
33 Budapesti Építészeti Szemle 1903. 316; Gábor 1982: 68–74.
34 Rados 1958: 56; Budapesti Építészeti Szemle 1903: 316; Pásztor 1940: 118.
35 Bácskai 1975: 226; Pásztor 1940: 156.
36 Rados 1958: 56.
37 Budapesti Építészeti Szemle 1903: 316.
38 A szerződés közjegyző általi hitelesítésére azonban csak november 17-én (Pest), illetve 27-én 

(Ausztria) került sor. BFL VII.12/d. Telekkönyvi iratok.
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döntött. Az ingatlan kezelése felszámoló biztosok kezébe került át. Az elhúzódó 
felszámolási folyamat eredményeképp az épületet jóval az 1872-es vételi ár alatt 
értékesítették 740 000 forintért 1880. január 9-én.39 A vevő majd a londoni szék-
helyű Gresham Életbiztosító Társaság lesz. 

A Nákó-palota Pest első palota-jellegű bérházainak egyike, s talán legmonu-
mentálisabb magánépülete volt. A Dunára néző építményt három oldalról is utcák 
határolták. 75 ablakos főhomlokzata a Ferenc József tér 5–6. szám, a 60 ablakos 
déli szárny a Mérleg utca 2–4., míg a 45 ablakos északi szárny a Zrínyi utca 1. alá 
esett, s a három épületrész összesen 162 szobával rendelkezett.40

Az építési engedély mellől a tervek elvesztek, így a palota képét csak a fenn-
maradt ábrázolások alapján ismerjük. Az épület mintegy 80 méter széles, 24 ten-
gelyes volt, a homlokzatot 6+12+6 arányban alakították ki, melynek kissé kiugró 
középrészén az emeleteket 13 ión pilaszter fogta keretbe. A klasszicista homlok-
zatalakításban szokatlan módon két kaput találhattunk, melyek nem középen, 
hanem a középső rizalit két végén helyezkedtek el. Ezáltal középen, a homlokzat 
tengelyében a megszokott nyílás helyett falfelületet hagyott Hild József. A nyí-
lásokat a földszinten íves, az emeleteken vízszintes lezárással tervezte meg, s a 
középrész első emeleti ablakai fölé, hangsúlyos pozícióba domborművek is kerül-
tek. Az épület homlokzatát felülről egy központi és négy-négy mellékszoborral 
díszített mellvéd zárja le ünnepélyesen. Az épület terveit egyértelműen Hildnek 
tulajdonítják, mivel elrendezése, köztük homlokzati rendszerének kialakítása, 
nagyban hasonlít más munkáihoz.41 Ezek után nem csodálkozhatunk a korszak 
ismert és elismert irodalmárának, Toldy Ferencnek az elragadtatott szavain: 
„A néző nem győzi csodálni a művész bátorságát és bizodalmát, mellyel ily súlyú 
szikladarabokat, látszató legnagyobb könnyűséggel, felfügesztett, s nem tagadha-
tom, némi titokzatos borzadás fogott el, midőn lábam e remekek lengő alapjaira 
először bocsátkozott.”42

1869-ben Pucher József, Ybl Miklós tervei alapján, az épületet egy harmadik 
emelettel toldotta meg.43 Később Ybl Miklós további terveket is készített a palota 
átalakítására és belső modernizálására, de megvalósításukra nem került sor.44

Ez az impozáns épület – hasonlóan a tér többi palotájához – a század folya-
mán jó néhány érdekes és fontos lakóval büszkélkedhetett. A negyvenes években a 
Nákó-házat főként angolok lakták: nemcsak a Lánchíd építői, hanem maga a brit 
származású főépítész, Clark Ádám is itt talált ideiglenes otthonra, s e falak közt 

39 Budapest Főváros Levéltára VII.12/d. Telekkönyvi iratok.
40 Budapesti Építészeti Szemle 1903: 316.
41 Pásztor 1940. 118; Rados 1958: 57.
42 Rados 1958: 57.
43 Rados 1958: 56–58.
44 Ybl 1956: 142.
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dolgozta ki a híd végleges terveit.45 De itt lakott 1835 és 1836 között a magyar 
romantikus festészet jeles képviselője, az erdélyi származású Barabás Miklós is, 
aki II. emelet 19-es számú műteremlakásában készítette el Széchenyi István élet-
nagyságú portréját.46 Marastoni Jakab, a velencei származású, világviszonylatban 
is említésre méltó fotóművész szintén itt állította fel daguerreotíp műtermét 1841 
júniusában. Ő készítette ez év júliusában Kossuth első és egyetlen idehaza készült 
fotográfi áját.47 Kortársai festőként is ismerték, sőt, az ő nevéhez fűződik az Első 
Magyar Festészeti Akadémia 1846-os megalapítása is.48 Almásy Balogh Pál, az 
Angol-Magyar Kereskedelmi Társulat egyik kelet-európai képviselője, s egyben 
reformkori újságok – köztük a legfontosabb, a Pesti Hírlap – közismert publicis-
tája is az épület második emeletén tartott fenn lakást.49

E neves személyiségek mellett sok jelentős intézmény történetének egyes sza-
kaszai is e palotához köthetők. Volt szó például a városháza ideköltöztetéséről. 
A Magyar Tudós Társaság, a későbbi Magyar Tudományos Akadémia 1831-ben, 
majd 1862 és 1864 között, míg önálló épülete – szintén e téren, 1865-ben – el nem 
készült, a Nákó-ház első emeletén kapott otthont.50 Lónyay Menyhért pénzügy-
miniszter, majd miniszterelnök a 70-es években a magyar országgyűlés céljaira 
szerette volna megvásárolni és átalakíttatni az épületet. Lónyay 1873-as bukása 
után ez a téma lekerült a napirendről,51 és a későbbiekben a palota legnagyobb 
részét a földművelésügyi, ipari és kereskedelemügyi minisztérium foglalta el.52 

A Gresham-palota

A Nákó-palota az 1880-as évektől a már említett Gresham Életbiztosító Társaság 
tulajdonában volt. A társaság Sir Th omas Gresham nevét vette fel, aki I. Erzsébet 
királynő idejében Anglia egyik legkiválóbb kereskedője volt, s az utódok a szigorú 
kereskedelmi becsület és tisztesség szimbólumaként tartották számon. Valójában 

45 Építő Ipar 1908. március 1. 87–89; Budapesti Építészeti Szemle 1903: 316; Gábor 1982: 70.
46 Honművész 1835. december 24. 823; Honművész 1836. március 11. 156; Rajzolatok 1836. május 14. 

312.
47 Ez a kép, a világ egyik első csoportképe, az egyetlen ránk maradt szignált felvétele volt Maras-

toninak. Munkássága azért oly jelentős, mert magát a fényképezés technikájának találmányát a 
francia Daguerre is csak 1839-ben hozta nyilvánosságra. (Fejős 1954.)

48 Csorba 1998: 101.
49 Vereinigte Ofner und Pester Zeitung. 1840. 625; Kókay–Buzinkay–Murányi 1998: 83. Almásy 

Balogh Pál hozta létre 1841-ben Széchenyi közreműködésével a hazai ipar támogatására szol-
gáló Országos Iparegyesületet. (Rosta 1955: 190.)

50 Pásztor 1940: 145; Rados 1958: 58; Fejes 1940: 3; Gábor 1982: 70.
51 Budapesti Építészeti Szemle 1903: 316; Gábor 1982: 32.
52 Építő Ipar 1908. március 1. 87–89; Budapesti Építészeti Szemle 1903: 316.
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cambridge-i egyetemi tanulmányai után az angol kormány szolgálatába állt, s e 
minőségében nemcsak tárgyalásokat folytatott a külföldi diplomatákkal, hanem 
kémkedéssel, valamint hadianyag- és aranycsempészettel is foglalkozott. Az ő 
kezdeményezésére hozták létre a Royal Exchange-et (Királyi Tőzsde), melyet 
1566-os alapításától kezdve az 1571-es hivatalos névadásig Bourse-nak, azaz Bör-
zének neveztek. Szolgálataiért a királynő udvari kereskedőjévé, majd lovaggá 
avatta. Jelentőségét jól mutatja Braudelnek az a kijelentése, miszerint „1568-ban 
Gresham, a királynő kereskedője elhagyja Antwerpent, szokásos tartózkodási helyét. 
Ezzel minden megváltozik a hatalmas atlanti térségben.”53

A Gresham Életbiztosító Társaságot 1847–1848 fordulóján alapította a londoni 
City gazdasági és politikai életének egy tekintélyes csoportja százezer font sterling 
alaptőkével.54 A következő évtizedekben keletkezett források alapján a társaság 
rendkívül gyors növekedésének és dinamikus terjeszkedésének lehetünk a tanúi, 
az évszázad végére pedig a biztosító már Európa majd minden országában fi ókkal 
vagy képviselettel rendelkezett.55

1862-ben nyílt meg a Gresham bécsi fi ókja, mely működését Magyarországra 
is kiterjesztette, sőt, már 1864-ben képviseletet hozott létre Pesten. Az önálló 
magyar fi ókintézetre azonban 1876-ig kellett várni.56 Ezt a fi ókot a Ferenc József 
tér 12. szám alatt jegyezték be, de a fi ók nemsokára, az 1878-as év folyamán 
átköltözött az egyik szomszédos épületbe, a Nákó-palotába.57 Húsz évvel később, 
1898. január 1-jén pedig megkezdte itt működését az önálló igazgatóság, melynek 
hatásköre nemcsak Magyarországra, hanem a tőle keletre fekvő működési terüle-
tekre is kiterjedt.58 Ez a struktúra 1904-ben módosult, amikor is a keleti területek 
irányítása a konstantinápolyi és kairói fi ókokhoz került át.59 

Az első világháború kitörése után nem sokkal, 1914. december 19-én, a Magyar 
Királyi Kereskedelmi Minisztérium felügyelőbiztost nevezett ki a társaság élére 
Gerenday György személyében, hogy „a vállalat üzletvezetése a háború tartama 
alatt ne álljon ellentétben a hazai érdekekkel.”60 A felügyeletet 1919 decemberében 

53 Braudel 1996: II. köt. 523–524.
54 A társaság londoni bejegyzésére 1848. július 17-én került sor. Deed of Settlement of the Gres-

ham Life Assurance Society. London 1865. 1–5. Budapest Főváros Levéltára VII.2.e. Cégbírósági 
iratok.

55 Magyar Pénzügy 1898/27. 5–6.
56 A céget Magyarországon 1876. augusztus 24-i dátummal jegyzik be. „Th e Gresham Life Assurance 

Society a társas cégjegyzékek lajstromába bejegyezni, egyszersmind Budapesten székelő fi ókintéze-
tünk képviselőjéül Bopp Ágoston urat a céglapon megjelölni […] szíveskedjék.” Budapest Főváros 
Levéltára VII.2.e Cégbejegyzési kérvény és végzés 6.

57 Magyar Compass 1877. 272; Magyar Compass 1878. 307.
58 Magyar Pénzügy 1898/27. 6; Biztosítási és Közigazgatási Lapok 1903. szeptember 15. 7; Budapest 

Főváros Levéltára VII. 2. e. Cégbírósági iratok.
59 Hungary 1905. május 15. 8–10.
60 Budapest Főváros Levéltára VII.2.e. Cégbírósági iratok.
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ugyan megszüntették,61 de a társaság 1920–1921 folyamán új üzleteket Magyaror-
szágon már nem kötött.62 A külföldi életbiztosító társaságok állományának átvé-
tele tárgyában a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről alkotott törvényes 
rendelkezések értelmében ugyanis a társaság 1921. április 9-én Párizsban szerző-
dést írt alá a Magyar Királyi Pénzügyminisztériummal a Gresham magyarországi 
ügyleteinek a magyar állam részére való átadása tárgyában. Ugyanez év november 
26-án a pénzügyminisztérium ezen üzletállományt 1920. december 31-i hatállyal 
az Első Magyar Általános Biztosító Társaságnak adta tovább. A cégtörlési per 
vitelével a Gresham 1922. augusztus 2-i dátummal Dr. Walter Károlyt bízta meg, 
s e per lezárásának eredményeképp az életbiztosító 1922. szeptember 18-i hatállyal 
a cégjegyzékből töröltetett.63 Az épület azonban továbbra is e társaság tulajdoná-
ban maradt egészen 1952-es államosításáig.64

A Gresham Életbiztosító Társaság a századfordulón a Nákó-palota bontását és 
egy új, a kor igényeinek jobban megfelelő székház építését határozta el: „A város 
fejlődése avulttá tette a múlt század elei pesti építkezésnek ezt az érdekes elemét is, 
a bontó csákány alá került, hogy helyet engedjen még nagyobb s a mai ízlésnek és 
kényelemnek jobban megfelelő utódjának.”65

A beruházás értéke mintegy 3 millió koronára rúgott, melyben benne fog-
laltatott mind a Nákó-palota 1903–1904 fordulóján elvégzett bontása, mind 
a Gresham 1904–1907 közötti kivitelezése.66 Bár sokan sérelmezték a régi épület 
eltűnését és a Ferenc József tér korábban egységes összképét is megbontotta az új 
palota, mégis az építés mellett döntöttek a tulajdonosok, hiszen a társaság igényei 
megkívánták az átalakítást.67

61 Budapest Főváros Levéltára VII.2.e. Cégbírósági iratok; VII.12/d Telekkönyvi iratok.
62 Magyar Compass 1920–21. II. köt. 1187.
63 „…és kérjük, hogy ezek után, miután üzletünk tényleg nincsen, ügyleteink nincsenek, hiszen 

valamennyit átvette a magyar állam és lebonyolítás végett átadta azokat az Első Magyar 
Általános Biztosító rt-nak, ennek következtében mi már Magyarországból tényleg ki is vonul-
tunk, cégünket törölni méltóztassék.” Budapest Főváros Levéltára VII.2.e. Cégbírósági iratok.

64 Budapesti czím- és lakjegyzék 1928: 111; Budapest czím-és lakásjegyzék ház és telekjegyzéke 
1931: 120; Juhász Györgyné szíves szóbeli közlése a Gresham-palota műemléki dokumentációja 
alapján. Műemlékfelügyeleti Igazgatóság, Műemlékvédelmi Hivatal.

65 Vasárnapi Újság 1907. április 21. 310.
66 Vasárnapi Újság 1907. április 21. 310; Pásztor 1940: 211–213. Az építkezésekről fi lmfelvételt is 

találhatunk, hiszen a mozgóképgyártás úttörője, Lumière ekkortájt készített felvételeket Buda-
pesten. Ezek közt akad olyan is, amelynek hátterében a Gresham-palota építését láthatjuk.

67 Komoly probléma volt, hogy a Lánchíd tervezése során nem fi gyeltek oda a forgalom optimális 
levezetésére, s egyik oldalon a Várhegy, másikon pedig a Nákó-ház állt a tengelyében. Míg a meg-
oldást a budai oldalon az Alagút jelentette, a pestin az az elképzelés volt hasonló célzatú, miszerint 
az önkormányzat szerezze meg a Nákó-házat és szolgálja a város fejlesztését egy új közforgalmi út 
kialakításával. Az épület, s így a döntés joga is, azonban a Biztosító Társaság tulajdonában maradt, 
a munkálatokat megkezdték, s már 1905 májusában a Hungary című folyóirat – nyomtatásban 
először – képet is közölt az új palotáról. Hungary 1905. szeptember 15. 11; Pásztor 1940: 147–148.
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A palota tervei, melyeket egy szűkebb körű pályázat során Londonban bírált 
el egy építészekből álló zsűri,68 teljes egészében Quittner Zsigmond irodájá-
ból kerültek ki, de valószínűsíthető, hogy a Vágó fi vérek tervezőasztalain folyt 
a valódi munka. A Gresham valóban több hasonlóságot mutat a Vágó fi vérek 
más munkáival, mint a Quittner által tervezett egyéb épületekkel. Quittner Zsig-
mond (1857–1918) műépítészként 1880-ban kezdte meg munkásságát Budapesten, 
és neve rövid idő alatt ismertté vált. A Magyar Építőművészek Szövetségének 
elnöke lett és beválasztották a Fővárosi Közmunkatanácsba, valamint az Országos 
Középítési Tanácsba is. Mindezek következtében tevékenyen részt vett a főváros 
és az ország középítkezéseinek irányításában. Több épületet tervezett az 1885. évi 
és a millenniumi kiállításra. A Vágó fi vérek közül a fi atalabbik, József (1877–1947) 
futotta be a nagyobb karriert. Jóllehet 1900-ban még a Magyar Mérnök- és Épí-
tész Egylet ezüstérmét kapta csupán, míg bátyjának, Lászlónak (1875–1933) már 
1899-ben odaítélik az egylet nagy aranyérmét,69 de egy évvel később már ő vehette 
át a fődíjat, s ezután még jó néhány hazai és nemzetközi díjat és elismerést is 
kiérdemelt. 1911-ig bátyjával együtt dolgozott – erre az időszakra esett a Gres-
ham építése is –, később azonban különváltak, s József egy időben Lechner Ödön 
csendestársaként tevékenykedett. Magáról az építkezésről az első híradást 1903 
májusából ismerjük: „Az épület még most is impozáns, de a fejlődő környék arra 
indította a társaság londoni igazgatóságát, hogy a keretnek megfelelően, Budapest 
egyik legszebb helyén fekvő bérházat újra építtesse és helyére díszes, monumentális 
palotát építsen. […] Úgy halljuk, hogy az új palota négy részre lesz osztva, négy 
udvarral s a Lánchídra néző monumentális homlokzattal fog rendelkezni.”70

Ekkorra az üzletek és a lakások bérletét már felmondták, a tervek elkészíté-
sére a pályázatot kiírták és az építkezést az elképzelések szerint a következő év 
tavaszán szándékoztak megkezdeni.71 Bár a bontást még ez év decemberére ter-
vezték, a komolyabb munkálatokat csak 1904 elején indíthatta meg a bontásért 
felelős építőmester, Krausz Gábor, mivel Budapest Székesfőváros Tanácsa V. kerü-
leti elöljárósága csak január 5-i dátummal adta meg az engedélyt.72 Ezt követően 
nyújtotta be Quittner Zsigmond építész az építési engedély iránti kérelmet 1904. 
március 23-án az V. kerületi elöljárósághoz, s az engedélyt április 28-i dátummal 

68 Gábor 1982: 32. A tervek elkészítésére öt építészt kértek fel: Quittner Zsigmondot, Meinig Art-
hurt, Wellisch Alfrédot, Ullmann Gyulát, valamint Hauszmann Alajost. A névsort és az ered-
ményt közölte: Vállalkozók Lapja november 25. 5.

69 József ekkor – 1899-ben – a párizsi világkiállítás magyar osztályának építésvezetője.
70 Vállalkozók Lapja 1903. május 13. 7.
71 Vállalkozók Lapja 1903. május 13. 7; Vállalkozók Lapja 1903. május 20. 6.
72 Elképzelhető, hogy a bontást, illetve annak előkészületi munkálatait már 1903 végén, a tervek 

szerint megkezdték, hiszen a Vasárnapi Újság a bontásról közölt képét 1903-ra datálja. Vasár-
napi Újság 1907. április 21. 310; Vállalkozók Lapja 1903. november 25. 5, 17; Budapest Főváros 
Levéltára IV.1407/b. 12400-VII-1904. 
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kapta meg.73 Az építkezés előrehaladtáról az éppen aktuális munkálatokra fel-
adott hirdetmények, árlejtések és pályázatok alapján nyerhetünk képet, az utolsó 
hirdetmény a Luxfer-Prizmák szállítására és beszerelésére 1906. november 28-án 
került feladásra.74 A palota tehát 1907 elejére befejezettnek volt mondható, annak 
ellenére, hogy a beköltöző intézmények és bérlők kívánságára kisebb-nagyobb 
átalakítások a későbbiekben is történtek.75

Az épület egésze jól illeszkedik a századfordulón már hazánkban is megha-
tározó művészeti irányzat, a szecesszió kereteibe. A szecesszió szakítani kívánt 
a historizáló stílusirányzatokkal és megpróbált az építészet, a képző- és iparművé-
szet minden ágára érvényes stílust teremteni; hívei az összművészetek szintézisé-
nek szellemében alkottak.76 Magyarországon az építészet terén az új stílus legjele-
sebb képviselőjének Lechner Ödön számított, aki itthon – egy nemzeti építőstílus 
létrehozásának céljával – először próbálta meg sikeresen ötvözni a keleti (japán, 
indiai és perzsa) építészet elemeit és a magyar hagyományokat.77 A szecessziós 
épületekre általában jellemző a különleges szerkezetek alkalmazása, a dekorati-
vitás, a meglepő építészeti megoldások, a stilizált növényi és állati ornamentika, 
a mozaikok, az üvegfestmények, művészi kovácsoltvas díszítések és az építészet-
ben addig elhanyagolt színkompozíciók (arany, ezüst, kék, lila, okkersárga) hasz-
nálata. Gyakori volt a zománc, a kerámia, a szőnyegkészítés és a gobelinművészet 
új technikáinak keresése és gyakorlati alkalmazása. Magyar földön az iparmű-
vészet ezen ágainak legrangosabb képviselői közül sokakat a Körösfői Kriesch 
Aladár és Nagy Sándor által vezetett gödöllői művésztelep gyűjtötte maga köré.78 
Róth Miksa üvegablakai79 és a pécsi Zsolnay-gyár mázas kerámiái80 európai rangú 
művészeti teljesítménynek számítottak. A Gresham-palota díszítésében részt vál-
laló szobrászok közül Telcs Ede, Maróti Géza és Ligeti Miklós az új törekvések 
legjelentősebb képviselői közé tartoztak.81

73 Budapest Főváros Levéltára IV.1407/b. 65455-III-1904, 97034-III-1904.
74 Vállalkozók Lapja 1905. június 14. 6; Vállalkozók Lapja 1905. június 28. 7; Vállalkozók Lapja 

1905. július 5. 23; Vállalkozók Lapja 1905. augusztus 2. 5; Vállalkozók Lapja 1906. január 24. 6, 22; 
Vállalkozók Lapja 1906. március 7. 8; Vállalkozók Lapja 1906. március 28. 23; Vállalkozók Lapja 
1906. április 11. 7; Vállalkozók Lapja 1906. április 25. 6; Vállalkozók Lapja 1906. október 24. 23; 
Vállalkozók Lapja 1906. október 31. 7; Vállalkozók Lapja 1906. november 28. 22.

75 A Fővárosi Tervtár Archívumában 24.515-ös helyrajzi szám alatt összegyűjtött tervek alapján.
76 Gellér 2004.
77 Lechner Ödön a korszak kiemelkedő egyénisége volt, az önálló magyar formanyelv megterem-

tésére irányuló kísérletei megalapozták a magyar szecesszió úttörő törekvéseit. (Lechner 1906; 
Lechner 1911; Bálint 1914.)

78 Petrovics 1909; Beck 1909.
79 Róth 1916; Róth 1924: 41–44.
80 Nikelszky 1959; Szirtes-Vargha 1999: 169–254.
81 Ács–Békési–Horányi–Szilágyi (szerk.) 1996; Merényi 1969; Rév 1983; Szabadi 1979; Hanák 

1988: 51–62.
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E stílusjegyek ismeretében a Gresham-palotát a magyarországi szecessziós 
építőművészet egyik kiemelkedő alkotásának tekinthetjük. Félreismerhetetlenek 
a kovácsoltvas páváskapuk, a madaras és virágos ornamentikával ellátott korlá-
tok, a lépcsőház színes üvegablakai és az égetett mázas kerámiaborítások, vala-
mint a játékos vonalvezetésű, merész és mozgalmas homlokzat,82 amelyet színes 
mozaikok is díszítenek, továbbá a keleties jelleggel bíró, üvegkupolával fedett 
belső udvar.

A Gresham-palota épülete tulajdonképpen négy önálló házat egyesít.83 
A negyedik, Mérleg utca 4. szám alatt található épületrészt valóban egészen önál-
lóan képezték ki. A négyből hármat egy üvegkupolával fedett földszinti átjáró köt 
össze, kereszthajós templomra emlékeztetően, melyet három utcai frontja felé 
a híres kovácsoltvas páváskapuk zárják le. Főbejárata csaknem teljesen a Lánchíd 
tengelyében áll és monumentalitásával hívja fel a Budáról Pestre igyekvők fi gyel-
mét. Ez a főbejárat vezet a belső udvarként kiképzett átjáróhoz, melyen át a Zrí-
nyi utcába és a Mérleg utcába, továbbá a három fő- és a három melléklépcsőhöz, 
valamint a „bazársorhoz” lehetett eljutni. A Zrínyi utcai épülethez az úgynevezett 
Kossuth-, a Mérleg utcaihoz az Andrássy-, a középső tömbhöz pedig a Gres-
ham-lépcső tartozik, az utóbbi három melléklépcsőjével együtt. A Gresham-lép-
cső előtt egy pihenőpadot is kialakítottak. A lépcsőházakban egységes, szecessziós 
betűtípusú feliratok, emelet- és ajtószámjelzések voltak. Továbbá a lépcsőházak 
rácsozata, a belső függőfolyosókéhoz84 hasonlatosan, a három passzázskapu 
pávamotívumát ismételgetik más madármotívumokkal kiegészítve. A belső terek 
burkolatának kiképzésére, így a lépcsőházakéra is, jellemzőek a mennyezeti stuk-
kók, a virág-, illetve hullámmotívumok, valamint az ablakok színes Tiff any-féle 
opalizáló üveggel való díszítése. Az egyes lépcsőházak névadóinak üvegre festett 
portréi közül csupán a Kossuth-lépcső ablaka maradt meg épségben.85

A négyemeletes, mozgalmas és dekoratív főhomlokzatot a közép- és két oldal-
kiszögellés tagolja. Homlokzatának lábazata gránitból, a főhomlokzat sóskúti és 
antalbányai kőből, két oldalhomlokzata magyar trachitból készült. Bronz ékesíti 
a boltkapuzatot, amelyet ráadásként svéd gránitpillérek is díszítenek. Gazdag 
szobrászati kiképzésében Maróti Géza és Telcs Ede is részt vettek. Maróti min-
tázta meg az első emeleti ablakok fölötti fi gurákat, amelyek a munkával teli, 
illetve a gondtalan életet szimbolizálják, Telcs a névadó Sir Gresham portréját, 

82 A főhomlokzat az eredeti tervektől eltérően még igényesebb, még inkább megfelel a szecesszi-
óra jellemző dekorativitás kívánalmainak. (Varga 1989: 83.)

83 A telek helyrajzi számát a korábban érvényben lévő 754-es számról 1926-ban változtatták a ma 
is hatályos 24.515-es számra, s ezzel egyidőben vonták össze a kettős házszámot is (5-6-ról 5-re).

84 A belső függőfolyosók alkalmazása a bérházépítkezéseknél csak a századfordulót követően ter-
jedt el, s így modern megoldásnak számított. (Gyáni 1995: 39–40.)

85 Varga 1989: 84–86.
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valamint az első emeleti középerkély két fekvő alakját készítette el. A középkiszö-
gellés negyedik emeletén található az életkorokat vagy évszakokat szimbolizáló, 
Ligeti Miklós által készített négy herma-alak. A két oldalkiszögellés oromzatán 
látható két relief-fi gurát, melyek a művészetet és a tudományt jelképezik, Margó 
Ede és Pongrácz Szigfrid készítette. 

A homlokzaton alkalmazott üvegmozaikdíszítéseket, a lépcsőházak ólomüve-
ges ablakait és az épület belsejében lévő díszüvegképeket Róth Miksa készítette. 
Az átjáróban az architektonikus részeket a pécsi Zsolnay-gyár által szállított szí-
nes égetett kerámialapokkal burkolták, míg üvegtetejét Luxfer prizmaüvegezés-
sel látták el, melyet különösen érdekessé tett, hogy kívülről egy különálló, védő 
funkciójú üvegborítást kapott. Ez az üvegtetős megoldás különleges fényhatást és 
hangulatot biztosított a belső udvarnak. Ezt a belső udvart a három pávadíszes 
kapu zárta le, melyek a főlépcsőházak rácsozatához hasonlatosan Jungfer Gyula 
műhelyéből kerültek ki. A páváskapukat az idő tájt egyedülálló módon elektro-
mos vezérlés süllyesztette a pincébe. A négy főlépcső és a főlépcsőházak falainak 
burkolatai nemes ruszkicai fehér márványból készültek. A hatalmas belső tereket 
az akkor legkorszerűbb statikai módszerekkel biztosították. A Duna vízszinting-
adozásai ellen az épületet a pince alatt egy két méter vastag betonlap biztosította. 
A pincefalakat ólommal bélelték, a földszint és a félemelet szögecselt acéloszlopos 
és acélszekrénytartós megoldással készültek. Ezzel a technikával tudták biztosí-
tani az első emeleti irodák legjobb alaprajzi kiképzését. Az épülethez külön ter-
veztek elektromos díszkivilágítást is, amely 1907-től működött.86 

A földszinti átjáróban, a passzázsban bazársor kapott helyet. A polgári 
fogyasztói kultúrát a múlt század végén két jellegzetes forma jellemezte, a bazár és 
a nagyáruház. A többféle tömegárut egyszerre s egy helyen eladásra kínáló bolti 
formának – több európai nagyvároshoz hasonlóan – az első nagyáruházakkal 
nagyjából egyidőben meghonosodó bazár felelt meg Budapesten. A bazársorok-
nak a nagyvárosokban a 19. század derekától igazán divatba jövő s egyre szélesebb 
körben elterjedő passzázsok adtak otthont, melyek ily módon mindenhol megho-
nosították a vásárlás ezen új stílusát. Maguk a passzázsok kiemelkedő építészeti 
attrakciót jelentettek, amennyiben egyszerre jellemezte őket a modern technoló-
gia és a művészi igényesség. A nagy belső terek lefedését a kupolás vasszerkezetek 
és az üveg kombinálásával tették látványossá. Az egyre személytelenebbé váló 
városi utcákkal ellentétben a bensőségesebb, kizárólag luxuscikkeket kínáló belső 
udvarok, így a Gresham-palota átjárója is, a nagypolgári és felső középosztálybeli 
rétegek kedvelt bevásárló- és találkozóhelyeivé váltak.87

86 A Gresham életbiztosító társaság épülete Budapesten. Építő Ipar 1908. március 1. 87-89; Farkas-
laky–Ráday 1988: 279–281; Gábor 1970: 32; Gábor 1982: 70–71.

87 Gyáni 1995: 65–67. 
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A földszinten és a félemeleten tehát üzlethelyiségek voltak, míg a középső 
épület első emeletét az életbiztosító irodái foglalták el. Az épület egyéb részeit 
modern és elegáns bérlakásoknak rendezték be, melyek fenntartását csak az 
arisztokrácia és a nagypolgári réteg engedhette meg magának.88 Minden ház-
ban az I–III. emeleteken szintenként két-két nagy lakás volt, egyenként nyolc-
tíz szobával, míg a negyediken négy-négy lakás kapott helyett négy-öt szobával. 
Az ötödiken, a magastetős padlástér mögött a hátsó tűzfalhoz simuló házmester-
lakások és mosókonyhák helyezkedtek el. A személyzet számára (inas, szobalány, 
szakácsnő) a hatalmas lakásokban külön cselédszobák álltak rendelkezésre. 

Az épület berendezését Th ék Endre bútorműves igényes munkáival tetté még 
otthonosabbá. A lakásokat stukkó-mennyezettel, tolóajtókkal és díszüvegezés-
sel egészítették ki. Az épületben – Budapesten egyedülálló módon – központi 
porelszívó működött. Egyik-másik helyiségben még mindig látható a központi 
Vacuum Cleaner sárgaréz csatlakozócsöve. A gőzfűtést és a melegvízellátást is 
központilag biztosították. A lakók elektromos és gázvilágítás között választhattak, 
ugyanis mindkét vezetékrendszert beépítették a falba. A lakásokban gyönyörűen 
ápolt padló volt, a fürdőszobákat pedig csodálatos csempe, különös alakú mos-
dókagylók, kádak és rézcsapok tették különlegessé. Mindegyik lakáshoz tartozott 
kandalló is.89

Nagy gondot fordítottak az épület tisztántartására, hetente szidolozták 
a rézből készült lift ajtókat, mosták a lift szekrények maratott üvegablakait, csiszolt 
tükreit. Ápolták a mahagóniból készült lift szekrényt, melyet a fáradt utasokra 
gondolván paddal is felszereltek. A földszinttől az V. emeletig a lépcsőházakban 
egy-egy 120 cm széles piros bársonyszőnyeg futott. A korabeli szokásoknak meg-
felelően a házmester külön lift - és kapupénzt kapott. A házban egyébként négy 
házmester és négy segédházmester dolgozott. Külön gondnok szedte be a lakások 
bérét, a gondnoki irodát pedig a Zrínyi utcai részben helyezték el.90

A Gresham-palotát minden szempontból igényesség, nagyvonalúság, luxus-
kivitel jellemezte, ezért méltán válhatott a néhány évtized alatt világvárossá fej-
lődő Budapest büszkeségévé és ékességévé.91

A második világháború nagyon megviselte az épületet, az ostrom alatt talá-
latot kapott a lépcsőház, s a Lánchíd felrobbantásakor leszakadt a Mérleg utcai 
páváskapu. A második világháború végéhez közeledve, Budapest ostromakor 

88 Más európai nagyvárosokhoz hasonlóan a század utolsó évtizedeiben Budapesten is elterjedtek 
a soklakásos és többemeletes bérházak, melyek sokszor még a nagypolgári igények kielégítésére 
is alkalmasak voltak. (Gyáni 1995: 35–40.)

89 Építő Ipar 1908. március 1. 87–89; Farkaslaky–Ráday 1988: 280–281.
90 Építő Ipar 1908. március 1. 87–89; Farkaslaky–Ráday 1988: 280–281.
91 Erki 1988; Bácskai–Gyáni–Kubinyi 2000; Gyáni 1999; Gyáni 2007; Gyáni 2008; Gyáni 2010; 

Buza 1998; Békés 1973.
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a tüzelőhiány miatt az egyébként sem fi nomkodó orosz katonák még bútorokat 
is égettek. Később az üresen maradt lakásokba a Szövetséges Ellenőrző Bizott-
ság angol és amerikai nemzetiségű katonai és polgári alkalmazottait költöztet-
ték be.92

A két háború közötti időszakban a Gresham-palota lakóira is érvényesnek 
tekinthetjük Gyáni Gábornak egy Szent István körúti bérpalota lakóira vonatkozó 
jellemzését: „A bérpalota lakóközössége híven visszatükrözte a polgári, zömében 
a zsidó középosztály által benépesített Lipótváros korabeli szociális karakterét: 
a bérlők zöme az ipari-kereskedelmi és üzleti élet vezetőiből, valamint magas jöve-
delmű, de immár értelmiségi (ügyvéd és orvos) pozícióba került rokonaikból ver-
buválódott. Melléjük társultak néhányan a fővárosi idénylakást fenntartó vidéki 
földbirtokosokból, továbbá az állami és városi köztisztviselők közül néhány módos, 
a tőkés polgársággal gazdasági, sőt vérségi kapcsolatban álló személy.”93 

A Gresham-palotában volt megtalálható a két háború közötti korszak szel-
lemi életének számos meghatározó személyisége és intézménye. Itt működött 
a MAORT székháza, melynek vezetője a magyar olajkutatás legendás, később egy 
koncepciós per során meghurcolt alakja, Papp Simon volt.94 A Gresham-palo-
tában sokszor megfordult a Projectograph fi lmgyár Gresham-laborjába érkező, 
később a Casablanca rendezéséért Oscar-díjjal kitüntetett Kertész Mihály, a Nyu-
gat szerkesztője, Fenyő Miksa vagy a Gresham-kávéházban gyülekező náciellenes 
művészek, a Gresham-kör vidám asztaltársasága is.95 

Ugyanakkor a Gresham-palotában székhellyel rendelkezett a titkos magyar 
diplomácia működtetésében oroszlánrészt vállaló Magyar Revíziós Liga, melynek 
vezetői – a Teleki Pál miniszterelnök megbízásából emigráns kormány létreho-
zásának céljával külföldi küldetésre induló kisgazda politikus, Eckhardt Tibor, a 
korszak népszerű írója, Herczeg Ferenc, illetve az operatív igazgató, Fall Endre is 
– rendszeresen megfordultak a palotában.96 A Gresham-palotában működött az 
ellenzéki szabadelvű polgárság által kedvelt, a húszas évek elején többször pokol-
géppel felrobbantani tervezett, a zsidótörvények kérlelhetetlen és kíméletlen 
kritikusaként közismertté vált Rassay Károly főszerkesztésében megjelenő Esti 
Kurír, a szintén Rassayhoz köthető liberális párt központi klubja vagy az angol 
titkosszolgálattal is szoros kapcsolatban álló, Békeffi   László irányította Pódium 
Kabaré, mely az Esti Kurírhoz hasonlóan a magyar szellemi ellenállás fontos 
fóruma volt.97

92 Farkaslaky–Ráday 1988: 282.
93 Gyáni 1999: 120–121.
94 Szelke 2016: 84–87.
95 Szelke 2016: 40–42.
96 Zeidler 1997: 303–351.
97 Szelke 2016: 57–69.
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A Gresham-palotában sokszor megfordult a MAORT-hoz ezer szállal kötődő 
Vacuum Oil alkalmazásában állt Ocskay László, a „magyar Schindler”, a Nem-
zetközi Vöröskereszt A osztályát vezető Komoly Ottó, sőt egyszer maga Raoul 
Wallenberg is.98

A Gresham-palotát tehát a huszadik századi magyar művészet, a szabadelvű 
ellenzéki politika, a náciellenes magyar szellemi ellenállás, a magyar titkos dip-
lomácia és a magyarországi embermentés egyik legfontosabb központjának 
nevezhetjük.

A háború után a lakók többsége kicserélődött, s a hatalmas magánlakásokat 
leválasztva kisebbeket alakítottak ki. Sajnos a leválasztás során sokszor nem vet-
ték fi gyelembe az épület jellegét, s így a válaszfalak néhol két ablakszárny között 
húzódtak, vagy a mennyezeti stukkódíszítés szenvedte meg az erőszakos beavat-
kozást. Az átalakítások során a kandallókat, fürdőszoba- és konyhaberendezése-
ket kalapáccsal verték szét, míg az értékes ólomüvegeket és rézcsapokat a pincébe 
hordták le, ahonnan sokszor a szemétbe kerültek. A lift ek felújításánál lángvá-
góval szedték le az eredeti ajtókat, s alumíniumajtókat szereltek fel helyettük, 
a melléklift ek a háború végétől fogva nem működtek. A lépcsőfokokat betonnal 
pótolták, az emeleti felülvilágítókat pedig levakolták. A ház pincéi is rendkívüli 
módon lepusztultak. Az irodahelyiségeket állami vállalatok vehették birtokba, 
melyek többsége idegenforgalmi és külkereskedelmi profi lú volt. A Széchenyi téri 
kapu mellé fém újságosbódét állítottak.

A gondatlan kezelést és a szakszerűtlen karbantartást, mely az ötvenes évektől 
kezdve a hasonló jellegű épületekre e korban általánosan jellemző volt, mi sem 
illusztrálja jobban, minthogy a passzázs bazársorának századeleji csillogásából, 
nyüzsgő forgatagából a felújítást megelőző években már csak egy szürke fodrász-
üzlet és sötét raktárhelyiségek rácsos ablakai maradtak. 99

A palotában élő művészeknek, a fi lmrendező Gertler Viktornak, valamint 
az Egri István-Náray Teri, és a Békeffi   István-Turay Ida színészházaspároknak 
köszönhetően a palota ezekben az évtizedekben is megőrzött némi exkluzivitást.

A Budapesti Városszépítő Egyesület 1984-ben jótékony célú bált rendezett, 
s az ebből származó bevételeket a három lépcsőház egyike, a Kossuth-lépcső még 
helyreállítható ablakainak felújítására fordították, amelyet Mester Éva iparművész 
1985-ben végzett el.100 Az épület egésze azonban a kilencvenes évek végére rend-
kívül leromlott állapotba került, s a teljes restaurálás egészen a luxusszállodává 
történő átalakításig váratott magára.

98 Szelke 2016: 87–89; Ember 2000: 86.
99 Farkaslaky–Ráday 1988: 282; Gábor 1970: 32., Gábor 1982: 73; illetve Balázs Jánosné egykori 

gondnok szíves szóbeli közlése alapján.
100 Interjú Mester Évával. Ötlet 1986. június 19. 30.; Interjú Ráday Mihállyal. Magyar Hírek 1987. 

április 5. 16–17.; Farkaslaky–Ráday 1988: 283; Mester 2010: 71–74; Szívós 2018: 150–178.
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Felújítását követően Budapest egyik legszebb épülete újra teljes fényében pom-
pázik és tündököl Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest néven, a Lánchíd 
pesti hídfőjével szemben, a Széchenyi István téren.101
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Lantos Edit

Épülhettek-e római katolikus templomok 
Magyarországon 1945 után?

És ha nem, akkor mennyi?

Az épületanyag több módon is része lehet egy ország örökségének. Először is 
mint műemléket értékeljük, s ezek közt a templomok különösen nagy számban 
képviseltetik magukat, mivel megformálásukra, kivitelezésükre minden közösség 
különös gondot fordít, és a települések képének meghatározó elemei. Felmerülhet 
a kérdés, hogy ez az értékteremtés igaz lehet-e az 1945 utáni időszakra is? Miként 
reagáltak az építtető, építkezni kívánó egyházközségek a háború utáni politikai 
helyzetre, sőt épültek-e egyáltalán templomok? Logikus azt feltételezni, hogy egy 
olyan időszakban, amikor az államberendezkedés egyházellenes volt, akkor az 
ideológiai szempontból nem kívánatos templomépítések sem lehettek gyakoriak. 
Pontosan ebbe a csapdába estem én is, amikor pár remek épületen fellelkesülve 
témaként a  második világháború utáni római katolikus templomépítészetet 
választottam a művészettörténeti szakdolgozatomhoz, majd a PhD-értekezésem-
hez.1 De már a kutatás elején kiderült, hogy nehezebb dolgom lesz, mint ezek-
nek a formailag izgalmas szakrális épületeknek a feldolgozása. Az egyházmegyei 
sematizmusok, az Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) iratanyagának és a katolikus 
sajtó híreinek tanulmányozása után egyértelművé vált, hogy egy sokkal nagyobb, 
formai és történeti szempontból is összetettebb anyagról van szó. Az állami és 
egyházi levéltárak iratai, illetve a Keresztény Múzeum 1980-ban megnyílt, Temp-
lomok, szentélyek. 35 év katolikus építészete című kiállításának megkutatása, vala-
mint a  fellelhető helytörténeti irodalom tovább árnyalták a  képet. Ezekből az 
egymásnak sokszor ellentmondó adatokból illesztgettem össze a korszak római 
katolikus templomépítkezéseit tekintve a  lehetőségek szerint teljességre törekvő 
adattáramat, melyre a jelen dolgozatomat is alapoztam. Előbb az épületek számára 
és az építkezések okaira térek ki. Ezután pedig a hogyanra próbálok – az építés-
történetek nagy száma és változatossága miatt –, csupán vázlatosan válaszolni. 
Az építkezések feltételeinek részletesebb ismertetése szétfeszítené a  terjedelmet, 

1 Lantos 2006; Lantos 2019.
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ám törekedtem arra, hogy egy későbbi, alaposabb feldolgozás reményében az 
eddig kirajzolódott tendenciákat láthatóvá tegyem. A forrásanyag sokféleségéből 
és sajnálatos hiányosságaiból sejthető, hogy a kutatás nehezen fejezhető be, ám az 
a feldolgozás jelenlegi állásánál is elmondható, hogy a korábbinál jóval pontosabb 
képet nyertünk a témáról az adatbázisom jelenlegi állapota alapján.2

Az épületek megvalósulásának szempontjából három csoportot különíthe-
tünk el. Az elsőbe a háború előtt megkezdett építkezések befejezései tartoznak. 
Ezeket, bár összegyűjtöttem, nem tartottam a korszakomhoz tartozónak. A másik 
csoport az, amikor egy misézésre használt hely már meglévő épület átalakításával 
keletkezett. Itt ugyan nem létesült új épület, mégsem mellőzhetőek, mert elő-
ször is a  felszentelés tényével ezek a helyiségek, építmények misézésre alkalmas 
helyekké váltak, vagyis kiszolgálták a  helyi közösségek istentiszteleti igényeit. 
Másodszor pedig nagy részük a mai napig használatban van, tehát azóta is részei 
az adott egyházközösség vallási, közösségi, kulturális életének. A harmadik cso-
portba az új építésű templomok tartoznak.

A számadatok meghatározásánál minden esetben a  használatba vétel idő-
pontját tekintettem a  templom elkészülési idejének. (Még ha ezután gyakran 
tovább is folytak a befejező munkálatok.) Ha kevés forrásom volt, akkor az épület 
megtekintése után (az arányok, tömegszerkesztés, részletmegoldások alapján) 
döntöttem el, hogy az átalakítások vagy az új építésűek közé került egy épület az 
adatbázisban.

Jelen állás szerint 1945–1949 közt 52, 1950–1959 közt 34, 1960–1969 között 17, 
1970–1979 közt 11, 1980–1989 közt pedig 3 helyen alakítottak ki már meglévő épü-
letből templomot. (Ez összesen 117 új misézőhelyet jelent.) Eredetileg igen sok 
lakóház volt,3 de van a felhasznált épületek közt garázs, gumijavító műhely,4 magtár, 
gazdasági épület, istálló,5 dohánycsomózó, kovácsműhely,6 kastély,7 községháza, 

2 A kutatás módszertanáról és az épületanyag nagyságáról szóló szakirodalomról: Lantos 2018: 
135–136.

3 Pl. Kalaznó (Tolna m.), 1945; Homorúd (Baranya m.), 1948; Gacsály (Szabolcs-Szatmár-Bereg 
m.), 1954; Csabacsüd (Békés m.), 1958; Noszvaj (Borsod-Abaúj-Zemplén m.), 1962; Tolna-Fá-
cánkert (Tolna m.), 1970. (Lantos 2019: 201, 200, 207, 206, 212.)

4 Pl. Kastélyosdombó (Kétújfalu fi liája, Somogy m.), 1946; Budapest, VIII. kerület, Kun utca 5., 
1947–1948. (Lantos 2019: 201, 196.)

5 Pl. Fürged (Tolna m.), 1947; Domony (Pest m.), 1954; Szentiván (Tolna m.), 1967; Mánfa (Bara-
nya m.), 1965–1970. (Lantos 2019: 199, 207, 213, 211.)

6 Pl. Aradványpuszta (Nyíradony fi liája, Hajdú-Bihar m.), 1946; Beleg (Kutas fi liája, Somogy m.), 
1948. (Lantos 2019: 195.)

7 Pl. Alsószentiván (Szluha Aladár kastélya, Fejér m.), 1946; Iliny (Visnyei-kastély, Csitár fi liája, 
Nógrád m.), 1947; Kisbózsva (Lónyay-kastély, Borsod-Abaúj-Zemplén m.), 1956. (Lantos 2019: 
195, 200, 224.)
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kultúrház8 és plébánia9. Tanteremből szintén gyakran lett misézőhely.10 Új temp-
lom 1945–1949 közt 40, 1950–1959 közt 77, 1960–1969 közt 51, 1970–1979 közt 37, 
1980–1989 közt pedig 72 épült. (Összesen 277 templom). Azt látjuk tehát, hogy az 
előfeltevésekhez képest igen jelentős épületállományról beszélhetünk, s ez a tény 
megkívánja, hogy tisztázzuk a  templomok megvalósíthatóságának körülmé-
nyeit. Az építkezések okait sorra véve az alábbiakat találjuk: Sok templom épült 
a  háború pusztításai után. Sőt, ezek valósággal kirajzolják a  németek vonulási 
útvonalát, mivel sok település templomának tornyát felrobbantották távozáskor, 
hogy az ne szolgálhasson megfi gyelő állásként az őket üldöző csapatoknak.11 Pél-
dának okáért Heves megyében 1944. november 17-én dőlt romba Hort, Csány, 
Nagytálya és Maklár, 18-án Kerecsend és Novaj, 19-én Tófalu temploma.12 Novaj 
új templomát 1947-ben, Maklárét és Tófaluét 1950-ben, Hortét 1954-ben, Kere-
csendét 1962-ben, Csány és Nagytálya jelentős részben újjáépített templomát 
1949-ben szentelték fel.13

Az egyházi iskolák tantermei az 1948-as államosítás után is iskolakápolnák 
maradhattak, mivel a vallás- és közoktatásügyi miniszter 8000/1948. rendelet 8. 
§-a kimondta, hogy „[h]a az állami tulajdonba került épületet vagy helyiséget 
nem pusztán tanítás céljára, hanem más célra is – istentisztelet, lelkészi hivatal 
[…] – használták, ezt […] az eddigi terjedelemben továbbra is biztosítani kell 
mindaddig, amíg egyéb elhelyezésről gondoskodás nem történik.”14 Ezen az elven 
kapott házvásárlási engedélyt Szászberek (Jász-Nagykun-Szolnok m.) 1962-ben,15 
vagy épülhetett új templom például Cserépváralján (Borsod-Abaúj-Zemplén m., 
1960–1961) és Harkakötönyben (Bács-Kiskun m., 1969).16

Új templomot kellett építeni akkor is, ha az előző életveszélyesen leromlott. 
Ezt történt pl. Tárnokligeten (Pest m., 1963) és Váraszón (Heves m., 1965–1966).17 
Ricsén (Borsod-Abaúj-Zemplén  m., 1947–1960) egy tüdőgondozó kápolnája 
helyett, Marakodi-Lászlóvölgypusztán (Karancskeszi, Nógrád  m., 1958–1962) 

8 Pl. Kőszárhegy (Fejér m.), 1948; Ötvöskónyi (Nagyatád fi liája, Somogy m.), 1955. (Lantos 2019: 
202, 208.)

9 Pl. Dunaharaszti (Pest m.), 1949; Kecel-Újfalu (Bács-Kiskun m.), 1950; Tiszacsermely (Borsod-
Abaúj-Zemplén m.), 1968. (Lantos 2019: 198, 208, 212.)

10 Pl. Palin (Nagykanizsa II. fi liája, Zala m.), 1956; Töröcske (Kaposvár, Somogy m.), 1989. (Lantos 
2019: 208; Fliszár [szerk.] 2003: 30.)

11 Lantos 2016a: 61 [39. jegyzet].
12 [s. n.] 1960.
13 [s. n.] 1947a; M. F. 1955; EFL AN AP Par. Kápolna 4114/1951; [s. n.] 1954; [s. n.] 1962; [s. n.] 1949; 

illetve a Keresztény Múzeum adatgyűjtése, 1980–1981.
14 Dancs (szerk.) 1979: 804–810, 809.
15 MNL OL XIX-A-21-b. Szászberek 718-2/1962.
16 Lantos 2017b: 223–232; MNL OL XIX-A-21-b. Harkakötöny 47041-55/1967.
17 Magyar 1968; Lantos 2016c: 4.
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viszont arra hivatkozva építhettek templomot, hogy 1954-ben rendelkezés mondta 
ki, a településeken lennie kell ravatalozónak.18

Voltak speciális esetek, amikor állami érdek kívánta meg új templom építését. 
Hollóházán (Borsod-Abaúj-Zemplén m., 1965–1967) a porcelángyár bővítésének 
esett áldozatul az 1912-es kápolna. Hévízen (Zala m., 1964–1969) viszont a fürdő 
terjeszkedése miatt kellett lebontani a korábbi kápolnát.19 Ajka mellett Csékúton 
(Veszprém  m., 1947–1957) és Padragkúton (Veszprém  m., 1968–1969), de az 
Egerhez közeli Szúcson (Heves m., 1967–1968) is alábányászás miatt kellett újat 
építeni.20

A templomépítések megvalósulásához számos feltételnek kell teljesülnie. 
A tervek után szert kell tenni az építési engedélyre, illetve telekre, építőanyagokra, 
munkaerőre, és elő kell teremteni a tervező és a fuvarosok kifi zetéséhez szükséges 
pénzt. A dolgozat további részében előbb a tervek és az engedély megszerzésének 
feltételeire térek ki, majd pedig az anyagiak összegyűjtésére hozok példákat.

A terv és a tervezők

A tervek egy része a háború előtt indult építészektől származott. A háború előtt, 
neoromán és gotizáló templomairól híres Fábián Gáspár (1885–1953) (1937-
es, átdolgozott) tervét Megyaszón (Borsod-Abaúj-Zemplén  m., 1946–1949),21 
a korábban Eger város mérnökeként ismert Hevesy Sándorét (1902–1985) Alsó-
telekesen (Borsod-Abaúj-Zemplén m., 1949–1951)22 használták fel. Th omas Antal 
(1889–1967) Tabdin (Bács-Kiskun m., 1957–1960) és Tázláron (Bács-Kiskun m., 
1950–1958) új templomot épített, 1949-ben pedig Dunatetétlen (Pest m.) és Érsek-
harta (Bács-Kiskun m.,) magtárait csúcsíves diadalívvel, bejárattal és ablakokkal 
alakította templommá.23 Tarai (Cacinovic) Lajos (1886–1973) építészmérnök, 
a Pécsi Püspökség egyházmegyei építésze volt.24 Ez a tiszt az új épületek tervezése 

18 EFL AN AP KR Par. Ricse 507/947; MNL OL XIX-A-21-b. 140.181/1958.
19 Lantos 2015: 66–68; Lantos 2018: 143–144.
20 U. A. 1957; Longauer 1969; Mindkettőnél: Körmendy József levele. Keresztény Múzeum adat-

gyűjtése, 20/1981; Lantos 2018: 146–148.
21 Lantos 2019: 219–220.
22 Lantos 2019: 224.
23 Ritoók 1988: 10–11. Th omas kialakításai arra is példák, hogy az így keletkezett templomok sem 

feltétlenül érdektelenek építészettörténetileg. A részletek eredeti megoldása – mint pl. az érsek-
hartai nyerstégla kórus, ami Th omas – villáira is jellemző – anyaghasználatát mutatja (Ferkai 
2003: 65); továbbá az építész és a megrendelő körülményekkel dacoló igényességét jelzik.

24 Pl. a hercegtöttösi egyházi épületek újjáépítése, a hidasi templom bővítése, a drávafoki (mind-
három Baranya m.) és gerjeni (Tolna m.) tervek véleményezése. (PEL 1419/1947, 1276/1948, 
2587/1948, 2587/1948, 1176/1948.)
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mellett a napi építészeti, műszaki kérdések megoldásával, a felújítások, bővítések 
kiviteli terveinek elkészítésével, művezetésével, műszaki átvételének felügyele-
tével és a  máshonnan érkezett tervek véleményezésével is járt. Vándor Ferenc 
(1911–1966) építészmérnök a  hárskúti templom (1949–1950) tervezésekor még 
a  Veszprém Megyei Állami Építőipari Vállalatnál volt főépítés-vezető, később 
került a Veszprémi Püspökség alkalmazásába.25 Vass Zoltán építész-technikusból 
és építési vállalkozóból lett az Egri Főegyházmegye legtöbbet foglalkoztatott épí-
tésze.26 Tarai Lajos Drávasztára (Baranya m., 1948) és Szedres (Tolna m., 1948–
1956),27 Vándor Ferenc Hárskút (Veszprém  m.) és Hévíz,28 Vass Zoltán Váraszó 
(Heves  m., 1965–1966), Kunmadaras (Jász-Nagykun-Szolnok  m., 1967–1968), 
Szúcs és Nagyszekeres (Szabolcs-Szatmár-Bereg m., 1974)29 templomait tervezte. 
A  városmajori Jézus Szíve-templom tervezőjeként és a  hazai templomépítészet 
megújítójaként ismert Árkay Bertalan (1901–1971) a  világháború után mellék-
foglalkozásként készítette templomterveit. 1949-től, miközben a  Pécsi (Gerjen, 
1948–1949), Váci (Kömpöc, Bács-Kiskun m., 1949–1953) és Egri (Hort, 1948–1954) 
egyházmegyéknek tervezett, a Fővárosi Tervező Intézetnél főmérnök. 1957–1958-
ban pedig a Bányászati Tervező Intézetnél dolgozott, ami nem akadályozta meg 
abban, hogy megtervezzen (és művezessen) Győri (Győr-Kisbácsa, 1957–1958), 
Váci (Taksony, Pest m., 1956–1958; Hernád, Pest m., 1957–1958; Inárcs, Pest m., 
1958–1962; Móricgát, Bács-Kiskun  m., 1958–1959; Szalkszentmárton, Bács-Kis-
kun m., 1958–1959) és Egri (Újtikos, Hajdú-Bihar m., 1957–1959) egyházmegyei 
templomépítéseket is.30 Sőt, az 1957–1959 közt jegyzett hét temploma mellett 1958-
ban befejezte a Kreybig László tervei alapján 1948-ban megkezdett Vecsés-And-
rássy-telepi (Pest m., 1948–1958) templomot, és 1959-ben terveket készített a tisza-
löki (Szabolcs-Szatmár-Bereg m.) templomhoz is, valamint a héhalmi műemlék 
templom bővítéséhez (Nógrád m.).31

Gyakoribb, amikor az egyházközség nézett terv után. Előfordult, hogy maga 
a  pap készítette el, mint Berkeszét (Szabolcs-Szatmár-Bereg  m., 1957–1961), 
amit Kubán Lajos Nesztor lelkész jegyzett. Volt, ahol az építtető elképzeléseit 
építész vagy kőműves öntötte formába. A  helyi tanító és kőműves együttmű-
ködéséről beszélhetünk Horvátkúton (Marcali fi liája, Somogy  m., 1945), ahol 
Pundor Aladár tanító, Mészáros Mihály, Papp Imre kőművesek, illetve Hácson 

25 Varga 1998: 531–532.
26 Vass [é. n.]: 6–10.
27 PEL 309/1948, 3364/1947.
28 Körmendy József levele. Keresztény Múzeum adatgyűjtése, 20/1981; VFL I.4.b. 89 Hévíz.
29 EFL AN AP Par. Erdőkövesd 145/1965; Kunmadaras 596/1968.
30 MÉM MDK ÁBD 1962-es és 1964-ig érvényes életrajzok; Lantos 2016b: 320–322; Lantos 2017a: 

245–252, 261–262.
31 EFL AN AP Par. Tiszalök 4336/1959; BTM KM ÉGy 68.138.34_1–2, 4, 5. (1959). Árkay foglalkoz-

tatottságáról: Lantos 2017a: 161–162.
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(Somogy m., 1951–1953), ahol az építtető Balázsy Antal ferences rendi szerzetes, 
a kőművesmester Heizer János és az ácsmester Geiszt János együtt szerepelnek 
a  forrásokban a  templom alkotóiként.32 Adattárunkat átlapozva több esetben 
helyi vagy környékbeli kőműves- és ácsmester felel a tervekért.33 Ennek a gya-
korlatnak 1958-ban az Építésügyi Miniszter 3/1958/X.29/ É. M. rendelete vetett 
véget. Ezután az egyházak és intézményei (mivel nem minősültek közületnek) 
csak az Országos Tervezői Névjegyzékbe felvett szakember által készített tervet 
adhattak be.34

Engedélyezés

Az építkezések engedélyezésének változataira az 1945 utáni építéstörténetek-
ben arra is találunk példát, hogy elég volt az illetékes egyházmegyei hatóság 
engedélye kápolna nyitásához (Dunaföldvár, Tolna  m., 1946)35 vagy új temp-
lom építéséhez (Balsa, Szabolcs-Szatmár-Bereg m., 1948).36 De ugyanabban az 
időszakban az is előfordult, hogy az egyházi jóváhagyás mellett az új templom 
terveit Budapestre küldték (Megyaszó),37 vagy a megyei tanács adott ki hozzá 
engedélyt (Gerjen).38 Újjáépítéseknél pedig az Újjáépítési Minisztériumhoz for-
dultak (Novaj).39

Az Állami Egyházügyi Hivatal 1951-es felállítása sem jelentette a  kérdés 
azonnali törvényi szabályozását, de a  levéltári források azt mutatják, hogy az 
ötvenes évek közepén már egyöntetűen ide futottak be az építésekkel kapcsola-
tos kérések az egyházmegyékből, az Építésügyi Minisztériumból vagy az orszá-
gos tervező vállalatoktól is.40 A  szabályozás rendezetlenségét mutatja az 1956. 
július 18-i püspöki kari konferenciáról született feljegyzés is, amikor az egyházi 
vezetők templomépítésekkel kapcsolatos panaszára Hegedüs András miniszter-
elnök azt válaszolta, hogy nincs olyan elvi álláspont, ami ezeket tiltaná.41 Végül 

32 Lantos 2019: 240, 217, 227.
33 Dióspuszta (Somogyapáti fi liája, Baranya m.) a torony (1953) tervezője Hegedüs János kőmű-

vesmester és Pirvaren Pál ácsmester. Darnón (Szabolcs-Szatmár-Bereg m., 1958) Kicska Pál, 
Ecséren (Borsod-Abaúj-Zemplén m., 1954–1955) Takács Gyula kőművesek a tervezők. (Lantos 
2019: 206, 225.)

34 MNL PML XXIII.23-a. 165/1961.
35 Pl. 1946-ban a Szociális Missziós Társulat Dunaföldváron kért kápolnanyitásra engedélyt. (PEL 

116/116/1946.)
36 EFL AN AP Par. Vencsellő 3274/1948.
37 Az „Államépítészeti Hivatalba” küldték el a terveket. (EFL AN AP KR Megyaszó 1750/1946.)
38 MNL OL XIX-A-21-b. Tolna 76.997/1959.
39 EFL AN AP Novaj 3036/1946.
40 MNL OL XIX-A-21-b. 2543-2/1955, 1956, 1957. Csoportszámok szerint iktatott iratok, Építkezés.
41 Salacz 1988: 129; Balogh (szerk.) 2008: 759; Lantos 2016a: 54–55.
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1958-ban jött ki az Építésügyi Minisztérium Építőipar Igazgatási Főosztályának az 
a rendelkezése, amely egyházi építkezések esetében az illetékes építési hatóságok 
engedélykiadását az Egyházügyi Hivatal hozzájárulásához kötötte.42

1959-ben végeztek egy országos felmérést is az egyházi építkezésekről,43 ami-
ből 1960 júniusára készült összesítő jelentés. Ez úgy értékelte az eltelt tizenöt 
évet, hogy „[a] felszabadulás utáni években […] nem voltak az egyházak olyan 
helyzetben, hogy épületeiket rendbe hozhassák. […] Lényegében csak az ötvenes 
évek közepe táján került sor fokozatosan javításukra. Ez a folyamat azonban 1959 
nyarára túlhaladta a  szükséges méreteket […] egyre több helyről új épületekre 
kértek engedélyt.”44 A  jelentés szerint „összesen 1005 egyházi épületen végeztek 
különböző építési munkálatokat 126,218.000 Ft értékben. Ebből 44 objektum45 új 
templom, kápolna vagy imaház, 12,992.000 Ft értékben.” Csala László, az ÁEH 
osztályvezetője ebből arra a következtetésre jutott, hogy mivel „igen fontos nép-
gazdasági érdekű építkezéseink megfelelő mennyiségű anyaggal való ellátása is 
nagy gondot okoz […] ezért kívánatos, hogy az egyházi építkezéseket a legszük-
ségesebbekre csökkentsük le. Új építkezésekhez csak nagyon kivételes és nagyon 
indokolt esetben adjunk hozzájárulást.” Az életbe lépő szigor megmutatkozik 
a számok alakulásában: az ötvenes évekhez képest a hatvanasban az átalakítások 
száma nagyjából a felére zsugorodott, az új építések pedig egy harmaddal estek 
vissza.

Az iskolaépületek használata kapcsán a  vallás- és közoktatásügyi miniszter 
idézett, 1948-as rendeletben megfogalmazott elv – miszerint nem szűnhet meg 
misézőhely – korszakunkban végig érvényes maradt. A hollóházi gyár bővítésekor 
a Finomkerámiaipari Igazgatóságnak adott ÁEH-állásfoglalás azt írta, hogy „[a] 
fennálló jogszabályok szerint […] a gyár területén lévő kápolna […] magántulaj-
dont képez. A jelenlegi kápolna vagy kisajátítás, vagy adás-vételi szerződés útján 
kerülhet a beruházó birtokába, megfelelő cseretelek biztosításával és egy azonos 
méretű új kápolna felépítésével.”46 Ez a joggyakorlat azonban nem jelentette azt, 
hogy minden egyes megszűnő létesítmény helyett újat hoztak volna létre. Har-
kakötönyben pl. amiatt kapott a  templom építési engedélyt, mert a  környé-
ken lévő, „misézési helyül szolgált régi iskolákat egymás után bontották le”.47 

42 É. M. 3.196/1958. sz. r.
43 Nem lévén formanyomtatvány, az egyes megyék adatai eltérő részletességűek. (MNL OL XIX-

A-21-b. 1959.)
44 MNL OL XIX-A-21-d. 0032/1960/Eln.
45 A 44 új épület az összes felekezet számadata, ami összevetve a csak katolikust számoló sajátom-

mal (1945–1959-ben: 117) érdekes látlelete az információszolgáltatásnak.
46 MNL OL XIX-A-21-b. 10.569/1962.
47 MNL OL XIX-A-21-b. 44.028/[19]67. Idézet: Szakács Gyula megyei egyházügyi előadó levele. 

Ugyanitt a kérelmező, Boskó Vilmos felsorolta a megszűnő helyeket: „Balotaszálláson lebontot-
ták, Kunfehértón tanuló-otthon lett. […] Tajó II. iskolát is megszüntették.”
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Ahogyan az azonos alapterületű misézőhely biztosítására vonatkozó kitétel sem 
volt kötelező érvényű, mert a  hollóházival egy időben Hévízen és Szúcson is 
a korábbinál nagyobb templom épülhetett.48

Anyagiak

A felépüléshez szükséges anyagiak három forrásból érkezhettek: az államtól, az 
egyháztól és a hívektől.

Állam

Az állam részéről az 1945. évi földbirtokreform volt az első lépés, ami az egyhá-
zak anyagi hátterét érintette. Az az év márciusában született 600/1945. M. E. sz. 
rendelet, mely az egyházközségek földhöz jutását szabályozta, azonban egyrészt 
visszaélésekre adott alkalmat,49 másrészt pedig már júliusban úgy módosították, 
hogy a megszerzett földekből származó jövedelmeket csak személyi ráfordítá-
sokhoz lehetett felhasználni. („Dologi kiadásokra, vagyis a templom vagy más 
egyházi épületek fenntartására, renoválására, vagy újjáépítésére földet juttatni 
nem lehet”.)50

Szintén 1945-ös az a  földművelésügyi miniszteri rendelet, ami kimondta, 
hogy „[k]özségekben és megyei városokban közérdekű intézmények létesítéséhez 
telket kell biztosítani különösen a következő célokra: […] egyházi és közoktatási 
építmények céljára (templom, iskola, stb.)”51 Az Országos Földrendező Tanács 
pedig államosított ingatlanokat is juttatott a  rászoruló egyházközségeknek. Így 
kapta meg a  megyaszói egyházközség a  báró Harkányi-féle romos kastélyt és 
a Nagymajos-pusztai magtárat, hogy azok elbontásával építőanyaghoz juthassa-
nak.52 Pénzbeli segélyezésekre is találunk példákat. 1945–1946-ban az Újjáépítési,53 

48 Hévízen a  17×7  m alapterületű helyett 22,5×12  m-es épült. (Körmendy József levele. Keresz-
tény Múzeum adatgyűjtése, 20/1981.) Szúcson a közel 8×11 m alapterületű helyett egy kör alap-
rajzú, 113 m2-es. (EFL AN AP Par. Egercsehi 202/1969; Lantos 2018: 146–148.) Szúcson ráadásul 
a korábbi egy helyett a falu közepén megépült az új, a régebbit pedig ravatalozóvá alakították, és 
az is megmaradt az egyház kezelésében. (Lantos 2018: 148 [62. jegyzet].)

49 Horváth 2017: 540–542.
50 EFL AN AP Tiszaeszlár 2210/1945.
51 A földművelésügyi miniszter 1945. évi 2.400. F. M. számú rendelete házhelyeknek, valamint 

közérdekű telkeknek juttatásáról, 8. §. (Magyarországi Rendeletek Tára 1945: 264.) Így szerzett 
telket Vecsés-Óplébánia 1947-ben. (MNL OL XIX-A-21-b. 1960.)

52 EFL AN AP KR Megyaszó 928/1946.
53 EFL AN AP Novaj 1156/1946.
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1947–1948-ban a Vallás- és Közoktatásügyi,54 1948-ban az Építési Minisztériumtól 
érkeztek segélyek templomépítésekhez.55

Az 1945–1949-es állami költségvetésekben (és zárszámadásokban) a Vallás- és 
Közoktatási Minisztérium rendes kiadásai közt külön rovata volt a lelkészi illet-
ményeknek és az „egyéb hozzájárulásoknak” (1945–1948), illetve a dologi kiadá-
soknak (1949).56 A támogatás módja az egyházakkal kötött 1951-es megállapodás 
után megváltozott. 1951-ben az ÁEH kezelésében létrehozták a  Vallásfelekezeti 
Alapot az egyházi feladatok ellátását érintő pénzügyek intézésére, amely az egy-
házak személyi és dologi ráfordításainak kezelésére szolgált, és főként a  költ-
ségvetésből biztosított állami támogatásokkal, valamint az egyházak felajánlott 
mezőgazdasági ingatlanainak ellenértékével gazdálkodott.57

Ahogy egy 1960-as ÁEH-jelentésből megtudjuk, az egyházak kiadásaira 
juttatott segélyeket már 1949-től úgy tervezte az állam, hogy csökkenti „5 éven-
ként 25%-kal és 1968. december 31-ével minden államsegély megszűnik. […] 
[Csakhogy] 1957[.] évtől kezdve az egyházak a csökkenést már csak részben tud-
ták fedezni, mert az egyházak bevételei nem emelkedtek olyan ütemben, mint 
amilyen mértékben az az 1948. évben feltételezhető volt. […] A kormány ezért 
az egyezményen felül a csökkenésnek megfelelő összegű rendkívüli államsegély 
folyósítását engedélyezte.”58 Az ötvenes évek elejétől – bár a hivatalos kommuni-
kációban azt hangsúlyozták, hogy az államsegélyek elsősorban a háborús károk 
helyreállítására szolgálnak59 – van néhány új templom is, mely kap építési támo-
gatást.60 Az engedélyezéseknél látott 1958/1960-as időhatár az államsegélyeknél 
is tapasztalható. Ezen a  téren is gyakoribbak lettek az elutasítások, akkor is, 
ha műemlékek helyreállításáról,61 és akkor is, ha új templom építéséről volt szó.62

54 EFL AN AP KR Megyaszó 2255/1948, 24/1949.
55 Balsa: EFL AN AP Par. Vencsellő 3274/1948.
56 Zárszámadás 1945: 45; Költségvetés 1946/47: 7; Zárszámadás 1946/47: 124–125; Költségvetés 

1949: 32.
57 A 170/1951. (XI. 15.) MT számú rendelet a Vallásfelekezeti Alap létesítéséről; Köbel 2005: 54.
58 MNL OL XIX-A-21-d. 0029/1960Eln.
59 Papp 1952. Megjelent a Magyar Nemzet 1952. május 25-i számában is.
60 Ricse egy Rákosi Mátyásnak írt levél után 1951-ben kapott 5 000 Ft-ot. (EFL AN AP KR Ricse 

1052/1950, 396/1951.) Taksony 1957-ben kapott 100 000 Ft-ot a földrengésben összeomlott temp-
loma újjáépítéséhez. (MNL OL XIX-A-21-b. 138.332/1958.)

61 Pl. Kisújszállás (Jász-Nagykun-Szolnok m.), Magyarszecsőd (Vas m.). (MNL OL XIX-A-21-b. 
139.197/1958, 138.176/1958.)

62 MNL OL XIX-A-21-b 1960. A horti templom ablakainak befejezésére kért államsegély elutasí-
tása. (Borai Emil Heves megyei Tanács VB egyházügyi előadó levele Madai Andrásnak, az ÁEH 
főelőadójának, 1960. március 25., isz. n.) Brezanóczy Pál helynök egyenesen nem is javasolta 
a teremi plébánosnak a segélykérést, „mivel tudtam, hogy új templom építésére nem folyósíta-
nak jelenleg államsegélyt.” (EFL AN AP SzR Terem 330/1960: 308/1959.)

020     279-297     Örökség történelem társadalom   __   IV  _  Lantos Edit.indd   287020     279-297     Örökség történelem társadalom   __   IV  _  Lantos Edit.indd   287 2020. 07. 20.   13:28:592020. 07. 20.   13:28:59



Épített és ipari örökség Lantos Edit

288

Kivételt képeztek az államérdekből áthelyezett – fentebb már érintett – temp-
lomok, mert azoknál a támogatás nem maradt el. Szúcs 424 000 Ft-ot kapott alá-
bányászott temploma pótlására, Hollóháza templomépítésénél pedig 1,5 millió Ft 
állami támogatásról beszélhetünk.63

Egyház

Nincs olyan templomépítés, ahol valamilyen mértékben ne találkoznánk az 
egyházhatósági segéllyel, kölcsönnel. Az összeg a  párezer forintostól a  több 
tízezresig terjedhetett.64 A segélyek egy része a nagy egyházi ünnepek persely-
pénzéből származott. Az Egri Főegyházmegyéhez tartozó Tiszaeszlár és Vasme-
gyer (mindkettő Szabolcs-Szatmár-Bereg m.) is az egyházmegyéjükhöz befolyt 
mindenszenteki temetői, Ricse (Borsod-Abaúj-Zemplén  m.) plébánosa pedig 
a  pünkösdi gyűjtésből kért, kapott. De voltak kifejezetten az adott templom 
építését elősegítő, a  teljes egyházmegyére, illetőleg esperesi kerületre kiterjedő 
gyűjtések is. 1948-ban a Pécsi Egyházmegyében a május 8-i körlevélben közöl-
ték, hogy a templomi perselyezés a gerjeni, aranyosgadányi, hidasi (Baranya m.), 
ódalmandi (Tolna  m.), lothárdi (Baranya  m.) és fürgedi templom építésének 
javára történik.65 Brezanóczy Pál helynök 1953 decemberében rendelte el a var-
bóci (Borsod-Abaúj-Zemplén m.) templomépítést segítő, egész egyházmegyére 
kiterjedő gyűjtést. Az 1954. február 5-én és 14-én megtartott perselyezést itt is 
előre ki kellett hirdetni. Ugyanakkor azt is megírta Márkus Lajos bódvaszilasi 
esperesnek, hogy „a bódvai kerületben a  perselyezést maga az építő plébános 
fogja megtartani. […] tehát [ott] nem tartandó meg a február 5. és 14. napjaira 
előírt egyházmegyei perselyezés, hanem ehelyett az alkalmi perselyezések tar-
tatnak a gyűjtő plébános vendégszerepelésével (sic).”66 A beérkezett összegekről 
a plébánosok tételes elszámolással tartoztak.

Gyakori fi zetési mód volt az ún. intenció, magyarul a segély misemondással 
való ellentételezése. Ekkor az építtető plébános (és paptársai) miséket mondtak 
a  megrendelő szándékára. 1947-ben a  megyaszói templom építésekor a  „buda-
pesti Mária Reparatrix Zárda nagyon szép baldachint készített a  templomunk 
részére. Ellenszolgáltatás fejében 200,- Ft-ot és 255 miseintenció elvégzését”67 

63 EFL AN AP Par. Egercsehi 2419/1966, 1987/1967, 3497/1967; Pálfi  2008: 80.
64 Megyaszó 1947-ben 2 000 (EFL AN AP KR Megyaszó 2369/1947, 1225/1948), Tófalu 1949-ben 

1 500 (EFL AN AP Par. Kápolna 2138/1949), Vecsés-Andrássy-telep 1958-ban 10 000, 1959-ben 
15 000 (VPKL Vecsés 190/1958; 197/1959), Tiszaeszlár 1965-ben 50 000 (EFL AN AP Tiszaeszlár 
535/1965, 2303/1965) Ft-ot kapott.

65 PEL 1224/1948.
66 EFL AN AP Par. Perkupa 866/1953. Brezanóczy Pál levele, 190/2954.
67 EFL AN AP KR Megyaszó 1848/947, 274/1949.
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kérték. Itt tehát javarészt misézéssel fi zetett Gáll József lelkész. Legtöbbször azon-
ban az intenció külföldi miseigények kiszolgálásával történő pénzgyűjtést jelen-
tett. Ezek koordinálását a bécsi Caritas Internationalis végezte, és a cserébe kapott 
összeg az IKKÁ-n (az IBUSZ Külföldi Kereskedelmi Akción) keresztül jutott el 
építőanyag formájában az egyházközségekhez. 1958-ban Terem község (Szabolcs-
Szatmár-Bereg  m.) templomépítésekor (1959–1960) a  helynök, Brezanóczy azt 
írta, hogy „egy intenciónak 1 dollár a szokásos stipendiuma. Ha sokat tudnának 
adni, az egész összeget lehet IKKÁ-sítani”. Homoki János lelkész válaszában meg-
erősítette, hogy „250 intenciót vállaltak a paptestvérek, amiről a Testimoniumot 
elküldtem P. Paulainak Bécsbe, ki azt írta, rövidesen küldi a 250 ellenértéket az 
IKKÁ-hoz”.68

Nem ismerek olyan esetet, amikor az állam tiltotta volna ezt a  fajta pénz-
gyűjtési módot. Nem volt akadálya sem az IKKÁ-sításnak, sem más külföldi 
adománynak. Sőt, egy 1958-as pénzügyminisztériumi állásfoglalás (a kaskantyúi 
– Bács-Kiskun m. – templomépítéshez a Nemzeti Bankba érkezett 6 038 svájci 
frank kapcsán) azt közli az Egyházügyi Hivatallal, hogy „devizagazdálkodási 
okokból a külföldről jövő támogatások pénzbeni támogatásokra történő terelése 
áll érdekünkben.”69 A Caritas Internationalison keresztül történt egyéni felajánlás 
is, pl. Tiszaeszlárnak 1965-ben Julius Cardinal Döpfner münchen-freisingi érsek 
10 000 márkát küldött.70

Az egyháznak érkező külföldi segélyek nem voltak ismeretlenek az állami 
szervek előtt sem. A fentebb idézett 1960-as ÁEH-jelentés is úgy látta, hogy az 
egyházak „bevételeit ma már csak az állami támogatás, a hívők adománya és az 
esetleges külföldi segélyek képezik.”71 A feltételes módú fogalmazás amiatt érde-
kes, mert azt mutatja, mintha az államnak az egyházak megfi gyelése ellenére 
sem lett volna tudomása arról, hogy „[m]ár az ötvenes évek elejétől kezdődően” 
létezett egy egyezség a  nyugatnémet és a  magyar püspöki kar közt, melynek 
keretében „a német katolikus egyház évenként két alkalommal rendszeresített 
segélyeket bocsájt”-ott a magyar katolikus egyház rendelkezésére. A segély négy 
célmegjelölése közül az egyik az „egyházi épületek restaurálása” volt. A Magyar 
Katolikus Almanachban, az egyház anyagi helyzetéről szóló 1988. évi tanulmány 
szerint: „Több százmillióra becsülhető az az összeg, amit a  negyven év alatt 
külföldről erre a  célra kaptunk.”72 A  pénzek felhasználásáról az adakozók felé 
kimutatásokat készítettek. S végeredményben a Keresztény Múzeum 1980-ban 

68 Ők végül összesen 15 000 Ft értékű „intenciós segélyt” kaptak. (EFL AN AP SzR Terem 330/1960: 
2/1958, 391/1959.)

69 MNL OL XIX-A-21-b. Kaskantyú 76.469/5-16/1958.IV.a.
70 EFL AN AP Tiszaeszlár 1756/1965.
71 MNL OL XIX-A-21-d. 0029/1960Eln.
72 Cserháti 1988: 686.
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rendezett, az 1945 után épült templomokat bemutató kiállítása (és a  hozzá 
készült album is) igazolta a németországi támogatást. Ezenfelül rendszeres ado-
mányok jöttek a bécsi Hilfsfondstól és a Königstein székhelyű Ostpriesterhilfé-
től (más néven: Kirche in Not).73

Az 1951-ben alakult kegyszerárusító Ecclesia Szövetkezet is évente támogatta 
a  rászoruló egyházközségeket előző éves nyereségéből.74 1959-re azonban kiala-
kult az a gyakorlat, hogy „egy helyre csak egyszer adnak, tekintettel a sok igény-
lőre és rászorulóra.”75

Hívek

Minden építkezés esetében jelentős volt az egyházközségek hozzájárulása. Ez 
történhetett természetben és lehetett pénzbeni. Előbbi legtermészetesebb módja 
a  munkákban és fuvarozásban való részvétel. Az egyházközség tagjai nemre és 
korra való tekintet nélkül dolgoztak. Győr-Kiskút (Győr-Moson-Sopron  m.) 
zarándokhelyének építésekor (1947–1948) még tanítási szünetet is kilátásba 
helyeztek, ha az iskolások fele jelentkezett segíteni.76 De lányok is hordták az épí-
tőanyagot, asszonyok is keverték a maltert pl. a pomázi (Pest m.) templom (1946) 
bővítéséhez.77 A természetbeni adakozások közé tartozott a szakmunkások kosz-
tolása és az építőanyag vagy pl. oltárfelszerelés adományozása is.78 Ahogyan az is, 
amikor hívek gyűjtötték össze az építőanyag jelentős részét a háborús romok közül 
(Vecsés-Andrássy-telep) vagy a  közeli hegyekből (Cserépváralja).79 A  források-
ban találkozunk a társadalmi munka jutalmaival is. A zádorfalvi (Borsod-Abaúj-
Zemplén  m.) elszámolás átvizsgálása 1954-ben megjegyzi, hogy „a kiadásoknál 
3550 Forint szerepel »áld« megjelöléssel. Ez a kifejezés áldomást jelent, mit a h. 
plébános (speciálisan magyar szokásként) a kb. 25000 Forint értékű társadalmi 
munkát elvégző munkálkodóknak serkentő és honoráló célzattal fi zetett.”80 
Ahogyan 1960-ból a teremi elszámolás „Cukorka segédmunkásoknak: 80.00” Ft 
bejegyzése is ilyenre utal. Az építőanyag-adományozásnak egy speciális módja 
volt az ún. téglás zarándoklat. 1946–1947-ben Budakeszi-Makkosmária kegy-
temploma és a pécsi Szent Jakab-hegyi pálos kolostor újjáépítéséhez a zarándokok 

73 Cserháti 1988: 688.
74 [s. n.] 1951; [s. n.] 1959.
75 EFL AN AP SzR Terem 330/1960: 308/1959.
76 Perger 2016: 582–583.
77 Ölbey 1946; s. f. 1949.
78 EFL AN AP KR Megyaszó 1750/1946; Tófalu: Par. Kápolna 4114/1950.
79 VPKL AP Vecsés-Andrássy-telep 6865/48; EFL AN AP Cserépváralja 366/1959.
80 EFL AN AP Rozsnyói Részek Par. Ragály 331/1955.
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egy-két téglát vittek „olvasó helyett”.81 1947-ben pedig Győr-Kiskúton tartottak 
téglás körmenetet, amire plakátokon hívták fel a  város lakóinak fi gyelmét.82 
Az adakozás sajátos módja az is, amikor a  hívek értékeiket vagy képességeiket 
váltották pénzre. A  családi ékszerek felajánlása83 mellett több helyütt hirdettek 
tárgysorsjátékot. A budapesti Jézus Szíve-kápolna újjáépítése érdekében a három 
forintos sorsjegyek ellenében egy kombinált hálószobabútor, egy oldalkocsis 
motorkerékpár hajtási engedéllyel, egy férfi  és egy női kerékpár, valamint kéthe-
tes kőszegi üdülés volt a nyeremény.84 Színielőadásokkal vagy betlehemezéssel is 
gyűjtöttek pénzt Megyaszó, Szedres és Terem településeken.85

Neves emberek meghívásával rendezett műsoros est is lehetett bevételi for-
rás. 1948-ban a Vecsés-Andrássy-telepi templom alapkőszentelési ünnepségén pl. 
Szabó Tibor operaénekes, L. Dudás Teri és Bihari József rádióénekesek működtek 
közre.86 Ezen a  rendezvényen Mária-érmeket is lehetett vásárolni egy forintért. 
De a szombathelyi székesegyház felújításának érdekében is készült két jelvény.87 
Szintén a  pénzgyűjtést szolgálták az épülő templom látványtervével kiadott 
képeslapok, mint amilyenek a vecsés-ófalui vagy a ceglédi templomról készültek. 
Másutt viszont szentképes vagy imaszöveges lapokkal ébresztettek kedvet az ada-
kozáshoz.88 Akadtak helyek, ahol egyszerűen téglajegyet árultak.89

Az egyházközség pénzbeni hozzájárulása lehetett az egyházközségi (pót)adó, 
emellett rendszeresek voltak az egyéni adományok.90 Kaptak kölcsönt magánsze-
mélytől is. 1949-ben Tófaluban Kakulya Antal aldebrői lakos, 1961-ben Cserépvár-
alján az építtető pap, Fias István adott jelentős kamatmentes kölcsönt.91

Az agilisabb papok minden követ megmozgattak a  pénzszerzés ügyében. 
Ilyen volt az, amikor felkeresték külföldi ismerőseiket. Megyaszó lelkésze 1946-
ban 18 segélykérő gyűjtőívet küldött Amerikába, ahonnan a zárszámadás szerint 
érkezett is 777 Ft.92 Tófalu 1949-es elszámolásában szintén Amerikában élő hívek 

81 [s. n.] 1946; [s. n.] 1947c.
82 Perger 2016: 583–584.
83 [s. n.] 1945.
84 A gyűjtést a  Jézus Szíve Népleányai Társaság szervezte, valószínűleg az ő Horánszky utcai 

kápolnájukról volt szó. ([s. n.] 1947b.)
85 EFL AN AP KR Megyaszó 2255/1948; Marycz 2005: 45; EFL AN AP SzR Terem 330/1960: 

93/1957.
86 VPKL AP Vecsés-Andrássy-telep 6517/a/48.
87 Lichtscheidl 2015: 136–137.
88 VPKL Fotógyűjtemény, Vecsés-Ófalu; VPKL AP Cegléd-Újplébánia 2692/48; EFL AN AP KR 

Ricse 434/1952.
89 VPKL AP Vecsés-Andrássy-telep 4866/48.
90 Pl. Cserépváralján az építési költség 2/3-a egyházközségi hozzájárulás volt, a teljes összeg közel 

felét a hívek, a fennmaradót a plébános adta. (EFL AN AP Cserépváralja 186/1967.)
91 EFL AN AP Par. Kápolna 86/1950; EFL AN AP Cserépváralja 2682/1962.
92 EFL AN KR Megyaszó 1750/1946, 2255/1948.
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által küldött 5 403 Ft-tal találkozunk az egyik rubrikában.93 Fontos támogatók 
voltak a kitelepítettek. A Pest megyei egyházügyi főelőadó 1971-es jelentése sze-
rint „különösen a német ajkú községekben a vallás fennmaradásának, erősödé-
sének irányában hat az is, hogy szinte minden családnak van külföldön (NSZK) 
rokona, aki a régi hazához, illetve szülőfalujához való ragaszkodását úgy fejezi ki 
sok esetben, hogy nagy adományokat küld a templom, az egyházközség segélye-
zésére, a búcsú alkalmával hazalátogat.”94

Az adakozások felhozott példái természetesen szintén igazodtak a szabályozá-
sok szigorához. 1946-ban még előfordult, hogy az Újjáépítési Minisztérium a kézi 
közmunkát átengedte a templommal kapcsolatos munkálatokhoz.95 De 1948-ban 
már a  képeslapkiadáshoz is állami engedélyt kellett kérni,96 és idővel azt is til-
tották, hogy az Új Emberben segélykérő hirdetéseket adjanak fel. 1958-ban már 
hiába fordult Kónya Ferenc, Móricgát lelkésze az Egyházügyi Hivatalhoz, nem 
adhattak fel sem gyűjtési kezdeményezést, sem hirdetést.97 Hogy mégis voltak 
helyek, amiken az Új Ember olvasói segíteni tudtak, az a lap újságíróinak szívhez 
szóló stílusán múlt. Terem község istállóban berendezett ideiglenes kápolnájáról 
és az új építéséről Magyar Ferenc három, Possonyi László két cikket is írt.98 Sőt, 
meg is adták a teremi lelkész címét annak a náluk jelentkező adományozónak, aki 
odautazott, és összesen 19 500 Ft-ot adott az építkezésre.99

A lelki motiváció erősítésének különböző módozatai egy külön tanulmányt 
érdemelnének, ahogyan a  törvényi szabályozás (és annak hatalmi játszmákban 
nyíló kiskapui), a  segélyezések huzavonái, a  hívektől vagy a  külföldről érkező 
pénzek állami csatornázása (vagy annak kijátszása) is. A források teljesebb feldol-
gozása után lehet majd feltárni az egyházközségek pénzszerzési kreativitásának 
változatos megnyilvánulásait is, és pontosítani a  most vázolt irányokat, lehető-
ségeket. Az viszont talán jól látszik a  fentiekből, hogy a  templomépítések nagy 
száma nem cáfolja a szocializmus időszakának – a köztudatban élő – egyházelle-
nességét. Csupán azt jelzi, hogy további tanulmányozásra érdemes a helyi közös-
ségek építő ereje, az információk terjedésének (érdekek és félelmek vezérelte) 
tendenciái és a korszak társadalmi gyakorlatára jellemző modus vivendi.

A bevezető kérdésére visszatérve, meg kell vizsgálni azt is, hogy mennyire 
tekinthető ez az épületanyag az építészeti örökség részének? Vajon ezek az anyagi 
feltételek lehetővé tették azt, hogy műemléki védettséget kiérdemlő, építészeti 

93 EFL AN AP Par. Kápolna 3400/1949.
94 MNL PML XXIII. 23-b Udvardy János – Bai László 1971: A katolikus egyház hitéleti aktivitása, 

a liturgikus reform tapasztalatai Pest megyében. (Kézirat.) 3.
95 EFL AN AP Novaj 1156/1946.
96 EFL AN AP Hort 1067/948.
97 MNL OL XIX-A-21-b. Móricgát 138.537/1958.
98 Magyar 1958; Magyar 1959a; Magyar 1959b; Possonyi 1958; Possonyi 1960.
99 EFL AN AP SzR Terem 330/1960: 50/1960.
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értéknek tekinthető emlékek jöjjenek létre? Az építészettörténeti összefoglalók 
közül csak a nagyobbakat nézve is igen, hisz az 1945–1989 közötti időszakból kieme-
lik Árkay Bertalan Taksonyban, Csaba László Cserépváralján és Hollóházán, 
Szabó István Budapesten (Farkasrét, 1973) és Bán Ferenc Nyíregyháza-Borbányán 
(1981–1982) épült katolikus templomait.100 S ezek közül a farkasréti, cserépváraljai, 
hollóházi, taksonyi templom fel is került a Lővei Pál által szerkesztett, immár húsz 
éves, műemléki védettségre javasolt101 épületek listájára, majd ezek – a  taksonyi 
kivételével – műemléki védelmet is kaptak.102 Kiválasztásukat egyrészt természete-
sen ismertségük,103 másrészt a nemzetközi templomépítészeti trendekhez való kötő-
désük is indokolja. Jelenlegi ismereteink alapján azonban könnyen lehet érvelni 
a sor bővítése mellett: különlegességük okán Borsa Antal és Schreiber Sándor 
győr-kiskúti zarándokhelyének, illetve Tarai Lajos drávasztárai és Vass Zoltán szúcsi 
templomának is a műemlékek között a helye. Ahogy Treiber Adolf somogyaracsi 
(Somogy  m., 1948–1949), Zsanda János rakamazi (Szabolcs-Szatmár-Bereg  m., 
1949–1960), Engelberth György bodroghalmi (Borsod-Abaúj-Zemplén  m., 1964–
1966) vagy Árkay Bertalan horti és hernádi temploma szintén műemléki védelmet 
kellene élvezzen, hiszen korszakuk jellemző szakrális épületei. A műemlékké nyil-
vánítás értékjelző gesztusára az intézményes műemlékvédelem szétverése után igen 
kevés esély van, de az talán vigaszt jelenthet, hogy a templomokat valamivel ritkáb-
ban rombolják le, mint korszakom más épülettípusainak képviselőit.

Ennek egyik oka lehet az építkezés költségessége, ahogyan a templom épüle-
tének szimbolikus jelentése is. Isten házának építését összekötni zarándoklatok-
kal, lelkigyakorlatokkal104 jól mutatja az építésben való részvétel lelki motivációit, 
az építők élettörténetében betöltött szerepét. Az építkezés nehézségeinek legyő-
zése, a szegénységben meghozott anyagi áldozatok, a közösség összefogása, közös 
munkája a helyi emlékezet részévé vált. Ezt bizonyítják a  templomok építéstör-
ténetéről szóló könyvek,105 az épületekben elhelyezett, az építés, illetve adakozás 
tényéről megemlékező vagy az építkezés során életüket vesztett munkások emlék-
táblái,106 az építtetőket ábrázoló oltárképek,107 építkezést bemutató fényképösz-

100 Merényi 1969: 139; Nagy 1972: 150; Prakfalvi 2002: 269–270, 293.
101 Lővei 2000: 80, 84, 88.
102 Országos Építésügyi Nyilvántartás, azonosító: 11334; Kovács 2012.
103 Többek közt: Csaba 1961; Szrogh 1968; Vákár 1982; Rév 1987: 39–57, 104–106; Farkas 1991; Buj-

dosó 2000.
104 EFL AN AP Hort 1387/1947, 1429/1948.
105 Pl. Zsilinszky 2000; Szilágyi 2004; Marycz 2005; Takács 2008.
106 Pl. Balatonlelle; Szúcs; Kovács József, a  gerjeni templomot építtető lelkész emléktáblája; 

Scheuermann Károly, a  hollóházi plébános sírköve az ambo előtt; Fekete József, balesetben 
meghalt építőmunkás emléktáblája, Megyaszó; a  tiszaeszlári templom támogatóit és építőit 
megnevező márványtábla.

107 Többek közt: Inárcs: Kaszás Gyula oltárképe; Taksony: Dénes Jenő festménye.
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szeállítások.108 Ezek olyan források, melyeknek további vizsgálata e korszaknak, 
ennek az épülettípusnak, de közvetlen elődeink örökségének pontosabb megis-
meréséhez vezethet.
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KR. Kassai Részek.
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Pilkhoff er Mónika

Eltékozolt örökség 
A Dunagőzhajózási Társaság pécsi bányaépületeinek sorsa

Bevezetés

Pécs azon kevés magyarországi város közé tartozik, melynek dualizmuskori 
fejlődésében meghatározó szerepet játszott a  modern gyáripar és a  bányászat.1 
A  korszak egyes ágazatokhoz tartozó ipari építményei új funkciókat nyerve 
megőrződhettek, mint például a  gyárból kulturális negyeddé alakuló Zsolnay 
esetében. A szénbányászat emlékei kapcsán azonban nem volt ilyen szerencsénk. 
Ez nem meglepő, hiszen az ipari építészet a kulturális örökség egyik legsérülé-
kenyebb része. A technológia változása, a gazdaság globális átrendeződése olyan 
szükségszerű folyamatok, amelyek magukban hordozzák nemcsak az ipari épü-
letek elhasználódását, de feladataik elavulását is. Az általában nagy alapterület 
megnehezíti a  racionális hasznosítást, a  felújítás olykor elfeledett technológiák 
alkalmazását igényli. Pedig az ipari építészet számos remekművet hagyott hátra 
köszönhetően annak, hogy sokszor a  legújabb csúcstechnológiát alkalmazva, 
a legjobb építészek tervezték őket, akiknek ráadásul általában kevés kompromisz-
szumot kellett kötniük a megbízóval a tervezés során.2

Az ipari örökség iránti érdeklődés Angliában jelentkezett először, majd az 
1960-as, 1970-es években ez a  terület egyre nagyobb fi gyelmet kapott, főképp 
azokban az országokban, melyek egykor élen jártak az iparosításban. Az ipari 
örökség független szakmai szervezete, a  Th e International Committee for the 
Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH) 1978-ban Svédországban ala-
kult meg. A  kezdeti iparrégészet kifejezést felváltotta az ipari örökség fogalma, 
melynek alapelveit a TICCIH 2003-ban Oroszországban megrendezett nemzet-
közi konferencián a  Nyizsnyij Tagil városáról elnevezett (de Moszkvában elfo-
gadott) kartában rögzítették. Ez kimondja, hogy az ipari örökség „a kulturális 
örökség szerves része, és azokból az ipari emlékekből áll, amelyeknek történeti, 
műszaki, társadalmi, építészeti vagy tudományos értéke van”,3 leginkább kiemel-
kedő és legjellegzetesebb darabjait pedig „a Velencei Karta szellemében kell 

1 Gyáni 1995: 8–11.
2 Erő 2006.
3 Németh 2005: 32.
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feltárni, megvédeni és megőrizni”.4 Magyarországon a kulturális örökség védel-
méről 2001-ben hozott, majd 2005-ben módosított törvénybe nemhogy a karta 
elvei, de még az ipari örökség fogalma sem került bele.5 Néhány pozitív példán 
kívül hazánkban alapvetően az ipari emlékek gyors pusztulása a jellemző, mivel 
a megőrzés alapját képező felmérési munkálatok és a nyilvántartásba vétel is hiá-
nyoznak.6 Sajnos ez lett a sorsa a Dunagőzhajózási Társaság kiemelkedő értéket 
képviselő épületeinek is.

A Dunagőzhajózási Társaság

A modern bányászat a pécsi szénmedencében a Dunagőzhajózási Társaság meg-
jelenésével kezdődött. Az Első cs. kir. szab. Dunagőzhajózási Társaságot (Erste k. 
k. priv. Donau-Dampfschiff ahrts-Gesellschaft ) John Andrews és Joseph Pritchard 
angol vállalkozók kezdeményezésére a  legnagyobb osztrák tőkések és magyar 
arisztokraták – köztük az Andrássy, az Apponyi, a Szapáry, a Széchenyi, a Teleki 
és a Zichy családok tagjai – alapították 1829-ben.7 I. Ferenc 1830-ban az osztrák, 
1831-ben a magyar Duna-szakasz hajózására szóló privilégiumot adott a társaság-
nak. Bár a krími háború után, 1857 márciusában megkötött nemzetközi megál-
lapodás biztosította a Duna-menti országok hajózási szabadságát, a DGT előnye 
továbbra is megmaradt. A társaság ekkor már a Tiszán és annak mellékfolyóin, 
illetve a Száván, a Dráván, a Ferenc-csatornán és a tengeren is hajózott, hajópark-
ja pedig 120 gőzhajóból és 460 uszályból állt.8

A mecseki kőszenet évek óta vásároló DGT igazgatósága felismerte a  saját 
tulajdonú és üzemeltetésű szénbányában rejlő előnyöket. A  magas fűtőértékű 
szenet rejtő, nagy kiterjedésű és alig kiaknázott terület kiválasztása mellett szólt 
a mohácsi hajókikötőhöz való közelsége is. Az első bányatelket a Czerékvölgyben, 
a Fekete-hegy tövében vásárolta meg a  társaság 1852-ben, melyen András-akna 
1853-ban kezdte meg a  működését. A  kitermelt szén mennyisége azonban még 
a magyarországi hajózáshoz sem volt elegendő, ezért a DGT a magántulajdonú 
bányák felvásárlásával, a székesegyházi uradalom elidegeníthetetlen bányatelke-
inek kibérlésével, a konkurens vállalatok (mint például az Egyesült Magyar Gőz-
hajózási Társaság) beolvasztásával 1923-ig az összes Pécs környéki bányát meg-
szerezte. A  térség szénbányászata így egy tőkeerős, a  kor színvonalán termelő, 

4 Németh 2005: 31.
5 Németh 2005.
6 Németh 1997: 45–46.
7 Mendly 2004a: 55–58.
8 Huszár 2005: 188.
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kiterjedt gazdasági, kereskedelmi és politikai kapcsolatokkal rendelkező nagyvál-
lalat irányítása alá került.9

A 15 km hosszúságban elterülő szénvagyon négy kerületre (Pécsbánya, Szabolcs, 
Somogy és Vasas) tagolódott. Mivel a sok kis magántulajdonú bánya megszerzésé-
ből adódóan az egymáshoz közel fekvő aknák kapacitása nem volt gazdaságosan 
növelhető, ezért a DGT 1913-ban Jaroslav Jičínský vezetésével bányakorszerűsítési 
programot indított.10 Az üzemkoncentráció során több aknát bezártak, helyettük 
a  vállalat három új, korszerű bányaüzemet létesített.11 Villamosították a  bányák 
aknaszállító, szellőztető és vízmentesítő gépeit, valamint a külszíni vasúti szállítást; 
a  korszerű üzemekben elterjedt a  sűrített levegős eszközök (fejtő- és fúrókalapá-
csok, szivattyúk, szellőztetőgépek) alkalmazása. A nagy volumenű műszaki fejlesz-
tés során Újhegyre koncentráltak számos üzemrészt – a szénmosót, a brikettgyárat, 
a villamos erőművet, a  főműhelyt, az építési osztályt, a  laboratóriumot, valamint 
a szénszállító és vontatási üzemrészeket –, ami lehetővé tette az elavult és szétapró-
zott üzemegységek felszámolását.

A Jičínský-féle rekonstrukciónak köszönhetően a  társaság átvészelte ugyan 
az 1920–1930-as évek fordulójának gazdasági válságát, de a korábbihoz fogható 
építőtevékenységet ezt követően már nem folytatott. Az egyre gyakrabban sztráj-
koló bányászok szociális mozgalmaival küszködő vállalat vezetése 1937-ben tár-
gyalásokat kezdett a  magyar állammal a  DGT bányáinak eladásáról. Az állam 
a Mohácsra tervezett vasmű szénnel való ellátása érdekében akarta a pécsi bányá-
kat megszerezni, azonban a társaság ajánlatát elutasították. Az 1938-as Anschlusst 
követően az osztrák tulajdonban levő DGT a Hermann Göring Birodalmi Művek 
részévé vált: a német háborús termelés szolgálatába állított bányák a háború alatt 
hadiüzemként működtek. A  II. világháború idejének túlfeszített széntermelé-
sét követően az 1945. évi potsdami egyezmény értelmében a Német Birodalom 
külföldi javai között szereplő DGT is a  Szovjetunió tulajdonába került.12 Ezzel 
új korszak kezdődött a  pécsi szénbányászat történetében, mely építészeti meg-
jelenésében, környezetalakításában is jelentősen különbözött a Dunagőzhajózási 
Társaság építéspolitikájától.

Ipari épületek

A Mecsek térségében az első gőzgépet 1852-ben helyezték üzembe. Nyomában 
megjelentek a  kazánházak, gépházak és kémények, a  műhelyek és raktárak; 

9 Babics 1952; Huszár 2003: 5–22.
10 Mendly 2000: 48–63.
11 Szirtes 2001: 34.
12 Mendly 2004b: 33–34.
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a növekvő minőségi igények szénosztályozó, koksz- és brikettgyár építését ered-
ményezték. A  bányászathoz kapcsolódó ipari épületek közül a  leglátványosab-
bak az aknák lejáratai fölé emelt, szállítóköteleket rögzítő aknatornyok voltak.13 
A  szénbányászat számára emelt aknatornyok négy típusba sorolhatók. Az első 
létesítmények még fából épültek. Ezeket az ácsolt, egyszerű építményeket a  19. 
század utolsó harmadában a  falazott aknatornyok váltották fel.14 A faszerkezetű 
és a falazott aknatornyok közötti átmenetnek tekinthetők a favázas építési techni-
kával készült aknatornyok, míg a negyedik csoportot a vasszerkezetű építmények 
képviselték.15

Ezekre az ipari épületekre az örökségvédelemnek nincs gondja, mivel – a ma 
lakóházként funkcionáló, jobb sorsra érdemes Károly-aknai kivételével – 1926-
ig maga a  DGT lebontotta őket. Ez különösen az esztétikai igénnyel felfalazott 
aknatornyok esetében fájdalmas veszteség. Az aknatornyok felszámolása az 
1913-ban megkezdett, Jaroslav Jičínský bányaigazgató nevével fémjelzett bánya-
korszerűsítési programmal állt összefüggésben. A bezárt aknák helyett a vállalat 
három új, korszerű bányaüzemet létesített: Szent István-aknát, Széchenyi-aknát 
és Th ommen-aknát.16

Az 1913-ban megkezdett munkálatokat az első világháború és a  szerb meg-
szállás alatt létszám-, anyag- és tőkehiány hátráltatta, így az új létesítmények nem 
készültek el az 1919-es határidőre. Horthy Miklós már 1923. április 23-án meglá-
togatta a bányát, de István-akna felavatására csak a kiszolgáló épületek felépülése 
után, 1925. április 26-án került sor.17 A gróf Széchenyi István-akna építése vízgeo-
lógiai okok miatt még jobban elhúzódott, és csak 1927-ben fejeződött be.18

István-akna és Széchenyi-akna impozáns, karcsú és a  mélyebb művelés 
miatt magasba törő aknatornyai vasbetonból készültek. Az aknatornyokat 
a  bécsi Schöngut testvérek tervezték, a  kivitelező a  budapesti Ast Ede és Társa 
cég volt.19 A 41 méter magas tornyok 28 méteres magasságban levő gépházaiban 
elhelyezett, immár villamos energiával működtetett berendezéseket 650 méte-
res mélységre és 4000 kg hasznos teherre tervezték. Kialakításuk és formájuk 

13 Sallai–Szirtes 1999.
14 András-aknáról bővebben: Mendly 2005a.
15 DGT 1896; Szirtes 2003: 42–47.
16 Mendly 2001: 25–36; Mendly 2004b: 78–87. Az eredetileg Új Ferenc József-aknának nevezett 

bányaüzemet az 1920-as években már Szent István-aknának hívták.
17 Mendly 2012.
18 Pálfy 2010.
19 Érdekes, hogy a műemléki dokumentációban mind István-akna, mind pedig Széchenyi-akna 

esetében tervezőként Gút Árpád és Gergely Jenő, kivitelezőként pedig az Országos Építő Rt. 
van megadva, de ezekkel a nevekkel sem levéltári forrásokban, sem a szakirodalomban nem 
találkoztunk. (Miniszterelnökség, Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság, Építészeti 
Főosztály 11096, 11203.)
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nemcsak esztétikusabb volt, de statikai és gazdasági előnyökkel is járt. „Az alaptól 
a gépszintig közel függőlegesen felnyúló beton oszlopok az állandó és a változó 
terhelések tetemes részét felvéve, feszítőművek segítsége nélkül, közvetlenül hárí-
tották át az alaptalajra. Így nemcsak az épületszerkezetek erőeloszlása egyszerű-
södött, hanem […] olcsóbbá vált a  kivitelezés is. A  toronyban kialakított gép-, 
készülék- és terelőkorong szinteken vasbeton födémeket képeztek ki. Az így kiala-
kított emeletek téglafallal lettek kitöltve. A többi részen az oszlopok az aknaház 
felett szabadon állnak, az egész toronynak bizonyos könnyedséget biztosítva.”20 
Az aknatornyokhoz számos más ipari épület: kompresszor- és trafóház, bánya-
ház, műhelyek és széntároló silók tartoztak. A Széchenyi- és István-aknai bánya-
házban – több mint ezer munkás számára – lámpakamra, öltözők és zuhany-
zók, irodák, felolvasócsarnok, a  pincében a  raktárak mellett étkezőhelyiségek, 
a padlástérben nőtlen tisztviselők számára lakások és vendégszobák kerültek 
kialakításra.21 Az üzemkoncentráció harmadik nagy aknája, a vasasi Th ommen-
akna különbözött az előző kettőtől. A meglévő akna átalakításához kapcsolódó 
munkák közül az 1916-ban emelt szállítógépház érdemel fi gyelmet, elsősorban 
korszerű, vasból készült tetőszerkezete miatt.22

20 Mendly 2000: 77–78.
21 MNL BaML IV. 1406. F-19017/1926.
22 Biró 2010.

1. ábra. Szent István-akna, Pécs, 1920-as évek. Forrás: MaNDA / Csorba Győző Könyv-
tár, Pécs.
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Az aknatornyokon kívül a legjelentősebb ipari létesítmények a Jičínský-féle 
koncentrációs és fejlesztési program keretében a DGT újhegyi „Alsó-pályaud-
varának” ekkor épülő állomása mellett valósultak meg. Az 1913-ban megkezdett 
korszerűsítés fontos részét képezte, hogy az elaprózott, kis üzemek helyett egy 
új, központosított szénelőkészítőt és egy nagy teljesítményű villamos erőművet 
építsenek. Az erőmű igen gyorsan, már 1914-re elkészült. Még ebben az évben 
megkötötték azt a szerződést, melyben a DGT vállalta, hogy az itt termelt vil-
lamos energiával a város megnövekedett energiaszükségletét is kielégíti, mivel 
a Légszeszgyár utcában 1894-ben üzembe helyezett első pécsi villanytelep már 
nem felelt meg az igényeknek. Az áramszolgáltatás Pécs irányába az első világ-
háború miatt azonban csak 1918-ban indulhatott meg. A város ezzel nemcsak 
energiához jutott, de a korszak talán legszebb ipari épületével is gazdagodott. 
A Pécsi Hőerőmű 1965-ös üzembe helyezéséig működő villamos erőmű kiemel-
kedő példája az 1910-es évek premodern, racionalista építészetének, melynek 
szépsége a funkcionalitást kifejező egyszerűségében rejlik. Az ablakok és a fal-
pillérek ritmusában és az újszerű tömegkapcsolatokban rejlő harmonikus hom-
lokzatképzés mindenféle ornamentika nélkül képes esztétikai dimenziót adni 
az épületnek.

Már 1913-ban rendelkezésre álltak a  szénelőkészítő tervei is, melynek sta-
tikai számításait a fővárosi Rella N. és Neff e vasbetonépítési vállalat készítette. 
Az Egry Bálint budapesti építőmester kivitelezésében 1914-re megvalósult 

2. ábra. Gróf Széchenyi István-akna, Pécs, 1920-as évek. Forrás: MaNDA / Csorba Győző 
Könyvtár, Pécs.
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épületben a szenet vízben, fajsúly szerint osztályozták.23 Az összetett formát az 
épület a későbbi toldalékoknak köszönhette. A DGT már 1923-ban építési enge-
délyt kért számos újhegyi ipari építkezés mellett a  szénelőkészítő bővítésére, 
melynek terveit Ast Ede vállalata készítette, a művezető pedig a pécsi építész, 
Pilch Andor volt.24 A  vállalat vezetése 1926-ban „az aprószén moshatásának 
céljából” újabb toldaléképítkezésről döntött. Ezeknek a  terveknek a  jelentősé-
gét az adja, hogy Essenben készültek, az Aufb ereitung A. G. Maschinenfabrik 
für Kohlen- u. Erz-Aufb ereitung vállalat munkájaként.25 Az 1928-ban haszná-
latba vett toldalékkal egy időben a szénmosó mellett egy szénszárító is épült.26 
A  bővítések változatos homlokzatkiképzésű, rendkívül izgalmas tömeghatású 
ipari épületet eredményeztek.

1916-ban adták át a  brikettgyár épületét, ahol az aprószénből 5 és 10 kg-os 
tégla, majd 100 grammos tojásbrikettet állítottak elő.27 Mivel a  szénelőkészítő 
telepen 1931-ben „sürgősen szükségessé vált egy újabb szénsajtológépnek a felál-
lítása”, így ezt az épületet is kibővítették. A toldalék részben vasváz, részben faváz 
közé emelt téglafalazatból, eternit-pala fedéssel, idomvasablakokkal elzárható 
nyílásokkal valósult meg.28

A DGT által emelt ipari épületek magas színvonalon képviselték a  korszak 
technológiai és építőművészi irányvonalát a  Bécsben, illetve Németországban 
készített korszerű terveknek köszönhetően, mellyel szinkronba hozták a magyar 
építészetet a nyugat-európai tendenciákkal. Az 1910-es években emelt épületeket 
merész tömegkapcsolatok, markáns lizénás tagolás, nagy méretű üvegfelületek, 
tetőablakok, felülvilágítók, manzárdtetők, merész térlefedésű terek, geometrikus 
minták, Zsolnay majolika használata jellemzik.29 A funkcionalitás és a praktikum 
a bécsi szecesszió letisztult, premodern formáit idézi.

A szénbányászat megszűnése

A második világháború után létrejövő szovjet–magyar vállalatból, a  Magyar–
Szovjet Hajózási Részvénytársaságból (MESZHART)30 a Magyar Népköztársaság 

23 MNL BaML IV. 1406. 1680/1918.
24 MNL BaML IV. 1406. C-18651/1925.
25 MNL BaML IV. 1406. F-23965/1928.
26 MNL BaML IV. 1406. F-4664/1928.
27 MNL BaML IV. 1406. 3712/1916.
28 MNL BaML IV. 1406. F-5860/1942.
29 Hübner 1997; Hübner 2005: 11.
30 A háború után a DGT Pécs környéki bányáit jóvátétel fejében a Szovjetunió kapta meg. Ugyan-

akkor azok a bányák, melyeket egyházi tulajdon lévén a DGT csak bérelt, a bányák államosítá-
sáról szóló, 1946. évi törvény értelmében a magyar állam tulajdonába kerültek.
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1952-ben megváltotta a  szovjet részt, és megalakította a  Pécsi Szénbányák Vál-
lalatot. A termelőegységek és a munkások számának növelésével elért, erőltetett 
fejlesztést – az új országos gazdaságpolitikával összefüggésben – 1962–1971 között 
koncentrációs törekvések váltották fel. Ennek megfelelően az 1954-től külön 
trösztként működő pécsi és komlói egységet összevonva 1963-ban létrehozták 
a Mecseki Szénbányászati Trösztöt.

A Jičínský bányaigazgató által a  20. század első harmadában megteremtett 
korszerű szénbányászat az államosítást követően – újabb fejlesztések hiányában, 
a meglévő üzemek kapacitásának erőltetett fokozásával – egyre nehezebben tudta 
kielégíteni a  növekvő igényeket. A  korábban több lábon álló vállalat 1952 után 
profi ltisztításon esett át. A rugalmatlanná vált termelési szerkezet és a piac szabá-
lyozó mechanizmusait kizáró tervutasításos rendszer egy rövid felfutást követően 
a szénbányászat hanyatlásához vezetett. A korábban mintegy 20%-os nyereséggel 
művelt szénbányászat 1984-re veszteségessé vált. 1986-ban a vállalat ellen megin-
dult a szanálási eljárás; a teljes csődhöz a szénpiac 1989-es felbomlása vezetett.31 

A  rendszerváltás után 1991 őszén megkezdődött a  Mecseki Szénbánya Vállalat 
felszámolása. Az utolsó bánya, a komlói Zobák-akna bezárásával – számos fela-
datot hátrahagyva – 2000-ben megszűnt a mélyművelésű, 2004-ben pedig a teljes 
mecseki kőszénbányászat.

A DGT ipari örökségének sorsa

A Mecseki Bányavagyon-hasznosító Részvénytársaság – mely 2 145 millió forint 
vagyont és 5 853 millió forint kötelezettséget vett át – 1994. január 1-jén kezdte 
meg a működését. Feladatai közé 13 akna, 2 külfejtés és 13 meddőhányó felszá-
molása, összesen 40  000 m2-re kiterjedő épületegyüttes hasznosítása, valamint 
a  bányák által igénybe vett területek újrahasznosításának előkészítése tartozott. 
Célja a  vagyon értékesítésével a  kötelezettségek teljesítése volt. A  vagyon érté-
kesítését azonban számos tényező nehezítette. Egyrészt az, hogy az ingatlanok 
nagy területen feküdtek, olykor nagyon messze a város közigazgatási határától, 
állapotuk leromlott, miközben eladhatatlan gépészeti berendezésekkel voltak 
telezsúfolva (legalábbis addig, amíg el nem lopták őket);32 másrészt a  tőkehiány 
következtében a kereslet is gyenge volt. Az akkor nagy számban alakult kisvál-
lalkozások kis- és közepes méretű raktárak, műhelyek, irodák iránt érdeklődtek. 

31 Juhász 2001; Juhász 2002.
32 2006-ban két muzeális értékű kompresszort loptak el István-aknáról. Az 1920-as években gyár-

tott, fémhulladékként 5 millió forintért értékesített berendezés eszmei értéke sokkal nagyobb 
volt. (Új Dunántúli Napló 2007. január 10. 2.)
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Az 1992–1994 közötti felszámolási eljárás tapasztalata az volt, hogy a bányá-
szati létesítmények többségét változatlan formában nem lehet értékesíteni. 
A Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. működése során ezért nemcsak az aknák 
betömedékelését, a  hasznosíthatatlan bányaudvarok teljes bontását és a  terület 
rekultivációját végezte el, de az értékesebb telephelyekre hasznosítási koncepciót, 
rendezési tervet is kidolgozott, pályázatokat hirdetett. Az István-akna revitalizá-
lására 2001-ben kiírt ötletpályázatra nyolc pályamű érkezett be. Az első díjat nyert 
Ginder Ákos Ignác és Horvath Cecilija (Ginder Stúdió Bt., Budapest) munkája 
koncerthelyszínként képzelte el az épületegyüttes megújulását. A második helye-
zett, Pelényi Margit (P-Z Bt. és munkatársai, Pécs) a kortárs művészetet átfogóan 
bemutató nemzetközi művészeti parkot álmodott ide. A képzőművészeti szabad-
iskola, színház- és fi lmművészeti kísérletező műhely, koncert- és balett-termek, 
kiállítóterek, fi lmstúdió, szabadtéri színpad és szoborpark mellé szállodakomp-
lexum és fi tneszközpont is tartozott volna.33 A  harmadik díjat Kovács Péter 
(A. D. & U. Kft ., Komló)34 munkája kapta. Ezekhez a nagyvonalú elképzelésekhez 
azonban nem társult sem vállalkozói szándék, sem tőke. Az állam célja alapve-
tően a  bányabezárási folyamatok mielőbbi befejezése volt, melyben elsősorban 
a  fi skális szempont érvényesült: vagyis szabadulni akart a  kihasználatlanul álló 
épületek fenntartási költségeitől, akár még a bontás árán is.

A bányászathoz kapcsolódó emlékek megmentése a  városnak sem sikerült. 
A bányabezárási terveket összhangba kellett volna hozni a térségfejlesztési projek-
tekkel, de ezek ekkor még nem álltak rendelkezésre. A rendszerváltást követően 
az első városfejlesztési koncepciót az MTA Regionális Kutatások Központjának 
munkatársai készítették. Az 1996-os dokumentumban kimondásra került a város 
ipari múltjával való szakítás mellett a korszak értékeinek megőrzése is. A város 
szándékának komolyságát mutatja, hogy 1997-ben egy PHARE-támogatás segít-
ségével kidolgozták Széchenyi-akna és a  pécsbányai külszíni fejtés területének 
újszerű hasznosítása céljából a Mecseki Szabadidőpark ötletét. Pécs 1997-es turiz-
musfejlesztési koncepciója részeként – egészen előremutató módon – a szén kelet-
kezésétől a bányászkolóniák építészetén át a globális felmelegedés problémájának 
bemutatásáig terjedő tematikus túrákat terveztek. A 2002-es városfejlesztési kon-
cepciótól kezdődően azonban egyre inkább csak a terület rehabilitációja jelenik 
meg a jövőre vonatkozó tervek között.35 A 2009-ben elfogadott településfejlesztési 

33 Pelényi Margit 2001: Az István-akna üzemi területének hasznosítására kiírt ötletpályázat. 
Építészfórum 2001. szeptember 5. (http://epiteszforum.hu/az-istvan-akna-uzemi-terulete-
nek-hasznositasara-kiirt-otletpalyazat1 – Letöltés: 2019. április 24.

34 Zárójelentés az István-akna üzemi területének hasznosítására kiírt ötletpályázat bírálatáról. 
Építészfórum 2001. szeptember 5. (http://epiteszforum.hu/zarojelentes-az-istvan-akna-uze-
mi-teruletenek-hasznositasara-kiirt-otletpalyazat-biralatarol – Letöltés: 2019. április 24.)

35 Gonda 2006: 7.
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koncepciónak a bányászati területek rehabilitációjával foglalkozó fejezete a város 
feladatát mindössze a rekultivációs folyamat fi gyelemmel kísérésében határozza 
meg.36 Ennek hátterében minden bizonnyal az húzódik meg, hogy az egykori 
bányászváros új imázst keresett magának. A szocialista gazdaságpolitika követ-
keztében nem organikusan fejlődő, hanem erőltetetten fejlesztett városról a rend-
szerváltás után negatív kép alakult ki. A város önkormányzata igyekezett Pécset 
regionális központként, egészségügyi centrumként, majd az Európa Kulturális 
Fővárosa cím 2005-ös elnyerését követően egyre inkább a  kultúra városaként 
defi niálni. Bár a város EKF-előpályázata „A jövő gyökerei” mottóra építve még 
nem látványos építészeti alkotások emelésére, hanem az igen gazdag épített örök-
ség – benne a bányászathoz kapcsolódó emlékek – revitalizációjára, annak kul-
turális-turisztikai újrahasznosítására helyezte a  hangsúlyt, a  második fordulóra 
benyújtott anyagban mindebből csak a Zsolnay-gyár kulturális negyeddé történő 
kiépítése maradt.37

36 Pécs településfejlesztési koncepciója 2009; Pécs településfejlesztési koncepciója 2014–2030.
37 Pilkhoff er 2011: 71–74.

3. ábra. István-akna, Pécs. Fotó: Komáromi Krisztina, 2015.
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A Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. kötelezettségeit a cég végelszámolása 
után, 2005 májusában a  három hazai bányavagyon-hasznosító cégből létrejött 
kht. vette át. 2005 őszén született meg az a megállapodás, amely a mecseki bánya-
vagyonnak a pécsi, illetve a komlói önkormányzat tulajdonába adását rögzítette.38 
A Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Zrt. helyzetét azonban megnehezítette, 
hogy az István-aknai épületegyüttesre a környezetvédelmi tárca 312 millió forin-
tos jelzálogbejegyzést terhelt.

Miután sikerült elhárítani ezt az akadályt, a  PVV Zrt. már 2006 tavaszán 
szerződést kötött egy céggel István-akna értékesítésére vonatkozóan. A 210 millió 
forintért kínált ingatlanegyüttes területén a magyar befektető szociális, rekreációs 
és sportközpontot tervezett létrehozni.39 2007-ben már a Szent István Park Kft . 
tulajdonában volt a  terület, akik egy 200 szobás luxusszállodát, a kompresszor-
házból uszodát és wellnessrészleget, valamint egy 200 szobás idősek otthonát, 
egy turistaházat, egy társasházat és egy 120 családi házból álló telepet akartak itt 
felépíteni.40 De sem ebből, sem a korábbi javaslatokból – amelyek a város meg-
lévő, komoly problémáinak enyhítését célozták meg, mint például szociális- és 
krízislakások kialakítása, belvárosi raktárak, műhelyek idetelepítése vagy nővér-
szállásként, nyugdíjasotthonként, szociális otthonkét történő működtetés – nem 

38 Új Dunántúli Napló 2006. január 21. 5.
39 Új Dunántúli Napló 2006. április 20. 5.
40 Új Dunántúli Napló 2007. május 16. 3.

4. ábra. Bányaház, István-akna, Pécs. Fotó: Pilkhoff er Mónika, 2018.
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realizálódott semmi. Az 1998 óta őrizetlen épületegyüttes a teljes megsemmisülés 
előtti állapotban van.

István-akna menthetetlennek tűnő helyzete még inkább felértékelte a szeren-
csésebb helyzetben levő Széchenyi-aknát, mely egy építőipari kft ., a Neolit tulaj-
donában van. 2009-ben a  kft . ötletpályázatot írt ki a  Pécsi Tudományegyetem 
építész- és közgazdászhallgatói számára azzal a  céllal, hogy ezek segítségével 
pályázhasson fejlesztési forrásokra. Az ötletek között szerepelt az épületek kultu-
rális célú átalakítása, valamint a kreatív és zöldipart szolgáló inkubátorház kiépí-
tése.41 2009–2010 során egy tízfős csapat elkészítette az épületegyüttes teljes fel-
mérését. 2010 tavaszán, a pécsi EKF programsorozatának részeként, az épületben 
a Krétakör társulat rendezett a város bányászmúltjának emléket állító, társadalmi 
performance-t.42

Az értékes épületállományt a műemlékvédelem közbelépése sem tudta meg-
menteni. A tulajdonosok nem nagyon örültek annak, hogy az Országos Műemlék-
védelmi Hivatal 2001 tavaszán 19 épületet egy évre ideiglenes műemléki védelem 
alá helyezett,43 ez ugyanis kötöttségeket és kötelezettséget jelentett a fenntartók-
nak. 2005-ben végül két miniszteri rendelettel védett műemlékké nyilvánítot-
ták az újhegyi erőművet, István-akna épületegyüttesét (az aknaházat, az akna-
tornyot, a  kapcsolóházat és a  kompresszorházat),44 valamint Széchenyi-akna 

41 Pécsi bányák: kultúrexpo lehetne az építészeti ritkaságból. HVG.hu 2009. február 22. (http://
hvg.hu/ingatlan/20090221_pecsbanya_kulturexpo_epiteszeti_ritkasag – Letöltés: 2019. ápri-
lis 24.)

42 A 2010. április 30-a és május 2-a között megvalósult háromnapos program első délutánján 
egy műholdvezérlésű városi túra során a helyi szénbányászmúlt emlékei közt sétálva elevene-
dett fel az Utópia Kollégium elfeledett legendája. A Schilling Árpád irányításával megvalósult 
akció története szerint az Utópia Kollégium egy titkos társaság, amelyet a 20. század elején 
a városba érkező, a szénbányászatot megreformáló cseh-morva bányamérnök, Jaroslav Jičín-
ský hozott létre a változtatás elkötelezett híveiből. Feladatuk egy transzhumán gép működte-
tése volt, ám a gép idővel feltalálói, sőt a város ellen fordult. A rendezvény csúcspontja május 
1-jén volt, amikor egy egész napos túra eredményeképp lehetett eljutni Széchenyi-aknára, 
ahol este fél kilenckor kezdetét vette az előadás: a transzhumán gép felélesztése. Ezt másnap 
az Utópia Kollégium majálisa követte, ahol megemlékeztek a  kollégium alapítójáról és az 
egykori kollégistákról, vagyis a bányászokról, illetve felavattak egy falfestményt, amit április 
26-a és 30-a között a  pécsbányatelepi gyerekek a  Mural Moral Csoporttal együtt készítet-
tek. (Krétakör Majális az EKF-programban 3. – Programok. Krétakör blog 2010. április 27. 
[https://kretakor.blog.hu/2010/04/27/kretakor_majalis_az_ekf_programban_3_programok 
– Letöltés: 2019. április 24.])

43 Mendly 2005b: 13.
44 14/2005. (IV. 5.) NKÖM rendelet egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemlék jelentőségű 

területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről. (https://net.jogtar.
hu/jogszabaly?docid=A0500014.NKM – Letöltés: 2019. május 3.)
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épületegyüttesét (az aknatornyot, a bányaházat, a kompresszorházat, a gépházat 
és a Kraz-műhelyt).45

Mint az jól ismert, önmagában a  védelem azonban nem képes megóvni 
a műemléket a pusztulástól, ehhez az épület revitalizálására, valamilyen új funk-
ció megtalálására lenne szükség. Az erőmű épületegyüttese esetében a  védett-
ség a  műemlék megsemmisítését sem tudta megakadályozni. A  DGT egykori 
újhegyi telepén álló, nagyméretű épületek közül elsőként a  – védettséget nem 
élvező – szénmosó épülete esett áldozatul. 2000-ben már folyamatban volt az 
ide tervezett ipari park kialakítása. Tasnádi Péter polgármester 2003 tavaszán 
bejelentette, hogy a területen 2009-re fi lmstúdió és médiaközpont épül mintegy 
2 milliárd forintból. Ezt a  beruházó Greenhill Studios Zrt. vezetője, Sas Tamás 
fi lmrendező is megerősítette. Az ingatlan azonban a foglalót előbb letevő KÓMA1 

45 32/2005. (XII. 22.) NKÖM rendelet egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve 
műemléki védettségének megszüntetéséről. (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500032.
nkm&getdoc=1 – Letöltés: 2019. május 3.)

A Kraz-műhely az épületegyüttes legrégebbi része, mely még Schroll-aknát látta el villamos 
energiával. Az újhegyi erőmű üzembe helyezése után, a  Schroll-akna helyén felépült Szé-
chenyi-akna műhelyeként funkcionált. Nevét csak a 20. század végén kapta, amikor Széche-
nyi-akna lett a külszíni fejtés székhelye, az épület pedig a külfejtésből a szenet elszállító szovjet 
KrAZ teherautók javítóműhelye. (Szirtes Béla közlése.)

5. ábra. Bányaház, Széchenyi-akna, Pécs. Fotó: Pilkhoff er Mónika, 2012.

021     298-315     Örökség történelem társadalom   __   IV  _  Pilkhoffer Mónika.indd   310021     298-315     Örökség történelem társadalom   __   IV  _  Pilkhoffer Mónika.indd   310 2020. 07. 20.   13:28:292020. 07. 20.   13:28:29



Eltékozolt örökség

311

Kutatás-Fejlesztési Egészségügyi Centrum Kft . tulajdona lett 240 millió forintért, 
akik kómaközpontot akartak itt létesíteni.46 

A tervekből azonban semmi sem realizálódott. A számos toldaléképítésnek 
köszönhetően igen összetett formájú, különleges látványt nyújtó szénmosó 
épülete a 2000-es évek végére az alvilág (tolvajok, kábítószerfüggők és prostitu-
áltak) tanyája lett. A KÓMA1 Kft . 2009 nyarán megkezdte a szénmosó bontását, 
a megmaradt épületrészt 2009. október 15-én felrobbantották.47 Kicsit később, 
de hasonló sorsa jutott az erőmű épületegyüttese is, amely kiváló akusztikája 
révén akár koncertteremnek is alkalmas lett volna. Az épületet 2015 februárjá-
ban törölték a műemlékek listájáról azzal a valótlan indoklással, hogy a véde-
lem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elveszítette.48 Valójában az 
erőmű nemcsak a  legnagyobb művészi értékkel bíró, de az egyik legjobb álla-
potú épülete volt a  bányavagyonnak. Az erőmű kazánházát és gépházát 2016. 

46 Új Dunántúli Napló 2008. augusztus 5. 3.
47 Új Dunántúli Napló 2009. október 16. 1, 3.
48 Nemcsak az erőmű épületét, de létezésének minden dokumentációját is eltűntették. Az épület 

nem szerepel a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Építészeti 
Főosztályának adatbázisában. A  műemléki védettség megszüntetését kimondó, 2/2015 (II.2.) 
MvM rendelet megszületése után a 14/2005. (IV. 5.) NKÖM rendeletből az erőmű műemlékké 
nyilvánításának a tényét is törölték. A 14. §-nál így csak a hatályon kívül helyezésre utaló ren-
delet száma jelenik meg. (https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500005.MVM; https://net.
jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0500014.NKM – Letöltés: 2019. május 3.)

6. ábra. Újhegyi erőmű, Pécs, 2000-es évek eleje. Forrás: Pécsi Bányásztörténeti 
Alapítvány.
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február 9-én felrobbantották.49 Az épületegyüttes északi tömbjét néhány nappal 
később tették a földdel egyenlővé.50 Sem az ingatlan tulajdonosának személye, 
sem szándékai nem váltak publikussá. Egyik épület helyén sincs azóta semmi.

Kitekintés

Mindez nem feltétlenül kellett volna, hogy így történjen. Tőlünk nyugatabbra, 
a Ruhr-vidék revitalizálásának 1999-ben megkezdett projektje egészen más ered-
ménnyel járt. A több mint 400 kilométeres Industrial Culture Route 19 csomó-
ponton keresztül mutatja be a  régió ipari örökségének emblematikus emlékeit: 
tornyokat, munkaállomásokat, ipar- és technikatörténeti múzeumokat. A beru-
házás költségeit Észak-Rajna-Vesztfália tartomány és az Európai Unió állta. 
A bányászati táj 2001-ben a világörökség része lett. A North Duisburg Landscape 
Parktól Dortmund-Bövinghausenig tartó útvonal fő attrakciója az esseni Zollve-
rein XII. bánya. Ennek kapcsán még fájóbb az EKF-cím betöltése idején elszalasz-
tott lehetőség a város bányászati múltjának bemutatására, hiszen 2010-ben Pécs 
mellett Essen volt Európa másik kulturális fővárosa.51

A pécsi aknatornyoknál szerencsésebb sors jutott a számukra előképül szol-
gáló Kukla-bánya épületegyüttesének is. A morvaországi Oslavanyban található 
bánya épületei 1911–1913 között épültek úgyszintén Jaroslav Jičínský megbízásából. 
A  41 méter magas betontoronnyal rendelkező aknaházat 2009-ben műemlékké 
nyilvánították, felújították, majd 2012-ben mint kávézó, múzeum és kiállítóterem 
nyílt meg, a bánya területén kialakított vidámpark részeként.52

A bányászat pécsi emlékeinek megmentése esetében azonban talán az állam, 
a város és a befektetők összefogása is kevés lett volna. Ennek az ipari örökségnek 
a sorsa ugyanis nem csupán építészeti, hanem társadalmi problémákkal is terhelt. 
A városszerkezetben általában kedvezőtlen helyet elfoglaló egykori DGT-telepek 
kisméretű lakásai gyakran túlzsúfoltak, a  lakók között sok a  munkanélküli és 
a  szociális segélyben részesülő. Magas az önkényes lakásfoglalók száma, illetve 
a  lakosság közüzemi tartozásának az összege. A keleti városrészben élők iskolai 
végzettsége elmarad a pécsi átlagtól, mint ahogy rosszabb az egészségi állapotuk 
is, részben az alkoholizmus és a drogfogyasztás következtében. Gyakran hiányoz-
nak az alapvető kereskedelmi, egészségügyi és oktatási szolgáltatások, és a lakások 
komfortfokozata is megdöbbentően alacsony. A szegényebb rétegek és a romák 
köréből kikerülő lakók arányának növekedése folytán egyre nagyobb gondként 

49 Új Dunántúli Napló 2016. február 10. 4.
50 Új Dunántúli Napló 2016. február 15. 1.
51 Kovarszki 2002: 164–165.
52 https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%AFl_Kukla – Letöltés: 2019. május 14.

021     298-315     Örökség történelem társadalom   __   IV  _  Pilkhoffer Mónika.indd   312021     298-315     Örökség történelem társadalom   __   IV  _  Pilkhoffer Mónika.indd   312 2020. 07. 20.   13:28:322020. 07. 20.   13:28:32



Eltékozolt örökség

313

jelentkezik a társadalmi szegregáció, sőt a gettósodás. Az összetett feladat meg-
valósítása során a fejlődésbe bekapcsolható részeken az épületek rehabilitációját 
az ott lakók szociális problémáinak felszámolásával együtt kellene megvalósítani. 
A  szociális városrehabilitációt prioritásként kezelő komplex teleprehabilitációs 
és foglalkoztatási projekt, a  Borbála-program Pécsett, István-aknán már kipró-
bálásra került.53 Több ország érdekelt a  „Városok a  társadalmi kirekesztődés 
ellen” című CASE – INTERREG III C projektben, mely a szociálisan és fi zikailag 
lepusztult városrészek helyreállítását célzó programok kidolgozásához teremti 
meg az együttműködést. Jelentős eredményt azonban nem sikerült elérni. S félő, 
hogy a bányászat épített örökségéből lassan nem marad megmentenivaló.

Források

Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára (MNL BaML)
IV. 1406. Pécs város tanácsának iratai.

Miniszterelnökség, Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság, Építészeti 
Főosztály
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Dobák Judit

Szempontok az ipari örökségvédelemhez 
a Diósgyőr-vasgyári munkáskolónia példáján 

keresztül 
Alkalmazott társadalomtudományi felvetések

Írásomban arra vállalkozom, hogy megpróbáljak rámutatni azokra a  legfonto-
sabb jellemzőkre, amelyek miatt a Diósgyőr-vasgyári kolónia mint ipari műemlék 
megőrzésre, megmentésre érdemes.

Az ipari örökség a műemlékvédelemben egyre nagyobb jelentőséggel bír, egy-
ben azonban óriási teher is a műemlékvédelem számára. Az ipari emlékek nagy 
része formai megoldásaiban, méretében, hasznosíthatóságában és állapotában is 
egyedi. Minden műhelycsarnok különböző méretű, a gépsorok eltérőek, és a ter-
melést befogadó terek, helyiségek egyedisége miatt a védelem gyakran indoklásra 
szorul. Melyiket védjük meg, miért éppen ezt vagy azt? Sok esetben nincs olyan, 
gyakrabban ismétlődő, jellegzetes típus, mint például az egy-egy tájegységre jel-
lemző jegyeket magán viselő lakóház vagy egy magtár esetében. A műemlékileg 
érdekesnek vélt ipari tárgyak, terek, építmények esetében alig találunk olyan 
közös vonást, amely egyértelmű támpontot adna a védelem indoklásához.

Az ipari hagyatékok megőrzését azért is kell még mindig magyarázni, mert az 
ipar az építéskori felépítményeket nem megőrzésre szánta. A legtöbb esetben egy-
szerű, praktikus célok vezérelték a tervezést. A gépsornak el kellett férnie, szük-
ség volt kiszolgáló egységekre, a daruszerkezetnek egy másik építménnyel kellett 
kapcsolatba kerülnie, kapcsolódni kellett egyéb infrastruktúrákhoz, vagy ha már 
a nehézipari példák esetén a kohászatról beszélünk, a  tűzveszélyességet, a nagy 
mennyiségű nyersanyag szállítását, tárolását, időszakos elhelyezését is fi gyelembe 
kellett venni.

Amíg például a kastélyépítészetben az egyéni és családi reprezentáció hatá-
rozta meg a külső jegyeket,1 a gyárak, az ipari épületek, munkáslakások esetében 
egy összetettebb reprezentációs törekvésről beszélhetünk. A  gazdasági aktivitás 
és az ehhez kapcsolódó hatalom az ipari építkezésben már akkor is szembeötlő 

1 Sisa 2004: 15–16.
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volt. Viszont – ismét a kastélyépítészettel összevetve – az ipari építészet általában 
nem egy-egy személyhez kötődött, hanem valamely korszakhoz vagy politikai, 
gazdasági törekvéshez. Ezért a reprezentációs törekvés nehezebben azonosítható, 
és csak látens szerepet tölt be az épületek műemléki vizsgálatánál. A reprezentá-
ciót vizsgálva a fővárosi és vidéki gyárak eltérnek egymástól. Vidéken a gyártás és 
a lakhatás szorosabb egységet alkotott, a gyár telepítésével a munkaerő szállását 
is meg kellett oldani. A kis létszámú településeken nem volt annyi szállás, hogy 
a több ezer főnyi gyári dolgozóknak lakhatási alternatívája legyen.2 A gyárak és 
a lakótelepek markáns változást hoztak a településképbe, társadalmi tekintélyük 
karakteresebb volt, amely az építkezésekben, a lakóépületekben is láthatóvá vált. 
Különösen igaz ez az olyan nagyobb, vidéki-városi kolóniákra, mint amilyen pél-
dául az ózdi, a salgótarjáni és a diósgyőri munkáskolónia.

A munkásházakat elsődlegesen a praktikum igényével tervezték. A használ-
hatóságnak gyakran alárendelték a díszítés formáit, az egyediséget. Fontos szem-
pont volt továbbá a költséghatékonyság, ami egyben az építőanyagok minőségét 
és fajtáját is erősen meghatározta (téglás építkezés3). Emellett azonban a  repre-
zentációs törekvés is azonosítható; különösen igaz ez a vidéki kolóniák igazgatói, 
vezetői lakóépületeire. 

Az ipari műemlékeknél kérdésként vetődhet fel a  termeléssel sok esetben 
együtt járó, az üzemek közelében található tájsebeknek a megőrzendő épületek-
kel együtt való kezelése. A tájseb fogalma negatív összefüggésben a pusztulással, 
a táj betegségével azonosítható. Ennek eltüntetése, megszüntetése, a rekultiválás 
igénye mint társadalmi hajtóerő összekapcsolható az ipari örökség megőrzésé-
vel. (Erre példa az oroszlányi XX. akna rekultivációs munkálatainak részeként 
kialakított, bányatörténeti emlékeket bemutató Oroszlányi Bányászati Múzeum. 
A „múzeum-táró”4 M=1:1-es makettjében a szállítóakna gépháza eredeti állapo-
tában látható, állandó múzeumként látogatható; a kapcsolódó kötélpálya részeit 
meghagyva az épületen kívül szabadtéri kiállítóhelyet is kialakítottak. A komple-
xum a város jelentős turisztikai célpontja lett.

A védelmet kívánó ipari műtárgyak mérete is korlátokat szab az örökségvé-
delem lehetőségeinek. Egy hengerelt acélt gyártó gépsor, egy nagyolvasztó vagy 
egy ívkemence mint tárgy védelme fi zikailag is problematikus. Egy csarnok, 

2 1880-1900 között a lakosságszám, a kohászat és bányászat építkezéseinek következtében meg-
duplázódott Ózd 1880-ban 5900, 1900-ban 12 ezer fős település. Diósgyőr 4300 főről 11,5 ezer 
főre, Salgótarján 4,3-ról 13,5 ezer főre növekedett. A magyarországi népszámlálások adatai 1784 
és 1990 között. https://library.hungaricana.hu/hu/collection/ksh_neda_nepszamlalasok_1900/ 
Letöltve: 2020. május 2.

3 Téglás építkezést jellemzően a tömeges építkezéseknél használtak. A téglagyár felépítésével biz-
tosították a gyárépületek és a lakóházak építőanyagát.

4 Táró: mélyművelésű bányászatban a főfeltáró bányatérség, a kitermelendő ásványi anyag meg-
közelítésére szánt épített műtárgy
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vagy több csarnok védelmét pedig még a  legharciasabb műemlékvédők is vala-
mely funkcióváltás beemelésével képzelik el. Mérete és helyhez kötöttsége miatt 
a védelem in situ megoldásokat követel. Ez azonban nem csökkenti a problémát, 
hiszen a műtárgy, épület, vagy tér egy olyan közegben helyezkedik el, amelynek 
rekultiválási igénye nagy. Jellemzően a városszerkezetben is hangsúlyosan jelen 
lévő terekről beszélhetünk, amelyek közvetlen közegében nem csak a  fi zikai 
pusztulás van jelen, hanem gyakran egy erősen deprivált társadalmi közeg is 
körülveszi az egykori ipari objektumot. A települések vezetőinek szemszögéből ez 
a közeg megoldandó társadalmi problémák forrása, és ez is olyan tehertétel, amely 
nem kedvez a  műemlékvédelmi szempontok érvényesülésének. A  megőrzendő 
terek, csarnokok, gépek, lakóegyüttesek nem csak fi zikai méretük okán jelente-
nek kihívást a műemlékvédelem számára; megőrzésük és fenntartásuk költségei 
is ijesztő terhet rónak a  hivatalokra, illetve a  műemlékvédelemhez kapcsolódó 
szervezetekre. 

A nehézipari hagyatékhoz kötődő kollektív identitás5 még küzd a közelmúlt 
történelmi eseményeinek feldolgozásával, értelmezésével, így a  várt (majdani) 
közönség is erősen megosztott. Az ipari hagyatékok megőrzésének társadalmi 
támogatottságára csak helyben számíthatnak a  műemlékvédelmi szakemberek. 
A rozsdásodó ócskavas látványa kívülállók számára érthetetlenné teszi a megóvás 
igényét. Az identitás, ami az ipari örökséghez hozzátartozik, országos viszonylat-
ban csak nagyon közvetetten értelmezhető. 

A fejlesztéspolitikai szakirodalom preferálja a  barnamezős területek rekulti-
vációját,6 hiszen az egy terület fejlesztését is megoldhatja. Azonban ma olcsóbb 
egy zöldmezős beruházást kivitelezni, és egy ún. héjjazatot felhúzni az új gyártási 
technológia számára, mint a régi épületet úgy átalakítani, hogy abban a gazdasá-
gilag racionális gyártás megoldható legyen. A kohászati területek rekultivációja, 
revitalizációja fejlesztési szakemberek szerint a technológiából következően két-
réteges talajcserével oldható meg. Ez azonban a helyszíntől függetlenül általában 
milliárdos költséget jelent.

Magyarországon belül az Észak-magyarországi régióban található a  legtöbb 
barnamezős terület, mégsem találunk egy olyan példát sem, ahol barname-
zős területen akár valaminek a  gyártását, akár szolgáltatásokat, akár bármilyen 
turisztikai létesítményt sikerrel elhelyeztek volna. A  legtöbbször barnamezős 
területként megjelölt ipari létesítmények környezeti terheltsége nyilvánvaló aka-
dálya lehet a funkcióváltásnak. A gyártás során keletkező szennyeződés a legtöbb 
esetben a  környező talaj cseréjét is megköveteli. A  kohászat esetében a  fémek, 

5 R. Nagy 2007:261–262; R. Nagy 2002: 76–77.
6 A tervezési keretekről lásd: Vidéki [et al]: 2018: A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 

102,164, 187.; Nemzeti Tájstratégia 2017-2026. 2016: 25,58,69,79.; NFT I KIOP, ROP, NFT II 
KEOP, ROP; Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program.
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üzemanyagmaradványok és egyéb, egészségre közvetlenül ártalmas anyagok 
jelenléte éppen azokat a  funkciókat zárja ki, amelyekből egy későbbi átalakítás 
során bevételek volnának remélhetők. A turizmus vagy bármely humán szolgál-
tatás kialakításához ezen feltételeket előbb meg kell szüntetni. 

A település- és területfejlesztési koncepciók középtávon rögzítik a pénzügyi 
terveket, a  hasznosíthatósági tervekhez pedig eredményindikátorokat kell ren-
delni. Az ipari emlékek helyreállításának a költségei nagyságrendileg olyan maga-
sak, hogy a középtávú mutatók terén aligha lesz pozitív a mérleg. 

A régi ipari épületek majd mindegyikét körbefonta az a település, amelyben 
az ipartelep kialakult, így nem tekinthetünk el a  mai városszerkezetből fakadó 
igényektől sem. A  települések vezetőinek jó esetben konkrét elképzelése van 
arról, hogy milyen képet szeretnének megteremteni városukról. Ilyen cél lehet 
a  túlélés, de cél lehet egy település múltjának jövőbe mutató feldolgozása is. Ez 
egy optimista felvetés, mert a  gyakorlatban a  nagyobb ipari örökséget birtokló 
települések általában csak a  legégetőbb feladatokkal foglalkoznak. Tudatosan 
csak akkor néznek szembe a problémával, ha a civil szektor részéről támadás éri 
őket (a Greenpeace vagy a  helyi zöld szervezetek akciói, helyiek bejelentései). 
Egy településnek a szennyeződés is öröksége, nem csak a megvédendő volt ipari 
létesítmény. A város vezetésének számos feladata van, és a támogatások elosztá-
sában a  műemlékek védelme nem elsődleges szempont. Az ipari létesítmények 
maradékai/hagyatékai azokat a településeket terhelik, ahol a gazdasági szerkezet-
váltásból adódó nehézipari összeomlás a legnagyobb sebet ejtette a társadalmon. 
Így a  források szűkössége még hátrébb sorolja az ipari műemlékek védelmét, 
szempontjait. 

A védelemre kiválasztott épületeknek új funkcióval való felruházása elmé-
letben számos kreatív ipari szakmát és megoldást vonz. Az ötletek nagy része 
közösségi célokat helyez előtérbe, és oktatási célok is felvetődnek; ugyanakkor 
a legritkább esetben jelenik meg az ipari célú hasznosítás ötlete, mert az épületek 
kialakítása nem minden tekintetben feleltethető meg a mai kor szakhatósági és 
technológiai követelményeinek. Pedig a  régi ipari területek a mai ipari parkok-
nak, illetve technológiai parkoknak is helyet adhatnának, amelyekhez vagyonvé-
delmi, irodatechnikai és egyéb szolgáltatások koncentrációja tartozhatna.

Ez a csomag tehető rá arra a mérlegre, amelynek másik serpenyőjében a nem-
zeti vagyon, társadalmi haszon, vagy egy nagyon távoli jövőben megtérülő turisz-
tikai bevétel ígérete fekszik. 

Az ipari örökség – és talán mindenféle egyéb épített örökség – kapcsán még 
mindig él az a beidegződés, hogy elsősorban az épületek védelme a cél. Fontos 
szempont az éppen fennálló állapot rögzítése, vagy egy múltbéli állapot visszaállí-
tása, rekonstruálása. A védelemnek azonban ez csak az egyik része. Egy műhely-
csarnok épülete vagy egy kolónia házai vagy önmagukban még nem feltétlenül 
képviselnek építészeti értéket. Értékké attól válnak, hogy bennük laknak/laktak 
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és dolgoztak a munkások, a tisztviselők, a munkásarisztokrácia, az alkalmazottak. 
Az emberek élete, a bennük megélt mindennapok összesége az, ami az épületeket 
megtöltheti tartalommal. Ezen csoportok közössége hozza/hozta létre a megőr-
zendő teret. Minden ipari egységhez rengeteg ember élete kapcsolódik. A bontási 
tervek, a födémek, falak állapota rideg számokat produkálnak. Nagyon fontos, de 
nem kizárólagos elemek ezek egy ipari létesítmény örökségként való kezelésében. 
Az építészeti kérdés nem elhanyagolható, de ha a megőrzés mögött nincs koncep-
ció, akkor sem a  funkcióváltás, sem a hasznosítás nem működhet megfelelően. 
A koncepció eredményeként azt a komplex világot kell bemutatni, amit a társada-
lom gazdasági, szociokulturális és identitáselemeinek az együttese adhat. Ebben 
helye van a helyi társadalom érzelemvilágának, identitásának, folklórjának, tárgyi 
hagyatékának egyaránt. A megőrzéssel meg kell teremteni a folytonosságot a múlt 
és a  jelen (jövő) között, amelyhez egy dinamikus települési közös gondolkodás 
is szükséges. Fontos, hogy a helyi társadalom emelt fővel tudjon visszatekinteni 
a  saját múltjára, annak veszteségeivel, kudarcaival, eredményeivel és sikereivel 
együtt. 

Az ipari létesítmények megőrzése egy olyan elméleti folyamattal kezdődik, 
amelyben több szakterületnek kell szorosan együtt dolgoznia ahhoz, hogy a meg-
őrzés sikeres lehessen. Ebben a kulturális antropológusként végzett munka csak 
egy rész lehet. Mint ahogy egy rész lehet a történész, az építész, a tájépítész, a köz-
gazdász, a  műszaki szakember feladata is, valamint az aktuális helyi és tágabb 
környezeti politika, szakpolitika, illetve mindezen területek képviselőinek párbe-
széde. Az elméleti koncepció megalkotása után indulhat el az ötletekből összeálló 
fejlesztési koncepció és a technikai megvalósítás. 

A Diósgyőr-vasgyári kolónia

A Diósgyőr-vasgyári kolónia az egykori Monarchia egyik legszebb munkáslakó-
telep-jellegű épületegyüttese, és ennek megfelelő erős védelmet kellene élveznie. 
A következőkben a fenti szempontok szerint arra teszek kísérletet, hogy igazol-
jam ezt. 

Miért kellene megőrizni a Diósgyőr-vasgyári kolóniát? 
Napjainkban a  vasgyári lakótelepet szegregátumként tartják nyilván; több 

társadalmi mutató szerint is negatív megítélésű lakóhely (alacsony az iskolázott-
ság, sok a hátrányos helyzetű gyerek, az épületállomány pedig erősen leromlott és 
ingatlanpiaci fogalmak szerint értéktelen).7

7 A szegregátum fogalmának tisztázásakor alapul lehet venni a KSH defi nícióját, amely azokat 
a területeket nevezi szegregátumoknak, ahol az aktív korú népességen belül a legfeljebb álta-
lános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők 
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A kolónia első házait 150 évvel ezelőtt építették. Feltehetnénk a  kérdést: 
miért lett egy egykor virágzó lakótelepből szegregátum? Vagy mindig is az volt? 
Fizikailag mindig is különálló, a környező településektől építészeti megoldásai-
ban is eltérő, mondhatni tájidegen megjelenésével a  kolónia nem ágyazódott 
be a  városba, amely körbeveszi. Lakói is más országokból, az Osztrák–Magyar 
Monarchia távoli területeiről érkeztek, idegenek voltak, nem beszélték a  kör-
nyékbeli településen élők nyelvét. A  kolóniát és az ipartelepet, melyhez tarto-
zott, gazdasági-politikai szempontoktól vezérelve hívták életre,8 és az ország 
fejlődése szempontjából stratégiai fontosságú ipari központként telepítették. Ez 
okokból a  kolónia nem tudott gyorsan szervesülni a  környező települések szö-
vetébe. A kérdés ezért sokkal inkább az, hogy miért nem engedjük a természeti 
és társadalmi folyamatokat szabadon érvényesülni? A politikai okok megszűntek, 
a gazdasági érdekek elmúltak; a helyi ipar stratégiailag még talán érdekes lehet, 
de sosem lesz többé súlyponti pozícióban. Miért fontos a kohászat és a kolónia 
értékeinek a  vizsgálata, és az épületállomány megmentése, megőrzése? Miért 
ragaszkodunk egy olyan életvilághoz,9 amely egyrészt elmúlt, másrészt megítélé-
sében is sok fejtörést okoz, és nem rendelhető mellé olyan társadalmi érték, amely 
kizárólagosságát és mindenáron való megmentését indokolná? 

A fenti, szándékoltan szkeptikus kérdésfelvetések természetesen nem az én 
valódi kétségeimet tükrözik. Ugyanakkor ezek a  kérdések valóban léteznek, és 
rendre fel is bukkannak a helyi diskurzusban, tükrözve azokat a jelenkori dilem-
mákat, amelyekkel a helyi társadalom az ipari emlékek kapcsán szembesül. 

A Diósgyőr-vasgyári kolónia, a  Diósgyőri Vasgyárban dolgozók számára 
létrehozott minta-lakótelep, Miskolc legnagyobb munkáslakótelepe. A  gyárat 
a „magyar ipari forradalom” első nagyobb állami beruházásaként 1867-ben kezd-
ték el építeni. A vasgyári kolónia a telepítéskor a régió legnagyobb lakótelepe volt 
és országos viszonylatban is a legnagyobb munkáskolóniák közé sorolható.

aránya mindkét mutató esetében magasabb, mint 50 százalék. A helyi értelmezések eltérnek 
ettől. Az önkormányzatok a szegregátum lehatárolásakor egyéb tényezőket is alapul vehetnek 
(alacsony infrastruktúra, segélyezési formák, lakhatási körülmények, a környező településrész 
állapota). A városfejlesztési tervekben a kolónia lakosságának megközelítően 15%-át sorolták 
szegregátumban élők csoportjába. A kolóniában vannak rendezett, összkomfortos, igényesen 
kialakított és fenntartott házak, utcák, motivált vagy motiválható lakóközösséggel. Az itt talál-
ható intézmények (kórház, iskolák, plébánia) jó állapotúak, nem sorolhatók a szegregált tele-
pülésrészhez. (A munkanélküliség itt 30%, viszont 70 % fölött van a legfeljebb 8 osztályt végzők 
aránya.) Az interjúkban, az önkormányzati üléseken azonban a kolónia egészét szokták ezzel 
a fogalommal leírni, amely ugyan nem felel meg egyetlen szegregátum-defi níciónak sem, de 
jelzi a szlömösödési folyamat gyorsulását. Vö: Miskolc ITS – III 2013: 104-105.

8 Dobák 2012: 38.
9 A „Meghatározó jelek, szimbólumok” szerep- és jelentésváltozásáról ld. Török 2005: 7-14.
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A Diósgyőr-vasgyári kolónia napjainkban tipikusnak mondható abban az 
értelemben, hogy rá is jellemzőek a nehézipari üzemek bezárása nyomán Euró-
pában mindenütt jelentkező gazdasági és társadalmi problémák: ilyen problémák 
például a  (tartós) munkanélküliség, a  barnamezős területek rekultiválásának 
szükségessége, a szlömösödés, a helyi közösség belső feszültségei, illetve a város-
rész egyre inkább negatív megítélése. Egyedi abban az értelemben, hogy a  150 
éves Diósgyőr-vasgyári munkástelep fi zikai környezete: a  lakóházak, a  térszer-
kezet, a  régi gazdasági épületek helye, az azokra való eljutás lehetősége, vagyis 
a közlekedési utak, főbb terek a rekultiváció hiányában nem változtak. Az épüle-
tek nagy része, az építés-korabeli vörös téglás architektúra jelentős részben meg-
maradt.10 A  pénztelenség muzeológiai szempontból itt előnyként is felfogható, 
hiszen jelentős átalakításokra nincs pénze sem a városi önkormányzatnak, sem 
a  tulajdonosoknak. Egyedi a  mérete miatt is: a  mai Magyarország területén az 
egyik legnagyobb munkáslakótelepnek számít, a legnagyobb lakónépessége 1868 
óta közel 9000 fő volt.

Az akkor Gyarmat11 néven jegyzett lakótelepet önellátóra tervezték. Köz-
igazgatásilag Diósgyőrhöz tartozott, de Nagy-Miskolc létrejöttéig folyamatos 
küzdelmet vívott a  közigazgatási függetlenségért. Miskolctól és Diósgyőrtől 
a telepítéskor néhány kilométer választotta el, amely távolság mára eltűnt, a város 
körbenőtte a telepet. Az önállósági törekvés az építészeti hagyatékban ma is fel-
lelhető12: iskola, kórház, gyógyszertár, szakorvosi rendelő, három templom három 
felekezet számára, kereskedelmi egységek, tűzoltóság, fürdő, közösségi terek, 
országos rendszerbe kapcsolódó vasútvonal vasútállomással. A  telepet komplex 
módon, számos funkciót ellátó városnegyedként tervezték meg, és olyan keretet 
teremtettek a gyár dolgozóinak, hogy a stratégiai központként is jegyzett vasgyár-
hoz lojális munkaerő helyben elégedett legyen, és hosszabb távon telepedjen le. 
A  lakáscélú és középületeket a  környék és a  kor elvárásaihoz mérten is magas 
igényességgel tervezték, építették. A  munkahelyi hierarchiában hasonló helyet 
betöltő dolgozók ugyanabban az utcában, sőt ugyanolyan otthonban laktak, mert 
utcánként különböző típustervek szerint épültek a házak.13 Az épített környezet 
látványelemeiben is jelezte a gyári rangokat. A megőrzött építészeti örökség tehát 
összefügg a helyi társadalom történetével; a lakótelep mai állapotában is alkalmas 
azoknak a  munkásközösségek életében meghatározó hierarchiáknak a  bemu-
tatására, amelyek nem csak Diósgyőrre, hanem a  legtöbb nehézipari üzemre 

10 Vö. Dobák 2008.
11 Gyarmat, Gyári telep, Telep, Diósgyőr-vasgyári gyártelep néven is szerepeltették a hivatalos ira-

tokon, de a köznyelv gyári gyarmat, gyarmat, kolónia néven hivatkozott a lakótelepre. A koló-
nia elnevezés csak 1945 után használatos. A Gyarmat kifejezést használták az első tervrajzokon.

12 A függetlenedési törekvésekről lásd bővebben: Dobák 2009
13 Olajos 1998: 39-50.

022     316-340     Örökség történelem társadalom   __   IV  _  Dobák Judit.indd   322022     316-340     Örökség történelem társadalom   __   IV  _  Dobák Judit.indd   322 2020. 07. 20.   13:41:372020. 07. 20.   13:41:37



Szempontok az ipari örökségvédelemhez 

323

jellemzőek voltak. Akár laikusok számára is élmény lehet az egykori társadalmi 
rétegződés és a térszerkezet összevetése, megtapasztalása. 

A gyarmaton csak a gyárral kapcsolatban álló dolgozók lakhattak. Magántu-
lajdonú ingatlan nem volt; minden lakóház felett a gyár (az állam) rendelkezett, 
és egy-egy lakó csak addig maradhatott, amíg aktív munkaerőként a gyár igényt 
tartott rá.14 A  munkahelyi és lakóközösségi viszonyok ilyen átfedése tette lehe-
tővé, hogy a viszonylag gyorsan, 30 év alatt felépített kolónia gyorsan elinduljon 
a helyi társadalommá alakulás útján, egy jól működő, szerethető lakótelep jöjjön 
létre annak ellenére, hogy a dolgozók között sokféle anyanyelvű és nemzetiségű 
család megtalálható volt.

A diósgyőri kohászat állami tulajdonban volt a  rendszerváltásig. Ez egyrészt 
jelentős szerepet játszott az itt dolgozó generációk identitásában, másrészt az állami 
tulajdonú gyár működésének fi nanszírozása is eltért apiaci alapon működő magán-
vállalatokétól, ami a dolgozók szempontjából biztosabb munkahelyet jelentett, mint 
ha a piaci folyamatokra gyorsan reagáló magániparban vállaltak volna munkát.

A diósgyőri kohászat először az ország vasúthálózatának fejlesztésében kapott 
jelentős feladatokat. Itt gyártották a  vasúti síneket, később a  vasúti járművek 
nagyobb alkatrészeihez volt a gyár beszállító. A 20. század első évtizedéig kísérleti 
technológiai alkalmazások jellemezték a gyárat; a gyárban feladatot ellátó szak-
emberek a  nyugati gyárakban szerzett tapasztalataikat kamatoztatták, műszaki 
területen is jelentősen hozzájárulva a  magyar ipar fejlődéshez. Az üzemekhez 
számos olyan szakember neve, életpályája kapcsolódik, akiknek munkássága nem 
csak helyi, hanem országos, sőt világviszonylatban is jelentős volt. A teljesség igé-
nye nélkül néhány fontos név a diósgyőri vasgyártás történetéből: Péch Antal,15 
Kerpely Antal,16 Técsey Ferenc,17 Katona Lajos,18 Topiczer János,19 Weigl Ernő,20 
Schőn Gyula,21 Zambó Pál,22 Sziklavári János. Ide sorolható Galamb József23 is, 

14 A lakás havi bérleti díját 2-3 napi keresetből ki lehetett fi zetni; a lakbért a fi zetésből vonták le.
15 Péch Antal (1822-1895), bányamérnök, elméleti és gyakorlati szakember; a selmeci bányakerület 

igazgatójaként felügyelte a diósgyőri gyárat.
16 Kerpely Antal (1837-1907), kohómérnök, vaskohászati professzor, a diósgyőri gyárban számos 

újítást vezetett be.
17 Técsey Ferenc (1838-1907), mérnök, a  Siemens-Martin acélgyártás diósgyőri és általában 

magyarországi bevezetője, a gyár átszervezője, kir. tanácsos műfőnök (gyárigazgató). A kolónia 
nagy része az ő igazgatása alatt épült.

18 Katona Lajos (1866-1933), kohómérnök, a kovácsüzem irányítója.
19 Topiczer János (1862-1928), a Megiston-gyorsacél feltalálója.
20 Weigl Ernő (1900-1975), kohómérnök, metallurgiai szabadalmak fűződnek a nevéhez.
21 Schőn Gyula (1897-1979), a hengermű vezetője.
22 Zambó Pál (1919-1978), kohómérnök, az LKM főmérnöke; műszaki igazgató, majd vezérigazga-

tó-helyettes volt.
23 Galamb József (1881-1955), mérnök, a Ford gyár detroiti üzemének főkonstruktőre. http://www.

sztnh.gov.hu/hu/magyar-feltalalok-es-talalmanyaik/galamb-jozsef
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aki első munkahelyén, a diósgyőri vasgyárban műszaki rajzoló volt. A kohászat 
és gépgyártás hazai szakemberei valamilyen módon mind kapcsolatba kerül-
tek a  miskolci üzemekkel, így egy technikatörténeti, technológiatörténeti köz-
pont kialakítása nem csak fi zikailag lenne indokolt a  vasgyár területén, hanem 
a  műszaki tudományok szellemisége szempontjából is megalapozott választás 
lenne.

A gyár katonai-stratégiai és geopolitikai helyzete a  trianoni békeszerződést 
követően átrendeződött. A telepítéskor fennálló tényezők - a határoktól távol eső, 
védettfekvés, kereskedelmi csomópont, vasúti összeköttetés a felvidéki bányákkal 
- egyszerre szűntek meg. Miskolc, Diósgyőr és a  diósgyőri kohászat mint gaz-
dasági ág egyaránt új szerepkörbe kerültek. Jóllehet az új határok között komoly 
erőpróbákkal kellett szembenéznie, a  diósgyőri gyár országos viszonylatban 
mégis a korábbinál nagyobb jelentőségre tett szert, ami a gyári dolgozók identitá-
sában is látványosan megjelent. 

Ahogyan a kolóniát Miskolc körbenőtte,24 annak elszigeteltsége is csökkent, 
és a telep egyre több szállal kötődött a környezetéhez. Diósgyőrt 1950-ben Mis-
kolchoz csatolták, így a Diósgyőr-vasgyári kolónia is Miskolc része lett további 10 
egyéb környékbeli településsel együtt.

Miskolc légifelvételein ma a  két gyár és a  köztük elhelyezkedő kolónia 
(1. ábra) egyetlen nagy rozsdafoltként rajzolódik ki. A városszerkezetben Miskolc 
egyik legforgalmasabb útvonala mentén helyezkedik el, a kolónia északi pereme 
kikerülhetetlenül jelen van a városképben a miskolciak és a turisták számára egy-
aránt. A kolóniát annak déli peremén rossz minőségű út határolja, amely ipari, 

24 A diósgyőri kötődés „Nagy-Miskolc” létrejöttével 1950 közigazgatásilag is egy egység lett.

1. ábra. A Diósgyőr-vasgyári kolónia légifelvételen, 2008. Fotó: Kocsis Zoltán.
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kerülő útvonal. A kolónia megítélése az elmúlt évtizedekben sokat romlott, álta-
lános depriváltság és félelemérzet kapcsolódott hozzá,25 pedig a  közbiztonsági 
adatok nem rosszabbak, mint Miskolc más területein; de mivel szegregátumként 
gondolkozik róla a  város, egy-egy betörés, vagy személy elleni támadás sokkal 
nagyobb visszhangot kap, mintha ez a belvárosban vagy egy másik lakótelepen 
történt volna.26 Egy-két csomóponttól eltekintve a kolónia házai és térszerkezete 
még mindig hordozzák azt a kisvárosi hangulatot, ami a 20. század utolsó harma-
dáig jellemezte a lakótelepet.

Az egymást követő önkormányzatok felvetés-szinten kezelik a  kolónia tár-
sadalmi, építészeti, műemlékvédelmi problémáját. A  helyi védelem alá tartozó 
utcaképi változtatásokat nem ellenőrzik, a  védettséghez nem tartoznak szank-
ciók. A város számára problematikus a magántulajdon és a közösségi tulajdonok 
keveredése. A kolóniában a privatizáció időszakában sok ház elkelt, de jelentős az 
önkormányzati bérlakásállomány is.

A kolónia házai nem egyenként képviselnek építészeti értéket. Nem lehet 
rámutatni egy-egy olyan épületre, amely annyira értékes, hogy kiemelve, vagy 
elkerítve, felújítva minden áron meg kellene menteni. Az itt található házak 
értéke együttes hatásukban rejlik: az egymásmelletti ismétlődésekben, a  vörös 
téglás architektúra következetes használatában, a telep hangulatában érhető tet-
ten. A terület egy olyan városrészt alkot, amelynek építészete emberléptékű; az ott 
sétáló, illetve a kolóniában élő emberek számára ezek az építészeti arányok kom-
fortosak. A kolóniában nem találunk vertikális kiugrásokat. Kizárólag a gyárban 
és a telep peremén épült irodaházak, illetve a kórházi létesítmények között van-
nak magas épületek, maga a telep horizontális jellegű a földszintes és egyemele-
tes házak dominanciája miatt. A kolónia térszerkezete megadja azt a kiscsaládi, 
családi, kisközösségi hangulatot, amelyet például a  panelépítészet, vagy az új, 
korszerű anyagokból felépített lakóparkok nem fognak megadni. Hangulatot 
nehéz megmenteni, és a fejlesztési projektszemléletben ez manapság kezelhetet-
len szempont, mivel a  szempontrendszer ilyet nem tartalmaz; a  hangulat nem 
szerepel az indikátorok között.

A kohászat és a  vele szoros kapcsolatban lévő gépgyár az 1970-es években 
30 ezer főt foglalkoztatott. Ennek az óriási létszámnak a nagy része Miskolchoz 
kötődött. Nem csoda tehát, hogy a mindenkori városvezetésben is sokan vannak, 
akiknek konkrét, pozitív gyerekkori emlékei, saját élményei vannak a kolóniával 
és a gyárral kapcsolatban. Az a pozitív identitás, ami a kolóniát széppé varázsolta, 
még ma is tetten érhető a gyárban dolgozók leszármazottait hallgatva.27 Emiatt 

25 Lásd bővebben: Dobák 2018.
26 A Miskolc-Vasgyári Rendőrőrs neve elhallgatását kérő alkalmazottjának közlése. 2017. augusz-

tus; B.I. helyi szociális ellátásban dolgozó szíves közlése alapján. 2016. november.
27 Interjú T. L. helyi lakossal, 2017. augusztus. Az interjút készítette és birtokolja a szerző.
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a kolónia lerombolása még nem indult el, mert a kolónia olyan erősen gyökerezik 
a társadalmi emlékezetben, hogy azt egyetlen önkormányzati vezetés sem merte 
eddig megbolygatni.28

A területrész teljes megmentése nagy anyagi terhet jelent egy olyan, egyéb-
ként is rossz gazdasági és társadalmi helyzetű városnak, mint Miskolc, hogy azt az 
önkormányzat egyedül nem tudja megoldani. A Miskolc 2014-ben készült integ-
rált településfejlesztési stratégiájában a  kolónia megmaradt részének felújítása 
megjelenik ugyan, mint fejlesztési lehetőség, de az óvatos megfogalmazásokból 
és a feltételes mód következetes használatából az olvasható ki, hogy az elképze-
lésekhez konkrét lépések még nem tartoznak: „Az akcióterülethez tartozik a 19. 
században épült, vöröstéglás épületekből álló Vasgyári kolónia, amely egykoron 
modernnek számító, mára lepusztult lakóépületeket jelent. Ennek a kolóniának 
a rehabilitációja egy pilot projekt keretében kezdődhetne el, ami újra növelhetné 
a terület város életében betöltött szerepét. […] A fejlesztésekkel három fő funk-
ciót kapna a terület: egy részén iparterület, lakóövezet, illetve kulturális, sport- és 
rekreációs központ hozható létre. […] A  komplex hasznosítás egyik lehetséges 
módja egy olyan vásárváros távlati kialakítása, amely a kelet-közép-európai tér-
ség (visegrádi) országok ipari termelői számára kínál felületet.”29 

A gyár két gazdasági szerkezetváltást is megélt. A  munka- és munkáshi-
erarchiát a  tervgazdálkodás az első hároméves terv életbelépésétől, 1947-től 
kezdve jelentősen átalakította. A kolóniában megjelent egy, a kolóniához koráb-
ban kevéssé vagy egyáltalán nem kötődött társadalmi réteg (ingázók, átmeneti 
segédmunkások, faluról érkezett, „gyorstalpalón kiképzett szakmunkások”). Ezt 
a társadalmi változás az épített környezetet nem befolyásolta jelentősen. A privát 
tér egyre jobban elkülönült a  közösségi terektől. A  kerítés jellege e tekintetben 
szimbolikus: az interjúkban ez a fajta határmegvonás a többgenerációs vasgyári 
szakemberek és az ingázók, frissen betelepített közösségek közötti különbségek 
említésében rendre megmutatkozott, verbalizálódott.

Az 1989-90-es rendszerváltást követően a  második gazdasági szerkezetvál-
tást privatizációs folyamat is kísérte. Ennek során a gyár és a kolónia véglegesen 
elvált, így a lakótelep nem kötődött már sem a gyárhoz, sem a vasipari szakmák-
hoz. A kolónia házaiban 1985-ig a lakók a jelentősebb átalakításokat csak a gyáron 
keresztül kezdeményezhették, és a javításokat a gyár alkalmazottai végezték (még 
egy egyszerű izzócserét is). A 80-as évek végére a lakóépületek nagy részében für-
dőszoba és wc került kialakításra, így az épületállomány komfortfokozata emel-
kedett. Ennek nagy részét még a gyár fi nanszírozta. 

28 Interjú T. L. helyi lakossal, 2017. augusztus. Az interjút készítette és birtokolja a szerző.
29 Miskolc Integrált Területfejlesztési Stratégia (ITS) 2014: 44-45. 2014-2020 közötti tervezési idő-

szakra szóló dokumentum.
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A gyári dolgozók 1991-től30 nagyon kedvező feltételekkel vehették meg az 
épületeket, lakásokat. A  lakások a  kolónia megépülése óta ekkor kerültek elő-
ször magántulajdonba. A tulajdonviszonyok változása jelentős migrációt indított 
el Miskolc városán belül és kívül egyaránt. A  kolóniában lakó szakmunkások 
nyugdíjas éveikre Miskolc más városrészeibe áramlottak, de sokan a  térséget is 
elhagyták. Ezzel párhuzamosan a faluról Miskolc felé tartó migrációs folyamatok 
is ide tartottak, és a  térség falvaiból korábban Miskolcra költözött, de az Avasi 
lakótelepet megszokni nem tudó lakosok is nagy számban költöztek a vasgyári 
kolóniára. Mindez erős deprivációs folyamatot és gettósodást indított el.

A kolónia épületeinek története

Olajos Csaba építész (aki gyerekkora révén kötődik a  kolóniához) feldolgozta 
a kolónia épületeit, munkája tehát jó szakmai alapot biztosít a műemlékvédelem 
számára. A kolónia kiépítésénél négy karakteresen elválasztható időszakot külön-
böztet meg:31 

1. Az ideiglenes házak és az első házak építési korszaka: 1868–1877, 
2. a kolónia intézményhálózatának kiépülése: 1878–1908, 
3. az ún. százház felépítése: 1909 –1914,
4. és a két világháború éveit is felölelő korszak építkezései: 1914–1944. 

A leírás megjelenése óta kiegészíthetjük a korszakolást újabb 3 csoporttal:

6. A második világháború utáni rendeződés, építészeti stagnálás: 1945–1985,
7. a privatizációtól a gyár bezárásáig tartó időszak: 1985–2000,
8. és az üzemek bezárása utáni időszak: 2000-től napjainkig.

Az ideiglenes, illetve az első állandó épületek építési korszakában az akut elszál-
lásolási problémákra kerestek megoldást. Ebben az időben a gyárra és a majdani 
kolóniára is az átmenetiség jellemző. Jórészt fából készültek ideiglenes épületek, 
de ezeket az épületeket csak leírásokból, fényképekből ismerjük. 1871-re 841 épü-
let készült el, amelyben már nagyobb alapterületű kettős munkásházak is megta-
lálhatók voltak. 

Európában, de Észak-Amerikában is egyre több munkáslakótelep épült 
hasonló elképzelésekkel. Az alkalmazott vezetők és mérnökök a legtöbb esetben 
Európa több nagy vasgyárában megfordultak, ahol a munkások körülményeibe 

30 Az 1991. XXXIII. tv tett lehetővé, hogy az önkormányzatok értékesíthessék vagyonukat.
31 Olajos 1998: 39-50.
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is betekintést nyerhettek. Nem tudjuk, hogy a kolónia házait ki tervezte; a köz-
épületek jelentős része Szvetlik Mátyás nevéhez köthető. A  később publikált 
típustervek közül néhány sok hasonlóságot mutat. Meissner Alajos nyugalmazott 
vasúti főmérnökként járt végig több munkáskolóniát, és közölte a házak terveit és 
homlokzatrajzait a Magyar Mérnök- és Építészegylet Közlönyében. Így hírt adott 
New York, Tokió, Liège, Párizs, London, Le Havre, Marseille, Fiume munkásla-
kótelepeiről, a dél-magyarországi csángó telepekről, valamint a diósgyőri vasgyár 
munkástelepéről is.32 (2. ábra) A  házak alaprajzainak közlésén túl több esetben 
találunk az életmódra, tulajdonviszonyra, a  telepek nagyságára vonatkozó 

32 Meissner Alajos: Észak-amerikai kisebb lakóházak és munkáslakások. MMÉEK. 1895. 300-304.; 
Tokio munkáslakásai. MMÉEK. 1893. 312-316.; A  diósgyőri vasgyár munkástelepe. MMÉEK. 
1889. 374.; Munkáslakások Lüttichben és környékén. MMÉEK. 1894. 266-270.; Munkáslakások 
Párizs környékén. MMÉEK. 1898. 19-21.; A londoni munkásosztály lakóházai. MMÉEK. 1887. 
366-372.; Olcsó munkás¬lakásokat építő társulat Havre-ban. MMÉEK. 1893. 350-353.; Mun-
káslakások Marseille-ben. MMÉEK. 1898. 51-54.; Fiume munkástelepei. MMÉEK. 1892. 51-54.; 
Délmagyarországi csángótelepek. MMÉEK. 1891. 277-278.;

2. ábra. Meissner Alajos: A diósgyőri vasgyár munkástelepe. Magyar Mérnök- és Építész-
Egylet Közlönye 1889. 374.
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leírásokat, amelyeket Meissner néhol összevet a  hazai viszonyokkal is. A  diós-
győri kolónia építkezéseire tehát a Meissner által leírt külföldi példák nem voltak 
nagy hatással, hiszen a típustervek többsége a szerző tanulmányának publikálása-
kor Diósgyőrben már megvalósult.33

Azt viszont látni lehet Meissner publikációi alapján, hogy az építkezések 
körül, illetve a  munkások lakhatásával kapcsolatban majdnem mindenhol 
hasonló gondokkal küzdöttek, hasonló megoldásokat alkalmaztak. Diósgyőrben 
a telkek kiosztásánál az egyes lakásoknak saját bejárata van, amely a telekre néz. 
Az emeletes négyesosztatú házakban is 2-2 lakásnak legalább oldalsó bejárata 
van. Így lehetővé vált minden lakó számára a saját földterület, kiskert használata. 

Az építészeti minták használata annyira sokrétű, hogy a  lakótelep építészeti 
együttesként is felfogható és védendő lenne. Találunk elemekben hasonlóságot, 
de ezen elemek keveredése nagy. A  telkek kiosztása amerikai munkásházakra 
hasonlít, kerüli a  belső udvaros kialakítást. A  kettős és a  négyesosztatú házak 
többsége utcafrontos. 

A térhasználat és a házak felépítése angolszász mintát követ,34 a lakótelep tér-
szerkezete pedig a  derékszögű és szigorúan párhuzamos utcákkal német minta 
alapján épülhetett. A lakásbelsők térhasználata nem követte a pesti bérházakra jel-
lemző zsúfolt, a tér kizsigerelésére35 törekvő gyakorlatot, de a lakóházak többségét 
térpazarlással sem vádolhatjuk. A lakások egy részében megtörtént a vezetékes víz, 
valamint a fürdőszoba kiépítése. Ez a német gyári munkáslakásokra jellemző volt, 
egészségügyi szempontok miatt. Nem találunk tisztaszobát, vagy tisztaszobaként 
funkcionáló helységet a  lakásokban, a  parasztházakkal csak a  konyha gyakori 
használata mutat csak párhuzamot. Az elnevezésekben sem jelenik meg átvett 
mintára utaló szó. Alsó középosztályi jelleggel ruházta fel a  már betagozódott, 
elismert szakmunkás családokat az a tény, hogy a használt lakás a család privát 
tere maradt. Tilos volt a bérelt lakóegységet további bérletbe kiadni, és a tilalom 
alól az ágybérletek sem képeztek kivételt.36

Az utcák számmal való megjelölése is az amerikai példát követi, a  legelső 
utcák számot kaptak. Ez gyakorlat volt minden olyan telepszerű építkezésnél, 
ahol az épületeket ideiglenesre tervezték. Csak 30-40 évvel a  kialakulás után, 
amikor a házsorok már szervesültek, akkor kaptak nevet.

Ahogy Liège-ben, úgy a  diósgyőri kolóniában is fontosnak tartották, hogy 
a  házak különbözzenek; még ha típusházakról volt is szó, cél volt az, hogy az 

33 Dobák 2008: 52.
34 Buzinkay 1992: 14-17.
35 Buzinkay 1992: 14-17.
36 Vö. „az al- és ágybérlők aláásták a munkáscsaládok „magánéletét”, amely áttetszővé lett a kívül-

állók számára a család és az idegenek közötti éles elhatárolódás hiánya folytán.” Lásd Daunton 
1992: 186.
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épületek legalább ornamentikájukban eltérjenek. Párhuzamokat találunk a telkek 
kialakítása terén is: ahogy az az angolszász munkáslakótelepekre jellemző volt, 
igyekeztek itt is minden egyes lakóegységhez kis zöldterületet biztosítani.

A kolónia második, építészetileg karakteresen elkülöníthető korszaka az 
1878 és 1908 közötti időszak. Ekkor épült ki a Gyarmat egészen a Szinva-patakig. 
A még mindig nagyszámúnak mondható lakóház építése mellett azonban ennek 
a  korszaknak a  legfontosabb eleme az intézmények kialakítása volt. A  lakhatás 
funkcióján túl a  telep elindult a  közösséggé alakulás útján. Az első munkásge-
neráció gyerekei is aktív korba értek, így az alapellátáson túl egyre több közös-
ségi funkciójú, szolgáltató épületre volt szükség. Ekkor épült a ma Angyalvárnak 
nevezett emeletes épület, jórészt egyedülállók részére. Elkészült a  kórház terve, 
felépítették a fi úiskolát, a leányiskolát, a gőz- és kádfürdőt, mészárszéket, gyógy-
szertárt, postát és távírdát. 1900-ra elkészült a kórház, a  fogyasztási szövetkezet 
épületét kibővítették, és várócsarnokot is építettek. 1905-ben elkezdődött a római 
katolikus templom építése is, amelyet 1908-ban fejeztek be. Ekkorra Miskolc és 
Diósgyőr között már villamos vasúttal utazhattak a munkások.

A következő építészeti korszakban (1909–1914) az ún. „százházzal” a kolónia 
a Szinva bal oldalára is kiterjedt. Ez a lépés több szempontból is fontos. A kolónia 
egységébe ezek az épületek nem tudtak illeszkedni, a Szinva-patak pedig fi zikai-
lag is elválasztotta az ideiglenes szálláshelyű dolgozókat a tősgyökeres vasgyári-
aktól. (A „százház” egy évszázadon át folyamatos feszültségforrás volt a kolónia 
életében, aminek végére a 2014-es stadionépítés tett pontot. Ekkor a bérlakásként 
működő, önkormányzati tulajdonú házak jelentős részét az önkormányzat eldó-
zerolta, bár a házak maradékai még most is látszanak. A kolónia itt áll a leginten-
zívebb kapcsolatban a várossal. A Miskolcot átszelő villamos útvonaláról, amely 
egyben turisztikai útvonal is, a  kolónia leromlott házai, vagy annak maradékai 
láthatók. A kolónia megítélésében ezért ez a rész jelentős szerepet játszik annak 
ellenére, hogy a  kolónia értékesebb területei mindig is a  Szinva jobb oldalán 
helyezkedtek el. Szimbolikus, hogy a Szinva folyó bal partján, az épületállomány-
tól fi zikailag is elkülönülő teleprész utcasorai sosem kaptak nevet, az ideiglenes-
ségüket elnevezésben – Számozott utcák – is fenntartotta a helyi közösség.)

Az első világháborút és a Horthy-korszakot felölelő időszakban (1914–1944) 
jórészt a foghíjtelkek beépítése, valamint az intézmények bővítése, átalakítása tör-
tént meg. Ekkor épültek az üres telkekre az ún. Szovjet-házak37 és további mun-
kás- illetve tisztviselőházak is. 27 épületben mintegy 71 lakást adtak át ebben az 
időszakban.

Az 1944 és 1985 közötti korszak az átalakítás időszaka volt a  telep életében. 
Ebben az időszakban sem területileg, sem a lakásállományt tekintve nem bővült 

37 Nevüket az ott élő munkások találták ki, utalva arra, hogy ezek a  Tanácsköztársaság idején 
épültek. Olajos 1998: 75.
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a kolónia. A háborús támadások során néhány ház megsérült, de jelentősebb kárt 
csak a gyár épületei szenvedtek. A következő korszak határát a tulajdonban bekö-
vetkező változás adja: a gyári lakótelep a bölcsődével, óvodával, általános iskolá-
val együtt a 80-as években a városi tanács kezelésébe került.”38 

A második világháború végétől kezdve a kolónia házaiból nem költöztették 
ki azokat a  családokat, ahol a kereső kiesett a munkából. Ezt megelőzően jobb 
esetben az özvegy az egész családdal a barakklakásokban kapott helyet, és egy-
egy tragédia után néhány héten belül költözniük kellett. 

1991-től lehetővé vált a lakóépületek megvásárlása. A lakók a feltételezett piaci 
árhoz képest 60-70 százalékkal olcsóbban vásárolhatták meg a használt ingatlant. 
Az egyéni igények elsőbbséget élveztek a felújítások során, és a házak eredetisé-
gének megóvását kevesen tartották szem előtt. A lakásokat fürdőszobával bővítet-
ték, toldottak, egybeépítettek, tetőtéri átalakításokat végeztek, ablakokat falaztak 
be. A vasgyári lakásoknak jelleget adó egységesség erősen kopott. Ez a folyamat 
azóta is tart. Az ott élőknek sem igényük, sem lehetőségük nincs fi gyelembe venni 
a helyi szabályozásokat. 

A kolónia egésze jelenleg helyi védelem alatt áll. A  szabályozás azt jelenti, 
hogy az épületeket csak az eredeti jelleg megtartásával lehet átalakítani. Kerí-
tésként csak átlátszó, az utca összképét nem befolyásoló határoló elemeket lehet 
állítani. A gyakorlatban ez sok helyen sérül. A tulajdonosok legtöbb esetben nin-
csenek tudatában annak, hogy a helyi védelem kiterjed a lakásukra vagy a keríté-
sükre. A helyi védelem mellé sem ellenőrzés, sem szankció nem társul, ezért ezen 
szabályzatot csak elvétve tartják be, emiatt sok helyen láthatunk torz tákolmányo-
kat, ideiglenesnek látszó megoldásokat.

A kolónia házait és intézményeit kezdetben egységesen kb. 80 centiméter 
magas fakerítés kerítette be, amit az 1960-as években vasoszlopra kifeszített drót-
kerítés váltott fel. A kolónia kertjeibe beláthattak az utcai járókelők. Ez a  látha-
tóság a kolónia zárványszerű létének oldódásával egyre jobban feszélyezte az itt 
lakókat. A helyi védelmet kijátszva átlátszatlan kerítés helyett ipari náddal fedik 
a magas drótkerítést. Így nem csak a jelleg tűnik el, hanem igénytelen, lepusztult 
hatást is keltenek a kerítések. A kolónia lakóinál természetes igény a modern épí-
tett környezet kialakítása, de ez az elvárás sokszor szemben áll az ipartörténet és 
az építészettörténet szempontjából értékként megjelenő épületek fenntartásával. 

A kolónia házai között rengeteg típust találunk; ezek több csoportba osztha-
tók. A legrégebbi házak a lakótelepen az iker-lakóházak, amelyek a kolónián két 
típusba sorolhatók. Mindkettő földszintes típus, és épületenként két lakást fog-
lal magában. A két típus méretben és a padlásfeljáró kialakításában különbözik, 
valamint a külső fal a kisebb épületek esetében vakolt, a másik téglaburkolattal 

38  Boros 1995: 93.
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van ellátva. A lakások kb. 35 m2 területűek; bennük egy szoba, egy konyha, vala-
mint egy kamra található. A  lakásokhoz az udvar hátsó területén mellékhelyi-
ség tartozik. Az utcafrontra másfél méter magasan induló, kis ablakok nyílnak. 
A szoba-konyha eredeti elosztása nem teszi lehetővé ma gyakran használt bútor-
darabok elhelyezését. Így például a  szekrénysor nem állítható fel a  két ablak 
között. Ennek megoldásaként a helyiek nem a belső tárgyi rendszeren módosíta-
nak, hanem a kis ablakok befalazásával, a helyiségek egybenyitásával oldják meg 
a  használhatóságot. A  természetes fénynek pedig a  ház oldalán nyitnak helyet. 
Mivel a jelleget megtartani kötelező, a vakablakok kialakításának széles tárházát 
találjuk. Így a levakolt, hengerelt, tapétázott vagy faburkolattal ellátott felületektől 
kezdve a műanyag redőnyig számos variáció fellelhető (3. ábra).

A két- és háromszobás ikerlakóházak fürdőszobát és wc-t is tartalmaznak, 
valamint jellegzetes faragott, fából készült padlásfeljáró helyezkedik el az ikerház 
mindkét oldalfalán.

A négylakásos épületek közül a  tetőtérbeépítéses házak már jobb minősé-
get képviselnek. Jellegzetes téglaarchitektúrájukkal még ma is a  kolónia szebb 
épületei közé sorolhatók. A  lakások egyforma alapterülettel, a  földszinten és az 
emeleten egy-egy szobával rendelkeznek. Ehhez felépítésében hasonló, de vakolt 
falazattal bíró épület a négylakásos emeletes lakóépület, amely a tetőtér az előző-
től eltérően 2 szobát rejt. 

3. ábra. Munkáslakás a Diósgyőr-vasgyári kolóniában, 2008. Fotó: Bócsi Krisztián.
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A „Szovjet-házak” elnevezése a Tanácsköztársaság időszakát idézi, és e háza-
kat feltehetőleg a  készítés dátuma miatt nevezték el így a  helyiek. Jellegükben 
teljesen eltérnek a kolónia többi házától. Kós Károly nevéhez is kötik őket; és bár 
nincs rá bizonyíték, hogy Kósnak köze lett volna e házak tervezéséhez, az tény, 
hogy jellegükben a korai erdélyi modern népies építészet hatása érezhető.39 

A kohászatban dolgozók egyik leggyakoribb betegsége a tüdőbaj volt. Ebből 
adódóan az életmód szempontjából fontosak, bár számukban nem jelentősek az 
ún. „tüdőbeteg házak”. Hasonló, az egészség védelme vagy helyreállítása érdeké-
ben pihenő, rekreációs intézményeket hoztak létre az egyszerű munkások szá-
mára is. A „tüdőbeteg ház” is erre a gondolatra épült, ugyanis a ház egy szobáját 
külön bejárattal látták el, hogy a  tüdőbeteg családtag a  többieket ne fertőzze, 
illetve nyugodtan pihenhessen.

A tiszti lakóházak (4. ábra) a  két gyár között helyezkedtek el, központi 
területen, a  kolónia több utcájában megtalálhatók. Az igazgatói lakás a  tető-
téri beépítéssel együtt 10 szobával bírt. A  nagy udvarral körülvett épületben 
volt konyha, fürdőszoba, külön wc és cselédszoba. A ház a mai Vasgyári úton 
található, az Ógyár téren, vagyis a  legrégebbi üzemi épületektől, a  gyár bejá-
ratától pár percnyi távolságra. A mai építészeti elképzelésekben ez a tendencia 
megfordult, hiszen ma a  vezetők igyekeznek nyugodt körülmények között, 
munkahelyüktől akár sok kilométerre tölteni el a pihenés óráit. A vasgyár indu-
lásakor azonban a technológiai folyamatok többsége megkívánta a vezetőktől az 
azonnali, sokszor akár éjszakai beavatkozást. Hiba esetén az igazgató a főmér-
nökkel és a gyártásért felelős szakemberekkel azonnal az üzemben volt, ezért az 

39  Olajos 1998:78.

4. ábra. Altiszti lakóház a Diósgyőr-vasgyári kolóniában, 2008. Fotó: Bócsi Krisztián.
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épületek elhelyezkedésénél fontos szempont volt a gyár közelsége. Az 1895-ben 
befejezett épületben sokáig bölcsőde működött, ma egy kisebb helytörténeti 
kiállítás található, de helységei jórészt kihasználatlanok, vagy kényszerből oda 
nem illő funkciókkal terheltek.

Európa egészében jellemző volt, hogy a  munkások által lakott bérházakat 
mutatós homlokzattal és egyetlen bejárattal látták el, elrejtve ezzel a  lakókat és 
a sokszor rájuk jellemző nyomort és zsúfoltságot. Nagyobb városokban aggoda-
lom övezte a munkásoknak szánt bérházak építését; ahogy más szegényeket, úgy 
a  munkásokat is előszeretettel űzték ki a  város szélére.40 A  házhelyek azonban 
legtöbbször magántulajdonban voltak, így az ingatlanbefektetők megrendszabá-
lyozása nehézségekbe ütközött. A  vasgyári lakótelep állami, pontosabban gyári 
tulajdon volt, így mentes maradt a befektetési, területrendezési vitáktól. Itt kife-
jezetten egy, a gyárhoz lojális közösség formálása volt a cél, és az ehhez szükséges 
körülményeket minimálisan bár, de meg is teremtették. 

A vasgyári kolóniában 1985-ig nem keveredtek a  tulajdon- illetve bérleti 
jogok különféle formái, és a kolóniát nem terhelték a lakások megszerzése körüli 
konfl iktusok. A folyamat egyszerű és mindenki által átlátható volt. A telep ekko-
riban már nem bővült új házakkal, lakásokkal. A  lakások, házak a  gyár (majd 
később a helyi tanács) kezelésében voltak, és csak bérelni lehetett, előre szabott 
áron. Csak az kaphatott lakást a kolóniában, aki a gyárban dolgozott, a lakáshoz 
jutás sorrendje pedig a munkahely és a munkaerő fontosságán és a családszerke-
zeten múlott. A gyárnak nem volt érdeke a bérleti díjak megfi zethetetlensége, és 
nem is volt gyakorlat a drasztikus lakbéremelés. A bérleti díj miatt pedig a gyár-
nak nem kellett aggódnia, hiszen azt automatikusan vonták a munkabérből.

Összegzés

Miért védendő a Diósgyőr-vasgyári kolónia?

– A Diósgyőr-vasgyári kolónia a borsodi iparvidék meghatározó eleme.
– A diósgyőri kohászat és a kolónia épületeinek építészeti és technikatörté-
neti jelentősége van.
– A helyi társadalomban a kolónia megjelenése jelentős átalakulást idézett elő.
– A  vöröstéglás architektúra, a  házbelsők más bányász és kohász foglalko-
zású településeken megtalálhatók, így jellegzetességük okán is védettséget 
élveznének.

40  Daunton 1992: 182-183, 186.
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– A házak kialakítása szoros kapcsolatban van az ott élők életmódjával, ezért 
e házak nem csak az építészeti jelleg, hanem az életmód bemutatására is 
alkalmasak.
– A telepített térszerkezeti formák, szociopetális térrendszert alkotnak.
– A kohászati emlékekkel (üzemek, gépek, csarnokok) együttes védelmében 
nagy turisztikai potenciál van.
– A  tercier szektor számára fontos terület, amelyet csak a  rendezéssel tud 
igénybe venni.
– Miskolc város számára az ipari műemlékek lehetőséget rejtenek a környék 
rendezésére, társadalmi, rendészeti problémák megoldására.
– A műemléki védettség ésszerű ingatlanhasznosítási lehetőséget teremtene, 
és bevételt hozhatna Miskolc számára.

A műemléki védelem hátráltatói

– Az ipari jelleg miatt a kolónia nehezen sorolható be a meglévő műemlékvé-
delmi gondolkozásba.
– Nem történt meg a társadalmi diskurzus, amely megfelelő helyen kezelné 
a kolónia értékét. Negatív konnotációi miatta kolónia nem válik politikai, fej-
lesztési céllá.
– A Diósgyőr-vasgyári kolónia atipikus lakótelep, ugyanilyen más tájegysé-
gen belül nem található.
– A  kolónia méreténél és jellegénél fogva nehezen védhető, nem vihető be 
a múzeumba.
– Az épületek védelme jelentős anyagi ráfordítást igényelne; helyi erőforrások 
nincsenek a műemléki védelemre, országos érdekeltség pedig nincs.
– Egy-egy épület bemutatása nem adja vissza az ottani, egykori életmódot, 
a  társadalmi folyamatokat; ezek érzékeltetésére az épületek együttese, a  tér-
szerkezet lenne alkalmas.
– A  vegyes tulajdoni viszonyok (magántulajdon, önkormányzati tulajdon) 
hátráltathatják a hasznosítást.
– Az ipari örökség védelme nem intézményesült eléggé.
– A múzeumok nagy része sokáig a paraszti kultúra értékmegőrzésére fóku-
szált, a városi helyszínek nem kerültek be az életformát és építészetet együtt 
bemutató intézmények érdeklődési körébe. A Herman Ottó Múzeum a régi 
igazgatói lakásban kialakított minikiállítással letudta értékmegőrző feladatát. 
– A helyi kohászati múzeum nyitvatartása heti három napra redukálódott.
– Miskolc esetében évtizedek óta felszínen van az ipari hagyaték hasznosítá-
sának vitája, a megoldások előkészítése. Nagyságánál fogva azonban ez olyan 
méretű anyagi ráfordítást igényelne, amelyre eddig egyetlen városvezetés sem 
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vállalkozott. A jelenlegi (2014-es) városfejlesztési stratégiában szerepel a gyár 
és a kolónia területének kérdése, de részletes megoldási javaslat, illetve ehhez 
tartozó konkrét akcióterv kizárólag a kolónia peremén található stadion épí-
tésére készült.
– A  kolónia több mint 100 éves épületeinek nagy része nem felel meg 
a modern életmód igényeinek, ezért a lakófunkció lassan, de biztosan kime-
rül; vagy ami már megjelent a területen, az a városrész szlömösödését idézi 
elő.
– Alacsonyabb komfortfokozatú és korlátozottan berendezhető házak lévén 
a  kolónia házai csak szegényebb, igénytelenebb lakók számára nyújtanak 
megoldást. Így a  házak hasznosítása nem csak műemlékvédelmi kérdés, 
hanem a város társadalmi szerkezetének kérdése is.

A bevezetőben leírt lehetséges hasznosítási módok közül a  kolónia lakóházai 
mellett van néhány kiemelendő épület, amelyek akár önmagukban is megóvásra 
érdemesek. Korábbi funkciójukat nem tudják már betölteni, funkcióváltással 
azonban sikeresen hasznosítható épületek lennének. A jobb állapotú, komforto-
sabb házak is bevonhatók a turisztikai kiaknázhatóságba. A kolónia térszerkezete 
erősíti a  társadalmi kohéziót, hiszen a  helyi közösség minden igényét kielégítő 
közösségi tér céljával építették.41 Szociopetális tér-jellemzőjét máig megtartotta; 
kertvárosias jellege, szellős, átlátható utcahálózata, emberléptékű épületegyüttesei 
ma is kellemes környezetet teremtenek. A kolónia kettős és négyesosztatú házai 
a  lakófunkció részbeni megtartásával alkalmasak lennének komplex szociális 
funkciókra (bentlakásos intézmények).

A vasgyári közösségi ház, a részben felújított volt igazgatói lakás építészetileg is 
értékes architektúrával rendelkezik. Az 380+ 200 +70 m2-es épülethez zárt, fásított 
kert tartozik. Közlekedési csomópont mellett található, így közösségi térként való 
hasznosítása továbbra is indokolt lenne. A  volt Irodaház épületének homlokzata 
még most is reprezentatív, eredetileg személyi forgalom számára tervezett bejárata, 
öntöttvas kapuja fogadja a gyártelepre érkezőket. Az összesen 7000 m2-es épület 
sok éve kihasználatlanul áll, állapota leromlott. Fontos közlekedési csomópontban 
van. Nagysága és elhelyezkedése okán a  funkcióváltás széles területen megold-
ható lenne. A  Konzumsor az Ógyár téren elhelyezkedő kereskedelmi egységeket 
foglalja magában, valamint a vasgyár első számú, és még ma is működő bejáratát. 
A  kereskedelmi egységek előtt nagy parkoló található. A  tér mellett kötöttpályás 
és buszos közlekedési csomópont van. A  tér közlekedési áttervezésére Miskolc 
város elméleti lépéseket már tett. A tér alkalmas a korábbi kereskedelmi funkciók 
megtartására, de mérete miatt a  funkcióváltás is eredményes lehet. Fokozott 

41  R. Nagy 2012: 34-35.
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védelemre lenne érdemes a Gyógyszertár, a Vendégház és a „Gasztroszer” épülete.42 
A kolónia, a vasgyár és a gépgyár helyén számos olyan ipari emlék található, amely 
megmentésre érdemes (lásd Függelék), ezek lajstromozása, megóvása, és a jelenbe 
való bekapcsolása fontos feladata az ipari műemlékvédelemnek. A Diósgyőr-vas-
gyári kolónia és a gyárterület, amely a kolóniát életre hívta, megőrzendő érték, szel-
lemi és tárgyi értelemben is. A szlömösödés megállítható, és egy olyan lakótelepen, 
ahol egyszer már száz éven keresztül közösség formálódott, érdemes a deprivációs 
folyamatokat megállítani, megfordítani.

Ha egyszer sikerült ezen a területen egy olyan lakótelepet létrehozni, ahol az 
embereknek jó volt élni, és ahol a helyi lakosok generációkon keresztül hagyomá-
nyozták ezt a pozitív értéket, akkor sikerülhet másodszor vagy többedszer is.
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Függelék
Védelemre érdemes ipari épületek, terek43

Durvahengermű épülete: 2 főcsarnok 12 500 m2 + 4000 m2 méretűek + szabad-
téri területek. Szerkezetileg jó állapotú fedett és szabad daruzható csarnokok 
toldaléképületekkel.

Középhengermű épülete: kéthajós, megfelelő állapotú csarnok, 333 x 30 m, és 
153 x 30 m. Az épület ipari építészeti szempontból védelmet igényelne. Több 
tulajdonosa van.

Martin-acélmű épülete: A szerkezetileg jó állapotú 2 fedett, oldalt nyitott csar-
nok és téglaépület 12 300 m, 3 x 760 m2 mérető, 13 000 m2 szabad területen 
darupályával.

Keleti Erőmű épülete: A 15 méter belmagasságú 2 x 2000 m2-es csarnokok fel-
újításra szorulnak. Jelenleg irodahelységet és szociális helységeket tartalmaz. 
Ipari skanzen kialakítására is alkalmas a terület, akár szabadtéri színpadnak 
is megfelelhet.

Turbó-kompresszor gépház épülete: A 15 méter belmagasságú 2 x 2000 m2-es 
csarnok felújítást igényel.

Vasúti felépítménygyártó üzem: A viszonylag jó állapotú kétszintes épület 168 x 
16 m nagyságú.

Tűzálló-téglagyár keverő üzeme és agyagbánya: Az épület felújításra szorul, javít-
ható. 

Mozdonyszín: Faszerkezetű tetőzet, jó szerkezeti állapotú, daruzott csarnok 13 x 
40 m-es, tartozik hozzá egy 4 x 40 m-es szociális blokk.

DIGÉP Nagyedző üzem épülete: Jó szerkezeti állapotú, vasbeton és acél szerke-
zetű, háromhajós csarnok 24 m-es belmagassággal.

Vasgyári vasútállomás épülete: Az 1873-ban épített 50 m2-es műemléki jellegű, 
felújításra szoruló épület mellett 18 vágány helyezkedik el, összterülete 1200 nm. 
A vasútvonal Miskolc legfőbb vasútállomásával közvetlen kapcsolatban van, 
így a Tiszai-Pályaudvarral is.

Vasgyári fürdő épülete: A közlekedési csomópont mellett elhelyezkedő 800 m2-es, 
1896-ban épített, építészetileg értékes architektúra felújításra szorul.

43 Drótos et al. 2005 alapján.
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Csavargyár épülete: A műemlékileg védett 3000 + 3000 m2-es kéthajós, 8 m bel-
magasságú csarnokot jelenleg egy kerékpáros klub bérli. A Factory Sport Aréna 
néven szereplő jelenlegi funkció (extrém sport) sikeres.

Halna (salakdomb): Hasznosítástól függetlenül a halna területét rekultiválni kell, 
a város porszennyeződését is okozza.

Egyedi-gépgyár épülete: 4350 m2-es épület felújításra szorul. Nem védett épület, 
tartószerkezete jó, szép öntöttvas oszlopai a millenniumi kiállításon is szere-
peltek, védettség alá érdemes vonni. Hét önálló, daruzható csarnoka van, zárt 
terű irodával, szociális helységekkel. Üresen áll.

„Hámor” Nagykovács-műhely: 2500 m2 jó állapotú ipari épület, benne műszaki 
kuriózumnak számítanak azok a pneumatikus, hidraulikus gépek, amelyek itt 
még működőképes állapotban megtalálhatók. A csarnok jellegzetes acélszer-
kezetű és viszonylag jó állagú ipari épület. Jelenleg ipari hasznosítás alatt van.

Hűtőtornyok: A négy darab torony egyedi térré alakítható.
DIGÉP Nyugati Erőmű: A vasbeton szerkezetes, megfelelő állapotú épület jelen-

tős ipartörténeti értéket képvisel. Izgalmas terek bármilyen nagy teret igénylő 
funkció megvalósítható.
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Csapody Tamás

A bori munkaszolgálat helyszínei: 
történelmi mementó és ipari örökség

A bori munkaszolgálatról számos megközelítésben lehet beszélni. A történettu-
dományi megközelítések közül eddig kimaradt a Borban és környékén végzett és 
kényszermunkával létrehozott ipari létesítmények számbavétele. Mindaz, amit 
az oda vezényeltek évek alatt létrehoztak, amik valamilyen formában máig meg-
maradtak, mai is használnak vagy nyomaikban még ma is láthatók. Komplex 
jelenségről van szó, amely messze túlmutat a német szakirodalomban megjelenő 
hadigazdaság, munkaerőszükséglet és munkaerőgazdálkodás vagy a  Bor egé-
szét üzemeltető Organisation Todtnak, mint a katonai szervezetnek az elemzé-
sénél. A  történelmi háttérrel együtt ezek bemutatása elengedhetetlenül fontos, 
akárcsak a  területi és mennyiségi adatok megemlítése, mivel ezek mutatják 
a munka volumenét és a bányavidék jelentőségét. A  jelen tanulmányban mind 
ezek elemzésével együtt még tovább szeretnék lépni: megpróbálkozom az épített 
örökség számbavételével, a  történelem és örökség egymáshoz való viszonyá-
nak „bori viszonyok” közötti értelmezésével. Elsődlegesen az ipari termelésen, 
az építkezéseken, az ipari produktumokon keresztül vizsgálom a bori kényszer-
munka mibenlétét. Mindez valószínűleg az ipari örökség fogalmi kategóriá-
jába teszi besorolhatóvá a leírtakat, de talán mind ezeknek a kulturális örökség 
fogalmába való beillesztése is lehetséges lenne. Kényszerközösség, totálisan 
militarizált közösség hozta létre a  kizárólag hadicélokat szolgáló beruházáso-
kat. A háború befejezésével azonban nem csak az ipari létesítmények kerültek 
újrafelhasználásra, de a  kényszermunka és militáns célokat szolgáló szervezési 
és munka-hagyományok is újraéledtek. A  titoi Jugoszláviában Bor továbbra is 
„foglalkoztatott” kényszermunkásokat.

A világháború alatti építkezések és ezek maradványai egyben az emlékezet 
helyei is. A bori munkaszolgálat esetében is így van. Minél bővebb dokumentáci-
óval, az ipari terület minél szélesebb körű leírásával rendelkezünk, annál jobban 
tudjuk helyszínhez, munkához és szenvedés-történethez kötni a bori munkaszo-
láglatosok visszaemlékezéseit. Konkrétabbá, árnyaltabbá válnak az emlékezet 
által rögzítettek. Minden egyes megnevezhető, azonosítható munkahely, épít-
mény, vasúti töltés-szakasz az emlékezet helyévé válik. A későbbi hasznosításuk 
és részben polgári célokra való felhasználásuk nem változtatja meg létrehozásuk 
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körülményeit. Számbavételük más oldalról teszi jobban átélhetővé a munkaszol-
gálat, a kényszermunka bori történetét. Az építmények, a munkaterületek fi ziká-
lis leírása megteremti a lehetőséget a negatív történelmi örökséggel való másfajta 
szembenézésre. 

A második világháború alatt Bor és környékén létesült ipari építmények 
hivatalos értelemben nem minősülnek ipari műemléknek. Semmilyen nem-
zetközi, országos vagy helyi védelemben nem részesülnek. Ez igaz a  Bor 
városában vagy annak közvetlen környékén létesült táborok helyeire, az infra-
strukturális hátteret adó épületekre és a  bányaműveléssel összefüggő mun-
katerületekre éppúgy, mint a hegyekben épített altáborokra és a vasúti töltés 
szakaszaira. 

A bori munkaszolgálat szerteágazó témájának kutatása során nagy jelen-
tőséget tulajdonítottam a  helyszínek megismerésének. Ennek számos oka van. 
A  túlélők visszaemlékezéseit olvasva vagy velük interjút készítve, topográfi a 
szempontból nehezen tudtam eligazodni a gyakran a túlélést is befolyásoló, fő- 
és altáborok, valamint az életkörülmények meghatározó munkahelyek és tevé-
kenységi körök megnevezése között. Nem csak a gyakran ellentmondásos oral 
history megközelítések ismert problémájáról, pl. azok gyakran ellentmondásos 
mivoltáról van szó, hanem a levéltári dokumentumok hozzáférési nehézségeiről, 
azok nagyfokú hiányáról is. A  forráshiány fokozottan igaz az ipari beruházá-
sok műszaki dokumentációjára. A  bori történet rekonstruálása szempontjából 
további nehézséget jelentett, hogy ipari vonatkozásokat is tartalmazó történet-
tudományi feldolgozások helyett az irodalomtudomány, általában adatolatlan 
munkáival találkoztam.

***

Németország 1941. április 6-án hadüzenet nélkül megtámadta Jugoszláviát. Az 
ország megszállásában részt vett Magyarország is. Április 17-én Jugoszlávia kapi-
tulált, a király és a kormány elmenekült, és ezzel megszűnt az első Jugoszlávia. 
A  megszálló országok felosztották maguk között az országot és bábkormányok 
jöttek létre, így Szerbiában a  Milan Nedić vezette kormány. Jugoszlávia felosz-
tásában számos szempont játszott szerepet, de annak, hogy Szerbia a németeké 
lett, egyik lényeges oka az volt, hogy Németország meg akarta szerezni az ottani 
bányavidéket. A  náci hadiipar számára ugyanis nagy jelentőséggel bírt a  szí-
nesfémekben gazdag szerbiai terület elfoglalása és nyersanyagainak kiaknázása. 
A Harmadik Birodalom már a háborút megelőzően pontosan ismerte a terület, 
ezen belül is a bori bányavidék értékeit. Az 1906-tól francia tulajdonban álló bori 
bányavállalat a háború kezdetén több bányával, öt nagyolvasztóval, rézérc feldol-
gozásához szükséges üzemmel, kénsavgyárral rendelkezett. A háború előtt, 1937-
ben, Jugoszlávia számos színesfény (réz, króm, arany) kitermelésében megelőzte 
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Németországot, míg más színesfémek (ólom, cink, ezüst) esetében Németország-
hoz mérhető bányászati mutatókkal rendelkezett.1

A később francia–jugoszláv tulajdonba került bánya legnagyobb nyersanyag-
felvásárlója eredetileg szintén Németország volt. Franciaország német megszállá-
sát követően a bori bányavállalat kizárólagos tulajdonosa a náci Németország lett. 
Elköltöztették a bányavállalat székhelyét, központja Párizs helyett Strassbourgba 
került, és a számos vállalkozásból álló konzorcium neve Bori Bánya- és Kohómű-
vek Rt. (Bor Kupferbergwerke und Hütten AG) lett. A Részvénytársaság vezér-
igazgatójának Franz Neuhausent nevezték ki, aki a megszállást követően egyben 
Szerbia gazdasági főmegbízottjának posztját is betöltötte.

Jugoszlávia megtámadásakor a  németek tehát nem csak tisztában vol-
tak a  bori bányavidék jelentőségével, de részben már birtokon belül is voltak, 
tapasztalatokkal és tervekkel érkeztek. Nem tudták azonban megelőzni, hogy 
a  Jugoszlávia megtámadását követő napokban a  jugoszláv hadsereg katonái ne 
okozzanak jelentős kárt a bori bányák létesítményeiben. Az 1941. április 9–10-i 
rombolás mértéke olyan jelentős volt, hogy a  helyreállítási munkákat követően 
csak ugyanezen év október végén kezdődhetett meg a  termelés. Mindez azt is 
jelentette, hogy a bori bányavidék nem tudott megfelelni a német elvárásoknak és 
a növekvő háborús szükséglet mellett a késedelem behozásának szándéka tovább 
fokozta a munkaerőigényt.

Jugoszlávia elfoglalása lehetővé tette a  németeknek, hogy egy egész régió, 
a délkelet-európai (Südost) régió gazdasági gyarmatosításában gondolkodjanak. 
A  bori bányák maximális kiaknázásnak szándéka egy jóval nagyobb léptékű, 
Albánia, Bulgária, Görögország, Románia, sőt Magyarország területére kiterjedő, 
átfogó koncepció része lett. A  Südost térségen belül a  volt Jugoszlávia, Görög-
ország és Albánia területén hat fő építésvezetőséget (OT-Einsatzgruppe Südost) 
hoztak létre, amelyek élére egy mérnök, Vogl állt.2 A belgrádi fő-építésvezetőség-
hez tartozott a  bori, kiemelt építésvezetőség. Itt a  magyar munkaszolgálatosok 
odavitele előtt, 1943. május 20-ától hét fő munkaterület került meghatározásra.3 
Elképzelhető, hogy a magyar munkaszolgálatosok megfordultak mindegyiken, de 
meghatározóan öt munkaterületen dolgoztak. Vagyis alapvetően kétféle munkát 
végeztek: az egyik a bányaműveléssel, a másik a vasútépítéssel függött össze.

Szerbia német katonai közigazgatás alatt állt, és az országban hadigazdaság 
működött. A Nedić-kormány általános munkakötelezettséget vezetett be; a 17 és 45 

1 Ipari nyersanyagok termelése 1937-ben. A  termelő országok rangsora. Mike Gyula (szerk.): 
Magyar Statisztikai Zsebkönyv 11 évf. Budapest, „Pátria” Irodalmi Vállalat és Nyomdai RT. 1942. 
277–281. A szerkesztő szerint a háború előtt a legutolsó, hitelesnek tekinthető év az 1937-es volt. 
Az adatok az érctermelésre, tehát a fel nem dolgozott nyersanyagra vonatkoznak.

2 XXIV. Einsatzgruppe Südost. Bundesarchiv, Berlin-Lichterfelde OT 03C 26.a.–3,1.2. 1943.05.20.
3 Uo.
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év közötti férfi akat általában a bányászatban alkalmazták. Közülük nagyon sokan 
a  bori bányákba kerültek kényszermunkásként. A  háború előrehaladtával a  helyi 
munkaerőn kívül a megszállt területekről (belga, francia, holland, lengyel) és a szö-
vetséges országokból egyre több fogoly (bolgár, román) kezdett itt dolgozni.4 Külön 
táborban tartották fogva Borban a szerb politikai foglyokat és az elfogott partizáno-
kat (Strafl ager). Nekik általában hat hónapig kellett itt a legrosszabb ellátás mellett 
és a legrosszabb körülmények között élniük és dolgozniuk. Helyzetüket jól jellemzi, 
hogy ha mód nyílott rá, akkor titokban még a magyar munkaszolgálatosok is éle-
lemmel segítették őket. Olaszország háborúból való kiugrása, 1943 szeptembere 
után pedig mintegy 6000, Pietro Badoglio olasz miniszterelnökről elnevezett 
ún. Badoglio-katona dolgozott itt. A bori térségben alkalmazott bányamunkások 
számát a szakirodalom 18 000 és 80 000 fő közöttire becsüli.5 Kutatásaim szerint 
azonban a Kostolactól Borig és Bortól Prahovóig, valamint Zajecárig továbbá Para-
cinig elterülő hatalmas munkaterületen dolgozók száma az említett felső, ezen belül 
a Borban és környékén dolgozók száma az alsó határhoz közelített.

A németeknek nem csak helyismeretük, tapasztalatuk és tervük volt a  bori 
bányavidékkel kapcsolatban, de akkor már három éve létezett egy nagy volu-
menű, ipari beruházásokat gyorsan végrehajtani képes szervezetük is. Az alapí-
tójáról, Fritz Todt építészről elnevezett szervezet (Organisation Todt, OT) 1938 
óta épített Európa-szerte katonai, ipari, infrastrukturális biztosító létesítménye-
ket. Fritz Todt a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt (NSDAP) paramilitáris 
szervezetének ezredese (SA Standartenführer), majd a légierő vezérőrnagya lett. 
Adolf Hitler egyik bizalmasaként építésügyi főmegbízotti címmel is rendelkezett, 
továbbá a birodalmi fegyverkezési és utánpótlási miniszter kinevezését is meg-
kapta. Titulusai tükrözték a Todt Szervezet lényegét: a félkatonai munkaszervezet 
keretei között Todt kényszermunkásokkal, rabszolgamunkával monumentális 
építményeket hozott létre a  Harmadik Birodalom háborús céljainak érdekében 
(pl. Nyugati fal, Atlanti fal). Jugoszlávia elfoglalása után alig egy évvel Fritz Todt 
meghalt ugyan, de a miniszteri bársonyszékben és az OT élén őt követő Albert 
Speer építész feladata ugyanaz maradt.

Magyar munkaszolgálatosok Borban

Németország és Magyarország között 1943. február 20-tól folytak tárgyalások 
magyar zsidó munkaszolgálatosok átadásáról. Az ötlet Albert Speer fegyverke-
zési és hadianyag-gyártási minisztériumától (Reichsminister für Bewaff nung und 

4 Živković 1973: 222. 1943 júliusában összesen 8091 szerb munkás és 7 belga, 16 bolgár, 1 francia, 
7 holland, 204 lengyel, valamint görög, orosz és román fogoly is dolgozott Borban.

5 Rutar 2005: 121. Rutar 2018: 76.
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Munition) származott. A két ország különböző minisztériumai között a berlini 
és a budapesti OT-központok közvetítettek. A fordulatokban gazdag tárgyalások 
után a magyar Honvédelmi Minisztérium végül hozzájárult 3000 munkaszolgá-
latos átadásához (1943. július 1.). A szerződő felek között majdnem pontosan egy 
év múlva, ugyanilyen tartalommal egy újabb megállapodás aláírására került sor. 
Így összesen mintegy 6000 magyar, döntő többségükben zsidónak minősített, 
kisebb számban pedig a  betiltott kisegyházakhoz (Jehova Tanúi, nazarénusok, 
reformadventisták) tartozó munkaszolgálatos dolgozott a  bori bányavidéken. 
Magyarország munkaerőt adott: eladta a  munkaszolgálatra kötelezett zsidó és 
a  korábban bebörtönzött, katonaságot elutasító állampolgárainak munkaerejét. 
A  klíringszerződés keretében Németország ellentételezésképpen meghatározott 
mennyiségű tiszta rézkoncentrátum szállítására adott ígéretet.6 Tehát az összesen 
24 magyar munkaszolgálatos század immár nem Magyarországon, hanem külföl-
dön, egyben hadműveleti területen kapott beosztást. Olyan kényszermunkások 
lettek, akiknek az ingyenmunkája a  magyar állam felé ellentételezésre került. 
A  Honvédelmi Minisztérium végül is eladta őket az Organisation Todtnak. Az 
adás-vételként is értelmezhető szerződés ezt ugyan nem tartalmazta, de a magyar 
és német hatályos jogszabályok alapján teljesen egyértelmű volt, hogy ez a meg-
oldás egybeesett az ellenségnek tekintett zsidók és kisegyháztagok megbünteté-
sének szándékával is. A munkaszolgálat büntetésjellege, majd a kényszermunkán 
keresztül megvalósuló büntetés szándéka rányomta bélyegét magára a  munka-
végzésre is: a munka körülményeire, az életkörülményekre, az ellátásra és a kény-
szermunkásokkal való bánásmódra. Vagyis nem kellett kímélni a  munkaerőt, 
a munkavédelemmel sem kellett törődni, a foglyoknak nehezen megvalósítható, 
életveszélyes munkafeladatokat is adtak, és a nehéz munka általi megsemmisítés 
is gyakorivá vált.

A magyar munkaszolgálatosok 1943-ban Borba vezényelt csoportja összesen 
14 hónapot töltött itt. A központi, Berlin nevű táborban katonai fegyelemben éltek 
a magyar katonai parancsnokság irányítása alatt, amely a táboron belül rendelke-
zett ugyan hatalommal, de a táboron kívüli vezénylésbe, a munkavégzés tervezé-
sébe, kivitelezésébe, sem pedig annak ellenőrzésébe nem volt beleszólása. Mind-
ezen feladatokat az Organisation Todt látta el, miközben természetesen a magyar 
katonák és a „todtisták” kapcsolatban álltak egymással: pl. ha a munkaszolgálatos 
nem teljesítette a napi normát, akkor a büntetést a magyar katonák foganatosítot-
ták a táboron belül. Mindez teljesen megegyezett az egy évvel később, 1944-ben 
Borba küldött második csoport esetében is. Utóbbiak az ottlétük mintegy három 
hónapja alatt a Bortól északnyugatra eső területen lévő altáborokban raboskodtak. 
Alapvető különbség volt azonban a két csoport munkafeladata között: a központi 

6 Kutatásaim alapján eddig nem jutottam nyomára annak, hogy Magyarország valóban megkap-
ta-e a szerződésben rögzített ellentételezést.
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táborban élők bányaműveléssel, míg az altáborban élők a hegyi vasút építésével 
kapcsolatos munkafeladatokat kaptak. Az életkörülmények jelentősen különböz-
tek, de általában véve a munka mennyisége, a felügyelők kérlelhetetlensége, illetve 
a fennforgó baleset-, sőt életveszély mértéke között alig lehet különbséget tenni. 
Adatok híján nem lehet megállapítani, hogy időarányosan melyik munkahelyen 
történt több sérüléssel járó és halálos kimenetelű baleset, de a föld felszínén vagy 
a föld alatt végzett, robbantásos technikát alkalmazó bánya- és alagútfúró munka 
és a hegyeken keresztül vezetett vasúti pálya kiépítése egyaránt nagyon veszélyes, 
nehéz fi zikai munkának számított.

Fő munkaterületek

A bori bányászat méretei magyar szemmel nézve felfoghatatlanok. De nem csak 
a méretek, hanem a működtetéséhez igénybe vett munkaerő nagysága is külön-
leges. Az arányok érzékeltetése miatt egy olyan, Magyarországon ismert helyszínt 
kerestem, amely összevethető a bori kényszermunka helyszínével. A  történelmi 
helyzet hasonlósága is fontos, hiszen csak így lehet értelme az összevetésnek. Így 
esett a választásom Recskre, a recski bányákra, ahol ugyanebben az időszakban 
zsidó kényszermunkások dolgoztak és ugyancsak rezet, illetőleg színesfémeket 
bányásztak. A  bányászati tevékenység pedig mindkét helyen szinte folyamatos 
egészen napjainkig.

A Kárpátok legdélibb részét képező Szerb-érchegységben a vulkáni működés 
következtében a recski ércesedés7 folyamatához hasonlóan, változatos formában 
ment végbe a színesércképződés. A talált és kibányászott ércmennyiség azonban 
nagyságrendekkel különbözött egymástól. A  recski lelőhely teljes érctermelési 
időszaka alatt (1850–1979) mintegy 3 millió tonna színesércet bányásztak, és az 
1990-ben lezajlott új kutatások mintegy 36 millió tonna ércvagyont tártak fel.8 
A bori bányákban a közelmúltig (1904–2002) mintegy 1146 millió tonna színesér-
cet bányásztak.9

A korábban már említettek szerint Borban hét fő munkaterületet határoztak 
meg. A  bányaműveléssel összefüggő három munkafeladat megvalósításában az 
1943-ban kivitt magyar munkaszolgálatosok is részt vettek. Általam nem ismert 

7 Az ércesedés a geológiában a mellékkőzetek kitöltődése fémtartalmú ásványokkal, ércekkel.
8 Török Kálmán–Gyuricza György (összeáll.): Recsk II. rézérckoncesszióra javasolt terület komp-

lex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése. Megbízó: Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal (MBFH). Budapest, 2016.03.11. (https://mbfsz.gov.hu/sites/default/fi les/fi le/2018/03/14/
recsk_vizsgalati_jelentes.pdf – Letöltés: 2019. március 22.)

9 Antonijević – Mijatović 2014; Márton 2014. Ennek a mennyiségnek a Veliki Krivelj adta a mint-
egy 40%-át.
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arányban a külszíni fejtésen (Tagebau), az alagútépítésen (Stollenbau) és a zárógát 
építésén (Hochwasserschutzdamm) dolgoztak10 (lásd 1. ábra). Mindhárom mun-
katerület a Berlin tábor és Bor község központja közötti, kb. két-három kilométe-
res sávba esett.

A 3000 fős magyar csoport tagjai végezték a Berlin főtábor belső munkáit. Részt 
vettek ellátási feladatokban (pl. élelmezés, konyha) karbantartási munkálatokban 
(pl. az ipari műhelyekben), valamint az irodákban műszaki feladatok elvégzésé-
ben; és mindig voltak köztük betegek is. (Becslésem szerint az összlétszámhoz 
viszonyított arányuk mintegy 5% lehetett.) Az összes többi magyar munkaszol-
gálatos, tehát mintegy 2850 fő a bányaműveléssel összefüggő területeken dolgo-
zott. Hozzájuk képest elhanyagolható a  recski bányákban dolgozók száma, ami 
a  legmagasabb létszám idején, 1944-ben sem haladta meg az 500 főt.11 A recski 
bányavidéken 1943–1944-ben kényszermunkát végző zsidó munkaszolgálatosok 
száma pedig 40 és 100 fő között lehetett.12

10 Bundesarchiv, Berlin-Lichtenfeld, XXIV. Einsatzgruppe Südost. Gliederung der OBL Bor am 
20.5.1943. OT 03.C 26a-3,1.2. p. 620.

11 Csiff áry 2009: 75.
12 Néhány hétig köztük volt a mátraderecskei téglagyárból 1944 tavaszán átvezényelt Zelk Zoltán 

költő.

1. ábra. A bányaműveléssel összefüggő fő munkaterületek helyszínei Borban. Eredeti 
német térkép részlete, 1941–1944. Forrás: Istorijski Arhiv Bor (Bori Történeti Levéltár)
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Tilva Mika, a Tagebau13

A mai szakirodalom „Központi bori lelőhelyek” (Central Bor Deposits) megha-
tározást használja a Bor települést övező (Tilva Roš, Čoka Dulkan, Tilva Mika,14 
Borska Reka) és annak közelében (Krivelj)15 lévő lelőhelyek közös megneve-
zésére.16 A  szerb nyelvű szakirodalom hasonló megnevezést használ, de tágabb 
topográfi ai keretek között gondolkodik, amikor „Bor és környéke” (Bor i oko-
lona) bányákról és munkaterületekről beszél.17 A „Bor és környéke” munkaterü-
letei közé ugyanis besorolja a második világháború alatt a Bortól távolabb végzett 
vasútépítési munkákat is. A német megszállás idején a „Központi bori lelőhelye-
ken” és a  „Bor és környéke” megnevezéssel illetett területeken az OT egyaránt 
végeztetett különböző munkákat. A Bor települést körbevevő hegyekben (Tilva 
Roš, Čoka Dulkan, Tilva Mika) külszíni fejtés (Tagebau) során a hegy felszínének, 
a meddő rétegeknek az eltávolítása és az alatta lévő, színesércben gazdag anyag 
kibányászása volt az elsődleges feladat. A  Tilva Roš, majd Čoka Dulkan kiak-
názása már a  franciák időszakában viszonylag előrehaladott állapotban volt. Ez 
azt jelentette, hogy a hegybevágással, lépcsőzetes fejtéssel, fúró- és robbantásos 
technikával, kézi- és gépi erő alkalmazásával, a  fejtéshez igazodó, folyamatosan 
változó, szerteágazó pályájú csillés bányavasút létesítésével, faszerkezetű kőzet-
elosztók, helyenként felvonók létesítésével intenzív bányászat folyt. Már a franciák 
is alkalmaztak markológépeket, hatalmas baggereket. A németek mindezt tovább 
folytatták, és 1942-től kezdetét vette egy új hegy, a Tilva Mika kiaknázása is.

A németek a bányászati munkák között kiemelt fi gyelmet fordítottak a köz-
vetlenül a Tilva Roš18 mellett magasodó Tilva Mika letakarítására és itt az új fel-
színű művelés elindítására. Ennek legalább két oka lehetett. Az egyik, hogy a bori 

13 A Tagbau külfejtést, külszíni fejtést jelent, ami a bányászati szaknyelvben általában a föld felszí-
nén vagy az alatt, csekély mélységben fekvő ásványok kitermelése irányult, és amit megelőzött 
a meddő rétegek eltakarítása. Borban következetesen a „Tagebau” megnevezést használták, hol-
ott itt gyakran nem vékony, hanem vastag, egy egész hegynyi meddőréteg eltakarításáról volt 
szó.

14 A Timok folyó völgyében és Bor környéki hegyekben élő, a  román nyelv egyik nyelvjárását 
beszélő és a  bányaművelésbe kezdetektől bekapcsolódott vlahok (vlachok) által elnevezett 
hegyek.

15 A Bortól kb. 3.5 kilométerre északra lévő Mali Krivelj és a  Bortól észak-keletre fekvő Veliki 
Krivelj két külön település és két külön bánya. Utóbbiban csak 1965-től kezdődött a bányászat. 
Mali Krivelj (Krivelj) településen színesérc- és mészkő bányászat már a második világháború 
alatt is folyt és magyar munkaszolgálatosok is dolgoztak ott.

16 Antonijević – Predrag 2014.
17 Živković 1973.
18 A Tilva Roš hegy a közelmúltban vált széles körben ismertté, mivel „Tilva Roš” címen került 

bemutatásra egy szerb játékfi lm (2010). A számos nemzetközi fi lmdíjat elnyert, kultuszfi lmmé 
lett alkotást Borban forgatta Nikola Ležaić bori rendező.
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hegyek közül a Tilva Mikától lehetett várni a legmagasabb rézérctartalmú nyers-
anyagot, és ennek aranytartalmú koncentrátuma is a legmagasabbak közé tarto-
zott a vidéken.19 Ez a réztartalom a recskinek több, mint két-háromszorosa, míg 
az aranytartalma kevesebb, mint a fele.20 A Tilva Mika hegy nyersanyagaira való 
koncentrálás másik oka az érctelérek Borhoz való közelsége lehetett. Bár a telé-
rek sokfelé ágaztak, és elérésükhez jelentős meddőréteg eltávolítására, azaz sok 
kényszermunkásra volt szükség, a hegy közvetlenül a település felett emelkedett; 
a  rendelkezésre álló infrastruktúra helyben volt, akárcsak az olcsó munkaerő. 
A németek alaposan feltérképzeték Bor környékét, de még mindig ezt a megol-
dást tartották a leggazdaságosabbnak, miközben nyilván tudták, hogy a környező, 
hegyekkel szabdalt területen jelentős mennyiségben rejt a föld színesfémeket. 

A magyar zsidók mellett Jehova Tanúi és nazarénus munkaszolgálatosok 
is dolgoztak a  Tilva Mika hegyen. A  nazarénus Papp Lajos elmondása szerint 
a hegyen a  legmelegebb nyári napokon az 50–60 °C-ot is elérte a hőmérséklet, 
mivel a sziklák visszaverték a hőt.21

A hegy egy-egy emeletén, azaz egy-egy hegyszinten, három „todista” irányító 
felügyelete alatt folyt a  munka.22. A  Tilva Mika hegyen folyó munka egészének 
magyar munkaszolgálatos vezetői – a  szerben kívül nyilván németül is beszélő – 
Káldor György és Fischer György újvidéki zsidó munkaszolgálatosok voltak.23

A Tilva Mika hegy volt a  legveszélyesebb munkahely. Itt történt a  legelső, 
a  magyar munkaszolgálatosok által elszenvedett halálos baleset is. Neumann 
Sándor24 fejét a  munkába állás legelső napján, a  robbantás során találta el egy 
szikladarab. 

Az eredetileg mintegy 620 m magas Tilva Mika (Kis-hegy) és Tilva Roš 
(Vörös-hegy)25 a Berlin tábor és Bor község központja közötti, egy kb. két-három 
kilométeres sávban magasodtak. A „Központi bori lelőhelyeken” és a „Bor és kör-
nyéke” munkaterületeken a bányászattal összefüggő munkák a világháború befe-
jezését követően is tovább folytak. Jugoszlávia újjáépítése során megmaradt a bori 
bányák jelentősége; az ötvenes évek elejéig Bor internálótáborként is funkcionált 

19 Jelenkovi – Milovanović – Koželj – Banješević 2016.
20 Tilva Mika: Cu: 2.1.–3.3%. Au: 2 g/t. Recsk: Cu 0.65–0.99%. Au 3.92–4.58 g/t. Lásd Csiff áry 2009: 

74–76.
21 Papp Lajos 2009: 38.
22 A három vezető: a munkavezető: Arbeitsführer; a baggerek irányítója: Baggerführer; a bánya-

vasút vezetője: Locomotivführer.
23 Schosberg Pál: Adatok a bori munkaszolgálatosokról. Novi Sad, Kézirat, 1998. 2.
24 Neumann Sándor (a. n. Schwarcz [Schwarc] Helén; Kassa, 1919.08.05.–Bor, 1943.07.20.), kassai 

lakos. V. kmsz. zlj. a. sz.: 3330.19.0580. Nyilvántartó kartonjára ezt jegyezték be: „robbantáskor 
sziklazuhanás a fejre”. HM HIM HL Hadisír-nyilvántartó. (http://www.hadisir.hu/hadisir-nyil-
vantarto - Letöltés: 2019. március 30.).

25 
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és kényszermunkásokat is alkalmazott. Az internáltak között magyar nemzeti-
ségű jugoszláv állampolgárok is voltak.

A bori bányák ma Európa egyik legnagyobb, részben összefüggő külszíni 
bányái, amelyeket nemes egyszerűséggel „külszíni bányáknak” (Površinski kop-
nak) neveznek (lásd 2. ábra). A  legutóbbi években turistacsalogató látványos-
ságként is próbálják őket bemutatni, de a környezeti károk méretei miatt ez nem 
könnyű feladat.

Áteresz-építés, a Stollenbau

A németek által meghatározott és a  magyar munkaszolgálatosok részvételével 
megművelt következő fő munkaterület is szervesen kapcsolódott a  Tilva Mika 
hegyen kialakított bányához. A Bor települést északnyugatról délkelet felé elérő 
folyó, a Borska Reka (Bori folyó) veszélyeztette a Tilva Mika hegyen elkezdődött 
külszíni munkákat. A vízbetörések elkerülése érdekében a németek alagútépíté-
sébe kezdtek. Ezt a munkahelyet a németek Stollennek (tárnának) vagy Stollen-
baunak (tárnaművelésnek), a magyar munkaszolgálatosok pedig a maguk között 

2. ábra. A Površinski kop. Fotó: Csapody Tamás, 2014.
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használt zsargon szerint csak „Stollé”-nak 
hívták.26 A  németek az alagútnak mint 
bányaműnek pedig nem a  Tunnel (alagút) 
vagy Tunnelbau (alagútépítés) nevet adták, 
hanem a  Durchlass (áteresz) elnevezést 
használták.
A folyó a  Berlin tábor közelében, a  Tilva 
Mika hegy tövében érte el a  települést. 
A  mintegy két-három km hosszú, öt méter 
átmérőjű átereszt (lásd. 3. ábra) öt helyszínen 
kezdtek el egyidejűleg fúrni: az alagút két 
végpontján (Einlauf és Auslauf, azaz be- és 
kifolyó),27 és a nyomvonalon létesített három, 
egymástól egyenlő távolságban lévő aknán 
keresztül is.28 Utóbbiak voltak az „ablakok” 
(Fenster 1–3.).29 Az egyik Fensternél szivaty-
tyúkezelőként dolgozó Morvay István vissza-
emlékezése szerint az alagútban a  falakról, 
a  tetőről folyamatosan szivárgó vizet nagy 
zajjal dolgozó, sűrített levegővel működő 
szivattyúkkal távolították el. Szintén sűrített 
levegővel működtették a fúrókat, míg a nem-
különben nagy zajt csapó ventillátorok az 
alagútban csöveken keresztül biztosították 
a  friss levegőt. A  kirobbantott követ a  csil-
lékbe kellett lapátolni, majd kitolni az alag-
útból. Morvay István, akárcsak később idézett bajtársa, Darvasi Ferenc egyaránt 
szerencsés munkahelynek tartotta beosztását, mivel még a legnagyobb téli hideg-
ben is állandó, plusz 6 °C-os hőmérsékletben dolgoztak. A munkahely hátránya 
az állandó nedvesség és vízfolyás, a gyakori vízben állás, valamint a levegőtlenség 
okozta fulladás és ájulás volt.

A magyar munkaszolgálatosok az alagútrészletek összenyitásában már részt 
vettek, munkába állásuk időpontjában az alagút már barlang-magasságú volt. 

26 A Stollen (Tárna), Stollenbau (Tárnaművelés) szakkifejezés általános jelentése a  bányá-
szatban az, hogy olyan bányaművelés folytatnak, amely során a  föld kérgébe folyosószerű 
bányaművet építenek, amely az ásványtelep feltárására, légvezetésre, bejárásra, vízmentesí-
tésre, szállításra szolgál.

27 Ebben az esetben: Einlauf: befolyó, beöntés, megérkezés. Auslauf: kifolyó, kiöntés.
28 Juda Deutsch: Bor. Rabszolgavásár a második világháborúban. Szerzői kiadás, Netanya, 2000. 

36-37.
29 Néhány visszaemlékezésben csak két Fenster-ről (ablakról) tesznek említést.

3. ábra. Az áteresz (az alagút 
bejárata a Borska Rekánál, 

kb. 1944). Forrás: Schosberger Pal 
magángyűjteménye, Újvidék (Novi 

Sad). Az archív képek kizárólag 
ebben a formában, szkennelt 
másolatban maradtak fenn.
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Amikor eljutottak oda, hogy már csak a szélesítési és betonázási munkák voltak 
hátra, akkor rendelték el a nyolcórás munkanap helyett a  tizenkét órás munka-
időt. A betonozás pedig a legutolsó napig tartott. 

Gátépítés, a Hochwasserschutzdamm30

A németek harmadik fő munkaterülete nem a Tilva Mika hegyhez, hanem a Borski 
potok (Bori-patak) szabályozásához és az ércelőkészítéshez kötődött. A Bor tele-
pülés központját nyugatról elérő Bori-patak vizét úgy akarták egy alagútban elte-
relni, hogy vizét előtte egy zárógát segítségével a patakvölgyben felduzzasztják. 
Ezáltal egy ülepítőmedencét akartak létrehozni, amely az ércelőkészítését szolgál-
ja.31 A munkaterületet jelölő Hochwasserschutzdam32 (sic) szó szerinti jelentése: 
magas vízzáró gát. A munkaszolgálatosok részéről az építkezés vezetője az újvi-
déki mérnök, Schosberger Pál volt.33

A Berlin táborban lakó, 1943-ban kivitt magyar munkaszolgálatosok három 
fő munkaterülete tehát a bányaműveléshez kapcsolódott. A  tábor helye és ezen 
belül a tábor nyugati részén álló barakkok (alsó három sorban álló hat barakk), 
valamint egyes épületek (pl. ebédlő) és területek (pl. alakuló tér, krumplivermek, 
latrinák) jól azonosíthatók. A tábor keleti és déli része, valamint a munkaszolgá-
latosok temetője már nem, mert a bányaművelés folyamatos terjeszkedése miatt 
ezeket a részeket a bánya foglalta el.

A hegyi vasút építése

A biztosra vett győzelem tudatában a németek hosszú távon gondolkodtak. Már 
Jugoszlávia megszállásának évében döntöttek arról, hogy egymással összhangban 
fejlesztik a  két szerbiai bányaipari területet (1941. november 28.). A  bori ipari 
terület és Belgrádtól kb. 50 kilométerre keletre, a Duna jobb partján lévő Kostolac 
között, közvetlen és gyors kapcsolatot terveztek létesíteni. A Kostolac környéki 
nagy mennyiségű lignitre, a  bőségesen rendelkezésre álló vízre és a  borinál 
kedvezőbb munkaerőhelyzetre alapozták a  fejlesztéseket. A németek a meglévő 

30 A bori munkaszolgálatos visszaemlékezéseiben gyakran keveredik a Tagebau és Hochwasser-
schutzdamm munkaterület megnevezése. Az összetévesztést az is megkönnyíti, hogy mindkét 
helyen alagútfúrást végeztek vízelvezetés céljából.

31 Bundesarchiv, Berlin-Lichtenfeld, XXIV. Einsatzgruppe Südost. Gliederung der OBL Bor am 
20.5.43.[1943.05.20.] OT 03.C 26a-3,1.2. p. 620.

32 Hochwasserschutzdam szó szerinti jelentése: magas vízzáró gát. A helyesen Hochwasserschutz-
damm-nak kellene írni, de Borban egy szóvégi „m” betű elhagyásával írták.

33 Schosberger Pál: Adatok a bori munkaszolgálatosokról. Uo.
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kostolaci bánya mellett további két bányát nyitottak és a nagy mennyiségű lignit 
leggazdaságosabb feldolgozása érdekében erőmű építésébe kezdtek 1942 nyarán. 
Ezzel egyidejűleg megkezdődött a  nagyfeszültségű (110 kV) elektromos átviteli 
hálózat kiépítése Belgrád és Bor felé. A  nagyszabású terv részét képezte, hogy 
a  bori kohászatot és kénsavgyártást Kostolacba akarták áthelyezni. Mindehhez 
azonban közúti-, vasúti- és telefonösszeköttetés kiépítésére lett szükség. A praho-
vói kikötő bővítésével és a kostolaci kikötő megépülésével kiegészülő gigantikus 
beruházást azzal indokolták, hogy a bori nyers és feldolgozott anyag túlságosan 
nagy munkaerőt lekötő, hosszú, bizonytalan és lassú útvonalon tudott csak eljutni 
Belgrádig és Németországig. Borból először keskeny nyomtávú vasúton kellett 
a  kitermelt ércet dél felé Zaječarra szállítani, itt átrakni normál nyomtávú vas-
útvonalra, és a Timok folyó völgyében tovább szállítani északnyugatra, egészen 
a  prahovói Duna-kikötőbe (kb. 100 km). Itt a  nyersanyagot uszályokra kellett 
átrakni és változó, bizonytalan vízállás mellett, folyásiránnyal szemben, a  Vas-
kapun keresztül vontatni sok száz kilométert. (Prahovo és Kostolac távolsága 
kb. 250 folyamkilométer.) A  dunai szállítást jelentősen megnehezítette, hogy 
a szövetségesek 1944. április 8-án megkezdték a folyó elaknásítását. Az aknásítás 
elérte Belgrád környékét, majd májusban a  Vaskapu térségét is. Az árúszállítás 
akadozott, néha pedig teljesen le is állt.34

A kostolaci beruházások és a  Bor–Kostolac közötti közvetlen összekötte-
tés azt jelentették volna, hogy nemcsak az út rövidül le (kb. 140 kilométerre) és 
válik biztonságosabbá, hanem azt is, hogy a Németországból és Szerbiából Borba 
szállított nagy mennyiségű szénre nincs többé igény, valamint hogy a teljes bori 
elektromosáram-szükséglet Kostolacról fog érkezni. A  kivitelezéshez látszólag 
minden adott volt, hiszen a pontos mérnöki tervek elkészültek, a fi nanszírozást 
rövid és hosszú távú banki hitelek formájában biztosították, valamint folyama-
tosan növelték a  Borban és Kostolacon dolgozó kényszermunkások számát is. 
A  háború menetének alakulása, a  partizánmozgalom erősödése, a  folyamatos 
szabotázs-akciók és nem utolsósorban a  földrajzi adottságok, a  terepviszonyok 
azonban nem tették lehetővé a tervek teljes megvalósítását.

A helyi munkásokat és kényszermunkásokat egyaránt alkalmazó OT-nek 
a  kostolaci erőmű építését nem sikerült befejeznie.35 A  Bor–Kostolac közötti 
közút hiányzó részeinek megépítése, illetőleg az út részbeni szélesítése megvaló-
sult, viszont a villamos- és telefonvezeték kiépítésére nem került sor.36 A magyar 

34 Cseh, 2014: 77–79.
35 A háború utáni Jugoszlávia újjáépítésének egy fontos állomása volt az erőmű átadása, 1948. 

november 19-én. A később megépített második kostoláci erőművel együtt ma Szerbiai áramel-
látásának mintegy 14 százalékát biztosítja.

36 A felszabadult Jugoszlávia végül megépítette a Bor–Kostolac közötti magasfeszültségű áramve-
zetéket.
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zsidó munkaszolgálatosok szempontjából legfontosabb fő munkaterület, a Bor–
Žagubica közötti vasúti szakasz pedig szintén nem épült meg. 

A keskeny nyomtávú vasút37

Az 1944-ben kivitt, második 3000 fős magyar munkaszolgálatos csoport szinte 
kizárólagos feladata az volt, hogy a  Szerb-érchegységben, ezen belül pedig 
Homoljske planine hegységben részt vegyen a vasútépítési munkákban. A néme-
tek által keskeny nyomtávú vasútnak vagy hegyi vasútnak nevezett, egy vágány-
párból álló vasútvonal a teljes szakaszon 760 mm-es nyomtávú volt. A németek 
szerint ezen a vasúti szakaszon már 1944-ben Borból Kostolacra szállítanak 150 
000 tonna piritet, 63 000 tonna vörösréz-koncentrátumot, 25 400 tonna vörös-
rézkövet és 12 000 tonna vörösrezet. A következő évben pedig a pirit szállítását 
további 100 000 tonnával, a vörösréz-koncentrátumét 45 000 tonnával, a vörös-
rézkövet 4 600 tonnával akarták növelni. (A vörösréz mennyiségében nem volt 
változás.)38 A tervek szerint tehát évi mintegy 400 000 tonna, napi mintegy 1100 
tonna szállítási kapacitással számoltak. Mindezt 350 tehervagonnal továbbá 24 db 
szolgálati vagonnal akarták lebonyolítani.39

A vasútépítésénél használt mindkét megnevezés fedte a  valóságot, hiszen 
a  végig keskeny nyomtávú vasút (Schmalspurbahn) az út mintegy felét hegyek 
között (Bergbahn), míg a másik felét sík vidéken tette volna meg, összesen kb. 167 
kilométer távolságban.40 A tervezett keskeny nyomtáv a vasúti pálya terhelhető-
sége az ipari és hegyivasutak, valamint a mellékvonalak esetében hagyományos-
nak mondható méret volt.41 A feladat nehézségét az jelentette, hogy a Szerb-érc-
hegységen keresztül, gyors határidővel kellett a pályát megépíteni. A vasútépítés 
1942 júliusában kezdődött és a befejezést először 1943 végére, majd 1944 végére 
tűzték ki.

37 A levéltári forrásokon, visszemlékezéseken és csak részben helyszíni bejárásokon alapuló első 
szövegrészt követően, a tanulmány második részét ettől eltérő módszertan szerint, elsődlegesen 
a helyszínek személyes bejárása alapján írtam meg.

38 Besprechungen mit der OT über Weiterführung des Bahnbaus Bor–Kostolac. Reichswirt-
schaft sminister. 1944. január 13. 4. Bundesarchive Berlin – Lichterfelde R7 898. R3101/30.898.
F2. A gőzmozdonyok számára vonatkozóan nem találtam adatot.

39 Niederschrift . Bahnbau Bor–Kostolac. R7 1165. Reichswirtschaft sminister. 1943. július 9. 3. Ber-
lin – Lichterfelde R3101/31.165 F-1-4. II.Bg8b-16555/43g.

40 Bor és Kostolac között a völgyszakaszok hossza 74 km, 22.05 kg/m tömegű sínterheléssel, míg 
a hegyi pálya hossza 82 km 26.15 kg/m tömegű sínterheléssel.

41 A szemléletesség kedvéért: Magyarországon a Széchenyi-hegyi Gyermekvasút, a Szilvásváradi 
Erdei Vasút, a Szob és Nagybörzsöny közötti bányavasút ugyancsak 760 mm nyomtávolságú 
hegyi vasút.
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A munka szakaszokban folyt, szakaszonként két irányban. A bori körzet fel-
szabadításáig azonban egyetlenegy szakasz sem készült el. A munkások tehát csak 
az előmunkálatokat végezhették el. Ez egyrészt magában foglalta a terep megtisz-
títását és a nyomvonal kialakítását (favágás, földmunka, sziklarobbantás, csillével 
történő elszállítás, feltöltés, elegyengetés, tereprendezés). Másrészt a vasúti pálya 
alépítményeit, vagyis a műtárgyak megépítését (hidak, átereszek, árkok, támfalak, 
alagutak) végezték. A kényszermunkások tehát egész ottlétük alatt magát a vas-
úti töltést (szerbül: prugát) építették az egész a vonalon. Idő hiányában azonban 
sehol sem került sor a pálya felépítményeinek az építésére, vagyis a sínek beágya-
zásához szükséges kő- vagy kavicságy felvitelére, a talpfák és sínek lefektetésére, 
valamint a  magasépítmények (állomások, őrházak, mozdonyszínek, vízfelvételi 
helyek) felépítésére. 

Szerb munkások kezdték el a  pruga építését, majd olasz hadifoglyok és 
magyar zsidó munkaszolgálatosok folytatták a munkát. A németek a Bort Kos-
tolaccal összekötő közút mentén a  földrajzi adottságokhoz igazodva, egymástól 
nagyjából egyenlő távolságra számos, átlagosan 300–500 fős, hegyi barakktábort 
(továbbiakban: altábort) hoztak létre. Az összesen 33 altábor közül a  magyar 
zsidó munkaszolgálatosok a Bor–Žagubica–Laznica közti közút mintegy 56 kilo-
méteres szakasza mentén épült nyolc altáborban éltek.42 A teljes vasúti nyomvo-
nal kialakításának legnehezebb része jutott az itt raboskodóknak, mivel a mintegy 
nyolc kilométeres laznicai résztől eltekintve a  vonalszakasz végig a  hegyekben 
került kiépítésre.

A Belgrád–Bor43 vasútvonal megépítésének első ötlete nem a  németektől 
származott, már a  Szerbia függetlenségét kimondó, az orosz–török háborút 
lezáró és a san stefanói békét szentesítő berlini kongresszus alkalmával megkö-
tött szerb vasútkonvenció hatására fogalmazódott meg (1878. június 13. – július 
13.). Az Osztrák–Magyar Monarchia és Szerbia között vasútépítési szerződések 
megkötésére került sor, amelyek célja az volt, hogy a vasút a Monarchiát Szerbián 
át Törökországgal és Görögországgal összekösse.44 A szerb vasútkonvenció által 
megvalósuló vonalak, a  fővonalak ugyan elkerülték Bort, de ezekhez kapcso-
lódóan hat keskeny nyomtávú vasúvonal megépítéséről hozott törvényt a  szerb 
parlament (1898. december 6.). A Požarevac–Petrovac keskeny nyomtávú vasút-
vonalat 1912-ben adták át. Öt évvel később, 1927. október 1-jén született döntés 
arról, hogy Požarevac járás határáig, a  Žagubica közelében lévő, kolostoráról 
híres Gornjakig építik tovább a keskeny nyomtávú vasútat (kb. 76 km). További 
két év kellett a tervek elkészítéséhez, az engedélyek beszerzéséhez és a kivitelező 

42 A mai közúti számozás szerint a 105-ös (Bor–Žagubica) és a 104-es (Žagubica–Laznica) közút.
43 A vasúti útvonal pontos meghatározása: Dubravica–Požarevac–Petrovac–Žagubica–Bor–

Zajezar.
44 Palotás 1982: 145–169.
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társasággal való szerződés megkötéséhez. Pénzügyi fedezet híján azonban a kivi-
telezést végül meg sem kezdték.

A németek tehát már a második világháború alatt felelevenítették a Belgrád–
Požarevac–Bor közötti 156.4 kilométeres vasútépítés tervét. A  munkaterületet 
négy vasúti szakaszra bontották. A magyarok a Bor és a Crni vrh (Fekete-hegy)45 
(25.8 km) valamint a Crni vrh és Žagubica (17.8 km) közötti szakaszokon dolgoz-
tak (összesen 43.6 km). A vasútvonal hosszabbik részén (112.8 km) nem dolgoz-
tak, de ők kapták a két nehezebb szakaszt. A helyenként magashegységet idéző 
Szerb-érchegység a tervezőket és az építőket egyaránt nehéz feladat elé állította. 
Borból (tengerszint feletti magassága: 389 m) folyamatos emelkedés után kellett 
eljutni a Crni vrh alatti völgybe (743 m), leküzdve összesen 354 m szintkülönbsé-
get. (Kostolac tengerszint feletti magassága: 70 m.) A vasúti pálya Bortól a Crni 
vrhig megközelítően egyenlő arányban, bevágásokban és töltéseken haladt. 
A sporadikusan rendelkezésre álló adatok alapján tudjuk, hogy az egész vonalon 
15 nagyobb híd (grosse Brücken), 25 kisebb híd (kleine Brücken) és 200 kitérő 
építését tartalmazta a műszaki leírás. Az 1943. július 14. állapot szerint, abban az 
időszakban, amikor az első magyar – de nem a terepre, hanem a bányákba vezé-
nyelt – munkaszolgálatos csoport Borba érkezett, a Bor–Kostolac vasútvonalon 
már összesen 11 224 tonna építőanyagot használtak fel, más anyagokból összesen 
18 887 tonnát, a hídszerkezetekre külön 522 tonna építőanyagot, valamint össze-
sen 51.8 tonna acélt.46

A keskeny nyomtávú hegyi vasút építésének monumentalitásáról és embert 
próbáló mivoltáról a helyszínen lehet a legjobban meggyőződni47 (lásd 4. ábra). 
A  ma kerékpárral és terepjáró gépkocsival is majdnem teljesen végig járható 
a Bortól a Crni vrh megállóhoz vezető, eredetileg 25.8 km hosszú vasúti szakasz. 
A  ma már turisztikai és erdőgazdasági célokat szolgáló pruga-szakasz ugyanis 
megépült, sőt maga a vasúti közlekedés is megindult Bor felszabadulását köve-
tően. A Jugoszlávia heroikus újjáépítéséről zengő propaganda egyik szimbóluma 
lett ez a legendák övezte vasútépítés. Jugoszláviában még folytak a harcok, amikor 
Josip Tito hívó szavára összesen mintegy 2000 fi atal 15 brigádba szerveződve, 
gyenge élelmezés mellett, szerszámokkal alig ellátva, a legnagyobb hidegben foly-
tatta a megkezdett munkát, felhasználva a németek és a partizánok által el nem 
pusztított infrastruktúrát. A Bor és Crni vrh közötti első vasúti szerelvény 1945. 
március 24-én érkezett meg Crni vrh vasútállomásra. A vasúti szerelvények közel 

45 Crni vrh a Szerb-érchegységben lévő hegy. A hegy csúcsának ugyancsak Crni vrh (1.043 m) 
a neve.

46 Niederschrift . Bahnbau Bor – Kostolac. R7 1165. Reichswirtschaft sminister. 1943. július 9. 3.  
Berlin – Lichtrefelde R3101/31.165 F-1-4. II.Bg8b-16555/43g.

47 A szakirodalomban nincs erről szóló részletes leírás. A  Bor–Žagubica–Laznica teljes vasúti 
nyomvonalát bejártam a 2013. július 19–22. és 2014. augusztus 7–14. közötti időszakban.
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két óra alatt értek a  Crni vrh állomásra, és tűzifával megrakva alig több, mint 
másfél óra alatt értek vissza Borba. Ezt követően a szerbiai ifj úság ajándékaként 
tízezer tonnaszámra küldték innen a  tűzifát a  nélkülöző Belgrádnak. A  vasúti 
közlekedés számos tulajdon- és profi lváltás után végül 1968 végén szűnt meg tel-
jesen. A síneket és talpfákat felszedték, és minden vasúti eszközt értékesítettek. 
Az ifj úmunkás vasútépítésről ünnepélyes keretek között rendszeresen megemlé-
keznek mind a mai napig. A Crni vrh vasúti állomásnál emlékművet emeltek az 
ifj ú építők tiszteletére.48 Az emlékmű éppen a korábbi vasútépítők, a magyar és 
olasz kényszermunkások egyik altábora, a Bregens altábor előtt áll (lásd 5. ábra). 
Azonban ez az emlékmű semmilyen formában nem utal arra, hogy az ifj úmunká-
sok előtt kényszermunkások raboskodtak itt és, hogy ők rakták le a vasúti töltés 
alapjait.

A Crni vrhig vezető, ma közútként is használt pruga legfeltűnőbb, máshol 
nem tapasztalható jellemzője, hogy észrevehetetlenül emelkedik; számtalan 
stabilan megépített, merész bevágáson és magas töltésen kanyarogva szeli át 

48 Čokić 1986. 

4. ábra. A Bor és Zagubica közötti altáborok és az elkészült pruga nyomvonala. 
Készítette: Csapody Tamás adatai alapján Márton István.
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5. ábra. Crni vhr vasútállomás és a Bregens altábor helye. Fotó: Csapody Tamás, 2014.

6. ábra. Bevágás. Fotó: Csapody Tamás, 2014.
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a  hegységet, és gondozatlansága ellenére kényelmes és biztonságos közlekedést 
biztosít (6. ábra). 

A vonalrészen jelentős a  terméskő kockákból épített támfalak hossza, vala-
mint a boltozott és boltozatlan átereszek száma (lásd 7. ábra). Ezen a vonalsza-
kaszon van az egész vasútvonal egyik legjelentősebb műtárgya, a  19 m hosszú, 
zsaluzott betonból készített, ma is jól járható, száraz, nyugati irányba enyhén 
elkanyarodó alagút (Tunnel) (lásd 8. és 9. sz. kép). Tudomásom szerint ezen 
a  vonalszakaszon volt még egy alagút, amit a  Žagubica előtti vasúti szakaszon, 
közvetlenül a  Westfahlen altábor mellett, a  közút alatt fúrtak.49 Utóbbi alagút 
növényekkel sűrűn benőtt, földdel betemetett, egy bevágás végén lévő bejára-
tát sikerült megtalálnom, de magát az alagutat berobbantották vagy beomlott. 
A nyomvonal és a környezet alapján azonban elmondható, hogy ebben az eset-
ben egy rövidebb alagút megépítése szerepelhetett a tervben. Minden bizonnyal 
mindkét alagút építésében részt vettek magyar zsidó munkaszolgálatosok.

A kerékpárral vagy gépkocsival bejárható pruga-részen azonban ma már 
nem lehet eljutni a Crni vrh megállóig. Előtte két kilométerrel a volt vasúti töl-
tést minden előzmény nélkül keresztbe szeli egy nyugat-kelet irányú, a hegyről 

49 A mai 105-ös számú közútnak, a Bor–Žagubica menetirány szerinti jobb oldalán.

7. ábra. T alakú beton áteresz. Fotó: Csapody Tamás, 2014.
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8. ábra. A vasúti alagút bejárata. Fotó: Csapody Tamás, 2014.

9. ábra. A vasúti alagút belseje. Fotó: Csapody Tamás, 2014.
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a  völgybe szaladó széles árok. A  talán a  földbe vezetett magasfeszültségű veze-
téket rejtő árok közlekedési akadályt is jelent, és ezért csak gyalog lehet folytatni 
a bejárást. Az erdő sűrűjében, cserjékkel benőtten, szinte érintetlenül megmaradt 
a talpfák nélküli, de kövekkel betakart töltés. Ironikus módon az ároknak köszön-
hető, hogy a Crni vrh megállónál lévő lakóházig húzódó, funkció nélküli töltés 
voltaképpen az egész nyom- és vasútvonalon egyedülálló épségben megőrződött, 
a  kényszermunkások és az ifj úmunkások vére-verítéke árán épült töltésszakasz 
(lásd 10. ábra).

Elhagyva a Crni vrh egykori vasútállomását, kezdődik a magyarok által is épített 
második vonalrész (Crni vrh–Žagubica).50 A továbbiakban már nincs az előzőek-
ben leírthoz hasonlíthatóan megépített nyomvonalszakasz. A sűrű bükkösökben 
a pruga vonalának kereséséhez egy idő után hozzászokik a szem és a bevágások–
töltések, a kisebb szurdokokat és völgyek átívelésére tervezett hidak beton hídfői, 
a szórványosan látható köralakú beton vagy csőátereszek alapján el lehet igazodni 

50 A magyar zsidó munkaszolgálatosoknak nem Žagubicán, hanem az attól öt kilométerre 
észak-nyugatra lévő Laznica faluban volt az altáboruk. A  vasúti nyomvonal északon kerülte 
el Žagubicát és délen Laznicát. A laznicai magyar munkaszolgálatosok valószínűleg mindkét 
irányban dolgoztak.

10. ábra. Az érintetlen pruga-szakasz. Fotó: Csapody Tamás, 2014.
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(lásd 11. ábra). A  kutatás általában akkor válik nehézzé, ha egy nyomvonalsza-
kasznak vége van, és csak kilométerekkel odébb kezdődik a következő. Kifejezet-
ten könnyű azonban a bejárás, ha ma is használatos és karbantartott erdőgazda-
sági úton, tanyák vagy művelés alatt álló területek közelében halad a nyomvonal. 
Szintén segíti az eligazodást, ha a töltés valamilyen másodlagos funkciót kapott 
(pl. egy szakasz végébe magánház épült, vagy ha egy ház, karám vagy ól áll rajta).

A második vonalrészen jelentős az erdő mélyén rejtőző, emberek lakta kör-
nyezetben fennmaradt vasúti alépítmények száma. Ezek közül a már említetten 
kívül mindenképpen kiemelést érdemel néhány.

A Crni vrh megállót elhagyva a  pruga nagyjából a  közút nyugati vonalát 
követi. Néhány száz méter múlva a  közúthoz közvetlenül kapcsolódó, méretes 
beton-kőelosztó vagy kőrakodó tűnik fel. (Nem lehet tudni, hogy a német vagy 
a jugoszláv építés idejéből származik-e (lásd 12. ábra). A Westfalen altábor köze-
lében, ahol a pruga elhagyja a hegyeket és észak, azaz Laznica felé fordul, a nyom-
vonalat nagy kitérőkkel tervezték. Az útba eső hegy gyomrában robbantással és 
csákányozással haladtak tovább. A  megbontott hegy ma olyan látványt mutat, 
mint amikor a magyar munkaszolgálatosok befejezték itt a kőfejtést. Szintén ezen 
a  szakaszon folyóvölgyszerű, folytatás nélküli bevágás vezet el a  völgybe, ahol 
a patak nyomvonalán egy betonboltozatú, embermagasságú átereszhez, majd egy 
kőbányként is üzemeltetett, hegyoldalba vágott szakaszhoz érünk.

11. ábra. Beton hídfőállás az erdőben. Fotó: Csapody Tamás, 2014.
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A teljes Bor és Žagubica közötti vasúti szakasz nyomvonalának bejárása 
alapján azt lehet megállapítani, hogy nyomvonalnak mintegy fele készült el 1942. 
július és 1944. augusztus 30-a között. Azon nyomvonalrészeknél, ahol a  terep 
megtisztítását és a nyomvonal kialakítását elvégezték, ott általában a vasúti alé-
pítményekkel is elkészültek. A hidak viszont néhány kivételével nem készültek el. 
Azóta a természet visszavette azt, amit tudott, de a hatalmas tájsebek valószínűleg 
végleg megmaradnak. Figyelembe véve az alépítmény megépítése óta eltelt több 
mint 70 évet, a szélsőséges, hegyvidéki időjárási körülményeket és a háború végén 
történt német, valamint partizánok általi pusztításokat is, úgy gondolom, hogy 
kizárólag a nevezett két vonalszakaszon még évekig tartó, intenzív munkára lett 
volna szükség a  vonatközlekedés megindításáig. Amennyiben megépült volna, 
úgy a Südost régióban, de egész Európát tekintve is egy nagyszabásúnak számító 
vasút- és ipartörténeti szempontból egyaránt számontartott vasútvonal jött volna 
létre. A  munka volumene, a  tervezés kiválósága és a  nyomaiban is gigantikus 
vasúti töltés láttán azonban egy pillanatra sem szabad elfeledkezni a vasútvonal 
létrehozásának történelmi, politikai környezetéről. A bányamunkával összefüggő, 
kiterjedt feladatokat is ideértve fontos hangsúlyozni, hogy mindez Jugoszlávia 
lerohanásának, totális kizsákmányolásának idején, erőforrásainak háborús célok 
érdekében történő felhasználása és sok ezer – köztük 6000 magyar – rabszolga 
munkaerejének felhasználásával történt.

12. ábra. Kőelosztó a Bregens altábornál. Fotó: Csapody Tamás, 2014.
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Románia háborúból történő kiugrása miatt a bori és Bor környéki munkákat 
be kellett fejezni. Leállt a termelés a bányákban, a hegyekben abbamaradt a vasúti 
töltés építése. A hegyekben dolgozó magyar munkaszolgálatosokat visszavonták 
Borba. 1944. augusztus végétől szeptember közepéig teljes volt a bizonytalanság 
minden vonatkozásban. A magyar munkaszolgálatosok végül 1944. szeptember 
17-én és szeptember 29-én gyalogmenetben hagyták el Bort. A  település pedig 
1944. október 3-án szabadult fel.
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Kalocsai Péter

Közlekedéstörténeti emlékek és emlékhelyek 
a Nyugat-Dunántúlon

A megmaradt közlekedéstörténeti értékek, a selejtezéseket túlélt old timer jármű-
vek jelentősége felértékelődött az utóbbi egy-két évtizedben, megőrzésüket egyre 
többen szükségesnek tartják. A járművek és a hozzájuk kapcsolódó beruházások 
(például vasútállomások felvételi épülete, alagutak, hidak) egykoron egy-egy 
település büszkeségei, modernizációjának bizonyítékai voltak. Ezért jellemzően 
a  képeslapokról sem maradtak le a  korszerű járművek, a  vasútállomások vagy 
a kikötők, hogy ország-világ előtt a település modernitását tükrözzék.1 Nemcsak 
egy adott kor embere, hanem az utókor számára is jelentősége van annak, ha egy 
település vasúttal, villamossal vagy akár repülőjárattal rendelkezett. A  közleke-
déstörténeti örökség megőrzésében a  múzeumokon kívül fontos szerepük van 
a  lokálpatrióta, honismereti, városvédő és -szépítő civil szervezeteknek, közös-
ségeknek (például Magyar Vasúti Járművek Megmentéséért Egyesület, Soproni 
Szépítő Egyesület, Soproni Vasútbarátok és Vasútmodellezők Egyesülete, Szom-
bathelyi Szépítő Egyesület, a budapesti székhelyű Városi Tömegközlekedés Törté-
neti Egyesület). Gyakran utóbbiak szorgalmazzák, kezdeményezik közlekedéstör-
téneti emlékhelyek létesítését, járművek felújítását, illetve komoly részt vállalnak 
e munkálatokban. Ez által fontos szerepet töltenek be abban, hogy az utókor 
láthassa, hogyan közlekedtek elődeink, milyen járműveken utaztak. A  közleke-
déstörténeti emlékhelyek, az old timer járművek, például a nagycenki vasúti jár-
műkiállítás, turisztikai célponttá váltak. Ugyanakkor sajnos megállapítható, hogy 
a közlekedéstörténeti emlékhelyek, emléktáblák kivitelezési színvonala, tipográfi -
ája, gondozottsága változó, állapotuk esetenként nyugtalanító.

A vizsgált régióban a közlekedéstörténeti örökség megőrzését, védelmét egyé-
nek és civil szervezetek is fontosnak tartották és tartják. Ennek bizonyítéka, hogy 
2017. szeptember 21-én A  Nyugat-Dunántúl Közlekedéstörténete. Újabb kutatási 
eredmények – örökségvédelem címmel szervezett a szerző konferenciát a Szombat-
helyi Szépítő Egyesülettel és a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltárával 
karöltve, a levéltár előadótermében. Nem véletlenül esett a választás szeptember 

1 A közelmúltban megjelent képeslapos albumok is jól bizonyítják mindezt: Bognár–Göncz 
2006; Kalocsai–Molnár 2001.
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21-ére, e nap két szempontból is jelentős dátum Szombathely közlekedéstörté-
netében. E napon érte el a vasút 1865-ben Vas megye székhelyét, és ugyanekkor 
indult meg a szombathelyi városi tömegközlekedés is.2

A Nyugat-Dunántúl történetében és fejlődésében fontos szerepet játszottak 
a  területet átszelő vagy érintő közlekedési folyosók, az itt található csomópon-
tok (pl. a  celldömölki, nagykanizsai, soproni, szombathelyi vasúti csomópont). 
A vasúti fővonalak esetében ki kell emelni a Bécset (Wien) az Adriai-tengerrel 
Sopron–Szombathely–Nagykanizsa–Zágráb (Zagreb) útirányon át összekötő 
vaspályát, valamint a  korridor gyorsvonatot, amely a  Prága (Praha)–Brünn 
(Brno)–Pozsony (Bratislava)–Hegyeshalom–Szombathely–Nagykanizsa–Gyéké-
nyes–Zágráb (Zagreb)–Sušak/Fiume (Rijeka) útvonalon közlekedett az 1920-as 
években.3 A jelentős közúti folyosók közül meg kell említeni a Borostyánkő utat, 

2 A közlekedéstörténeti örökség témájában is hangzottak el előadások, például Zsigmond Gábor 
történész A Közlekedési Múzeum vasúti emlékei a Nyugat-Dunántúlon, Spiegler Tibor helytör-
ténész A szombathelyi villamos a népszerű emlékek tükrében címmel adott elő. Sajnos anyagiak 
hiányában az elhangzott értékes előadásokat konferenciakötetben nem sikerült megjelentetni. 
(http://www.vaml.hu/Rendezvenyek/Tovabbi_rendezvenyek/20176/KONFERENCIA_A_Nyu-
gatDunantul_kozlekedestortenete.html – Letöltés: 2019. június 29.; Régi járataink. A  tömeg-
közlekedés múltjáról szólnak az előadások. Vas Népe 2017. szeptember 21. 7; Villamoslobbi. Vas 
Népe 2017. szeptember 22. 3.)

3 Kalocsai 2019a: 8.

1. ábra. A nagycenki vasúti járműskanzen részlete. Fotó: Kalocsai Péter, 2006.

024     366-386     Örökség történelem társadalom   __   IV  _  Kalocsai Péter.indd   367024     366-386     Örökség történelem társadalom   __   IV  _  Kalocsai Péter.indd   367 2020. 07. 20.   13:40:252020. 07. 20.   13:40:25



Épített és ipari örökség Kalocsai Péter

368

a dualizmus korából a pozsony–varasdi állami utat (a későbbi 86-ost – Trianon 
miatt módosított útvonalvezetéssel), a buda–grazi (lényegében a mai 8-as, illetve 
Székesfehérvár és Budapest között a 7-es főút), valamint a Buda–Veszprém–Kani-
zsa–Zágráb (Zagreb) utat. A vízi közlekedés terén fontos megemlíteni a balatoni 
sószállítást a  keleti medencétől Keszthelyig, valamint utóbbi város kikötőjét.4 
A légi közlekedés történetén belül kiemelendő a szombathelyi légikikötő, amely 
Magyarország egyik legjelentősebb repülőtere volt 1945-ig, elhelyezkedéséből 
adódóan például az Olaszországból érkező repülőgépek magyar földön először 
Vas megye székhelyén landoltak.

E tanulmány a vizsgált témában csak bepillantásra ad lehetőséget, a teljesség 
igénye nélkül, a lényegeseket kiemelve mutatja be, veszi számba a különböző köz-
lekedési ágazatok történeti emlékeit, emlékhelyeit Hegyeshalomtól Gyékényesig. 
Választ kíván adni arra, hogy valóban a feledésbe mentek-e a Nyugat-Dunántúl 
megszüntetett vicinálisai, egykoron használt járművei, ahogy a  Ludas Matyi 
élclap az 1974-ben utolsóként közlekedő szombathelyi villamosjárattal kapcsolat-
ban ironikusan írta:

„– Tessék mondani, hová megy?
– Ez kérem, a feledésbe.”5

Közút

A Nyugat-Dunántúlon az ókorból is maradtak fenn épített utak kisebb-nagyobb 
szakaszai, részletei. A számos római útmaradvány közül kiemelkedik a jelentős 
kereskedelmet lebonyolító transzkontinentális főút, modernkori elnevezéssel 
a  Borostyánkő út. Ma is megtekinthetők kisebb szakaszai például Sopronban 
(Scarbantia Régészeti Park),6 Szombathelyen (Járdányi Paulovics István Rom-
kert) és Zalalövőn (Göcseji Múzeum Salla Kiállítóhelye és Romkert).7 A róma-
iak technológiája iránt érdeklődők szemügyre vehetik egy ókori út keresztmet-
szetét Szombathelyen, az Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárházban. 
A város római kori déli kapuja közelében került elő egy kuriózumnak számító 
1.  századi mérföldkő, amelyre a  település Rómától mért távolságát vésték fel, 

4 Mészáros 1999: 110.
5 Az utolsó szombathelyi villamos. Ludas Matyi 1974. augusztus 29. 3.
6 http://www.sopronikirandulas.hu/sopron/scarbantia_regeszeti_park.html – Letöltés: 2019. 

június 12.
7 Karoliny 1987: 21; Tóth 2004: 45; Villa Publica romjai és Borostyán út (http://www.muemlekem.

hu/muemlek/show/11088 – Letöltés: 2019. június 12.)
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jelenleg a  Savaria Múzeumban látható.8 Mérföldkövek a  19.  század második 
feléből is ismertek, például a  pozsony–varasdi állami út egyik Szombathely 
közeléből származó patinás darabját a Kiskőrösi Úttörténeti Múzeumban őrzik. 
További mérföldkövek maradtak az utókorra Csákánydoroszló, Körmend és 
Rábahídvég mellől.9

A közúti közlekedés egykori járműveiből is őriznek néhányat a helyi múzeu-
mokban. 18. és 20. század közötti fogatolt járművek (hintók, szánok) legnagyobb 
számban a  keszthelyi Helikon Kastélymúzeum hintókiállításán, egy-két pél-
dányban a  szombathelyi Smidt Múzeum alagsorában is láthatók.10 A  körmendi 
Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeumban kettő darab 19. századi velocipéd 
és a Körmendi Vasparipa Egylet zászlaja (1889) tekinthető meg.11 A Vasvári Múze-
umban, annak Németh Antal Helytörténeti Gyűjteményében egy 1917 előtti Peu-
geot márkájú motorkerékpár található.12

A jelentősebb évfordulókhoz kapcsolódóan időszaki kiállításokat is rendeztek. 
A Körmendi Vasparipa Egylet megalakulásának 130. évfordulójára járműtörténeti 

8 Tóth 2004: 45–46.
9 Karoliny 1987: 61.
10 A szerző visszaemlékezése.
11 http://www.kormend.hu/Intezmenyek/Kulturalis_intezmenyek/Batthyany_Strattmann_

Laszlo_Muzem.html – Letöltés: 2019. június 12.
12 A szóban forgó és felújításra szoruló motorkerékpár az 1905-ös, 1914-es és 1915-ös szériákhoz 

hasonlít. (Fodor Dávid, a Vasvári Múzeum gyűjteménykezelőjének közlése 2019. június 12-én.)

2. ábra. A Vasi Volán Zrt. utazó üzemtörténeti kiállítása, 2006. Forrás: az ÉNYKK Zrt. 
gyűjteményéből.
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kiállítás nyílt a  körmendi Batthyány-kastélyban 2019. március 15-én.13 A  Vas 
megyei települések mindennapjaiban hosszú ideig meghatározó szerepet betöltő 
Vasi Volán Zrt. jogelőd vállalata alapításának 60. évfordulójára mozgókiállítással 
és a  cég szombathelyi irodaházának (Körmendi út) falán emléktábla avatásával 
ünnepelt és tisztelgett 2006-ban. A Vasi Volán Zrt. utazó üzemtörténeti kiállítá-
sának egy csuklós autóbusz adott helyet, amely végigjárta a vasi városokat (Bük, 
Celldömölk, Körmend Kőszeg, Sárvár, Szentgotthárd, Vasvár) – e cég bonyolí-
totta a vasi városokban a helyi tömegközlekedést.14

Vasút

Mindkét Nyugat-Dunántúlon érdekelt vasúttársaság alapított múzeumot. 
A MÁV Szombathelyi Igazgatóságának múzeumát 1973-ban hozták létre a Széll 
Kálmán utcai MÁV-székházban,15 „amely az évek során egyre csak gyarapodott 
a  kincsekkel – a  régi vasutasok, azok szülei vagy gyermekei ereklyeként őrizték 
a régi vasút egy-egy darabját, amellyel aztán a múzeumot gyarapították” – tudósí-
tott a közlekedéstörténeti gyűjteményt bemutató helyi sajtó 2002-ben.16 A MÁV 
Zrt. Szombathelyi Pályavasúti Területi Igazgatósága a nagyközönség számára is 
hozzáférhetővé kívánja tenni a gyűjteményét, ezért rendszeresen bekapcsolódik 
a Múzeumok Éjszakája programsorozatba. 2016-ban például meg lehetett tekin-
teni a MÁV-székház udvarán kiállított keskeny nyomközű gőzmozdonyt és vas-
úti kocsit, valamint az igazgatóság épületében kialakított múzeumot, amelyben 
közlekedéstörténeti tablók, fotók, régi II. és III.  osztályú személykocsi-belsők, 
mozdonymodellek és további muzeális tárgyak láthatók.17

A 2015. évi Múzeumok Éjszakája programsorozat kertében nyitották meg Sop-
ronban a GYSEV múzeumát. Majdán János vasúttörténész ajánlotta a nagyszámú 
vasútbarát érdeklődő fi gyelmébe a gazdag vasútüzem-történeti kiállítást és kala-
uzolta végig a  látogatókat a  kiállítótermeken. A  múzeum Sopronban a  Kőszegi 
út mentén elterülő vasúti területen található.18 Ugyancsak a GYSEV vasúttársaság 
tulajdonát képezi a közkedvelt turisztikai célpont, a Széchenyi Múzeumvasút és 

13 http://kormend.hu/KePGALeRIA3/Kormendi_rendezvenyek/130_eves_a_Vasparipa_Egylet.
html – Letöltés: 2019. június 12.

14 Relikviák a buszban. Jövő héten indul a megye városait bejáró kiállítás. Vas Népe 2006. augusz-
tus 1. 5.

15 Lovas 1973: 30; Horváth Anita 1973: Vasúttörténeti múzeum nyílt Szombathelyen. Vas Népe 
1973. május 6. 1; Vasúti múzeum. Vas Népe 1977. június 7. 8.

16 Vasútmúlt kiállításon elmesélve. Vas Népe 2002. január 29. 8.
17 https://www.mavcsoport.hu/mav-csoport/szombathely – Letöltés: 2018. augusztus 26.
18 http://www.svve.info/index.php?y=2015 – Letöltés: 2018. augusztus 26.
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Kisvasúti Állandó Járműkiállítás Nagycenken.19 Nagykanizsán 2001. április 28-án 
nyitottak állandó vasúttörténeti kiállítást a  város vasútállomásának kultúrváró-
termében abból az alkalomból, hogy a Déli Vasút 140 éve érte el a várost, ekkor 
adták át a  települést érintő első vaspályát, a  Buda–Nagykanizsa vasútvonalat.20 
A  Nyugat-Dunántúlon az említett két vasúttársaságon kívül egy magán vasút-
történeti gyűjteménytár is várja az érdeklődőket. Fertőszéplakon ugyanis egy 
magángyűjtő, Haragovics József alapított vasúti lámpamúzeumot, gyűjteménye 32 
országból származik.21

Közlekedéstörténeti emlékhelyeket civil és helyi kezdeményezésekre főleg 
a már megszüntetett vasútvonalak mentén fekvő településeken létesítettek, pél-
dául a  Vas megyei Bucsuban, Csepregen. Mindkét település vasútvonalát a  tri-
anoni határ vágta ketté: Bucsu az egykori Szombathely–Rohonc (Rechnitz)–
Pinkafő (Pinkafeld), Csepreg pedig az 1920 után Magyarországról ki-, majd 
hazakanyarodó Kőszeg–Felsőlászló (Oberloisdorf)–Bük–Sárvár – már nem 

19 https://www2.gysev.hu/muzeumvasut/a-nagycenki-szechenyi-muzeumvasut – Letöltés: 2018. 
augusztus 26.

20 http://hivk.hu/kanizsai_musorok_2001_04.htm – Letöltés: 2018. augusztus 26.
21 http://www.vasutilampamuzeum.lks.hu – Letöltés: 2020. május 11.

3. ábra. A MÁV Zrt. Szombathelyi Pályavasúti Területi Igazgatósága múzeumának 
részlete. Fotó: Kalocsai Péter.
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létező – vaspálya mentén fekszik.22 Több emlékhely pontozza ki a Szombathely 
és Rum közötti vasútvonal egykori pályáját. A 22 kilométer hosszú vasútvonalat 
az 1968.  évi közlekedéspolitikai koncepció következtében meggondolatlanul és 
megalapozatlanul szüntették meg – az utasforgalom egyáltalán nem indokolta.23 
A Volán-társaság hosszú éveken át képtelen volt a személyforgalmat ezen az útvo-
nalon lebonyolítani, rendszeresen nem fértek fel az utasok az autóbuszokra, még 
a bérletesek sem.24 A térség lakosságát érzékenyen érintette a felelőtlen és meg-
másíthatatlan döntés. E tényező is szerepet játszhatott abban, hogy a szóban forgó 
vasútvonal mentén fekvő szinte valamennyi településen törekedtek arra, hogy az 
egykori vicinálisra emlékeztessenek. A  vaspálya Szombathely-Szentkirály állo-
másának mementójaként a szentkirályi Oroszlán utcában létesítettek emlékpar-
kot (vasúti kerék, síndarab, állomástörténeti információs táblák) a Gyöngyösher-
mán–Szentkirályi Polgári Kör közreműködésével 2016 áprilisában.25 Ugyancsak 
vasúti emlékhelyek idézik a vasutat Táplánszentkereszten, Csempeszkopácson (az 
egykori bakterházban vasúttörténeti kiállítással) és Rumban is. A megszüntetés 

22 Kalocsai 2019a: 2–3.
23 Kövér 1995: 269.
24 A szerző visszaemlékezése.
25 Tóth Kálmán: Tájékoztató a képviselői munkáról. (www.szombathely.hu/kozgyules/kepviseloi_

tajekoztatok_2014_2019/d125941/ – Letöltés: 2019. június. 3.)

4. ábra. A GYSEV soproni múzeumának megnyitója, Majdán János vezetése, 
2015. június 20. Forrás: a szerző gyűjteményéből.
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45.  évfordulóján gumikerekes kisvonattal nosztalgiautazást tartottak az egykori 
vasútvonal teljes hosszában a lokálpatrióta lakosság nagy örömére.26

A vasútbarátok és a vasút históriája iránt érdeklődők számára különös jelen-
tősége van azoknak a  vasúti járműskanzeneknek, amelyekben fel lehet mászni 
a mozdonyokra, be lehet szállni a személyvagonokba. Vasúti járműskanzen talál-
ható a celldömölki (gőzmozdonyok, személykocsik), a nagykanizsai pályaudvaro-
kon (hajtány, személy- és teherkocsik, gőzmozdonyok) és Nagycenken a Széchenyi 
Múzeumvasút állomása mellett. Három kiállított vasúti jármű idézte a múltat hosz-
szú ideig a MÁV Szombathelyi Járműjavító Üzem Szövő utcai irodaháza előtt.27

26 https://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/kisvonat_szombathey_szentkiraly_rum – Letöltés: 2019. 
június. 3.

27 Fehér–Jászfi –Mándli 1997: borító; Pölöskey H. János 1998: Cellbe „utaznak” a járműmatuzsále-
mek. Vas Népe 1998. szeptember 3. 1, 3. „Tegnaptól a szombathelyi Szövő utca szegényebb lett egy 
látvánnyal” – írta a helyi sajtó 1998 szeptemberében. (Pölöskey H. János 1998: Cellbe „utaznak” 
a járműmatuzsálemek. Vas Népe 1998. szeptember 3. 1.) A 376 631 sorozatszámú gőzmozdonyt 
az ajkai vasútállomásra helyezték át, az 1910 előtt gyártott G  150  511 jelű fedett tehervagont 
Budapestre. (Soltész 2001: 86, 88.) Az 1925 körül készült személykocsit (a AB 44224 motor-mel-
lékkocsit) pedig Celldömölkre vitték – bár ott nem állították ki. (Pölöskey H. János 1998: Cellbe 
„utaznak” a járműmatuzsálemek. Vas Népe 1998. szeptember 3. 1, 3.)

5. ábra. A csempeszkopácsi vasúti emlékhely napjainkban. Fotó: Kalocsai Péter.
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A Nyugat-Dunántúlon kiállított vasúti járművek hosszú sorát lehetne még 
felsorolni. Többnyire a vasútállomásokon vagy azok közelében helyezték el őket. 
A kiállított old timer járművek állapota sajnos nagyon eltérő.28 A 2019. nyári bala-
ton-felvidéki kerékpáros vándortáborok egyik úti célja a  Balatonalmádi-Öreg-
hegy vasúti viaduktján kiállított 375 680 pályaszámú gőzmozdony volt.29 Bár az 
1968.  évi közlekedéspolitikai koncepció miatt megszűntetett Veszprém–Alsóörs 
vaspálya nem a Nyugat-Dunántúl része, de a szombathelyi vasútigazgatóság egyik 
legszebbnek tartott vasútvonala volt, panorámával a Balaton keleti medencéjére.

A bányák régi vasúti járműveit is meg lehet csodálni a Nyugat-Dunántúlon. 
A Szombathely közelében fekvő Torony falu bányászatának múltjára emlékeztet 
az egykori lignitbánya egyik csilléje, amelyet a  község központjában köztérre 
helyeztek ki. Ma már a falu dísze a virággal beültetett kis vasúti kocsi. A vasszécse-
nyi Ásványmúzeum udvarán pedig két darab ásványokkal teli csillét állítottak ki 
két külön sínpáron, hogy hírt adjanak a bányákban alkalmazott egykori szállítási 

28 Biztos: viszik a gőzmozdonyt. A répceszentgyörgyiek szeretnék, ha maradhatna a kastélypark 
dísze. Vas Népe 2017. július 5. 3.

29 http://www.bringasvandor.hu/utvonalak/balaton-felvidek-kerekparos-vandortabor – Letöltés: 
2019. június. 27.

6. ábra. Az alsóörsi vasútállomás 6. vágányának részlete, egy muzeális síndarab 
napjainkban. Fotó: Kalocsai Péter.
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technológiáról.30 Aki fi gyelmes, számos – még ma is használatos – muzeális vas-
úti műtárgyat fedezhet fel. A MÁV Zrt. Szombathelyi Pályavasúti Területi Igaz-
gatóságának Alsóörs vasútállomásán a 6. vágány sínjeit még a Bánátban, Resicán 
(Reșița) gyártották 1899-ben. Több helyütt jól olvasható a „RESICZA 1899” felirat.

Település A gőzmozdony pályaszáma

Celldömölk 275 052, 424 129

Csömödér 490 2002

Fertőboz 424 140, 520 030

Gyékényes 375 1517

Hegyeshalom 411 358

Kőszeg 375 642

Lenti 357 305

Mosonmagyaróvár OKÜ 30 

Nagykanizsa 375 896, 424 309, GÁZMŰ II

Répceszentgyörgy 376 450

Sopron 324 1518

Szombathely 490 041

Zalaegerszeg 377 503

1. táblázat. Kiállított vasúti járművek a Nyugat-Dunántúlon.31

Az évfordulókhoz kapcsolódóan rengeteg vasúti emléktáblát helyeztek el a vizs-
gált régióban, főleg az állomásokon. Esetenként reprint képeslapokat is kiadtak, 

30 http://www.vasszecseny.hu/php/index2.php?content_id=3 – Letöltés: 2019. június 27.
31 http://www.lococlub.hu/Kiall.php – Letöltés: 2019. június 3.; http://www.soft rain.hu/train/Goz-

megor.htm – Letöltés: 2019. június 3. Az oldalon található információkat a szerző kiegészítette 
a kutatásai alapján. A táblázat a nagycenki vasúti járműskanzenben kiállított nagyszámú gőz-
mozdonyt nem tartalmazza.
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például a Szombathely–Körmend–Szentgotthárd–Gyanafalva (Jennersdorf) vas-
útvonal megnyitásának 125. évfordulójára a MÁV Rt. Szombathelyi Területi Igaz-
gatósága 20 tételből álló nosztalgia reprint képeslapgyűjteményt jelentetett meg 
a pálya vasútállomásairól.32 A hazai gépi vontatású vasút megindulásának cente-
náriumára, 1946-ban Nagykanizsán avattak domborműves ábrázolással fémtáb-
lát. A vasútvonalak évfordulói kapcsán Körmenden (100 és 125 éves), Kőszegen 
(100 és 125 éves), Nagykanizsán (125 és 150 éves), Szombathelyen (100 és 150 éves) 
avattak emléktáblákat. A Sopron–Szombathely–Nagykanizsa vasútvonal átadásá-
nak 150 éves jubileuma alkalmából 2015-ben Sopronban, Bükön, Szombathelyen 
és Nagykanizsán helyeztek el emléktáblát a vasútállomásokon.33 A megszűntetett 
vasútvonalak emlékhelyein is jellemzően található emléktábla (például Csepre-
gen, Rumban). A  trianoni határ szintén nem egyszerűen ketté, hanem három 
részre darabolta a  Kőszeg–Felsőpulya (Oberpullendorf)–Sopron vasútvonalat.34 
A burgenlandi Felsőpulya vasútállomásán kétnyelvű (német és magyar) feliratú 
kőtábla tanúskodik arról, hogy 2008-ban megemlékeztek a vasútvonal megnyi-
tásának centenáriumáról. Szombathelyen a  pályaudvar előtti téren 1943-ban 
állítottak az első világháború vasutas hősi halottjainak emlékoszlopot, Müller 
Tibor alkotását.35 A vasi megyeszékhely vasútállomásának épületén 2004 óta tábla 
emlékeztet arra is, hogy 1944-ben erről a pályaudvarról is szállítottak el zsidókat 
vagonokban az auschwitzi haláltáborba.36

Városi közlekedés

A városi közlekedés múltjából is maradtak fenn olyan műtárgyak, amelyeken táb-
lák rögzítik a létesítés, az átadás évét. Így van ez Szombathelyen a Gyöngyös-pa-
tak Széll Kálmán utcai betonhídja esetében is, amelyen ma is olvasható: „Épült 
Éhen Gyula polgármester korában, 1900”.37 Ugyanebben az évben készült el Vas 
megye székhelyén a vasúton túli városrészt a belvárossal összekötő gyalogos vas-
úti felüljáró,38 amit száz év szolgálat után 2000 nyarán bontottak el és a budapesti 

32 Szalay Judit (szerk.) 1997: 125 éves a Szombathely–Körmend–Szentgotthárd–Gyanafalva vasútvo-
nal. Szombathely.

33 http://vaskarika.hu/hirek/reszletek/10639/150_eves_a_sopron-szombathely-nagykanizsa_
vasutvonal/ – Letöltés: 2019. június 27.

34 Kalocsai 2019a: 3.
35 Kereszturiné 1989: 100.
36 https://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/ivanyi_holocaust_emlektabla_1944_auschwitz – Letöl-

tés: 2019. június 27.
37 Melega 2012: 341.
38 A vasúti felüljáró elkészült. Vasvármegye 1900. december 9. 6.
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Magyar Vasúttörténeti Parkban állítottak ki.39 A  történelmi Magyarországon 
a városi tömegközlekedés, az omnibusz Pest és Buda után Sopronban indult meg 
1847 és 1851 között. A  Nyugat-Dunántúlon a  helyi omnibusz-közlekedés meg-
nyitásának sorában Nagykanizsa (1860-as évek elején), majd Szombathely (1865) 
következett.40 Köztudott, hogy a  városi tömegközlekedés léte fontos fokmérője 
egy település urbanizáltságának. Vas megye székhelyén 2015 szeptemberében e 
szolgáltatás megindulásának már 150.  évfordulóját ünnepelték civilek összefo-
gásának köszönhetően emléktábla-avatással és emléküléssel. Utóbbin előadások 
hangzottak el a  város életében meghatározó szerepet betöltő tömegközlekedés 
másfél évszázadáról és a jövőre vonatkozó tervekről.

7. ábra. A 150 éves városi tömegközlekedés emléktáblája Szombathelyen a Fő tér 15. 
számú ház falán, Foki Éva grafi kusművész tervezése, 2015. Fotó: Kalocsai Péter.

A vizsgált régió mindkét, egyaránt felszámolt városi villamosvasútjának cente-
náriumáról megemlékeztek. Szombathelyen 1997-ben kiállítás nyílt a  Berzsenyi 
Dániel Megyei Könyvtárban,41 képeslapsorozatot jelentettek meg a  vasútüzem 
valamennyi kocsitípusáról,42 és köztérre állították ki az egyik megmaradt villamos 

39 Treiber Mária 2000: A síneken át nem lehet. Vas Népe 2000. június 1. 4.; http://www.vasuttor-
tenetipark.hu/hu/gallery/vi_palyavasuti_nap_1_album – Letöltés: 2019. június 27.

40 Kalocsai 2011: 84, 87.
41 Villamossztori képekben. Vas Népe 1997. szeptember 9. 5.
42 A képeslapokat tartalmazó füzet: Kalocsai (szerk.) 1997.: Szombathelyi villamosvasút 1897–1974. 

Centenárium 1997. Szombathely. Tudósítás a  kiadványról: Szombathelyi villamosvasút 1897–
1974. Centenárium 1997. Képes Levelezőlap (10.) 1997. július, 1.
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motorkocsit (SZVV 1).43 Sopronban pedig 2000-ben bronztáblát avattak a Sop-
roni Városszépítő Egyesületnek köszönhetően a  villamos egyik volt végállomá-
sán, a GYSEV pályaudvarának falán.44 Még ma is áll ugyanebben a városban a vil-
lamosvasút remíze, valamint egy síndarabja is megmaradt.45

8. ábra. A soproni villamos emléktáblája. Sz. Egyed Emma szobrászművész munkája, 
2000. Fotó: Kalocsai Péter.

A szombathelyiek által nagyon szeretett villamosközlekedést is a tanulmányban 
már emlegetett 1968. évi közlekedéspolitikai koncepció következtében – szintén 
megalapozatlanul – szüntették meg.46 Külön tanulmányt lehetne írni arról, hogy 
a lakosság, a civil szervezetek, a média47 azóta mennyit foglalkozott és foglalkozik 
a  témával. Mint már szóba került, még a  Ludas Matyi élclap is megemlékezett 
a  szombathelyi villamosközlekedés 1974. évi leállításáról.48 Sőt, Balázsy Péter 
megyei jegyző, a  Vas Megyéért Egyesület elnöke Legyen újra villamos 

43 Cziprián Dóra 1997: A villamos utolsó útja. Vas Népe 1997. június 5. 1, 5.
44 Kubinszky 2008: 57, 65; http://varosszepitok.sopron.hu/album/5.html – Letöltés: 2019. június 12.
45 Lovas Gyula soproni vasúttörténész nyilatkozta az MTV 2-es csatornáján a szombathelyi kör-

zeti stúdió magazinműsorában 1994. november 21-én, a 18.13 és 18.45 között sugárzott adásában.
46 Kalocsai 2013: 125–133, 138–139.
47 https://www.vaol.hu/szombathely/induljon-ujra-a-szombathelyi-villamos-1772213 – Letöltés: 

2019. április 10.; https://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/szombathelyi_villamos_1973_2019 – 
Letöltés: 2019. április 10.

48 Az utolsó szombathelyi villamos. Ludas Matyi 1974. augusztus 29. 3.
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Szombathelyen címmel a  Facebookon oldalt hozott létre, amelyet a  tanulmány 
írásakor 1845-en követtek.49 1994-ben, a megszüntetés 20. évfordulóján időszaki 
kiállítás nyílt képeslapokból a  szombathelyi villamos történetéről a  Berzsenyi 
Dániel Megyei Könyvtárban,50 az MTV Szombathelyi Körzeti Stúdiójának mun-
katársai pedig „Mértéktartó nosztalgiával […] hangulatos dokumentumfi lm”-et51 
készítettek A  szombathelyi és a  soproni villamos címmel.52 A nagy érdeklődés és 
a  kedvező visszhang arra késztette az alkotókat, hogy a  szombathelyi anyagon 
továbbdolgozva elkészítsék a Volt egyszer egy villamos című fi lmet, amelynek pre-
mierjére a Szombathelyi Tavaszi Fesztivál programsorozat keretében 1995. már-
cius 26-án került sor.53 Amióta a Smidt Múzeum udvarára helyezték át a muzeális 
1-es pályaszámú villamost, azóta minden évben – június 4-én – a szombathelyi 
villamosközlekedés megindulásának napján villamosnapot tartanak előadások-
kal, gyerekfoglalkozásokkal. Sőt, a  megszüntetés 40. évfordulóján – a  Genius 
Savariensis Szabadegyetemmel karöltve – még minikonferenciát is rendeztek.54

A városi tömegközlekedés néhány muzeális járműve is megmaradt az utó-
kor számára. A  Szombathelyi Villamosvasút Vállalat – már említett – SZVV  1 
pályaszámú villamos motorkocsiját a Ganz gyár 1927-ben eredetileg még benzin-
motorral gyártotta Budapest számára, majd 1951-ben, Sztálin születésnapján állí-
tották forgalomba a vasi megyeszékhelyen. A  szóban forgó villamosvasút meg-
szüntetése után a MÁV Szombathelyi Igazgatóságának udvarán őrizték. A szom-
bathelyi villamosközlekedés megindításának centenáriumán az Éhen Gyula térre, 
a  vasútállomás elé, a  villamos egykori végállomásának közelébe helyezték ki.55 
1997-től állt itt, aztán 2007-ben civil kezdeményezésre – egykori nyomvonala 
mentén – a  Smidt Múzeum udvarára helyezték át, hogy megóvják a  rongálók-
tól. Napjainkban villamosvasút-történeti kiállításnak ad otthont.56 Az SZVV  6 
pályaszámú villamos motorkocsit 1976-tól 2000-ig a grazi Tramway Museumban 
őrizték. Gyűjteményracionalizálási okból és civil közreműködéssel került 2001-
ben Szentendrére az ottani Városi Tömegközlekedési Múzeumba, ahol felújítása 

49 https://www.facebook.com/legyenujravillamos – Letöltés: 2020. május 17.
50 Pannónia bélyegeken és képeslapokon kiállítás. Képes Levelezőlap (7.) 1994. szeptember, 4.
51 A dokumentumfi lm 1994. november 21-én került adásba a kettes csatornán. Az idézet forrása: 

Randé Jenő 1995: Az utolsó villamos. TVR-Hét (7.) 8. 3.
52 Treiber Mária: A tévében még csönget egy kicsit. RTV-Tipp (Vas Népe melléklete), 1994. novem-

ber 17. 5.; 1994. november 21. TV2. RTV-Tipp (Vas Népe melléklete), 1994. november 17. 6.
53 Horváth Szilárd – Kalocsai Péter – Kovács Tibor – Váradi Gábor 1995: „Volt egyszer egy villa-

mos”. Szombathely, 2D BT, 40 perc.; Vonatkozó sajtóforrás: Szombathelyi Tavaszi Fesztivál 1995. 
március 18–27. Savaria Fórum 1995. március 17. 6.

54 http://www.hirlevelplusz.hu/savaria-karneval-2014-a-genius-savariensis-szabadegyetem-kar-
nevali-programjai-2014-08-21-24/ – Letöltés: 2020. május 31.

55 Kalocsai 2005: 3–4.
56 A szerző visszaemlékezése alapján.
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után kiállították. Párját, az SZVV  7-es motorkocsit kezdetben múzeumi körül-
mények között tárolták, 1992-ben magánkézbe került, ugyanis a helyi Forradalmi 
Múzeum épületét visszakapta a  katolikus egyház és a  járművet a  Vas Megyei 
Múzeumok Igazgatósága eladta egy vállalkozónak.57 A  ma már nagyon lerom-
lott állapotú jármű, amelynek története 1897-ig nyúlik vissza, megmentésre vár. 
Napjainkban még számos szombathelyi belvárosi (például Király utcai, Széchenyi 
utcai) ház falán tanúskodnak az egykori villamosközlekedéséről a villamos felső-
vezetékét tartó keresztsodronyok kampói.

Repülés

Kevésbé ismert, hogy Magyarország egyes nagyobb városait egészen 1969-ig 
belföldi menetrendszerinti utasszállító repülőgépek is összekötötték. A  belföldi 
polgári légiközlekedésnek úgyszintén az 1968.  évi közlekedéspolitikai kon-
cepció vetett véget.58 A  Nyugat-Dunántúl esetében Nagykanizsa, Szombathely 
és Zalaegerszeg büszkélkedhet polgári repülős múlttal. A  nyugat-dunántúli 
repülés történetéből valószínű a  legismertebb esemény, hogy 1956. július 13-án 
a  Budapest–Szombathely légi járatot – miután elhagyta Győrt – eltérítették 

57 Kalocsai 2005: 4–5.
58 Kalocsai 2019b: 116–118.

9. ábra. Megmentésére váró egykori szombathelyi (SZVV 7) villamoskocsi napjainkban. 
Fotó: Spiegler Tibor.
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a  nyugat-németországi Ingolstadtba. Pontosan az Ingolstadt melletti Manching 
katonai repülőterén landolt a gép. A rendszerkritikus élű történetet dolgozza fel 
Fazakas Péter rendezésében a Szabadság – Különjárat című fi lm, amelynek pre-
mierje 2013. október 23-án volt Budapesten, de Szombathelyen is vetítették a helyi 
légikikötő megnyitásának centenáriumi ünnepségén 2015. április 11-én.59 A cente-
náriumi rendezvénysorozat során emléktáblát avattak a repülőtéren, emlékkon-
ferenciát tartottak és fotókiállítást rendeztek az Agora Savaria Filmszínházban. 
A megemlékezés-sorozat civil kezdeményezésnek és közreműködésnek, a Szom-
bathelyi Repülőklubnak köszönhető, amely 2015-ben 100 éves a szombathelyi repü-
lőtér címmel a Facebookon oldalt hozott létre.60 1991-ben állítottak már egy már-
ványtáblát a szóban forgó repülőtéren a második világháborúban hősi halált halt 
pilóták emlékére. A polgári korban, 1915-től 1945-ig a szombathelyi repülőtérnek 
a katonai funkciója volt az elsődleges.

10. ábra. A szombathelyi Gayer parkban kiállított Li–2-es repülőgép, 1965. Forrás: a Vasi 
Múzeumbarát Egylet gyűjteménye.

IV. Károly a  második királypuccs előtt az Ad Astra svájci légitársaság Junkers 
F  13-as repülőgépével érkezett a  ma Győr-Moson-Sopron megyéhez, de akkor 
még Vashoz tartozó Dénesfára gróf Cziráky József, a  vármegye főispánjának 

59 Kalocsai 2018: 192–193; Kalocsai 2019b: 110–113.
60 Napi ajánló. Vas Népe 2015. április 11. 7; Krizsán Zsuzsanna: A szombathelyi repülőtér egy évszá-

zada. Szombathelyi 7 2015. május 28. 11.
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birtokára 1921. október 20-án.61 A történelmi eseményre Dénesfán egy márvány-
tábla és egy kápolna emlékeztet. A második királypuccsban szerephez jutó repü-
lőgépet Budapesten a Közlekedési Múzeum őrizte meg.62

A MALÉV fl ottájából 1964-ben kivont HA–LIT lajstromjelű Li–2-es utas-
szállító repülőgépet megkapta Szombathely városa. Először a Turista Szálló (ma 
Liget Hotel, Szent István park  15.) előtt állították ki, majd hamarosan a  Gayer-
parkba, a  Gyöngyös-patak kanyarulatához (a Hunyadi János és Gyöngyös utca 
sarkához közel) szállították át. A szabadba kiállított, funkció nélküli repülőgépet 
megrongálták. Megmentése érdekében végül a  város egyik strandjára, az 1966-
ban megnyitott Tófürdőre helyezték át. Megromlott állaga miatt sajnos 1980-ban 
szétbontották.63 Egy másik Nyugat-Dunántúlon kiállított MALÉV-repülőgép 
Abdán presszóként üzemelt. 2011-ben bontották ki a vendéglátó egység épületé-
ből, majd Kassára (Košice) szállították át, hogy ott múzeumi körülmények között 
őrizzék meg az utókor számára a HA–MOI lajstromjelű MALÉV Il–18-as típusú 
repülőgépet.64

Hajózás

A Nyugat-Dunántúl természetföldrajzi adottságai miatt a  vízi közlekedés nem 
volt jelentős a  régióban. A  nagyobb folyókon, például a  Rába (Kemenesszent-
péter–Rábasebes) és a  Mura (Széchénykút [Petanjci], Korong [Krog], Barkócz 
[Bakovci]) Vas megyei szakaszán, főleg 1920 előtt közlekedtek kompok.65 A Fertő 
tavon a  reformkortól volt jellemző a vitorlázás,66 a  sétahajózás pedig 1989-től.67 
A hajózás szempontjából a vizsgált régióban csupán a Balaton nyugati medencéje 
emelendő ki. A téma iránt érdeklődők a keszthelyi Balatoni Múzeumban, a bala-
toni vízi közlekedést az őskortól napjainkig bemutató kiállításon tájékozódhat-
nak. Külön kiemelendő a kiállított bödöncsónak és számos hajómodell (Phoenix 
vitorlás, Kisfaludy gőzös). A Festetics család által építtetett és 1797-ben elkészült 
Phoenix (3 árbocos, 16 evezős) a legnagyobb vitorlás, amely valaha kifutott a tó 
vizére, Balatonkenesétől Keszthelyig szállított árut (fát, sót).68 A  kétszázadik 

61 Kalocsai 2019b: 27–28.
62 Rév 1971: 349–358; A múzeum jelenlegi neve: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum.
63 Kalocsai 2018: 185–186; Kalocsai 2019b: 131–133.
64 https://airportal.hu/regota-gazdatlan-il-18-as-kel-uj-eletre/ – Letöltés: 2018. augusztus 26.
65 MNL VML VI. 401. d. 411–412.
66 Márkus 2018.
67 http://fertotavihajoutak.hu/ – Letöltés: 2020. május 11.
68 https://balatonimuzeum.hu/kiallitasok/allando-kiallitasok/item/239-aranyhid-fejezetek-a-ba-

laton-tortenetebol – Letöltés: 2018. augusztus 26.; Mészáros 1999: 110.
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évfordulóra tervezett újraépítése csak terv maradt, viszont 2006-ban emlékére 
Fenékpusztán faragott fatáblát avattak civil közreműködéssel.69

A közlekedésügy jeles személyeinek emlékezete

Közismert, hogy Magyarországon az első közlekedésügyi miniszteri posztot Szé-
chenyi István töltötte be, ő szervezte meg a szóban forgó minisztériumot. A leg-
nagyobb magyar sok szempontból kiemelkedő tevékenysége előtt – a  vizsgált 
régióban – Sopronban és Nagycenken szoborral, Szombathelyen domborművel 
tisztelegnek. Baross Gábor közlekedési, majd kereskedelmi miniszternek (1886–
1889–1892) Celldömölkön és Keszthelyen is állítottak szobrot. Hegedüs Sándor 
a közlekedésügyet is felügyelő kereskedelmi miniszter volt a  19–20.  század for-
dulóján, nevéhez fűződik például a Soproni Villamos Városi Vasút engedélyok-
iratának kiadása 1899-ben és részt vett a vasútüzem 1900. április 30-i megnyitási 
ünnepségén.70 Hegedüs Sándor, a százkezű politikus című fi lm és tanulmánykötet 
bemutatójára, valamint a miniszter életútját ismertető kis kiállítás megnyitására is 
sor került 2019. június 4-én, a Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltárában 
a  Villamosok. A  Kárpát-medencei közlekedéstörténet évszázadai rendezvény 
keretében.71

Összegzés

A vizsgált régióban a múzeumokon, levéltárakon kívül a városvédő, -szépítő és 
egyéb civil szervezetek is fontosnak tartják a  közlekedési örökség megőrzését, 
védelmét: old timer járművek megmentése, emléktáblák avatása, emlékhelyek 
létesítése, képeslap- és könyvkiadás, konferenciák szervezése. Anyagi tényezők 
a  közlekedéstörténeti örökség megőrzését is nagymértékben korlátozzák. 
Szombathely példája azt mutatja, hogy egykoron a városban nagy lelkesedéssel 
kiállított járművek egy-két évtized múlva eltűntek, a  Li–2-es utasszállító 
repülőgépet megromlott állapota miatt elbontották, a  magánkézbe került 
SZVV 7-es pályaszámú villamos a megsemmisülés útján halad, a Szövő utcából 

69 https://www.kozterkep.hu/29239/Phoenix_galya_emlekere_Keszthely_2006.html#ve-
tito=254962 – Letöltés: 2018. augusztus 26.

70 A soproni villamos városi vasútra vonatkozó engedélyokirat. Vasúti és Közlekedési Közlöny 
1899. október 27. 1103; Kalocsai 2011: 141, 143.

71 http://www.vaml.hu/Rendezvenyek/Kiallitasok/VANDORKIALLITAS_Villamosok.html – 
Letöltés: 2019. június 4. A fi lm adatai: Halász Lajos (operatőr, rendező, vágó) – Millisits Máté 
(szerk.) – Kovács László (producer): Hegedüs Sándor, a  százkezű politikus. Budapest, 2019.; 
A könyv bibliográfi ai adatai: Katona–Szász (szerk.) 2014.
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elszállított vasúti személykocsi jelenlegi állapota, sorsa a  szerző számára nem 
ismert. A város szegényebb lett néhány, közlekedésünk múltját idéző színfolttal. 
A  közlekedéstörténeti emlékhelyek jelentős része a  sokat vitatott 1968.  évi 
közlekedéspolitikai koncepció végrehajtásának köszönhetően létesült.
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Szirácsik Éva

Az emlékezetpolitika változásai és az uradalmak 
örökségének muzeologizálása 

a Magyar Mezőgazdasági Múzeum példáján

Noha a  középkortól egészen 1945-ig az uradalmak fontos szerepet töltöttek be 
hazánk gazdasági-társadalmi életében, az uradalmakra vonatkozó emlékezet-
politikának, illetve az emlékezetpolitika hatásának feltárása elmaradt. A  tanul-
mányunkban ehhez a  feltáró munkához szeretnénk hozzájárulni azzal, hogy az 
1896-ban alapított Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár működésében 
mutassuk ki ezeket az emlékezetpolitikai erővonalakat, amelyek döntően politi-
kai-ideológiai síkon fejtették ki hatásukat az uradalmak örökségének muzeologi-
zálása terén.

A múzeum működése – ebből a szempontból tekintve – több nagyobb kor-
szakra tagolódik. Az első korszak a  múzeum alapításától 1945-ig terjedt. Ez az 
állami támogatás ideje volt, amely a  nagyközönség számára is jól érzékelhető 
lehetett az első világháború végéig főként az állami birtokok oktató jellegű rep-
rezentációja miatt. A második korszak az uradalmak 1945. évi megszüntetésétől 
egészen a rendszerváltásig tartott. Ekkor ideológiai gátak is emelkedtek az ura-
dalmak örökségének muzeologizálása előtt, de jelentőssé vált a múzeumi szakem-
berek főként levéltári feltárásra épülő uradalomtörténeti kutatómunkája. A har-
madik korszak a rendszerváltást követő időszak, amikor az ideológiai akadályok 
elhárultak, és a  változásokkal járó bizonytalanságot követően a  szakmai alapú 
uradalomtörténeti kutatás nyerhetett teret a múzeumban.

Az állami támogatás, a reprezentáció és a szakismeretek 
átadásának ideje
A múzeum működésének kezdetén az uradalmak örökségének muzeologi-
zálására nagy hatást gyakorolt az állami politika támogatása. A  múzeumot 
alapító, egyébként nagybirtokos Darányi Ignác földművelésügyi miniszter az 
újonnan alakult múzeumban Deininger Imre udvari tanácsosra, jószágigazga-
tóra bízta az állami ménesbirtokok és a gödöllői koronauradalom anyagának 
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felügyeletét.1 Deininger az 1785-ben alapított mezőhegyesi ménesbirtokkal, 
az 1789-től működő Szapáry-féle bábolnai birtokkal, az 1853-ban létrehozott 
Batthyány-féle kisbéri birtokkal, valamint az 1874. évtől létrejött fogarasi 
fiskális uradalom kutatásával foglalkozott. Nem volt ugyan ménesintézet 
a gödöllői kamarauradalomban, amelyet 1867-ben vásárolt meg az állam, de 
lótenyésztési célt is szolgált, ezért Deininger a kutatási területének tekintette.2

Az állami ménesintézetek célja kezdetben a ménesek legelővel és takarmány-
nyal való ellátása volt, ami mellett később nagy szerephez jutott a gazdák részére 
tenyész-, főleg apaállatok nevelése, valamint vetőmag termelése, végül pedig 
minél magasabb tiszta jövedelem elérése. Az állami birtokokat a fentieken kívül 
mintagazdaságoknak is szánták.3 E mintát adó, szakismereteket közlő tevékeny-
ség része lehetett az állami birtokok reprezentációs jellegű bemutatása a Magyar 
Királyi Mezőgazdasági Múzeumban. Mindez összhangban áll azzal, hogy 
a múzeumot eredetileg azért hozták létre, hogy a gazdaközönséget megismertesse 
a  korszerű eredményekkel és a  magyar mezőgazdaság színvonalával és sikerei-
vel. Barbarits Lajos, a  Magyar Mezőgazdasági Múzeum szakértője (1954–1957), 
főigazgató-helyettese és az Agrártörténeti Osztály vezetője (1957–1967) szerint 
„akkori fogalmak szerint furcsa múzeum volt: Kevés volt benne a  régiség, annál 
több a mezőgazd[aság] akkori eredményei.”4

A Földművelésügyi Minisztérium támogató szerepe megnyilvánult különféle 
típusú műtárgyak adományozásában, sőt létrehozásában is, ugyanis a miniszté-
rium művészeket is bevont az állami birtokok minél reprezentatívabb bemuta-
tásába. Például a  minisztérium a  kor neves fényképészeit alkalmazta az állami 
birtokok népszerűsítéséhez, így kerülhettetek Ellinger Ede fényképei a kiállításba. 
A  későbbiekben egyébként Ellinger tanítványát, Erdélyi Mórt is felkérték az 
állami birtokok fotózására. Erdélyi számos fotója került ilyen módon a múzeum 
gyűjteményébe az 1910-es évek elején.5 Ifj . Vastagh György szobrászművész minél 
tökéletesebb élethűségre törekvő állatszobrainak jó részét is a  minisztérium 
készíttette el, és adományozta a múzeumnak.6

A múzeum 1897. szeptember 12-ei megnyitása idején már elegendő műtárgy 
gyűlt össze ahhoz, hogy megnyissák a  „Magyar királyi állami birtokok” című 
kiállítást is. A  kiállítást a  Vajdahunyadvár épületének kiemelt helyén, a  rene-
szánsz-barokk épületrész emeleti részén helyezték el. A díszes főlépcsővel szem-
ben kapott helyett a  legnagyobb állami birtokot, a  mezőhegyesi ménesbirtokot 

1 Paikert 1907: 15.
2 Deininger 1907: 177–193.
3 A Magyar Királyi Mezőgazdasági Múzeum ismertetője 1907: 177.
4 Fülöp 2007: 43.
5 Knézy 1994: 305–306.
6 Szőllősy 2009: 6.
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bemutató kiállításrész, ettől balra a fogarasi és a kisbéri, jobbra pedig a bábolnai 
és a  gödöllői állami birtokokkal ismerkedhettek meg a  látogatók. A  kiállításról 
nem maradt fenn képi ábrázolás, de a múzeum korabeli ismertetője részletesen 
bemutatja a kiállított tárgyakat.

„37. (terem).
Magyar kir. állami birtokok.
Bábolnai ménesbirtok és gödöllői koronauradalom.
Tehénistálló nagy modellje (felnyitható), fényképek, grafi konok, állatszobrok, gépek és 
eszközök, termények, őrlemények stb.

38. (terem).
Mezőhegyesi ménesbirtok.
Kozma Ferencz érczszobra Zala Györgytől. (A ménesbirtok tulajdona.) A főbb törzsmé-
nek szobrai ifj . Vastag[h] Györgytől. – Egy jellegzetes mezőhegyesi csikóistálló kifutóval 
(nagy modell). Szeszgyár – elevator – major – kendergyár nagy modelljei. – Fényképek, 
grafi konok, termények. – Egy Mezőhegyesen használt cséplőgép garnitura müködésbe 
hozható modellje. – Egy mezei vasút (mozdonnyal) működésbe hozható modellje. 

39. (terem).
Kisbéri és fogarasi ménesbirtokok. 
Gépek és eszközök, gazdasági épületek modelljei, fényképek, térképek, grafi konok, talaj-
minták. 
A kisbéri törzsmének fényképei leszármazási táblázatokkal, nagy patkóalakú képkeret-
ben.”7

Az 1897-ben megnyílt többi kiállításban a magánföldesúri birtokokról származó 
műtárgyak is megjelentek. Például a  múzeum Bakócz-kápolnájában, vagyis az 
úgynevezett reneszánsz-barokk épület jobb szárnyának közepén két üveges szek-
rényben állították ki a  gróf Károlyi család ajándékaként bekerült régi juhászati 
utasításokat, ezen kívül a báró Podmaniczky család iratajándékát, közte régi tér-
képeket, gazdasági utasításokat, számadásokat és kimutatásokat.8

Mivel a  Millenniumra fából készült reneszánsz-barokk épületet lebontásra 
ítélték, 1899 szeptemberében a  múzeum anyagát átszállították a  VIII. kerületi 
Kerepesi (mai Rákóczi) út 72. számú bérházba. A kisebb alapterületen bemutatott 
kiállítások között az „állambirtokok” kiállítása is megjelent.9 A múzeum egyéb-
ként ekkor 545 darabból álló műtárgyállománnyal rendelkezett az állami birtokok 

7 Előzetes tájékoztató a Gazdasági Muzeumban 1897: 13–14.
8 Takáts 2007: 126.
9 S. Szabó 1956: 54.
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témakörében.10 A kiállításban szereplő műtárgyakról nem maradt fenn jegyzék, 
de Erdélyi Mórnak egy 1902-ben leltárba vett fényképe a  „ménesbirtokok” 
kiállításról sok információt közöl számunkra. A fotó hátoldalára írt megjegyzés 
alapján tudjuk, hogy a  Vajdahunyadvárban már bemutatott Kozma Ferenc-
szobor domborműve látható a kép előterében. Kozma szobra korábban a mező-
hegyesi ménesbirtokot bemutató kiállításban állt. Az 1897-ben megnyílt kiállítás 
ismertetőjével összevetve valószínűsíthetjük, hogy a  fotón látható állatszobrok 
valójában ifj . Vastagh György mezőhegyesi főbb törzsménekről készült szobrai, 
valamint a  terem közepén lévő „nagy modell” egy jellegzetes mezőhegyesi csi-
kóistálló kifutóval. E felvétel segítségével képet kaphatunk nem csupán a Kerepesi 
úti kiállításról, hanem a  lebontott vajdahunyadvári kiállításban szereplő műtár-
gyakról is.11

Az újjáépült, 1907-ben megnyíló Vajdahunyadvárban ismételten megjelent az 
„Állami birtokok” kiállítás, amely ezúttal a  reneszánsz-barokk épület földszinti 
részén helyezkedett el. A kiállítások elhelyezésénél érvényesítették az általánostól 
a speciális felé való haladás elvét, ezért az állami birtokok bemutatása a földszinti 

10 Fülöp 2007: 45.
11 MMgMK EF, 1605.; Előzetes tájékoztató a Gazdasági Muzeumban 1897: 13–14.

1. ábra. Az állami birtokok kiállításról készült felvétel a Kerepesi úti múzeumépületben.
Forrás: Magyar Mezőgazdasági Múzeum, EF, 1605.
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kiállítások felsorolásakor az utolsó, 17. helyre került.12 A  kiállított műtárgyakról 
a korabeli múzeumismertető révén kaphatunk képet. Az új kiállítás tárgyköre is 
eltért a  régitől, már nem külön mutatták be az egyes állami birtokokat, hanem 
a  természeti adottságokat, az állami birtokokon használt gépeket, épületeket, 
a különféle terményeket, állatokat és termékeket összegyűjtő tematikus blokkok 
között osztották szét az azonos provenienciájú tárgyakat.13

„A ménesbirtokok és a gödöllői koronauradalom üzeme a következő tárgyakkal van 
képviselve:

1. Az öt birtok térképe a gazd. üzemi beosztással.
2. Az éjjeli cséplés, gőzekeszántás, gabonaaratás és tengeritörés festmények.
3. A  birtokok jellegzetes talajai 29 helyről, természetes lerakódásban; gödöllői és 

fogarasi tőzeg; fogarasi kőzetek és mész.
4. Modellek: Mezőhegyesről épületek, magtár-elevátorral, szeszgyár és fi nomító, ar-

tézi kút, víztorony és metán-gazometer, kendergyár két épülete, tiszti lak, cselédlak kettő, 
sertésfi aztató 80 emsére és 240 emsére; Fogarasról komlószáritó szin. – Gépek Mezőhe-
gyesről: gőzeke két mozdonya és ehhez való himbaeke, fűkaszálógép, cséplőgép és loko-
mobil, szalmaelevátor, gabonarosta, ellenőrbódé, dynamogép és lámpák éjjeli csépléshez, 
ökörtaliga, locsoló lajtosszekér, eke, répakiemelő s ugyanolyan gőzekéhez alkalmazva, 
iparvasuti gőzmozdony és kocsik.

12 S. Szabó 1956: 59–61.
13 A Magyar Királyi Mezőgazdasági Múzeum ismertetője 1907: 192–193.

2. ábra. Magyar királyi állami birtokok című kiállítás múzeumi elhelyezése 1897-ben.
Forrás: Előzetes tájékoztató a Gazdasági Muzeumban 1897.
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5. Mezei termények: a birtokokon termesztett összes gabonafélék, tengeri, répa, ta-
karmánynövények, hüvelyesek, herefélék, fűfélék, kender, len, dohány, rizs, […] kalá-
szok és kórókban, szénafélék, kefegyökér.

6. Erdei termékek: a birtokok erdeiben előállított fanemek (25-féle), korongok, hasá-
bok stb., füzvessző és ebből készült kosarak.

7. A mezőhegyesi állami faiskola facsemetéi.
8. Ipartermékek: a  mezőhegyesi, kisbéri és bábolnai téglagyárak nyers, sajtolt és 

utósajtolt tégla, cserép és alagcsövei. A gőzmalmok összes liszt-, dercze- és daratermé-
kei. A kisbéri és fogarasi birtokok vaj- és sajttermékei. A kisbéri pinczegazdaság borai, 
cognac, mezőhegyesi répaszesz, gödöllői burgonyaszesz. Czirokseprők. Fogarasi raczka-
báránybőr.

9. A birtokok gazdasági ló-, szarvasmarha-, sertés- és juhtenyésztés egyes példányai 
és csoportok számos fényképben.

10. A birtokok rambouillet, merino precôce, raczka és czigája juhtenyésztése egyes 
példányai után teljes bundák.

11. A mezőhegyesi ártézi kut talajrétegei 500 m. mélységig. A gödöllői koronaurada-
lom fi ntói majorjában mélyfurásu kut rétegei 209:4 m. mélységig. A kisbéri mélyfurásu 
kut talajrétegei.

12. Fogarasi havasokról pisztrángfélék stb.”14

Az uradalmak gazdasági szakembereinek tudása a  múzeumban nem csupán 
az állami birtokok bemutatása révén gazdagodhatott. A  múzeum (szak)oktató 
jellege miatt egy ideális alföldi gazdaság makettjeit, Ormándy János gazdasági 
akadémiai tanár munkáját, is bemutatták. A  makett nem maradt fenn, de 
a múzeum nyomtatásban is megjelentette Ormándynak az ideális majorról szóló 
írását és az ahhoz készített tervrajzát.15

Az első világháborút követően a  gazdasági-társadalmi problémák hatására 
és ideológiai okokból felerősödött a nagybirtok elleni politikai hangulat, amely 
a nagybirtokok felosztását sürgette. Ez a téma a politikai gondolkodásban a máso-
dik világháború végéig napirenden volt. A múzeumra nagy hatást gyakorló Föld-
művelésügyi Minisztérium politikája mindezek miatt kényszerűen megváltozott. 
A változás leginkább Nagyatádi Szabó István földművelésügyi miniszter nevéhez 
köthető 1920. évi földreformmal forrt össze, amely némi engedmény biztosításá-
val kívánta a nagybirtok pozícióját megőrizni.16 

Hasonló attitűddel találkozhatunk a  múzeumban is, ahol megmaradt az 
uradalmi örökség megőrzésének igénye. Erre enged következtetni, hogy ami-
kor 1927-ben felvették gróf Nyáry Istvánt a  múzeum munkatársai közé, akkor 

14 A Magyar Királyi Mezőgazdasági Múzeum ismertetője 1907: 192–193.
15 Ormándy 1917.
16 Az 1920. évi 36. törvénycikk a földbirtok helyesebb megoszlását szabályozó rendelkezésről.
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munkaköri leírásában a  nagybirtokok történetére vonatkozó adatok gyűjtését 
nevezték meg az egyik fő feladataként.17 Nyáry kapcsolatai révén szállították 
a múzeumba például a Pálff yak csallóközi birtokainak több ládányi iratanyagát.18 
Noha az uradalmakkal kapcsolatos „háttérmunka” folytatódhatott, az új politikai 
irány nem kedvezett az uradalmak múzeumi bemutatásának, amit pedig a Föld-
művelésügyi Minisztérium korábban nagyban támogatott. Az állami birtokokat 
bemutató kiállítást az 1934. évi felújítás és átszervezés során bontották le, mert 
az új tematikába „már nem fért bele” a nagybirtok önálló témaként. A múzeum-
ban az uradalmak, kiemelten az állami nagybirtokok reprezentációs és oktatási 
célú bemutatása tehát 1934-ben véget ért, ami nem zárta ki, hogy ezt követően 
a  különféle tematikájú kiállításokba ne kerülhettek volna be uradalmi eredetű 
műtárgyak.19

A múzeumban gyakorlat volt már 1897-től, hogy a kiállításokba be nem került 
tárgyakat selejtezték.20 A  lebontott kiállításban szereplő műtárgyak egy része 
selejtezéssel kerülhetett ki a múzeumból, míg a másik része napjainkig a múzeum 
gyűjteményeiben őrződött meg. A  selejtezők szabadságát, határozottságát és 
a  selejtezés nagyságát jól mutatja, hogy például az 1938. évi selejtezés után gróf 
Forgách Károly ghymesi uradalmában lőtt, a 20. század elején a múzeumnak ado-
mányozott, 3500 darabból álló trófeagyűjteményéből összesen 96 trófea maradt 
csak meg a múzeum Vadászati Gyűjteményében.21

Szakmai munka az ideológiai korlátok között

Az 1945. évi földreform megszűntette a nagybirtokokat.22 Az új ideológia egyér-
telműen negatívan ítélte meg az uradalmakat, a megszűnt uradalmak mezőgaz-
daságtörténeti jelentőségű anyagát a  múzeum szakemberei azonban nem csak 
ideológiai okok miatt nem tudták szervezett módon begyűjteni. A  Vajdahu-
nyadvár épülete, kiállításai és sok műtárgya súlyos háborús károkat szenvedett 
el. A  helyzetet súlyosbította, hogy az épületbe más intézményeket is beköltöz-
tettek, ráadásul 1945 és 1949 között gyakorlatilag főigazgató nélkül működött az 
intézmény. A  szaktárca elhatározta a  múzeum megszüntetését, és elkezdte más 

17 Takáts 2007: 134.
18 Takáts 2007: 134–135.
19 S. Szabó 1956: 80–85. Más szerzők a  kiállítás bontását tévesen 1945-re teszik, lásd: Knézy, 

1994. 307.
20 Takáts 2007: 133.
21 Bányai 1991: 206–212.
22 1945. évi VI. törvény a nagybirtokrendszer megszüntetéséről és a földmívesnép földhözjuttatása 

ügyében.
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intézményeknek átadni a  megmaradt műtárgyakat és bútorokat.23 Az 1950-es 
években mégis megindulhatott a múzeum szakmai munkája, de a múzeumi gyűj-
tés és a nyilvántartás csak az 1960-as években vett nagy lendületet, amikorra már 
az uradalmakban használt tárgyak begyűjtése nehezebbé vált.

Az új ideológia is éreztette hatását a  gyűjtemények nyilvántartásában. 
A második világháború utáni újraleltározás és az új leltári adatok felvitele alkal-
mával szinte alig jegyezték fel annak forrását, ha az egy nagybirtok volt. A prob-
léma súlyosságát jól mutatja, hogy az 1951 és 1982 között készült leltárkönyvekben 
csak a  következő néhány műtárgyat tudjuk a  témához kötni. Ide sorolhatjuk 
az Esterházyak vasból és ezüstből készült Sigillum Dominali pecsétnyomóját 
a 17–18. század fordulójáról,24 a magyaróvári uradalom pecsétnyomóját a 18. szá-
zad végéről,25 a zborói üveghutából származó 18. századi robotjegyeket, robotbár-
cákat,26 a 18. századi dunántúli Zichy-kastélyban használt vörösréz zsírosbödönt,27 
ugyaninnen vörösréz borlepárló készülék fertály részét28 és a  Rákócziak zborói 
uradalmában használt 18. századi ekét.29

Előfordult, hogy míg a leltárkönyvekbe bevezették azt, hogy a műtárgy vala-
mely uradalomból származott, addig a  bővebb információt közlő, vonatkozó 
leírókartonról lemaradt az uradalmi eredet megjelölése. A  20. század második 
felében készült tárgymutatók földrajzi és tematikus kategóriáiból is hiányzik az 
uradalom tematika.

Az egykori nagybirtokok esetében előfordult, hogy az uradalmak megszün-
tetése után a  korábban uradalmi tulajdonú, de később mások birtokába került 
tárgyak jutottak a  múzeum gyűjteményébe. A  múzeum szakembere 1974-ben 
felvett a leltárba például egy szokványos mustfokoló formát, 20 fokos beosztással, 
két merülő gömbbel. A műtárgyat a 19. század második felétől használták. A Fes-
tetics-uradalom volt borásza adta a múzeumnak, előtte a Festetics-féle pincében 
használták.30 Hasonló esetekben a műtárgyat ajándékozók, értékesítők nem szíve-
sen jelezték a tárgy egykor uradalmi voltát.

Az 1945 előtt gyűjtött tárgyak uradalmi eredetének feltárásához a  második 
világháború előtt felvett múzeumi leltárkönyvek és a második világháború után 
készített leltárkönyvek adatainak összehasonlítása szükséges. A második világhá-
ború után készült leltárkönyvekben ugyanis a korábban szerzeményezett műtár-
gyakról szinte csak azt tudhatjuk meg, hogy azokat ún. régi múzeumi anyagként 

23 S. Szabó 1956: 90–100.
24 MMgMK N, 64.945.1.
25 MMgMK N, 61.293.1.
26 MMgMK N, 60.378.1–4., 60.379.1–2., 60.380.1–3., 61.17.1–8.
27 MMgMK Á, 65.107.1.
28 MMgMK SzB, 65.108.1.
29 MMgMK MEM, 61.1514.1.
30 MMgMK SzB, 74.5.1.

026     389-404     Örökség történelem társadalom   __   V  _  Szirácsik Éva.indd   396026     389-404     Örökség történelem társadalom   __   V  _  Szirácsik Éva.indd   396 2020. 07. 20.   13:39:372020. 07. 20.   13:39:37



Az emlékezetpolitika változásai és az uradalmak örökségének muzeologizálása

397

(RMA) jelölték. A  műtárgyak uradalmi eredetének beazonosítására vonatkozó 
példaértékű kutatások is folytak a  múzeumban. Rakmányiné Bárdos Éva egy 
lószerszámról derítette ki, hogy az Csekonics grófé volt.31 Bányai József pedig 
a gróf Forgách Károly ghymesi uradalmában lőtt 96 trófeát azonosította be.32

A Képzőművészeti Gyűjtemény elsősorban hiteles, realisztikus és egyedi állat-
ábrázolásai miatt emelhető ki. Az alkotók közül kettőt említünk meg a teljesség 
igénye nélkül, akiknek szerepe az állami ménesek törzsménjeiről és kancáiról ad 
fontos, más forrásból meg nem szerezhető adatokat. Julius von Blaas (1845–1922) 
az 1870–1880-as években készült képei az állami nagybirtokok lófajtáiról a korai 
tenyésztéstörténet megismeréséhez járulnak hozzá. Ugyanígy ifj . Vastagh György 
(1868–1946) konkrét állatokról készült, festett állatszobrai tenyésztéstörténeti 
jelentőséggel bírnak háromdimenziós, színhelyes ábrázolással az állami birto-
kokra vonatkozóan.33 A puszta állatábrázolásokon túlmutatóan is található a gyűj-
teményben műalkotás, mint például az ifj . Vastagh György nevéhez köthetően 
az alsópeterdi Dőry-birtok fogatának méretarányos szoborcsoportja, amelynek 
érdekessége, hogy nem csupán a kocsis, hanem a lovak nevei is fennmaradtak.34 
A tárgyi gyűjtemények között kivételesnek tarthatjuk a Képzőművészeti Gyűjte-
mény uradalomtörténeti relevanciáját azért is, mert sok adatot csak az alkotások 
címe őrzött meg.

1966-ban Wellmann Imre, Für Lajos és Balassa Iván meghatározták Matolcsi 
János főigazgató jóváhagyásával a  múzeum tárgygyűjtési alapelveit, amelyben 
nem hangsúlyozták külön az uradalomtörténeti tárgyak gyűjtését.35 A  múzeum 
szakemberei az 1945 előtt működő Mezőgazdasági Múzeum fő profi ljának 
a  nagybirtok megjelenítését tarthatták, amitől el kívántak térni. A  néprajzos 
Balassa Iván, aki 1969-től a múzeum megbízott főigazgatója, majd tudományos 
főigazgató-helyettese volt, így írt 1986-ban a kérdésről: „1945 előtt ugyanis a mező-
gazdasági múzeumi kiállítások elsősorban a nagybirtokkal foglalkoztak, mondván 
azt, hogy a paraszti eszközkészlet gyűjtése, kutatása inkább a néprajz feladata. [...] 
Ha teljes és igaz képet akarunk adni a magyar mezőgazdaságról, akkor minden bir-
toktípus anyagát gyűjtenünk kell.”36

A muzeológusok a 20. század második felében sem felejtették el az uradalmi 
anyag gyűjtését és feldolgozását, sőt több nagyszabású gyűjtés is megvalósult. 
Mindenképpen kiemelendő itt a  múzeum egyik munkatársa, Isztiméry László, 
akinek köszönhetjük, hogy a  gyűjtési céljának megfelelően robotjegyek és 

31 Rakmányiné 1987: 497–508.
32 Bányai 1991: 206–212.
33 Szőllősy 2007: 263–265.
34 Szőllősy 2009: 78.
35 Fülöp 2007: 47, 52.
36 Balassa 1986: 130.
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uradalmi pecsétnyomók kerülhettek a Numizmatikai Gyűjteménybe.37 Az 1980-
as évekig a nagyobb gyűjtések nem célozták uradalmi eredetű tárgyak gyűjtését, 
az uradalomtörténeti relevanciával bíró tételek csak mellékesen, a más birtoktí-
pusokra összpontosító gyűjtések keretében kerültek a múzeumhoz.

A nagy gyűjtőmunkák között meg kell említeni a későbbiekben európai hírű 
Mezőgazdasági Munkaeszköz-történeti Archívumot, amelyet 1962-ben Balassa 
Iván alapított. E gyűjteményben két nagy gyűjteményi rész került kialakításra, 
a magyarországi múzeumokban őrzött mezőgazdasági munkaeszközökről készí-
tett leírókartonok és fotók, illetve az ikonográfi ai ábrázolások gyűjteménye a leg-
korábbi ábrázolásoktól napjainkig.38 Az archívum összeállítása érdekében készült 
útmutató a következőket is fi gyelembe vette: „Társadalmi vonatkozások. Meg kell 
állapítani, hogy az illető eszközt feudális nagybirtokon, kapitalista nagyüzemben, 
szegény- vagy módos paraszti gazdaságban használták-e, ha igen meddig, fi gye-
lembe véve az egyes munkaeszközök, gépek használatának a társadalmi osztályok 
között mutatkozó időbeli eltolódását, valamint a tulajdonviszonyokat.”39 Az archí-
vum legjelentősebb feldolgozása az eke és a szántás témakörében éppen Balassa 
Iván nevéhez köthető, aki azonban a témáról írt monográfi ájában nem vizsgálta 
speciálisan az uradalmak eszközkészletét.40 Ennek tükrében kijelenthető, hogy 
a gyűjtemény uradalomtörténeti szempontú feldolgozása elmaradt.

A múzeum 1977-ben létrehozott Agrártörténeti Műemlékek Gyűjteménye 
a 20. század második feléből műemlékek fotóit tartalmazza. A fényképek között 
kastélyokat, kúriákat és különféle uradalmak gazdasági épületeit is megtalálhat-
juk, amelyek akkoriban valamelyik termelőszövetkezet vagy községi tanács keze-
lésében álltak.41

A kimondottan uradalmakra vonatkozó gyűjtéssel egészen az 1980-as éve-
kig kellett várni, amikor Für Lajos és Pintér János kezdeményezte a gazdatisztek 
visszaemlékezéseinek gyűjtését. Ennek hatására sok kézirat érkezett be pályázat-
képpen, amelyekhez olykor fényképfelvétel is társult.42 Ezek a visszaemlékezések 
a múzeum Kéziratgyűjteményében találhatóak, leltározásukra 1982-ben és 1983-
ban került sor.

37 Isztiméry 1962: 135.
38 Csoma é. n.
39 Tájékoztató a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Munkaeszköztörténeti Archívumáról é. n. 

10–11. g.
40 A monográfi ában Balassa Iván egy helyen említette, hogy a faragó béresnek milyen részfeladata 

volt. A Rákóczi-birtokról származó 18. századi eke esetében sem hangsúlyozta annak uradalmi 
jellegét. (Balassa 1973: 370, 444.)

41 42/1977. (XII. 8.) MEM–EVM–KM számú együttes rendelet. – Például a  hőgyészi Lichten-
stein kastély a Hőgyészi Állami Gazdaság kezelésében volt. A korabeli felvétel rendelkezésre áll: 
MMgMK AM, 426.

42 Knézy 1994: 308–309.
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Az 1945 előtti és utáni gyűjtőmunka eredményeként a múzeum „kétdimen-
ziós” műtárgyakat őrző gyűjteményeiben igen sok uradalmi irat és fénykép talál-
ható. A tárgyakhoz képest az írott források többet elárulnak magukról, így az 1945 
előtt a múzeumba került uradalmi iratanyag beazonosítása egyszerűbb feladat.43

A múzeum uradalomtörténeti vonatkozású gyűjtései és műtárgyai ellenére 
a múzeum kiállítási palettáján nem jelent meg 1945 és 1989 között önálló urada-
lomtörténeti kiállítás.44 A múzeumi külső kiállítások közül a témánk szempont-
jából mindenképpen megemlítendő a múzeum tagintézményeként máig működő 
Georgikon Majormúzeum, amelynek szervezése az 1960-as évek végére tehető, 
bár az átadására 1972-ben került sor. A keszthelyi Georgikon 18–19. századi major 
épületeiben létrehozott kiállítás esetében fontos téma volt a  földbirtokos gróf 
Festetics György által 1797-ben alapított Georgikon története, működése.45 Ha 
ilyen kiállításokat nem is láthatott a nagyközönség a Vajdahunyadvárban, jelen-
tős uradalomtörténeti kutatások zajlottak itt, aminek az eredményeit a múzeum 
kiadványaiban jelentették meg.

A múzeumban zajló tudományos kutatások és a publikációk jellemzően levél-
tári forrásokra épültek, nem a múzeum gyűjteményeire. Ez a vonal a  levéltáros 
múlttal rendelkező Wellmann Imre hatását tükrözhette, akiről kollégái is azt 
tartották, hogy ízig-vérig levéltáros maradt. Wellmann 1962-ben került a múze-
umba osztályvezetőként. Emellett az 1963-ban alakult Magyar Tudományos Aka-
démia Agrártörténeti Kutatócsoportjának vezetője is lett. 1965-ben a  múzeum 
főigazgató-helyettesévé nevezték ki, és itt dolgozott 1980-as nyugdíjba vonulá-
sáig.46 Mikor az intézménybe került, Wellmann már komoly uradalomtörténeti 
munkássággal rendelkezett. A két világháború között kiteljesedő első uradalom-
történeti sorozatban, az úgynevezett Domanovszky-sorozatban jelentette meg 
a gödöllői Grassalkovich-uradalomról írt monográfi áját.47 A Pest megyei Mária 
Terézia-féle úrbérrendezés iratanyagát is feldolgozta, eredményeit többek között 
a múzeum évkönyvében is publikálta.48 Mindezek fényében az uradalomtörténeti 
kutatásokat hathatósan támogathatta a múzeumban. Wellmann munkatársainak 
(Für Lajos, Donáth Ferenc, N. Kiss István, Pintér János) nagybirtokokkal kap-
csolatos kutatásainak eredményei bekerültek a  múzeum kiadványaiba, sőt Für 
Lajosnak az Esterházyak csákvári (gesztesi) uradalmáról szóló monográfi áját is 
megjelentették.49

43 Szirácsik 2015: 207−209.
44 Pintér 1986: 51−65
45 Csiki 1981: 21–27. 
46 Gunst 1995: 243‒252.
47 Wellmann 1933. 
48 Wellmann 1967.
49 Für 1969; Szirácsik 2015: 200−201.
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1973–1974 folyamán a Művelődésügyi Minisztérium múzeumi főosztályának 
kérésére a  korszellemet tükröző stratégiai tervet készítettek a  múzeum munka-
társai. A  tudományos munka céljainak kitűzésekor a következőket fogalmazták 
meg a múzeumban tervezett „üzemtörténeti kutatásokról”: „Nálunk már a polgári 
történetírás is tett kezdeményező lépéseket e tekintetben, kutatásának tengelyében 
azonban a feudalizmuskori nagybirtok, a feudális majorság vagy uradalom gazda-
ságtörténeti kérdéseit állította. Ennél sokkal fontosabb lenne viszont – gazdasági- 
és társadalomtörténeti szempontból egyaránt – a  polgári korszak üzemtörténeti 
problémáit feltárnunk és megismernünk. Ezen belül is elsősorban az árutermelő 
tőkés agrár nagyüzem és a paraszti kisüzem termeléstörténeti gondjairól s a belőlük 
levonható törvényszerűségekről sajnálatos módon mind a mai napig meglehetősen 
hiányosak az ismereteink.”50

A múzeum kiadványaiban már az 1980-as évek elején számos, jelentős tanul-
mány jelent meg az uradalmak 1848 előtti működésére vonatkozóan is. A múze-
umban a  rendszerváltást követően alábbhagyott a  korábban nagy lendülettel 
alkotó uradalomtörténeti műhely működése, de 1990-ben még több uradalom-
történeti tanulmány publikálásra került. Az ezredfordulót követően a kutatások 
az egyéni érdeklődés mentén folytatódtak, de a múzeum munkatársai már nem 
a múzeum kiadványaiban jelentették meg az uradalomtörténeti témájú írásaikat 
még akkor sem, ha azok a múzeum anyagára épültek.51

Mindehhez vélhetően az is hozzájárulhatott, hogy a  rendszerváltást követő 
„újragondolás” közepette az 1945-ben felszámolt nagybirtokok ügye is a  poli-
tika, a média és a nagyközönség érdeklődésének középpontjába került. Az 1991. 
évi XXV. törvény a  tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az 
állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásá-
ról  szóló jogszabály hatálya ugyanis a  nagybirtokrendszer megszüntetéséről és 
a földmívesnép földhözjuttatása ügyében kiadott 1945. évi VI. törvényre is kiter-
jedt. A törvény létrejöttét, a privatizáció folyamatát övező viták az 1990-es évek 
első felében nem kedvezhettek az uradalomtörténet múzeumi kutatásának és 
bemutatásának.52

Az objektivitás felé

A rendszerváltást követően sem készült önálló uradalomtörténeti kiállítás, bár 
a  látogatók már az 1990-es évek közepétől egyre inkább bepillantást nyerhettek 
az uradalmak működésébe. Az állandó kiállítások 1996-ban megjelent vezetője 

50 Vlcskó–Für–Fábián 1975: 19.
51 Szirácsik 2015: 207−209.
52 Kollega 1998.
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is hangsúlyozta például a  magyar lótenyésztés történetében az állami ménes-
birtokok szerepét és a magánföldesúri birtokok ezen a  téren elért eredményeit, 
valamint a  kertészeti részben a  17. századi pozsonyi prímáskert jelentőségét. 
A kiállításba az uradalmak örökségének emlékei is bekerültek, például az eke és 
a  szántás történetét bemutató kiállításrészben a  Rákóczi-birtokon használt ún. 
Rákóczi-eke is.53

Az uradalmak öröksége és története azonban a múzeum 2008-ban megnyílt, 
máig látogatható állandó kiállításában jelent meg leginkább. „A  magyar mező-
gazdaság története a Kárpát-medencében a kezdetektől 1945-ig” című kiállításban 
az uradalmak történetét a mezőgazdaság történetébe ágyazták be a kiállítást meg-
tervező muzeológusok. A kiállításban szereplő műtárgyak közül sokat valamelyik 
uradalomban használták, de a makettek, enteriőrök és képzőművészeti alkotások 
között is akadnak olyanok, amelyek az uradalmak szerepét is jól érzékeltetik. 
Az uradalmak örökségének hangsúlyozása a  kiállításvezető címlapján is tetten 
érhető, hiszen a  címlapon szereplő négy képből kettő korábban uradalmakban 
használt műtárgyakat ábrázol, vagyis a már említett Rákóczi-ekét és az ország első 
gőzcséplőgépét, amely Fehér József törökbecsei birtokán működött 1852–1900 
között.54

Miután 2014-ben a múzeumba kerültem, lehetőséget kaptam uradalomtörté-
neti írásaim megjelentetésére. A 2015. évi múzeumi évkönyvben publikáltam Az 
uradalomtörténeti kutatások lehetőségei a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban 
című tanulmányomat.55 2017-ben pedig a múzeum saját kiadványaként adta közre 
a Koháryak Nógrád vármegyei birtokairól írt könyvemet, amely tízéves kutató-
munkám eredményeit tartalmazza.56

A Magyar Uradalomtörténeti Társaság elnökeként szervezem 2009 óta az 
évente jelentkező Országos Uradalomtörténeti Konferenciákat. A 2017. évi Gaz-
dálkodás az uradalmakban című 9. Országos Uradalomtörténeti Konferenciát, 
illetve a  2018. évi 1848 és az uradalmak című 10. Országos Uradalomtörténeti 
Konferenciát a múzeummal és az MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Osz-
tályközi Állandó Bizottságával közösen rendezhettük a  múzeum épületében. 
A  nemzetközi tanácskozások előadói közé nem csupán a  múzeum egykori és 
jelenlegi munkatársait sorolhatjuk, hanem a Kárpát-medence egyetemein és köz-
gyűjteményeiben dolgozó számos uradalomtörténeti kutatót is.57 Bízunk a  ren-
dezvénysorozat folytatásában. Ugyancsak a  múzeum adta ki a  két konferencia 

53 A Magyar Mezőgazdasági Múzeum állandó kiállításainak vezetője 1996: 19–22, 26, 28.
54 Estók 2008.
55 Szirácsik 2015: 199−211.
56 Szirácsik 2017a.
57 www.uradalomtortenet.uw.hu

026     389-404     Örökség történelem társadalom   __   V  _  Szirácsik Éva.indd   401026     389-404     Örökség történelem társadalom   __   V  _  Szirácsik Éva.indd   401 2020. 07. 20.   13:39:372020. 07. 20.   13:39:37



Kultúra és emlékezetközösségek Szirácsik Éva

402

általam szerkesztett programfüzetét, amelyek tartalmazzák az előadások össze-
foglalóit is.58

Úgy tűnik, napjaink emlékezetpolitikája nem akadályozza az uradalmak tár-
gyilagos megítélését és örökségének muzeologizálását. A  kibontakozó folyama-
tok reményt adnak arra, hogy a múzeum a jövőben is hozzájárul az uradalmak 
tárgyiasult örökségének lehetőség szerinti gyűjtéséhez, feltárásához és őrzéséhez. 
A  múzeum gazdag uradalomtörténeti vonatkozású anyaga lehetőséget biztosít 
a múzeum gyűjteményeire is épülő kutatásoknak, másfelől feldolgozásra is vár, 
hiszen a  múzeum szakemberei korábban inkább levéltári forrásokat vizsgáltak 
uradalomtörténeti szempontból. Bízunk abban, hogy a  későbbiekben megva-
lósulhat az uradalmak működésének és szerepének, valamint az uradalmakhoz 
köthető műtárgyaknak a bemutatása a nagyközönségnek is szánt múzeumi kiad-
ványokban és nem utolsó sorban kiállításokon, sőt akár önálló kiállításon.

Források

Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár (MMgMK)
Agrártörténeti Műemlékek Gyűjtemény (AM).
Állattenyésztési Gyűjtemény (Á).
Eredeti Fényképek Gyűjteménye (EF).

58 Szirácsik 2017b; Szirácsik 2018.

3. ábra. A 2017. évi uradalomtörténeti konferencia előadóinak csoportképe. 
Fotó: Papp Tibor.
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Mezőgazdasági Erő- és Munkagép Gyűjtemény (MEM).
Numizmatikai Gyűjtemény (N).
Szőlészeti és Borászati Gyűjtemény (SzB).
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Örsi Julianna

A történelmi örökség szerepe a jászkun identitás 
építésében

A történelmi örökségnek évszázadokon át nagy szerepe volt a kunok és a jászok 
történetében. Ennek elemei a  13. századig nyúlnak vissza. A  kunoknak a  Kár-
pát-medencébe való betelepedésükkor kötött megállapodás olyan jogi alapot 
biztosított, amely kiváltságokkal (önállóság, függetlenség) és kötelezettségekkel 
(katonáskodás) is együtt járt. A  kunok betelepülésének történetét a  középkori 
krónikáink és a  szájhagyomány is megőrizték. Ennek szereplői: Kötöny vagy 
Kuthen vezér, IV. Béla király, majd Kun László király és a hét kun vezér (nemzet-
ségfő). Tartalma az új hazába való bebocsátáskor megkötött szerződés: a.) letele-
pedés engedélyezése, b.) kollektív kiváltság, c.) mindenkori katonáskodás a király 
oldalán. A 13. századból fennmaradt oklevelek közül a kun törvények a legismer-
tebbek, amelyek egy keleti nomád nép asszimilációjának kezdetére vetnek fényt.

A kiváltságok jogi dokumentumai: az oklevelek

Kunok és jászok nemzedékeinek évszázadokon át érdeke volt a kiváltságos állapot 
megőrzése. Ezért újból és újból elfogadtatták, megerősíttették az uralkodókkal 
a  privilégiumaikat. A  középkorban a  két népcsoport vezetői még külön-külön is 
eljártak ebben az ügyben. Az okleveleket pedig őrizték (a jászok a  14. századtól, 
a kunok a 15. századtól). Fekete Lajos a Jászkun Kerületek tiszti főorvosaként ellá-
tott feladatai mellett a kútfőkben búvárkodva arra jutott, hogy 21 oklevelet mutat-
tak be 1751-ben a  pozsonyi országgyűlésen az önállósághoz, privilégiumokhoz 
való jogosultságuk igazolása végett.1 Az adományozók Károly Róbert, Zsigmond, 
Mátyás, II. Ulászló, II. Ferdinánd, I. Lipót, Mária Terézia, János és Rudolf voltak. 
Az oklevelek rendszeresen visszatérő tartalmi elemei: 1.) a bíró és a kapitány önálló 
választásának joga (ami egyet jelentett az önálló közigazgatással és az önálló jog-
szolgáltatással: fellebbvitel a  nádorhoz, pallosjog), 2.) adózás külön rendje, 3.) 
mentesség a révdíj, a vám, a harmincad fi zetése alól, 4.) nemesi állapot elismerése, 

1 Fekete 1861.
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5.) a  lakosság védelme (mindenekelőtt a betelepülés szabályozásán keresztül), 6.) 
papválasztás joga a jászoknak, 7.) ellentételezésképpen: katonáskodási kötelezettség. 
Anélkül, hogy e törvények megvalósulását a mindennapi gyakorlatban részletesen 
bemutatnám, legyen annyi elég itt, hogy ezek a  jogok és kötelességek végigkísér-
ték a jászkun történelmet. Ismeretük általános, ezekre a szabályokra hivatkoznak, 
betartják, illetve betartatják azokat. A privilégiumok megújítására a 15–17. század-
ban azért is volt több alkalommal szükség, mert – mint Rudolf király 1583. évi, illetve 
II. Ferdinánd 1629. évi oklevele fogalmaz – a „zavaros időkben” a szabadalomleve-
lek elvesztek és a „Magyar Királyi Kancellária Regesztrumából kimásoltatván” meg 
kellett azokat újíttatni 1751-ben.2 Egyes privilégiumokat a helyi jegyzők, írástudók is 
lemásoltak, így maradtak meg évszázadokig a családi levéltárakban vagy a városi, 
kerületi hivatalos iratok között.

A pozsonyi országgyűlésen bemutatott oklevelek, 17513

A) A jászok kiváltságai a királyoktól

1. Róbert Károly király oklevele (ismeretlen hely, 1323)
Kötelesek a király mellett katonáskodni.
Szabadon választanak saját bírót, kapitányt, akik csak tőlük függenek

2. Zsigmond király oklevele (Buda, 1407)
Más törvényhatóság nem ítélkezhet felettük.
Réven, vámon, harmincadon nem fi zetnek senkinek (királynak, bárónak, 

nemesnek, egyházi és világi személynek sem).
Mátyás király 1478-ban az oklevelet megerősíti.

3. Zsigmond király oklevele (Karánsebes, 1425)
A király bírái, hivatalnokai pénzt nem követelhetnek a jászoktól, akik viszont 

kötelesek az adót a kijelölt helyre szállítani.
A nyilas katonákat kötelesek kiállítani és az elrendelt helyre küldeni.
Mátyás király 1458-ban Budán megerősíti ezt az oklevelet.

4. Zsigmond király oklevele (ismeretlen hely, 1427)
A korábbi szabadalmak (Zsigmond előtti királyoktól) megerősíttetnek (bíró-

választási jog, rév- és vámmentesség).
Az országgyűlés 1446-ban Rákosmezőn megerősíti.

5. Mátyás király oklevele (Buda, 1469)
A jászok királyi tisztnek, grófnak ne fi zessenek.

2 Fekete 1861: 181.
3 Fekete 1861: 177–186 nyomán.
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6. Mátyás király oklevele (Buda, 1473)
A Berényszékhez tartozó jászok (philisteusok) sem taxát, sem egyéb adót 

nem fi zetnek Heves vármegyének.
7. Mátyás király oklevele (Buda, 1473)

A berényszállási. négyszállási, fényszarui és árokszállási jászok kérelmére 
kiadva: a jászok és hozzátartozóik örök mentességet élveznek a más alatt-
valókra kivetett adók alól, viszont fi zetniük kell 250  aranyforint királyi 
adót és 300 aranyforint zablapénzt.

8. II. Ulászló király oklevele (Buda, 1490, 1492)
1490: A  Zsigmond király által adott szabadalmak megerősítése. Továbbá 

elrendeli, hogy más törvényhatóság nem ítélhet felettük, illetve réven, 
vámon és harmincadon nem kötelesek fi zetni.

1492: A korábbi szabadalmak megerősítése.
9. II. Ulászló király okirata (Buda, 1503)

A jászok háborúkban nyújtott segítségét elismerve megerősíti Mátyás okiratát.
10. II. Ulászló király okirata (Buda, 1512)

A jászok jus patronatust kapnak, azaz papjaikat szabadon választhatják. 
11. II. Ferdinánd király oklevele (Sopron, 1625)

A Berényi székhez tartozók a  saját kapitányaikon kívül más bíró alá nem 
tartoznak.

Réven, vámon nem fi zetnek.

B) A jászok és kunok kiváltságai a királyoktól

1. II. Ferdinánd király levele (Sopron, 1622)
Minden korábbi okiratot megerősít, a jászokat saját kapitányaik ítélhetik.
A jászok és kunok mentesülnek a révdíj és a vám fi zetése alól, javaik és sze-

mélyük után sem szárazon, sem vízen nem fi zetnek.
2. I. Lipót király levele (Luxemburg, 1673)

Minden végvár kapitányának, parancsnokának, illetve Heves vármegye 
közönségének megparancsolja, hogy a  jászokat és kunokat minden 
bolygó, sarcoló, fosztogató hadcsapatoktól (kurucoktól) oltalmazzák, 
a  keresztül vonuló csapatok tőlük a  szállásadáson kívül más díjat ne 
követeljenek.

3. I. Lipót király levele (ismeretlen hely, 1696)
Saját bíráik, kapitányaik törvényhatósága alá tartoznak.
Réven, vámon, harmincadon nem fi zetnek.

4. Mária Terézia királynő privilégiumlevele (Bécs, 1745)
A szabadalmakat megerősítette, kiegészítette (pl. jus gladii, azaz pallosjog).
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C) A nagykunok kiváltságai a királyoktól

1. Mátyás király oklevele (ismeretlen hely, 1467)
A Kolbázszékhez tartozó nagykunok, valamint a többi kun község felett csak 

a kapitányuk ítélkezhet.
Közvetlen a királyi kúriához fellebbezhetnek.

2. II. Ulászló király adománylevele (Buda, 1503)
A szűk esztendő miatt a saját tisztjeik, kapitányaik csak akkor kérhetnek élel-

met a nagykunoktól, ha ezt a király is jóváhagyja.
3. János király oklevele (Nagyvárad, 1536)

A Kolbázszékhez tartozó kunok nemesek (Nobiles Cumani), nem tartoznak 
egyetlen megye törvényhatósága alá sem, önállóak.

4. Rudolf király oklevele (Bécs, 1583)
Mátyás, János és I. Ferdinánd szabadalomleveleit megerősíti, mert azok 

a „zavaros időkben” elvesztek.
5. II. Ferdinánd király oklevele (Luxemburg, 1629)

A kolbázszéki nagykunok privilegiális levelei a „zavaros időkben” elvesztek. Most 
a   Magyar Királyi Kancellária Regesztrumából kimásoltatván II. Ferdinánd 
megerősíti azokat, mégpedig:
a.) A kolbázszéki nagykunok kapitányaikat és bíráikat szabadon választhatják.
b.) Mindennemű adót egyenesen a királyi fi scusnak (az állampénztárnak) 

fi zessenek.
c.) A királyi kapitányok elégedjenek meg a saját fi zetésükkel, ne sarcolják 

őket.
d.) II. Ulászló király idejében elszegényedett nagykunoknak nem köteles-

sége eltartani a királyi tiszteket és abrakoltatni a lovaikat.
e.) Az adósságukat nem rendező nagykunokat csak a saját bíráik vonhat-

ják felelősségre.

D) A kiskunok kiváltságai a királyoktól

1. I. Lipót király szabadalomlevele (Bécs, 1682)
Megerősíti II. Ferdinánd 1631.  évi, az ebersdorfi  kastélyban kiadott szaba-

dalomlevelét:
a.) A kiskunok szabadon választhatják kapitányaikat.
b.) Adójukat ne a vármegyéknél, hanem külön adminisztrálják.
c.) Csak a saját maguk által választott bírák és kapitányok alá tartoznak. 

Sem egyházi, sem világi rendbe tartozó nem parancsol nekik.
d.) Az adósságukat nem rendező kiskunokat csak a saját bíráik vonhatják 

felelősségre.
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Mivel a népnek és vezetőinek az adómentességhez fűződő érdekei egybeesetek, 
a területek lakói ragaszkodtak a megszerzett jogokhoz, a jász és kun közösségek 
számára a történelmi örökség számontartása, megőrzése nyilvánvaló volt.

A kiváltságok megszűnése és visszaszerzése

A 16–17. század, a  török elleni küzdelem időszaka, a  Kunság romlásához veze-
tett. A Kiskunság, majd a Nagykunság falvai elenyésztek, a lakosság elmenekült. 
Ugyanakkor az egyéni vitézség, birtokadományozás sokak számára új élet lehető-
ségét nyitotta meg, az Alföld pedig jelentős migrációs célponttá vált. A szülőföld-
jükre visszatérő egykori őslakos kunokat és jászokat új helyzet elé állította a Neo-
acquistica Commissio intézkedése, miszerint a  kiváltságolt székek földesurak 
magántulajdonába kerültek: a  kunok és jászok 1702-ben elvesztették korábbi 
kiváltságaikat, függetlenségüket.

A jogi helyzet megváltozása (a Jászkunság eladása, a  földesúri fennhatóság 
megjelenése) mozgósította és összefogásra inspirálta a  helyi közösségeket. Az 
1745-ben végül sikerrel záródó, négyévtizedes küzdelem amellett, hogy ered-
ménnyel járt (visszakapták korábbi kiváltságaikat) több szempontból is segítette 
a  települések fejlődését: a.) a  helyi önkormányzatok megerősödtek, tekintélyük 
nőtt a lakosság szemében, b.) kiválasztódtak a vezetésre alkalmas személyek, c.) 
a  települések közötti kapcsolatok megerősödtek, d.) létrejött az a  jól kiépített 
hierarchikus rendszer, amelynek keretei között a  Hármas Kerület élete másfél 
évszázadon keresztül zajlott, e.) a  közös érdekképviselet később is eredménye-
ket hozott (országgyűlési képviselet jogának megszerzése, 1790–1791), f.) a  jogi 
status visszanyerésének megőrzése az önálló rendeletekkel (pl. a letelepedési jog 
korlátozásával) biztosította a homogén közösségek megmaradását az újabb külső 
beavatkozásig. E korszak legjelentősebb dokumentumai: a  Mária Terézia által 
adott privilégiumlevél (1745), a királyi reguláció (1751), illetve a jászkun statútu-
mok (1799).

A kiváltságok visszaállítását jelentő önmegváltással, azaz az 1745. évi redemp-
cióval kapcsolatos iratokra különösen ügyeltek. Ezek közé tartozott Mária Terézia 
privilégiális levele, amely voltaképpen előkészítette a  redempciót, a  települések 
által megváltott területet és az összeget is rögzíti, továbbá az egyéni redemp-
ciós levelek, melyek a  földváltságba befi zetett összeget és a megváltó nevét tar-
talmazzák, a királyi reguláció, a  földkiosztás rendje, illetve az 1799. évi jászkun 
statútumok. Mindezek és a későbbi öröklések, földvásárlások kapcsán keletkezett 
okiratok mindenkor bizonyítékul szolgáltak az ingatlan jogos tulajdonlására, 
valamint emlékeztetőül a kései utódoknak. Az eredeti okiratok mellett a Hármas 
Kerület, az egyes kerületek, és maguk a települések is gondoskodtak az okiratok 
őrzéséről. (Mária Terézia is kötelezte az intézményeket levéltárak létrehozására.) 
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A könyvnyomtatás terjedésével különösen a 19–20. században pedig egyre több 
történeti dokumentum került nyomtatásba.

A redempció gyakorlati megvalósításával, a  régi-új közigazgatási rendszer 
kiépítésével mindenki helye, szerepe pontosan kijelölésre került a helyi társada-
lomban. Míg korábban nem léteztek családi irattárak, 1745 után a jogok megőr-
zése érdekében különböző írásos dokumentumokat fogalmaztak és archiváltak, 
amelyek immár nemcsak a lokális, de a vérségi közösségekben is fontossá váltak. 
A családi irattárak bizonyító erejűek lettek (korábban a szóbeli hagyományozó-
dás volt szokásban). A családi emlékezet is gyarapodott. A történelmi múlt iránti 
érdeklődés felélénkült. A  katonáskodás emlékei mellé odakerült a  redimáló ős 
neve is.

A történelmi ismeretek közreadása

Anélkül, hogy a  Jászkunságra vonatkozó gazdag bibliográfi át felsorolnám, csak 
néhány fontosabb szerzőt említek meg. A kerület 18. századi bemutatásai között 
elsőnek Bél Mátyás leírására kell hivatkoznom. Ugyancsak fontos adatokat 
szolgáltat Bedekovich Lőrinc mérnök, majd a  19. század közepén Fényes Elek.4 
A kunok származása igen érdekelte a kiskundorozsmai születésű Jerney Jánost,5 
a  jászok magyarországi története a  jászjákóhalmi Horváth Pétert. A  jász, majd 
a Hármas Kerület szolgálatában dolgozó Horváth a kerület biztatására kutatta ki 
a  jászkunok történetére vonatkozó jogi dokumentumokat, amelyre a  közösség-
nek nagy szüksége volt a  jászkun országgyűlési képviselői jog megszerzéséhez. 
Munkáját a  közgyűlés 1802-ben latinul, majd 1823-ban magyarul is megjelen-
tette.6 A  jászkunok történetéről mindmáig a  legtöbb hiteles dokumentumot 
Gyárfás István tárta fel, amely az 1870-es években négy kötetben meg is jelent.7 
Hasonlóan jelentős alapmunka a  karcagi születésű, néprajztudósként jelentőset 
alkotó Györff y István Nagykunsági krónikája.8 A  kun nyelvemlékek kutatása 
is az érdeklődés középpontjába került már a  18. században. A  század vége felé 
a korszak egyik ismert regényébe, az Etelkába Dugonics András már beleollózta 
a kun miatyánkot.9 Ez a nyelvemlék és általában a kun nyelv azóta is érdekli mind 
a kutatókat, mind a nagyközönséget. Az itt említett könyvek mind hiteles forrását 
adják úgy a jászkun, mint a jász és a kun történelmi tudatnak.

4 Fényes 1984 (1851); Illyés–Szőts 1975; Tóth 1976.
5 Jerney 1829.
6 Horváth 1823.
7 Gyárfás 1992 (1870–1885).
8 Györff y 2000 (1922).
9 Dugonics 1788.
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Összességében megállapíthatjuk, hogy a kun történelmi ismeretek terjesztése 
főleg azon időkben erősödött fel, amikor a  jászkun önállóság és függetlenség 
veszélybe került (a 18.  század első felében zajló redempciós mozgalom idején, 
illetve az 1876. évi megyésítés előtt). A 18–19. század ugyanakkor a magyar iroda-
lom nagy korszaka, valamint az az időszak, amikor a történettudomány, nyelvtu-
domány a befogadott népek (kunok, jászok) iránt táplált érdeklődése felélénkült.

A katonáskodás emlékei a szájhagyományban 
és az irodalomban
A 17. századi igricek lanttal előadott költeményeit10 követték a  kuruc-dallamok, 
majd a debreceni kollégium diákkölteményei. A helyi mondákra, elbeszélésekre 
épülő versek a népköltészet megnyilvánulásai, de egyúttal történelmi eseménye-
ket, szereplőket megörökítő források is. Ezen művek mind a  katonáskodásról, 
a kunok hősiességéről szólnak.

A 19. században keletkezett művek közül a legnagyobb hatású Ujj Péter kar-
cagi jegyző Zádor és Ágota című verses története volt, amelyet 1828-tól napjainkig 
sokszor kiadtak. Terjesztették kéziratban, verseskötetként és a sajtó is közreadta 
egyes részleteit.11 Ujj Péter 1828-ban megírta Kun Erzsébet történetét is, amely a 13. 
századba viszi az olvasót. A két monda együtt jelent meg 1828-ban és 2012-ben 
is.12 A török korba visz vissza a Ketel vitéz, amelyet Boross Vilmos dolgozott fel, 
adott ki 1891-ben.13 Megjegyzem, hogy a reformkorban több költő, például Tompa 
Mihály is merített a kun történelemből.14 A Kisfaludy Társaság versíró pályázatára 
is készültek balladák a környékünkön (például a Zádor és Ágota; a pályamunká-
kat az MTA Kézirattára őrzi). A két világháború között Vargha Gyula Bodoglár 
kun vitézről írt.15 A  kunok történelméről napjainkban is készülnek alkotások. 
A millenniumra Körmendi Lajos Kötöny népe címmel írt egy oratórikus játékot, 
amelyet 2000. augusztus 20-án elő is adtak Karcagon.16 Örsi Julianna kiállítást 
rendezett a Kötöny népe. A kunok történelmi üzenete a mának címmel 2005-ben, 
melynek kiállításvezetőjében Márki Gábor a mai olvasó számára is közérthetően 
foglalta össze a fent említett történeteket.17

10 Nagy Kunság romlásáról 1864 (1698).
11 Legutóbbi kiadások: Újj 2000; Újj 2012 (1828).
12 Újj 1828; Újj 2012 (1828).
13 Boross 1891.
14 Tompa 1870a (1846); Tompa 1870b (1853).
15 Vargha 1886.
16 Körmendi 2001.
17 Örsi 2005.
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A vármegyékbe való betagozódás történelmileg szükségszerű volt, de a parti-
kuláris jogok elvesztése újabb ellenállást váltott ki még a 19–20. század fordulóján 
is,18 amely már nem járt sikerrel, de a közös örökséget napjainkig számon tartják, 
sőt, az mozgósító erővel hat. A középkori kiváltságok, illetve a redempció a mai 
napig az alapja a jász és kun, a jászkun tudatnak. A 20. század végi rendszervál-
tás újabb lehetőséget kínált a  lokális közösségeknek önmaguk, saját kultúrájuk 
megjelenítésére, saját történelmük, másságuk felvállalására. Erre alkalmat adott 
a  jászkun redempció 250.  évfordulójának megünneplése. Az erős lokális tudat 
a fenntartója ezen történelmi-néprajzi csoportnak a 21. század elején is. Megnyil-
vánulásai – mindenekelőtt a helyi értelmiségnek és a civil szervezeteknek köszön-
hetően – napjainkig megfi gyelhetők. A környező települések számára mintaadó, 
újabb települések lakói hivatkoznak úgy a lakóhelyükre, mint jász vagy kun tele-
pülésre (Mezőtúr, Törökszentmiklós, Dévaványa), jóllehet 1876 előtt nem estek 
a  Jászkun Kerület határai közé.19 Ezért fogalmazhatunk úgy, hogy napjainkban 
a Jászkunság határai kiterjedőben vannak.

Lovasbandériumok mint a közösség jelképei

A több évszázados katonai múlttal rendelkező kunok és jászok emlékezetében 
élénken él a katonáskodás. Még az 1970-es években is több család őrzött régi kar-
dot, nyerget, valamilyen emléket katonaőséről. Bizonyos családok külön tartják 
számon azokat az egyéni nemesi címeket, amelyeket egyik ősük még a  17. szá-
zadban nyert el a török elleni vitézségéért. A családtörténetek mindig valamilyen 
katonai őssel kezdődnek. A családfát tőle vezetik le.

Az 1995. évi redempciós ünnepséggel kapcsolatosan két könyv jelent meg: 
a Jászkun Redemptio album és a Jászkunság összefogása című karcagi konferencia-
kötet.20 Az időközben megjelent munkák közül ezen a ponton Botka János publi-
kációját kell megemlítenünk, mert igen részletesen tárgyalja a jászkunok katonás-
kodásának történetét. A könyv első két fejezete levéltári dokumentumokra építve 
dolgozza fel, hogy a 13. században betelepült kunok és jászok miként teljesítették 
vállalásukat, a mindenkori katonáskodást a király oldalán 1867-ig.21

18 Bagi 2018.
19 Ugyanakkor el kell ismerni, hogy a  Jászkun Kerülethez tartozó települések és az újabban 

a jászkun identitás felé közeledő települések tárgyi kultúrája sok tekintetben egyezik, továbbá 
kialakultak házassági kapcsolatok, költöztek családok, de ez utóbbiak már elsősorban 20. 
századi jelenségnek tekinthetők. (Szabó–Csalog [szerk.] 1974; Szabó–Gulyás–Csalog [szerk.] 
2005; Örsi 2018.)

20 Szakál (szerk.) 1995; Bellon–Örsi (szerk.) 1996.
21 Botka 2000: 21–165.
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Jelen írásunk szempontjából mindenekelőtt a  könyv harmadik fejezete a  fon-
tos, amelyben az ünnepi bandériumokat mutatja be az 1745–1867 között eltelt 
időszakban. A  kutató 27 ünnepi bandériumi szereplés anyagát tanulmányozta. 
Ebből 14-et konkrétan megnevez. Melyek ezeknek az ünnepi szerepléseknek a fő 
jellemzői? Maga a bandérium megnevezés is a szokásjogban élt tovább a 18–19. 
században. A bandérium kiállítását maga a Jászkun Kerület közgyűlése határozta 
el egy-egy jeles alkalom közeledtével. Ennek számított a jászkun redempció kihir-
detése, 1745; a Jászkunság megváltásának százados ünnepe, 1845; a szent korona 
fogadása Budán, 1790; királyok koronázása (II. Lipót, 1790; I. Ferenc, 1792; V. Fer-
dinánd, 1830; Ferenc József, 1867), látogatása (Mária Terézia, 1764; Ferenc József, 
1867), nádorok látogatása (Batthyány Lajos, Sándor Lipót, József főherceg, István 
főherceg, Albrecht főherceg), beiktatása (Sándor Lipót, József nádor); Almássy 
József nádori főkapitány temetése, egyházi ünnepek (Esterházy Károly canonica 
visitatioja, templomszentelés), és nem utolsósorban Széchenyi István 1845. évi 

1. ábra. Balogh Márton kevi verbunkot táncol nagykun kapitánnyá avatásakor, 
Túrkeve, 2003. Fotó: Örsi Julianna.
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látogatása. Az ünnepségek helyszíne változott. A  legtöbbször – nyolc alkalom-
mal – a  Jászkunság központjában, Jászberényben volt az esemény, Jászfénysza-
run, Jászárokszálláson egyszer jelent meg valamelyik főméltóság. József nádor 
a Jászság településeit háromszor kereste fel, de a Nagykunságot és a Kiskunságot 
is végigjárta egy ízben.

Széchenyi Madarason, Kunhegyesen és Kunszentmártonban járt. József főherceg 
egy alkalommal Félegyházát, Fülöpszállást, Jakabszállást és Kerekegyházát ejtette 
útba. Félegyháza még két, Halas egy alkalommal volt a látogatás színhelye. A ban-
dérium Budán négyszer, Pozsonyban, Pesten, Vácon, Gyöngyösön egyszer tette 
tiszteletét. Minden alkalom előtt meghatározták a pontos létszámot, gondoskod-
tak a megfelelő viseletről, lovakról, fegyverről, nyeregről és az élelemről. A ban-
dérium ruhája a  következőkből állott, amikor 1764-ben, Vácott Mária Teréziát 
fogadta: kék mente, dolmány, köpeny, vörös öv, fekete csákós süveg, fekete nyak-
ravaló, fekete csizma. A kard, lóding, nyeregszerszám is hozzátartozott az ünne-
pélyes megjelenéshez.22

Az ünnepek előkészítésére külön bizottságokat (deputatiokat) hoztak létre, 
amelyek előkészítették, irányították az eseményt. Minden alkalomra pon-
tos forgatókönyv készült. A  fogadás a  kerület vagy a  város határánál (halom, 

22 Botka 2000: 174, 270.

2. ábra. A redempció századik évfordulójának ünnepére Jászberénybe látogató 
József nádor fogadása a Cserő-halomnál, 1845. május 19. Forrás: Lestyán 1943: 27; 

Botka 2000: 214.
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híd) történt, ahonnan a  fogadóbizottság bekísérte a  jeles vendéget a  városhá-
zához. 1789-ben az Ernst Gideon von Laudon tábornagy fogadására kirendelt 
bandéristák a  halasi határnál tisztelgésül fegyvereiket a  magasba emelték és 
a  magukkal vitt zászlót meghajtották. Fekete magyar süvegükön széles fehér 
pántlikán „V. L” (azaz Vivát Laudon) felirat volt olvasható. A piacon az ünnepi 
hintóban érkező vendéget a bíró, a szenátorok, az egyház, az iskola tagjai fogad-
ták. A  főjegyző mondott beszédet. Ajándékba vadakat és néhány szép alföldi 
kenyeret adtak neki.23

1820-ban József nádort és kíséretét – akik öt- és négylovas hintóval érkeztek 
– a kiskunsági körútján tizenkét legény lóháton, ünnepi viseletben vezérükkel 
várta a határnál és bevezette a városba, ahol fehér ruhás lányok, iskolások, mes-
teremberek és nagyobb csoportosulás várta virágokkal, gyümölcsökkel és min-
denféle helyi specialitásokkal. Példának okáért Lacházán fekete levest, limo-
nádét, Szentmiklóson fokhagymamentes kolbászt, borjúsültet, rántott csirkét, 
Szabadszálláson fehér és veres bort, néhány szép cipót és kalácsot kínáltak. „Az 
utak mentére barmokat és méneseket tereltettek, a  csikósok, csordások szol-
gafán bográcsban kását vagy tarhonyát főztek, néhányan kulacsból bort ittak, 
egyesek dudaszó mellett táncoltak is. Így vált szórakoztatóvá az utazás, s tűnt 
idillikusnak az ottani élet.”24 József nádor és a többi vendég elkísérése a határig 
ugyancsak kötelező volt. 1841-ben József nádor fogadására a pákapusztai ménes 
majorságában díszes kaput, sátrat állítottak. A vacsoránál a lovasezred hangász-
kara szolgáltatta a  zenét. Másnap ágyúszóval és a  nép éljenzésével búcsúztak 
a  vendégtől. Szabadszálláson, Fülöpszálláson ugyancsak lovasok fogadták 
a főherceget és lóversenyt is rendeztek a tiszteletére. Kerekegyházán egy lako-
dalmat is bemutattak és a kerület kapitánya búcsúzott a királyt közvetlen követő 
országos méltóságtól.25

A bandérium összetétele lehetett jászkun, kerületi vagy városi, és a létszáma is 
változott az ünnepnek megfelelően. 1790-ben 40-40 fő alkotta a kerületi bandéri-
umokat, 1867-ben 200 lovas huszár. Fontos volt a legény kinézete, fi zikai állapota 
is. A  bandériumok vezetői a  kapitányok, a  közös bandérium vezére a  jászkun 
főkapitány volt. Hogy az ünnepi bandériumban való szereplés megtiszteltetésnek 
számított, azt az is bizonyítja, hogy mind a létszámot, mind a neveket gondosan 
feljegyezték. Az V. Ferdinánd koronázásán feltűnő jászkun bandériumról, József 
nádor 1845. évi jászberényi fogadásáról (az akkor zászlóvivőként magát kitün-
tető Illéssy János nagykun kapitányról és a  jászberényi fáklyás miséről), illetve 
az 1896. évi ezredévi ünnepi felvonulás előtt a Vérmezőn gyülekező, Jász-Nagy-
kun-Szolnok vármegyét képviselő bandéristákról ábrázolás is készült.

23 Botka 2000: 175.
24 Botka 2002: 177.
25 Botka 2000: 180.
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A látogatásokat a kerület vagy a város különböző célok eléréséhez használta 
fel. Megfi gyelhető például, hogy nagykunsági látogatása után több előléptetési 
szerződés került a nádor íróasztalára (például Laczka János asszesszor, táblabíró 
lett), és az elkövetkező évtizedben több nagykun település mezővárosi rangot 
kapott (Túrkeve, 1810; Kisújszállás, 1811; Kunhegyes, 1811; Kunmadaras, 1816; 
Kunszentmárton, 1819).

Az utókor emlékeztetésére emlékművet állítottak például Jászberényben 
(Lehel vezér, szobrász: Melocco Miklós), Karcagon (kun emlékhely, nagykun mil-
lenniumi emlékmű, mindkettő alkotója: Györfi  Sándor), Kunhegyesen (kun vitéz 
szobra, szobrász: Györfi  Lajos), Túrkevén (millecentenáriumi emlékoszlop a kun 
történelem jeleneteivel, szobrász: Ratkai Lajos), valamint mindenütt iratokat, 
jegyzőkönyvi bejegyzéseket hagytak eleink. A  redempció diplomájának szöve-
gét nyomtatásban is kiadták. Az 1845. évi százados ünnepet teljes részletességgel 
emlékkönyv örökítette meg.26

26 Örömhangok 1845.

3. ábra. A millenniumi díszmenetre felsorakozó jászkun bandérium a Vérmezőn, 
1896. június 8. Forrás: Botka 2000: 242.
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A bandérium szereplése bevett szokássá, mi több, szimbolikus eseménnyé 
vált a  Jászkunságban. A  felsőbbségeknek így akarták tudomására hozni, hogy 
a jászkunok továbbra is vállalják a haza védelmében azt a szerepet, amelyet a tör-
ténelem során eddig is betöltöttek. Ezt nyíltan meg is fogalmazta Illéssy János 
nagykun kapitány 1845-ben, a  százados ünnepségen, amikor a  kerületek nevé-
ben József nádortól búcsúzott: „midőn most bandériumi szolgálatunk tovább 
folytatása megszünvén, egymástól búcsút veszünk; ezen harcias állásbúl, melyre 
Kerületeinknek százados, Fenséges grófunknak és Bíránknak félévszázados közös 
örömünnepe tisztelettevésére, őseinktől öröklött buzgó késséggel, lovagiassan 
kiállottunk, már visszalépünk […] békés polgári állásunkba. Békét szerető, enge-
delmességhez szokott, polgári kötelességét tellyesítő birtokos polgárokból alakult 

4. á bra. Györfi  Sándor: Kun emlékhely, Karcag, Kishegyesbori-halom, 1995. 
Fotó: Örsi Julianna.
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ezen Bandérium. – Fegyverbe valánk itt öltözve, és fegyvert hordozánk békés 
jellemben: de jeléül annak: hogy midőn közös magyar honunk érdeke fegyverbe 
szólítandna bennünket, kifejtenőnk harczias erőnket, és elhunyt elődink ditső 
nyomdokait követve, ezrenként szállanánk síkra, szembe a hon elleneivel …”27

27 Botka 2000: 181.

5. ábra. Györfi  Sándor: Nagykun millenniumi emlékmű (IV. Béla és Kötöny), 
Karcag, Madarasi út, 2001. Fotó: Örsi Julianna.

027     405-425     Örökség történelem társadalom   __   V  _  Örsi Julianna.indd   418027     405-425     Örökség történelem társadalom   __   V  _  Örsi Julianna.indd   418 2020. 07. 20.   13:39:012020. 07. 20.   13:39:01



A történelmi örökség szerepe a jászkun identitás építésében

419

A zászlók

Meg kell még említenünk 
a zászlókat és a  címereket. 
A bandérium élén ment min-
dig a  zászlóvivő. A  katonai 
toborzásokon is jelen volt 
a zászló. Ilyen jászkun toborzó 
zászlók voltak a  túrkevei és 
a  jászberényi múzeumban 
őrzött 18. századi példányok. 
Egyik oldalukon a  kerületek 
címerei, másik oldalukon 
az osztrák címer. A  nagy-
kunok címerének elemei: 
ágaskodó kétfarkú oroszlán, 
csillag és fogyó hold; a jászok 
címere: jász huszár a  lovon 
a jászkürttel; a kiskun címer: 
kiskun huszár fegyveres 
díszben. A  jászkun települé-
sek reformkori címereiben 
is a  katonáskodásra utaló 
elemek leggyakoribbak. 
A  24 települési címerből 
17-ben katona, fegyverek, 
a  hősiesség jelképei: orosz-
lán, jászkürt, Szent György 
szerepel. 6 további település 
címerét alapvetően vallá-
sos jelképek felhasználásá-
val rajzolták meg: kereszt, 
liliom, Szent György, angyal 
síppal. Talán a  megélhetést 
biztosító folyóra (a Dunára, 
a  Berettyóra, az azokban 
élő halakra) és a  gazdálko-
dásra utalnak még az állat 
és a  növény motívumok 
(búzakalász, juh, kecske, ló, 
oroszlán).

6. á bra. A zászlóvivő Illésy János nagykun kapitány. 
Forrás: Botka 2000: 261.

7. ábra. Emlékszeg beverése a nagykun zászlóba 
a redempció 250. évfordulóján, Túrkeve, 1995. 

Fotó: Forgács Györgyné.
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Egy új ünnep történelmi gyökerei

Mint a jászkun redempciós ünnepség kezdeményezője és egyik szervezője 1996-
ban közétettem az ünnepély forgatókönyvét, dokumentumait, a közreműködők 
listáját.28 Az előkészületek során több szempontot vettünk fi gyelembe. Ezek közül 
a legfontosabbak:

1. A történelmi évforduló ünneplésének legyen aktuális mondandója. (A pol-
gári fejlődés megindításában, a föld-magántulajdon tiszteletének kialakításá-
ban jelentős szerepe volt a redempciónak.)
2. Rendezzünk központi (zászlóbontás, nyitó- és zárórendezvény), kerületi 
és települési ünnepségeket is felvonulásokkal, lovasbandériumokkal, korhű 
kosztümökkel.
3. A jászkun történelmi ismeretek terjesztése, az identitás erősítése kiállítások, 
könyvek, vetélkedők, tudományos konferenciák, emlékhelyek, szobrok révén.
Kulturális műsorok főleg hagyományőrző csoportok bevonásával.

28 Örsi 1996.

8. ábra. A jász és a nagykun zászló az első nemzeti jászkun emléknapon, 
Szolnok, 2014. május 6. Fotó: Örsi Julianna.
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4. Széleskörű összefogás megvalósítása (települések önkormányzata, civil 
szervezetek, intézmények, egyének megszólítása), a média felhasználása.
5. Az aktív részvevők munkájának elismerése (oklevél, plakett, újságcikkek, 
fényképek).

Kezdeményezésünk sikerrel járt, nemes példát statuált. További kulturális pro-
dukciók, események születtek mind több csoport bekapcsolódásával. Új elemek 
kerültek be az ünnepkörbe (bandériumok, kapitányválasztás, kapitányi tanács, 
zászlók, kitüntetés, kötetek, a  Redemptio című jászberényi újság, konferenciák, 
világtalálkozók). Települések, civil szervezetek, egyéb közösségek önbecsülése, 
öntudata, identitása és összefogási hajlandósága nőtt. Mindez pozitív hatással 
volt a  megye más településeire is és országosan is nagyobb fi gyelem irányult 
a Jászkunságra, amely más területeken, így a turisztikában is éreztette hatását.

2002-ben, majd 2015-ben megjelent közleményeimben adtam számot azokról 
a további vizsgálódásokról, amelyeket az új ünnepek kialakulásával és annak törté-
nelmi előzményeivel kapcsolatban folytattam.29 A jászkun történetírás rendszervál-
tás utáni időszakából feltétlenül meg kell említeni még Bagi Gábor, Bánkiné 

29 Örsi 2002; Örsi 2015.

9. ábra. Ratkai Lajos kun emlékművének avatása, Túrkeve, 2000. augusztus 19. 
Fotó: Örsi Julianna.

027     405-425     Örökség történelem társadalom   __   V  _  Örsi Julianna.indd   421027     405-425     Örökség történelem társadalom   __   V  _  Örsi Julianna.indd   421 2020. 07. 20.   13:39:052020. 07. 20.   13:39:05



Kultúra és emlékezetközösségek Örsi Julianna

422

Molnár Erzsébet, Bartha Júlia, illetve Bathó Edit nevét és munkáit.30 2015-ben 
a  jászkun identitásról Kisújszálláson a  Nagykun Hagyományőrző Társulás kon-
ferenciát is tartott, amelynek anyaga még abban az évben a  Jászkunság évkönyv 
4. kötetében meg is jelent.31 2017-ben Abádszalókon a  tudománynapi konferen-
cia témáját Jász-Nagykun-Szolnok megye kulturális értékei szolgáltatták. Ezt az 
anyagot úgyszintén közétettük a Jászkunság évkönyv 5. kötetében.32 Az uralkodók 
és a  nádor fogadására rendezett közösségi ünnepléseknek főleg két megjelenési 
formája volt: a katonáskodás és a pásztorkodás emlékei. 1896-ban, a millennium 
évében megjelent még a  lakodalom is mint közösségi keret. Minden esetben 
hangsúlyos szerepe volt a sajátos kulturális elemeknek: viselet, zászló, ló, nyereg, 
kard, a táj gazdagságát jelző állatok (teknősbéka, madarak), ételek (kenyér, birka-
hús). 2017-ben megjelentett írásomban immár elsősorban az újraéledő az ünnepi 
lovasbandériumok kialakulásáról és identitáserősítő szerepéről értekeztem. Meg-
jegyzem, hogy a keletről hozott egyéb emlékek felélesztése, életben tartása is napi-
renden volt, van (pusztai lovashagyományok, nyelvemlékek, kunhímzés, ételek). 
Manapság az új ünnepek divatjában szerepet játszik az is, hogy az állam támogatja 

30 Bagi 1995; Bagi 2015; Bánkiné Molnár 1995; Bánkiné Molnár 2015; Bathó 2015; Bartha (szerk.) 
2015a; Bartha 2015b.

31 Örsi (szerk.) 2015.
32 Örsi (szerk.) 2017.

10. ábra. Nemzeti jászkun emléknap, Jászberény, 2015. Fotó: Örsi Julianna.
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a  fesztiválok rendezését, de szerepük van a hagyományőrző civil szervezeteknek 
csakúgy, mint a  történelmi és néprajzi ismereteket közvetítő szakembereknek. 
Mindez hozzájárul az identitástudat erősítéséhez, legyen az a jászkun tudat meg-
nyilvánulása vagy a magyar nemzeti egység erősítése a 20–21. század fordulóján.
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 Takács Zsuzsanna Mária

Tanítók mint a közösség emlékezetének 
őrzői és továbbadói

„Az emlékezet néha mindent megőriz, szolgálatkész, engedel-
mes; máskor zavaros és gyönge, ismét máskor zsarnoki és elle-
nőrizhetetlen! Kétségtelen, hogy az ember minden tekintetben 
valóságos csoda; de az a képessége, amellyel emlékezik és felejt, 
különösen rejtélyesnek látszik.”

(Jane Austen)1

A naplók, évkönyvek, visszaemlékezések megőrzik számunkra egy ember és egy 
korszak gondolkodásmódját, értékrendjét, mindennapjait. Ezen írásokhoz tartoz-
nak a kutatás fókuszában állók is, melyeket falusi kántortanítók hoztak létre, hisz 
ezekben nem csak az ő életük jelenik meg, hanem egy egész falu, egy közösség 
élete, sokszor generációk során keresztül. Ebből adódik, hogy ezekből a források-
ból nemcsak a kutatók, történészek tudják az adott korszakot jobban megismerni, 
a  mindennapok történetét feltárni, hanem az akkor élők unokái, dédunokái is 
képet tudnak alkotni maguknak arról, milyen volt az az élet, amelyet nagyszüleik, 
dédszüleik alakítottak ki magunknak a 20. századi Magyarországon. 

Kutatásom2 során három dél-baranyai tanító emlékiratai és naplói szolgál-
nak primer forrásként, melyek két településhez, a Pécstől délnyugatra található 
Görcsönyhöz és Siklósbodonyhoz köthetőek. Tanulmányomban e két baranyai 
település két világháború közötti időszakára koncentrálva kívánom bemutatni, 
hogy az ott élő három tanító, Kerekes Géza, Koós Olga és Megyesi János a többi 
magyar tanítóhoz hasonlóan mit tettek a korszakban különösen fontosnak tartott 
népművelés érdekében, a kulturális ismeretek továbbadásáért; felvetem továbbá 
azt a kérdést is, hogy emlékirataik, naplóik milyen szerepet játszanak/játszhatnak 
a abban, hogy a jelenben élők kialakíthassák saját közösségük kollektív emléke-
zetét. A ma élő embereknek szükségük van elődeik emlékeire, hisz ebből alakul 
ki egy közösség kollektív emlékezete és identitása, mely a  közösség kulturális 
kontinuitását adja, és amelyet annak tagjai továbbadhatnak leszármazottaiknak. 

1 Austen 2001 (1814): 250–251.
2 Ld. bővebben: Takács 2014.
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Emellett pedig egy korszak megértéséhez ismernünk kell annak történeteit, az 
azok mögötti ideológiákat, társadalmi viszonyokat, intézményeket, rítusokat és 
a  mindennapi életet.3 A  fennmaradt naplók, memoárok ez utóbbiba kínálnak 
betekintést, valamint rávilágítanak az adott kor szokásaira és ideológiájára is.

Kerekes Géza (1899–1966) Görcsönyben, Megyesi János (1913–2011) pedig 
Siklósbodonyban nagyjából egy évtizednyi eltéréssel kezdték meg munkásságu-
kat és mindketten e közösségek krónikásaivá váltak, igaz, eltérő módon. Kere-
kes Géza Aranykönyve visszatekint a görcsönyi iskola évszázadokra visszanyúló 
történetére is, de a  tényleges események rögzítése, napló formájában, 1924-ben 
kezdődött, míg Megyesi visszaemlékezése az 1990-es években született és 1937-től 
eleveníti fel a község, valamint az ottani lakosok életét, szokásait, a  településen 
történt fontosabb eseményeket. Koós Olga (1904–1982), aki Kerekes Gézával egy 
időben tanított néhány éven keresztül a  görcsönyi elemi népiskolában, emlék-
iratát élete végén vetette papírra; visszaemlékezése bepillantást enged egy fi atal 
tanítónő életébe, aki házasságkötéséig folytatta munkáját.4 

A társadalom viszonya kulturális örökségéhez helyi közösségekben jelentke-
zik; ebből adódóan a  települések pedagógusaira fontos szerep hárult az elmúlt 
évszázadban és napjainkban is ezen örökség megőrzése és továbbadása terén. 
A  tanítók a  kisebb településeken gyakran az örökség megalkotásának legalap-
vetőbb szereplőivé váltak. Tanulmányom a  három tanítói életpályát vizsgálja 
abból a szempontból, hogy Kerekes, Koós és Megyesi munkásságuk során milyen 
iskolán kívüli tevékenységet folytattak, azokban hogyan jelent meg a  közösség 
számára a helyi és nemzeti kulturális örökség, és ennek átadásában milyen sze-
repet játszottak maguk a tanítók. Emellett pedig a tanítóknak a településen lakók 
emlékezetében betöltött szerepe került a  kutatás fókuszába, hiszen több évtize-
den keresztül éltek ott és nevelték az egymást követő generációkat, melyek tagjai 
közül sokan a mai napig az adott közösség tagjai.

Emlékezet, lokalitás és biográfi a a történetírásban 

„Egy meghatározott személy egyéni emlékezete kommunikációs folyamatokban való 
részvétele révén épül ki. – írja Jan Assmann. A különféle társadalmi csoportokba 
való beleszövődés az […], ami az egyéni emlékezet kiépülését működteti. Az emlé-
kezet kommunikációban él és marad fönn, ha ez megszakad, a következménye felej-
tés…”5 A visszaemlékezések alapján arról kapunk képet, hogy a visszaemlékezők 

3 Ld. a témában pl.: Keszeg 2011: 37.
4 A tanítók teljes nevének használatára, valamint naplóik, emlékirataik bemutatására a  tanul-

mány szerzője engedélyt kapott mindhárom családtól.
5 Assmann 1999 (1992): 37.
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az emlékek lejegyzésének pillanatában hogyan látták a  korábbi eseményeket, 
és azokhoz milyen refl exiókat fűznek; ezáltal a  személyes történetek kitágítják 
a későbbi korok olvasói számára a múltat és bár a visszaemlékezők saját igazságait 
mutatják be6, az ott feljegyzett eseményekről való kommunikáció (mely kapcso-
lódhat egy kutatáshoz is), mégis az emlékek fennmaradását és azoknak egy közös-
ség emlékanyagába való beépülését hozhatja magával. Mindazonáltal szem előtt 
kell tartanunk, hogy az emlékek nem pontos másai a velük történt eseményeknek, 
hiszen az emlékezés inkább jellemezhető konstrukciós kérdésként, mint puszta 
reprodukcióként.7 Az emlékezés és az emlékezet alanya mindig az egyes ember 
marad, aki pedig minden egyes esetben „függ azoktól a keretektől”, amelyek az 
emlékeit alakítják.8 Maurice Halbwachs önéletrajzi emlékezetnek nevezte a saját 
magunk által átélt események, élmények emlékezetét , ehhez képest a  kollektív 
emlékezet9 az az aktív múlt, amely alakítja identitásunkat, a történelmi emlékezet 
pedig a történelmi leírásokon keresztül jut el hozzánk.10 Az egyén identitást kon-
stituáló élettörténetet alkot; amit az emlékezet jelent az individuum számára, azt 
jelenti a történelem a közösség számára.11 Egy közösség emlékezete, egy közösség 
történelme a benne élők emlékeiből tevődik össze.

A kollektív emlékezet, melyet a  hivatalos emlékezetpolitika kelt életre, 
magába sűríti az egyéni életrajzi emlékezetet; összegyűjti és a  közös emlékezet 
részévé teszi az egyéni emlékeket, így „a biografi kus egyéni emlékezet alkotja 
a  kollektív emlékezet hátországát”, és ez néha még a  hivatalos emlékezetet, 
a  public memory-t is befolyásolni tudja.12 A  lokális tudást megalapozó történe-
lem, így a  hely kollektív emlékezete eltér a  nemzeti kánon alapján szerkesztett 
történelemtől, a helyi múlt képe pedig általában töredékes.13 Ezeket a töredékeket 
találhatja meg a kutató azokban a fennmaradt és nyilvánosságra került memoá-
rokban, naplókban, melyeket a közösségek minden bizonnyal legaktívabb tagjai, 
a közösség életének formálói, alakítói, a tanítók hagytak maguk után. A tanítók 

6 Golnhofer–Szabolcs 2009: 21.
7 Bartlett 1985: 296–297.
8 Assmann 1999 (1992): 37.
9 A tanulmány célja nem a kollektív emlékezet bemutatása, viszont elengedhetetlen megemlíteni, 

mit is értünk e fogalom alatt. A kolletktív szó – olvashatjuk Pataki Ferenc írásában – ebben 
az esetben pusztán arra utal, hogy kisebb vagy nagyobb számú egyén egyazon eseményt él át 
és rögzít emlékezetében, együttes élmény részesei lesznek. (Pataki 2003: 27.) „Minden helyileg 
meghatározott csoportnak megvan a  saját emlékezete” – írta Maurice Halbwachs (Halbwachs 
2002 [1950]: 414.). Erős Ferenc megfogalmazásában pedig „a kollektív emlékezet nem egyéb, 
mint a történelem, a múlt szociális reprezentációja, amely a társadalmi kommunikációból ered”. 
(Erős 1993: 226.)

10 Olick–Robbins 1999: 23.
11 Carr 1999: 77.
12 Gyáni 2016: 192.
13 Gyáni 2000: 107.
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e visszaemlékezéseket, naplókat a legtöbb esetben nem széles közönség számára 
írtak, hanem maguknak, illetve esetleg családjuknak szerették volna megörökí-
teni és megmutatni életük örömeit és nehézségeit. A kollektív identitás, amely az 
egyéni identitásnak is alapja, Jan Assmann értelmezésében tudatosult társadalmi 
hovatartozás, tudatos részvétel valamilyen kultúrában és ez a  közös tudásban 
és emlékekben való osztozáson alapul.14 Az emlékező közösség mint társadalmi 
csoport kapcsán Assmann a következőket fogalmazta meg: „Az emlékezés kultú-
rája […] társadalmi kötelezettségek betartása körül forog: az emlékezés kultúrája 
a csoport ügye. Középpontjában a következő kérdés áll: »Mit nem szabad elfelejte-
nünk?«”15 A falusi tanítók, tanítónők nemcsak az iskolai oktatásban vettek részt, 
hanem a  település kulturális életének megszervezésében is; ezen tevékenységük 
alapján értékelte őket az adott közösség, és ebben a  szerepben rögzült a  tanító, 
a tanítónő a lokális közösség emlékezetében.16 Ezek a történetek, melyeket a taní-
tók életükről és így közösségük életéről írtak, válhatnak így az adott közösség 
most élő tagjai, az akkor élt emberek leszármazottai és az újonnan oda érkező 
lakosok számára a csoportidentitás17 meghatározó elemeivé.18 

A helyi társadalom, mely a saját történetét hozza létre, nem egységes abból 
a szempontból, hogy hogyan kötődik az adott helyhez, mit jelent tagjai számára 
a  lakóhely; ezért a beszélő- és az emlékezőközösség működése jelentős szerepet 
játszik a közösségtudat kialakításában, annak a tudásnak a feldolgozásában, ami 
a  természeti és szociális környezetre vonatkozik. Az emlékezés gyakorlata tehát 
szorosan kapcsolódik az egyén és a közösség identitásához.19 A  lokális történe-
lemben – írja Alban Bensára hivatkozva Keszeg Vilmos – a történelem diszciplí-
nából helyi szociális és kulturális tudássá és gyakorlattá alakul, ami identitásokat 
termel, és a  hely megkonstruálja a  maga történelmét.20 Keszeg értelmezésében 
a  lokális, helyi történelem „narratív emlékezési alakzat, amely egy lokális közös-
ség múltját […], az események kontextusát a  lokális közösség (érdekeinek) per-
spektívájából és számára jeleníti meg”.21 Ezen értelmezésből adódóan számunkra 
a  tanítói emlékiratok, naplók, melyek egy adott közösség múltját jelenítik meg, 

14 Assmann 1999 (1992): 133, 138.
15 Assmann 1999 (1992): 30.
16 Ozsváth 2009: 415.
17 A csoportidentitás szempontjából a csoport jelen esetben Siklósbodony és Görcsöny lakossága 

az 1920-as évektől kezdődően és a tanítók által tanított gyermekek leszármazottai, akik emléke-
zetükben hordozzák még ezt az időszakot és Koós Olga, Kerekes Géza, valamint Megyesi János 
tanítói tevékenységét.

18 A kollektív emlékezet, a történetírás és a public history (nyilvános vagy köztörténelem) kapcso-
latáról és jelentéséről ld. bővebben (Gyáni 2012: 357–375.)

19 Keszeg 2011: 42; Keszeg 2015: 371.
20 Keszeg 2015: 371.
21 Keszeg 2015: 373.
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szintén ilyen narratív emlékezési alakzatként foghatók fel. Ez a történelem kihat 
a közösség identitására és szabályozza a generációk közötti, valamint a regionális 
viszonyokat.22 

A lokális történelemhez tartozik a falutörténet is, mely az egyéni emlékeze-
tekből összeálló csoportemlékezet által konstruálódik és ezáltal, ahogy Benda 
Gyula megfogalmazta, „a helyi emberekben formálódik egy identitás, öntudat, 
megkreálják, megíratják a  múltjukat” és ezek a  munkák identitáserősítő funk-
ciót töltenek be.23 A  falutörténet örökségképző tevékenység eredménye – mely-
nek jelen értelmezésünkben fő forrásai a  tanítók, az általuk írásban megőrzött 
vagy szóban átadott emlékek –, és amelynek szerzői az örökség részévé teszik 
a  helyi hagyományokat, rokoni kapcsolatokat, családi történeteket és személyes 
emlékeiket.24 A  tanítói emlékiratok és naplók több esetben is azon falvak törté-
netét tárják olvasóik elé, ahol évtizedeken át dolgoztak és részt vettek a közösség 
mindennapjaiban, így megismerték szokásaikat, látták azokat a  folyamatokat, 
melyeket a különböző köztörténeti események határoztak meg, és mindeközben 
próbálták továbbadni azt az örökséget, ami az adott csoporthoz és nemzeti kultú-
rához tartozott. 

Három tanítói pálya, három forrás

A tanulmányban szereplő három tanító személye nem emelkedik ki a többi, ezen 
időszakban Magyarországon tevékenykedő tanító közül; egyikük sem publi-
kált szaklapokban vagy másutt, és nem volt vezető szerepük semmilyen tanítói 
egyesületben. Ugyanakkor írásaikat vizsgálva a  korszakra és az akkor élt taní-
tótársadalomra jellemző életeseményeket ismerhetünk meg.25 Görcsöny község 
kántortanítójává 1924. december 28-án választotta meg az iskolaszék Koleszárits 
(1933-ban felvett neve szerint Kerekes26) Gézát, aki az átai iskolaigazgató, 

22 Keszeg 2015: 374. A két településen a szerző kutatói munkája révén váltak ismertté a tanítók 
emlékiratai és naplói. Megyesi Jánost élete végén Siklósbodony díszpolgárává választották, 
Görcsönyben pedig jelenleg szerveződik egy helytörténeti klub, ahol a tanulmány szerzőjét 
aktív részvételre kérték a  csoport tagjai, mivel már korábban is tartott előadásokat a  falu 
lakosai számára.

23 Benda 2005: 8.
24 Vajda 2015: 18.
25 Életükről, tanulmányaikról ld. bővebben: Takács 2014. Jellemző életesmény pl. egy tanítói állás 

megpályázása és annak elnyerésének folyamata; iskolai mindennapok, egyházi intézmények 
esetében kapcsolat a fenntartóval.

26 Koleszárits Géza 1933-ban kapott engedélyt nevének Kerekesre való változtatására és ebből adó-
dik, hogy naplójában mindkét név előfordul, tanulmányai során Koleszárits néven szerepel az 
iskolai értesítőkben, kinevezésekor szintén ez a név szerepel az okiraton. Ebből adódóan az adott 
élethelyzetnek megfelelően használjuk nevét, vagy pedig mindkét vezetéknevét feltüntetjük.
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Koleszárits Mátyás gyermekeként, négy fi útestvéréhez hasonlóan a  pécsi 
püspöki tanítóképzőben szerezte meg kántortanítói oklevelét 1918-ban.27 Károly 
Magyarsarlóson, Ferenc Nagykozárban, Sándor Belvárdgyulán, majd Pécsett, 
Kálmán Lőcs (Luč, ma Horvátország) községben, a  Drávaszögben lett tanító; 
testvérük, Géza először szülőfalujában, Lothárdon, később Pécsudvardon és 
Magyarsarlóson tanított, mielőtt megpályázta a görcsönyi kántortanítói állást.28 
A Koleszárits-fi úk mindannyian Baranya megye településeire kerültek, egy kivé-
telével (Kálmán) Pécs közeli településeken folytatták tanítói hivatásukat apjuk-
hoz, nagyapjukhoz hasonlóan. 

Az Aranykönyv, melynek alcíme Görcsöny község története 1928–1950, négy 
részből áll, és ezek mind eltérő írásmódot, szerkezetet követnek. Írásának a tanító 
adta címét, de az indokot, hogy miért Aranykönyvnek nevezte feljegyzéseit, nem 
tisztázta és családjával sem osztotta meg. Talán azt az értéket akarta ezzel kife-
jezni, amit írásával az utókorra hagyott, mivel emberek életét, mindennapjait írta 
meg a  legapróbb részletekig, feljegyezve mindent, ami a  tudomására jutott. Az 
Aranykönyv első nagyobb egysége a görcsönyi iskola történetét és tanítóit mutatja 
be 1721 és 1924 között a canonica visitatiók alapján. Nem tüntet fel levéltári lelő-
helyeket, nem írja le, honnan származnak ismeretei, ami teljesen természetes, 
hogyha azt vesszük alapul, a tanító nem tudományos igényű történeti összegzést 
készített a község és iskolája történetéről, hanem pusztán ismertetni akarta azt az 
időszakot, ami az ő tanítói tevékenységét előzte meg a faluban. Az írás második 
részétől ismerhetjük meg a  fi atal tanító Görcsönybe kerülését és onnantól kez-
dődően nyomon követhetjük tanítói tevékenységét is, amely nemcsak az iskolai 
oktatómunkára terjedt ki, hanem a falu kulturális eseményeinek, ünnepnapjainak 
szervezésére, valamint a kántorságra is. A község 1924-ben hirdette meg a kántor-
tanítói állást és az Aranykönyv második nagyobb egysége, amely már pontosabb 
leírással szolgál, de még nem napra pontosan jegyzi fel a  falu eseményeit, ettől 
az évtől kezdődik. 1931 és 1950 között íródott az Aranykönyv harmadik szakasza, 
ahol a tanító a görcsönyiek mindennapjait örökítette meg a legnagyobb részletes-
séggel, és ahol és az évek is jól láthatóan elkülönülnek egymástól. A napló utolsó 
szakasza különbözik a  többitől, mivel azt Kerekes több évnyi kihagyás után, 
1959-ben, már nyugdíjas éveiben kezdte el írni és vezette 1965-ig. Saját életének 
eseményeit az addigiaktől eltérően egyes szám első személyben és a  lehető leg-
személyesebben örökítette meg. „Könyve”, ez az elsárgult füzet egy olyan krónika, 
mely Pataki Ferenc szociálpszichológus meghatározásában egy nagyrészt külső 
vonatkoztatási keretekkel rendelkező eseménytörténet.29 Az Aranykönyvben nem 
találkozhatunk az emlékiratot író férfi , Kerekes Géza állandóan változó, élete 

27 Kerekesné 2007: 6.
28 Kerekesné 2007: 6.
29 Pataki 1997: 370.
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során folyamatosan alakuló énjével. Kerekes olyan naplót, évkönyvet akart utóda-
ira hagyni, amelyben teljesen objektíven, pontos bejegyzésekkel ellátva ismerteti 
a  falu hétköznapjait; a könyv nagy részében az iskola történetét a középpontba 
állítva tesz kísérletet Görcsöny község történetének feljegyzésére. Írása inkább 
sorolható a krónikák, mintsem az önéletrajzok közé, de megtaláljuk benne az író 
magánéletében bekövetkező változásokat, valamint tanítói munkásságát is végig-
követhetjük annak ellenére, hogy szövegezésében mindig a  teljes tárgyilagosságra 
törekszik. Az Aranykönyv tehát nemcsak egyetlen személy emlékeit őrzi, nem az 
ő életét rögzíti a  legapróbb eseményig bezárólag, hanem egy falu életének min-
dennapjait is elbeszéli; így a közösség számára is ugyanolyan fontos lehetett volna 
a  saját múlt megismerése/ miatt. Ez utóbbi azonban a  mai napig nem történt 
meg, hiszen azok az emberek, akiknek életéről e könyv lapjain olvashatunk, nem 
ismerték ezt az írást, mely számukra talán a  közös identitás, a  „görcsönyiség” 
tudatát alapozhatta volna meg.

„Hogy miért írok, magam sem tudom. Valaki nemrég azt mondta, könnyű volt 
neked, mert voltak szép napjaid. Igaz. De leírok mindent, attól a  perctől fogva, 
mióta visszaemlékszem az életre…”30 – olvashatjuk Koós Olga tanítónő vissza-
emlékezésében, melyet az 1970-es években írt. Az 1904-ben, Fiumében született 
Olga a szülők 1908-ban történt különválása után édesanyjával visszatért Siklós-
bodonyba, a Pécstől kb. 20 km-re, az Ormánság határán fekvő kis dél-baranyai 
településre, ahol az anyai nagyszülők éltek. 1923-ban fejezte be a tanítónőképzőt 
a Notre Dame rend pécsi képzőintézményében, majd megpróbált elhelyezkedni 
a tanítói pályán, ami eleinte nem sok sikert tartogatott számára. Az első helyette-
sítő állásokat követően, melyek Pécshez és a környékén lévő kisebb településekhez 
kötődtek, sikerrel pályázta meg a Debrecenhez tartozó Macs puszta állami iskolá-
jának álláshirdetését, ahol azonban csak egy tanévet töltött el, mivel meghirdették 
a görcsönyi tanítónői állást és családja kérésének engedve a tanítónő megpróbált 
visszatérni közelükbe.31 Koós Olga memoárjában jól tükröződnek a korszak társa-
dalmi viszonyai, a nők munkába állásánaknehézségei; megtudjuk, hogyan fogadta 
egy közösség a fi atal tanítónőt az alföldi pusztán vagy a dunántúli, Pécshez közeli 
településen, milyen elvárásoknak és feladatoknak kellett megfelelnie, és a lakos-
ság milyen szereppel ruházta fel őt.

Megyesi János 1913-ban született a  Torontál vármegyei Melencén. Vasu-
tas, pályamester édesapja és varrónő édesanyja ekkor még nem voltak házasok, 
csak a következő évben álltak az oltár elé, ami a 20. század első felében, az első 
világháborút megelőző időszakban még szálka lehetett a közvéleményszemében. 
Házasságkötésük után nem sokkal el is költöztek a  Baranya vármegyei Alsó-
miholjácra (Donji Miholjac, ma Horvátország), majd a  szerb megszállás idején 

30 Koós [1970-es évek].
31 Ezen időszakhoz kapcsolódóan ld. bővebben: Takács 2014.
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tovább Drávaszabolcsra.32 Megyesi harminchét éven át volt a kis baranyai telepü-
lés, Siklósbodony iskolájának vezetője és egyben a falu történetének, szokásainak, 
az ott élő emberek mindennapjainak hű krónikása 1937-től nyugdíjba vonulásáig, 
1974-ig.33 A siklósbodonyi lakosok, kiváltképp az idősebb korosztály a mai napig 
szeretettel emlegetik a falu egykori tanítóját, a „Mestert”, aki nemcsak az iskolá-
sok életében játszott meghatározó szerepet, hanem az egész közösség életében is. 
Visszaemlékezése hasonlít Koós Olga írásához, viszont különbözik Kerekes Géza 
falukrónikájától. Ez abból is adódik, hogy míg Kerekes az eseményekkel egy idő-
ben, teljes tárgyilagossággal rögzítette a  településen történt eseményeket, addig 
Megyesi nyugdíjas éveiben, már a rendszerváltás után írta le a faluhoz és annak 
lakóihoz kötődő emlékeit, melyek így nagyon személyes hangvételűek és egyál-
talán nem követik a kronológiai sorrendet. Megyesi kisebb csoportokat alkotott 
emlékeiből annak alapján, hogy az adott emlékek az iskolához, a  falusi gazdák 
munkáihoz, például az aratáshoz, szürethez, selyemhernyó-tenyésztéshez vagy 
más témákhoz kapcsolódnak-e. A falu hagyományai egy további nagyobb egysé-
get alkotnak; ebben a részben Megyesi megörökítette a siklósbodonyi búcsúkat, 
valamint leírta azt, hogy milyen népcsoportok éltek a községben és azok milyen 
szokásokat őriztek meg. Megyesi nem egy objektív, mindent aprólékosan rögzítő 
falutörténetet írt, hanem összegyűjtötte az emlékeit, ami ehhez a faluhoz és kor-
szakhoz kötődik, hogy saját maga és családja, unokái számára megörökítse életét 
és mindazokat az eseményeket, melyeket fontosnak tartott. Magyarázatot akart 
adni a most élő fi ataloknak arra a kérdésre, hogy „milyen világ is volt akkor”, ami-
kor ő fi atal tanítóként egy ismeretlen közösség tagjává vált, és meg akarta mutatni 
olvasói számára azt, hogy milyen volt az élet a 20. században egy kis dél-magyar-
országi faluban.

A tanítók szerepe a közösség életében. A tanítók örökségőrző 
szerepe és emlékük
A tanítók az adott település értelmiségi elitrétegéhez tartozó személyekként jelen-
tek meg, és vezető szerepet játszottak a  közösség művelődésében; de a  tanítók 
életmódja is példaként szolgált diákjaik és azok szülei számára. Az alapfokú elemi 
oktatásban dolgozó tanítók és tanítónők társadalomban betöltött szerepe, valamint 
aránya is egyre nőtt a  második világháború időszakáig a  magyar értelmiségen 

32 Diákéveiről ld.: Takács 2014.
33 Megyesi János emlékirata tematikus részekre bontva ismerteti olvasójával a  település esemé-

nyeit ezen időszakra vonatkozóan, valamint Kerekes Géza naplója is 1955-ig tájékoztat a faluban 
történtekről, melyről részletesebben ld. még a szerző disszertációját (Takács 2014) és korábbi 
tanulmányait a témában (Takács 2011; Takács 2012; Takács 2016; Takács 2017).

028     426-440     Örökség történelem társadalom   __   V  _  Takács Zsuzsanna Mária.indd   433028     426-440     Örökség történelem társadalom   __   V  _  Takács Zsuzsanna Mária.indd   433 2020. 07. 20.   13:38:282020. 07. 20.   13:38:28



Kultúra és emlékezetközösségek Takács Zsuzsanna Mária

434

belül; a  tanítók a  két világháború közötti időszakra az értelmiség legnagyobb 
létszámú rétegévé váltak Magyarországon. A tanítók azonban, bár a falvakban és 
kisebb városokban a közösség vezető rétegéhez tartoztak, országosan még a  tár-
sadalom középrétegéhez sem sorolhatták magukat; sem iskolai végzettségük, sem 
jövedelmük nem tette lehetővé azt, hogy a kispolgári létnél magasabb életszínvo-
nalat érjenek el, sokaknak pedig még ez sem adatott meg.34 Ennek ellenére a kor 
társadalmában a falusi tanítókkal szemben alapvető elvárás volt, hogy ne csak az 
iskolában, hanem a  közösség életében is vezető szerepet töltsenek be. „A falusi 
tanító értékét az adja meg – olvashatjuk Kőrösi Henrik egyik írásában a Néptaní-
tók Lapja hasábjain –, mennyire tud beilleszkedni a nép érzéseibe és gondolkodá-
sába. […] A mellékhivatalok, melyeket betölt, csak tekintélyét emelik és befolyását 
biztosítják; mert az iskolában, hivatása keretei között kifejtett munkája, sajnos, 
nem elegendő arra, hogy felkeltse az iskola iránti fenntartás nélküli rokonszenvet. 
A tanítónak a közéletben kell az iskola megértésére nevelni a falut és megszeret-
tetni vele a kultúrát. Olyan tanítóra van szükség a falun, aki a szociális és gazdasági 
szükségleteket ismeri és a nép lelkén-nyelvén át viszi át a köztudatba, hogy a szük-
ségletek szoros kapcsolatban állnak a közművelődés fejlődésével.”35

Mindhárom tanító, Kerekes, Megyesi és Koós így fogta fel hivatását. Mun-
kásságukban megtaláljuk azokat a  tevékenységeket, melyeket a nép művelődése 
érdekében, a  magyar kultúra megőrzése és ismertetése érdekében végeztek. 
A település kulturális életének szervezése mellett részt vettek a település ünnep-
ségein (például március 15énés a falu búcsúján – ez utóbbi amellett, hogy egyházi 
ünnep volt, a közösség nagy ünnepei közé is tartozott –, a többi, nagyobb egyházi 
ünnepen (karácsony, húsvét, bérmálás, veni sancte és te deum az iskolai év kezde-
tén és végén), hiszen kántori és hitoktatói pozíciót is betöltöttek, valamint családi 
rendezvényeken (például születésnapokon). A  lakosság számára tartandó nép-
művelő előadások szervezéséhez kapcsolódóan a  Klebelsberg Kunó miniszter-
sége alatt 1922-ben kiadott 123.243. sz. VKM rendelet az Iskolánkívüli Népművelő 
Bizottságok szervezése tárgyában fogalmazta meg, hogy „az iskolán kívüli nép-
művelés ügye a nemzeti kultúra szempontjából annyira fontos, hogy a minisztérium 
ennek nem csupán az általános irányítását és felügyeletét, de adminisztrációját sem 
adhatja ki a kezéből.”36 A szervezés tényleges feladata azonban a kisebb települése-
ken a tanítókra hárult. A helyi bizottságok tagjai közül „sok helyen a tanító, akinek 
kötelességévé teszik ezt a munkát, tekintet nélkül arra, hogy agyon van halmozva 
munkával” – olvashatjuk a  Bene Lajos szerkesztette Magyar Tanítók Évkönyvé-
ben az 1938–1939-es évben Kiss József írását.37 A kisebb településeken szerveződő 

34 Ld. bővebben Takács 2014.
35 Kőrösi 1930: 2.
36 Belovári 2015: 32.
37 Kiss 1938: 212.
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helyi bizottságokhoz kapcsolódva megjegyzi, hogy azoknak általában „benne van 
mindenki, akit hivatala, munkássága valamilyen közelebbi vonatkozásban a nép-
műveléshez kapcsol”, míg törényhatóságonként előírt vezetője az alispán vagy 
a polgármester, ügvvezető elnöke a tanfelügyelő volt.38 A két településről fennma-
radt forrásanyag alapján elmondhatjuk, hogy Görcsöny és Siklósbodony esetében 
a szervező munkát a tanító és a segédtanító végezte. Így ez esetben vonatkoznak 
rájuk Kiss József sorai: „És mégis azt mondom, hogy [a tanító] vállalja, bármilyen 
tehernek is látszik, mert ennél hálásabb munkát alig végezhet. […] A helység lakos-
sága, a nép meglátja, megérzi, hogy ki dolgozik érette önzetlenül, érdek nélkül. Ezért 
megbecsüli, megszereti, ragaszkodik hozzá, tanítói és más társadalmi munkájának 
előbbvitelében segítségére lesz. Emellett olyan társadalmi megbecsülésre tesz szert, 
hogy a  szavának súlya lesz, irányító szerephez jut, amit akaratlanul is észrevesz-
nek minden vonalon és értékelnek”.39 Ez lett az a kép, melyet a tanítók a közösség 
emlékezetében hagytak örökül maguk után, amit jól példáz a görcsönyi és a sik-
lósbodonyi tanító életpályája is. Megszólításukat mindkettejük esetében nemcsak 
a „Tanító Úr”, hanem sokszor a „Mester” kifejezés jelentette, melyet az idősebb, 
még élő tanítványok most is használnak. 

Hivatásuk gyakorlása során a tanítók nemcsak a népművelő előadások szerve-
zésében vettek részt, hanem az abban a korszakban gyakori kultúrestélyek, műsoros 
estek rendezésében is, melyek keretén belül több esetben találjuk meg az ismeret-
terjesztő előadásokat is, több esetben a helyi pap (lelkész), orvos, állatorvos, védőnő 
vagy pedig maguknak a  tanítóknak részvételével. Ezen estek szervezése mellett 
emelte fel szavát Kiss József, mikor így fogalmazott: „A műsor keretében megtartott 
ismeretterjesztő előadások ellen egyetlen szót sem lehet szólni, sőt dícséretet érdemel-
nek, mert az ismeretterjesztés mellett más módon is szolgálják a művelődést, csupán 
az a nehézség van, hogy mindig megfelelő műsort adni nem nagyon könnyű dolog és 
akármilyen műsorral odaállni nem ajánlatos.”40 A kultúrestélyekhez kapcsolódóan 
álljon itt példaként egy Kerekes Géza naplójában feljegyzett program, mely a sok 
közül csak egy, hiszen a naplóban havi rendszerességgel találjuk meg a különböző 
előadó esteket. Ezt az 1939. november 19-én rendezett kultúrestélyt így örökítette 
meg a tanító: „Amíg a szélrózsa minden irányában szuronyerdők emelkednek, bom-
bák ezrei robbannak, addig a magyar falu csendes visszavonultságban, békés egyetér-
tésben szövögeti a kölcsönös szeretet és megértés szálait, hogy az mielőbb megizmo-
sodva, kiterebélyesedve meghozza az igazi, várva várt békét, a magyar feltámadást. 
Ebben a szellemben gyűlt össze Görcsöny apraja és nagyja az elmúlt vasárnap délután 
az iskola nagytermében, amikor is Kerekes Géza ig. tanító rövid megnyitó szavai után 
Gyuk István segédlelkész gondolatokban gazdag előadása következett a magyar dalról. 

38 Kiss 1938: 211–212.
39 Kiss 1938: 212–213.
40 Kiss 1938: 217–218.
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Ezután Waldhauser Klári szavalata, majd Pap Irén énekszámai következtek Mánzini 
József hegedűkísérete mellett. Kiemelkedő pontja volt a műsoros estélynek dr. Gábriel 
Pál, a pécsi püspöki tanítóképző intézet igazgatójának mindenkit lenyűgöző előadása 
az egyke kérdésről, majd dr. Linka László, a közszeretetnek örvendő görcsönyi köror-
vos tartotta meg előadását kedves közvetlenséggel.”41

A színdarabok, népszínművek előadása hozzátartozott a falvak kulturális éle-
téhez és nagy lendületet vettek a két világháború közötti időszakban. „Az ilyen 
irányú lélekművelés – írja Kiss József42 – annál szükségesebb, mentől messzebb 
esik az iskola valamely kultúrközponttól. Nemzetnevelői szempontból legfontosabb 
ez az áldozatos fáradozás künn, a messze tanyákon, ahol a népnek nincs alkalma 
színházat látni, mozgóba járni.”43 Az előadott darabok alkalmasak voltak a nem-
zeti lét megőrzésének, a nemzeti tudat ébrentartásának és az idegen hatalmakkal 
szembeni, ha csak a  színpadon is megvalósuló, ellenállás szemléltetésére.44 Az 
1920-as, 1930-as években ebből adódóan a  falusiak számára népszerűvé váltak 
a  népszínművek és szívesen vettek részt akár szereplőként is az előadásokon 
vagy azok létrehozásának anyagi támogatásában, így azok a  közösség összetar-
tozását is szolgálták a  tanítók népművelő tevékenysége mellett. A Görcsönyben 
előadott színdarabok száma is erről tanúskodik, hiszen 1925 karácsonya és 1950 
áprilisa között 124 alkalommal 135 előadásról olvashatunk az Aranykönyvben. 
A legtöbb színdarab szerzőjét nem ismerjük, egyszerűbb népszínművek, mesék, 
pásztorjátékok, bibliai történetek voltak, de a falu lakói és gyermekei – a tanító 
feljegyzése szerint – örömmel vettek részt az előadásokon szereplőként és néző-
ként is.45 A darabok rendezésében részt vett Koós Olga is; ő elsősorban az iskola 
kisebb diákjainak szereplésével állított színpadra kisebb, főleg a  karácsonyhoz, 
húsvéthoz, a nemzeti ünnepekhez kötődő műsorokat. Megyesi János szintén csak 
a  gyermekekkel vállalta kisebb előadások betanítását, viszont ő a  kor technikai 
vívmányát, a mozit is elvitte a baranyai kistelepülésre. Siklósbodonyban ugyanis 
1958-tól üzemeltetett a tanító mozgóképszínházat, melyről így írt: „A villany befi -
zetéséért befi zetett nagy összegből aztán a nyár folyamán a község kb. tízezer forint 
visszatérítést kapott. Erről még idejében tudomást szeretem és javasoltam, hogy az 
összeget ne osszák ki, hiszen az további veszekedés okozója lesz, hanem vásároljunk 
egy mozigépet és legyen a falunak hetente mozija. A javaslatot a tagság elfogadta, 

41 Kerekes 1939.
42 Kiss József (1890–1957) tanító, pedagógiai író, a jászberényi tanítóképző tanára. A korszakban 

több munkájában foglalkozott a magyar tanítóképzés és tanítónőképzés történetével és akkori 
jelenével, több cikke jelent meg a Néptanítók Lapjában, vagy a Magyar Tanítóképzőben, vala-
mint más pedagógiai szaklapban, emellett külön kötetekben foglalkozott a  magyar tanítók, 
tanítónők helyzetével. Életéről ld. bővebben: Basa 2011.

43 Kiss 1938: 203.
44 Gráfi k 1996.
45 A témában ld. bővebben Takács 2017.
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a gépet megvásárolták és 1958 novemberében üzemelni kezdett a mozi. Az első fi lm 
címe: Hypolit, a lakáj… A mozielőadásokat az iskolában tartottuk, minden héten, 
vasárnap esténként. Mindig nagyon sokan voltak, még a szomszéd falvakból is jöt-
tek sokan, különösen Babarcszőlősről. A mozi kb. tíz évig üzemelt, de a tévék terje-
désével szerepe csökkent, látogatottsága egyre kevesebb lett, így a Moziüzemi Válla-
lat megszüntette.”46 A mozi pedagógiai jelentőségéről többen is írtak a Néptanítók 
Lapjában már a 20. század első évtizedeiben is. 1912-ben jelent meg Balásy Dénes 
írása, melyben a mozgókép káros következményei mellett megemlíti annak pozi-
tív, a művelődés területén kifejtett hatását is, valamint a nyelvoktatás, természet-
tudományos ismeretek tekintetében kínálkozó alkalmazási lehetőségét.47

A görcsönyiek számára a  színielőadásokon kívül más lehetőség is volt arra, 
hogy megmutassa tehetségét, mivel Kerekes Géza vezetésével működött az Egyet-
értés nevű daloskör, mely szintén sokat szerepelt a település ünnepein, valamint 
a  megyei rendezvényeken is; 1940-ben megalakult a  férfi kart kiegészítésére 
a  vegyeskar. Jellemző, hogy éppen Klebelsberg Kunó írta azt a  daloskörökről, 
hogy „rendkívül nagy szerepet játszanak, nemcsak az iskolán kívüli népművelés 
és a  népies művészeti kultúra szempontjából, hanem nemzetnevelő szempont-
ból is.”48 A daloskör nagyszámú szereplése közül, melyeket Kerekes a naplóban 
rögzített, egyet emelnénk ki: „1937. június 20. Dalosverseny és vármegyei Anyák 
napja Harkányban. Úgy a dalosversenyen, valamint az Anyák ünnepén községünk 
képviselte magát, amennyiben Kerekes Géza tanító vezetésével a  húsz főből álló 
Egyetértés dalkör, valamint Sörös Mária tanítónő által vezetett leányegyesület tagjai 
utaztak a nevezett hely színhelyére. […] Mi a középnehéz férfi karban versenyezve 
a következő daloskörökkel álltunk szemben: Villány, Magyarhertelend, Dencsháza, 
Szászvárbányatelep. A verseny eredménye az lett, hogy a görcsönyi Egyetértés dalos-
kör nyerte el 38 pontszámmal az első helyezést, miért is Baranya vármegye dalosbi-
zottság vándoremlékplakettjét kapta ajándékul.”49

A tanítók emléke

A településeken élők máig őrzik tanítóik, és itt kell megjegyeznem, hogy nem 
csak a  tanulmányban szereplők, hanem utódaik emlékét is. Megyesi Jánosnak 
díszpolgári címet adományozott a  falu az iskola alapításának 250. évforduló-
ján és diákjaival készült fényképei díszítik a közösségi ház falát. Kerekes Gézát 
viszont még életében megörökítették a  falu templomának díszítése soránegy 

46 Megyesi 2008.
47 Balásy Dénes 1912: A mozi, a mozi, a mozi! Néptanítók Lapja (45.) 18. 12–13.
48 N. N. 1928: A dalosügy felkarolása. Néptanítók Lapja (61.) 19–20. 45.
49 Kerekes 1937.
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falképen, melyet a magát dél-dunántúli templomok és pécsi középületek fres-
kófestőjeként kitüntető Gebauer Ernő (1882–1962) készített és amely a  falu 
lakosságát ábrázolja a  szentélyt övező boltív felett. Ezen a  hatalmas képen, 
mely 1939-ben készült, a  falu lakói mindannyian Szűz Máriára mint Patrona 
Hungariae-re tekintenek és a  helyi esperes plébános, valamint káplán mellett 
ott láthatók az iskola diákjai is, akiket Kerekes Géza és az akkori tanítónő, Bella 
Mária vezet. A gyermekek között megtaláljuk az orvos gyermekeit és Koós Olga 
legidősebb fi át, akik az első sorban, a plébános mellett állnak; így a közösség 
prominens tagjai, illetve azok gyermekei kerültek a kép előterébe, míg mögöt-
tük állnak a legény- és leányegyesület tagjai, valamint a helyi leventék. Gebauer 
Ernő alkotása joggal tekinthető a görcsönyi lakosság és az innen elszármazottak 
számára emlékezethelynek, bár a szereplők kilétét lassan homály fedi, hiszen 
azok közül, akik még pontosan tudják, kiket ábrázolnak a  képek, már csak 
kevesen élnek. Amikor az emlékezet egyre kevésbé élhető meg belülről, akkor 
lesz egyre inkább szüksége egy külső, kézzelfogható támaszra és egy olyan sze-
mélyre, aki magára vállalja az emlékezet megőrzésének funkcióját.50 Ezért kell 
megőriznie a településnek temploma talán legértékesebb részét, melyet az oda 
betérők közül sokan egyáltalán nem is ismernek.
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Veres Gábor

Heves megyei tájházak mint az emlékezet helyei – 
a műemléki helyreállítások tükrében1

A magyarországi tájházhálózat nemzetközi viszonylatban is különlegesnek szá-
mít. A  gyűjteménnyel rendelkező tájházak száma több mint háromszáz. Külön 
egyesületük is működik hazánkban, a  Tájházszövetség. A  hálózat jelentőségét 
az is mutatja kulturális örökségünkben, hogy felkerült az UNESCO világörök-
ségi cím várományosainak magyar listájára.2 A  várományosi felterjesztésben 
108 objektum szerepel, melyek reprezentatívan tükrözik, hogy a tájházak között 
nagyon különböző építmények találhatók. Meg kell jegyezni, hogy a világörök-
ségi helyszínekkel szemben támasztott elvárásoknak a gyűjteménnyel rendelkező 
tájházaknak alig egy harmada felelt meg.3

Heves megyében több mint harminc olyan népi lakóház áll, melyben valami-
lyen gyűjteményt állítanak ki. A tanulmány két tájházat vizsgál, melyek a  legis-
mertebbek, leglátogatottabbak a megyében.4 Magukat az épületeket többször, így 
az elmúlt évtizedben is átépítették, miközben berendezésüket, rendeltetésüket is 
megváltoztatták. A tájházak létrejöttének két legjellemzőbb módja, hogy a lokális 
közösség, illetve valamilyen intézmény, például egy múzeum kezdeményezi az 
otthon muzealizálását. A cikk által vizsgált objektumok egyike az előbbi, a másik 
az utóbbi körbe tartozik. Az írás arra is keresi a választ, hogy az emlékezethely-
lyé válást és az emlékezetközösség kapcsolati hálózatának kialakulását hogyan 
befolyásolta a tájházzá alakítás módja. A népi lakóházak kutatása az 1950-es évek 
derekán kezdődött a megyében. Az eredmények láttán született meg az elképzelés 

1 A tanulmány az EFOP-3.6.1-16-2016-00001 „Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex 
fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen” című projekt keretében végzett kutatásokon alapul.

2 27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet melléklete a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékéről. 
5 pont.

3 15/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet a  világörökségi kezelési tervről, a  világörökségi komplex 
hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről .

4 A látogatottsági mutatókat a Tisza-tavi Ökocentrum közzétette a honlapján: http://www.tisza-
taviokocentrum.hu/hu/okocentrum/hireink-215/c/rekorddal-zartuk-az-elmult-evet- – Letöl-
tés: 2020. május 28. – A Palóc Ház összevethető adatait a Magyar Nemzeti Múzeum Országos 
Muzeológiai Módszertani és Információs Központjának statisztikai oldala közli: http://muze-
umstat.hu/details/museum/650 – Letöltés: 2020. május 28.
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tájházhálózat kialakításáról. Az első épületet 1962-ben, Parádon vásárolta meg 
a  megyei múzeumi szervezet, mely 1963-től kiállítóhelyként üzemelt. Amikor 
utolsó tulajdonosa eladta a  múzeum részére az ingatlant, már kora életmódját, 
jellemzőit mutatta. Épületkutatás kezdődött, és a szobában megtalálták a tüzelő-
berendezés építéskori használatának nyomait, mely nemcsak ezt a házat, hanem 
a palóc háztípus elterjedési területét is jellemezte egykor, a 19. század derekán.

Negyven esztendő korszakos küszöb a  kulturális emlékezetben,5 az eleven 
emlékezés ekkorra fakul meg, mint azt a  téma meghatározó kutatójának vizs-
gálatai is alátámasztják. A tájházhálózat kialakításával járó munka jelentős része 
a  Heves Megyei Múzeumi Szervezet keretei között az 1970-es években ment 
végbe. Így elmondható, hogy a  rendszerváltás előtt létrejött tájházak esetében 
éppen napjainkban jutunk el a  közvetlenül elérhető, kulturális emlékezet faku-
láshatárához, amelyet az 1960–1970-es években aktív generációk lassú kihalásá-
val, a  közvetlen, „eleven” emlékezés visszaszorulásával, eltűnésével hozhatunk 
összefüggésbe. A  megye tájházaival kapcsolatban ugyanakkor eltérő folyama-
tokat is tapasztalhattunk, melyet hathatósan befolyásoltak az emlékezés keretei, 
illetve azok megváltozása. Vannak olyan épületek, melyek közül a parádi Palóc 
Ház emelhető ki elsőként, ahol az emlékezés tartalmi elemei, az épület egykori 
működésével, használatával kapcsolatban talán a legjelentősebben formálódtak át 
az elmúlt fél évszázadban.

A parádi Palóc Ház helyreállításának idején a magyar néprajztudomány már 
megrajzolta a  hazai népi lakóházak alaptípusainak képét. A  Parádon, a  Sziget 
utca 10. szám alatt fellelt házon – valószínűsíthetően 18. század végi – építése és 
1962-es megvásárlása között nem történtek olyan átalakítások, melyek alapján 
a tudomány által feltárt 18. század végi viszonyokat ne lehetett volna rekonstru-
álni. Bakó Ferenc bukkant rá arra a forrásra, ami megmagyarázta, hogy a palócok 
miért hagytak fel a zsilipelt faszerkezetű falépítési módszerrel. 1772-ben helytar-
tótanácsi rendelet írta elő, hogy „az országnak azon részein, ahol az épületeket 
fából emelik, az alattvalók, ahol csak lehet, házaik falát szilárd anyagból (például 
kőből) vagy ha nem, nyers agyagból építsék. A földesurak épületfát csak tető, ajtó 
és ablak céljára adjanak ki.”6 Ezt megelőzően zsilipelt fa falazatokat használtak 
ezen a  vidéken. A  rendelet eredményeként már nem épültek új faházak, ezért 
pusztulásukkal az épületállományon belüli arányuk egyre csökkent. Az 1910. évi 
népszámlálás szerint Heves megyében 0,8% volt a  faházak részaránya, ami 374 
házat jelentett.7

5 Assmann 2004 (1992): 11.
6 Bakó 1989: 685.
7 A Magyar Szent Korona országainak 1910. évi népszámlálása 1912: 49. (11. táblázat. Maçonneries 

et toitures des maisons d’habitation. [A lakóházak falazata és tetőzete.])
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Bakó Ferenc a felmérései során a zsilipelt falú lakóházakból többnyire kéthe-
lyiségeseket talált, egyik kivétel épp a Palóc Ház volt.8 A parádi Palóc Ház falkuta-
tásai azonban rámutattak arra, hogy a háromsejtű ház kamrája vályogból készült. 
A háznak ez a része későbbi, így építésekor a ház kéthelyiséges volt. A falkutatá-
sok tehát Bátky Zsigmond korábbi véleményét támasztották alá. Eszerint a palóc 
háztípus legegyszerűbb formája kétsejtű volt: házból (szoba) és pitvarból állt. Ez 
fejlődött később háromsejtűvé.9

A hagyományból és a  levéltári forrásokból azonban olyan adatok is napvi-
lágra kerültek, melyek szerint a kétsejtű, zsilipelt falú ház mellett a telken épültek 
különálló kamrák, amelyekben nők, gyermekek, fi atal házasok aludtak. Ezek nem 
voltak egy fedél alatt a házzal, attól kisebb-nagyobb távolságban állottak.

A parádi lakóház helyreállítása kapcsán ezeket a  kutatási eredményeket 
kellett mérlegelni. Végül a műemléki munkálatok során a tüzelő és füstelvezető 
berendezéseket rekonstruálták, de nem törekedtek arra, hogy a ház egy későbbi 

8 Bakó 1975: 206.
9 Bátky 1930: 123–127.

1. ábra. Palóc Ház, Parád, 18. század vége körül. Fotó: Veres Gábor.

029     441-453     Örökség történelem társadalom   __   V  _  Veres Gábor.indd   443029     441-453     Örökség történelem társadalom   __   V  _  Veres Gábor.indd   443 2020. 07. 20.   13:37:552020. 07. 20.   13:37:55



Kultúra és emlékezetközösségek Veres Gábor

444

építési periódusában létesült kamrát lebontsák, és egy még korábban jellemző, 
kétsejtű lakóházat mutassanak be. Mint említettem, a  levéltári forrásokban és 
a gyűjtések során információkat kaptak a lakóháztól különálló (háló)kamrákról, 
azonban a kiválasztott parádi ház és porta kapcsán nem került elő konkrét forrás, 
tehát a kétsejtű lakóház helyreállítása is csak fi kció lehetett volna. (Idevág, hogy 
maradtak adatok összeírásokból sövényfalú, különálló kamrákról, de formájuk, 
berendezésük, a telken belüli elhelyezkedésük számos kérdést vetett fel, amelyre 
nem voltak és ma sincsennek megnyugtatóan pontos válaszok.) Az már legalább 
annyira muzeológiai, mint néprajztudományi probléma, hogy a  Mátra-vidéki 
palócok életmódját, lakóházhasználatát a hálókamrák nélkül meglehetősen nehéz 
lenne bemutatni. A  középkorban használt kétsejtű (zsilipelt) faház használata 
során csak bizonyos funkciók jelenhettek meg ebben a  két térben. Ha volt is 
különálló hálókamra a Sziget utca 10. szám alatti ház portáján, azt valószínűleg 
akkor bontották el, amikor a  kétsejtű faház folytatásaként a  kamra – egy fedél 
alatt – a lakóház része lett.

A néprajztudomány nehezen tud átfogó képet adni a 18. századi és azt meg-
előző népi életmódról. A  parasztságra vonatkozó hiányos források és hiányzó 
kutatások miatt nem könnyű a pontos jellemzés. Egészen más a helyzet a 19. szá-
zadban. Ekkor már kiváló írások, gyűjtések állnak rendelkezésre a  formálódó 
tudomány jeles képviselőinek tollából is. Ez az oka annak, hogy a 19. század, annak 
is a  második fele az, amelynek népi kultúrája archaikus, őrizendő örökségként 
nagyon sok helyen megjelenik hazánkban. A kultúra akkor még a hagyományos 
közösségekben élt, klasszikus módon hagyományozódott át, ráadásul a korabe-
liek még egy felvirágzásnak, kiteljesedésnek is tanúi lehettek. A  20. században, 
a különböző tájakon más-más ütemben, megtörtént ennek a hagyományos kultú-
rának a felbomlása, felejtése.

Szerencsére a  népi örökség részeit – eltérő időpontokban ugyan, de – újra 
„felfedezték”. A  népzenéhez, néptánchoz (táncházmozgalom, „Röpülj páva” 
körök) a  tárgyi örökséghez (népi iparművészek zsűrizése) és még sorolhatnám, 
hogy mi minden máshoz az amatőrök lelkes érdeklődése mellett ma már az okta-
tás is nagyban hozzájárul. A magyar nyelv és irodalom, az ének-zene, a történe-
lem, a rajz tananyagának is részei ehhez kapcsolódó leckék. Nagyon sok általános 
iskola 5–6. osztályában pedig élnek a hon- és népismeret oktatásának lehetősé-
gével. Az iskolán kívüli tanulásban többek között a művelődési házak (kézműves 
szakkörök, néptánctanfolyamok), múzeumok (néprajzi kiállításokhoz, tárgyak-
hoz kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozások) és civil szervezetek (népdal-
körök) kínálják a népi kultúra hagyományainak (újbóli) megismerését. Legtöbb-
ször az említett 19. századi népi kultúrával találkozhatunk ezeken a fórumokon. 
Ez a  fentiek tükrében érthető, de a parádi Palóc Házzal kapcsolatban leírtak is 
rávilágítanak a kulturális örökség – térbeli, társadalmi és időbeli – rétegzettségére. 
Egy lakóház kapcsán is láthatjuk azt, hogy a népi kultúra nem statikus. A lassan 
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két és fél évszázada használt lakóházon tükröződnek az életmódbeli változások, 
legalább négy periódust tudunk elkülöníteni az építéstől a megvásárlásig. A táj-
házzá válás, a bemutató funkció megjelenésének idején nem a két szélső, hanem 
egy köztes periódus, használati mód rekonstruálása mellett döntöttek.10

A fent leírtakból látható, hogy ez nem véletlen. Azt az időszakot választották 
ki, ahonnan a  palócokra vonatkozóan a  legszélesebb körű ismereteink vannak. 
Ezek megjelenítésére a  ház vásárlása idejebeli, azaz 1960-as évek eleji állapota 
kisebb rekonstrukcióval kiválóan megfelelt. Az oktatás, az interneten található 
számtalan ismeretterjesztő írás, a házban hallható ismertető és a turisztikai kiad-
ványok is – a palócok életmódja részeként – azt a 19. századi képet vázolják fel, 
melyet a  parádi népi műemlék jelenleg bemutat. Ezért mára ez a  ház nagyon 
fontos reprezentánsa, példája annak, amit a népi, jelesül a palóc örökség megőr-
zésével kapcsolatban számos fórumon közvetítenek. Az épület helyreállításában 
részt vevő szakemberek azt a  korszakot választották, melyre a  leginkább érde-
mes emlékezni. Döntésük eredményeképpen, illetve annak következtében, hogy 
a  látogatók, érdeklődők többségéhez a  rétegzettebb információk nehezebben 
jutnak el, a kollektív emlékezetben is ez a 19. századi kép rögzült. Mindeközben 
a ház 1960-as évekbeli használata feledésbe merült, hiszen az idősek már nincse-
nek közöttünk.

A palócokról közvetített képhez jól illeszkedő parádi bemutatóhely ismert 
lett. Ha átlagot vonunk az elmúlt fél évszázad látogatói statisztikáiból, kijelent-
hetjük, hogy a  hazai tájházak leglátogatottabbjai közé tartozó kiállítóhelyről 
beszélhetünk.11 Mára már a megnyitás évtizedében ott járt diákok, fi atalok viszik 
el unokáikat és mesélik nekik ismereteiket, „emlékeiket”.

A Palóc Ház kapcsán a  kollektív emlékezet átalakulásának lehettünk tanúi. 
Az idősebbek emlékeztek a ház használati módjára, ami természetesen nagyban 
hasonlított arra, ahogyan a  településen az 1960-as években még nagy számban 
állott parasztházakat mások is használták. Például emlékeztek arra, hogy milyen 
is volt a  főzés, fűtés, tisztálkodás ezekben az épületekben a  kollektivizálás, 
a  hagyományos paraszti életmód felszámolásának idején. Megjelentek azonban 
a  „múzeummá válás” után egy jóval korábbi korszakra vonatkozó ismeretek 
a településen. A családban sokaknál az unoka mesélte el az iskolában tanultakat 
vagy éppen egy tanóra keretében a tájházban tett látogatáson hallottakat otthon. 
A  hálóhelyül szolgáló kamrákra vagy éppen a  szobában való főzésre már csak 
kevesen emlékezhettek. A helyi társadalomban, a csoporton belüli kommuniká-
cióban megjelenő információt „hitelesítették” a tájházról megjelenő kiadványok 
és az iskolai tananyag. A kollektív emlékezetben – legalábbis a palócok életmódja 
szempontjából – a  „klasszikus” 19. századi viszonyok fokozatos térhódítását 

10 A tájház 1963-ban nyílt meg a látogatók előtt.
11 Veres 2007: 51–69.
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tapasztalhattuk, miközben az 1960-as évekbeli emlékek elfelejtése, másodlagossá 
válása is megfi gyelhető. Mivel az 1960-as évekből emlékekkel bíró, idősebb gene-
rációk már egyre kevésbé vannak jelen, hogy közvetlen emlékeit továbbadhassák, 
a kollektív emlékezet pedig éppen a fentiek hatására mást tart emlékezésre mél-
tónak, elmondhatjuk, hogy egy régebbi időszak emléke élénken él ezen a palóc 
településen, miközben elhalványult egy közelebbié.

A folyamatot a fentieken túl még további tényezők is befolyásolták. A tudo-
mányos kutatás, műemléki helyreállítás kapcsán került leírásra egy hajdanvolt 
életmód, melyről ezt követően számtalan írás jelent meg. A sajtó és az ismeret-
terjesztő írások mellett a  területről megjelent monográfi ák12 is azt a  képet erő-
síthették meg a helyi közösség soraiban, hogy az ott egykor élt népi kultúrának 
a 19. századi időszaka igazán értékes, fontos, hiszen a  társadalom egy szélesebb 
körében (megye-, régió-, sőt országszerte) ezzel azonosítják a Mátra-vidéket.

A parádi háznak a „szerencse” is kedvezett, hiszen a megyében ebből az idő-
szakból, eredeti helyén más lakóház nem maradt meg. Sőt, máshol sem igazán, 
hiszen például a balassagyarmati múzeum mellett egy áttelepített „palóc házat” 
láthatunk. A  palóc életmódról szóló írások, fi lmek, ismeretterjesztő és szóró-
anyagok leggyakoribb hivatkozási pontjává így a  parádi ház vált. Itt lokálisan, 
helyhez, tárgyakhoz, építészeti megoldásokhoz, helyiségekhez kötötten mutat-
ható be, ismertethető a hajdani palóc életmód. A kézzel fogható objektum és az 
egykori életmód látható használati tárgyai egyúttal azt is jelentik, hogy a  letűnt 
életforma mint az emlékezés tárgya él tovább, jól azonosítható az Assmann által 
felidézett „kultúra utáni kultúra”13 jelensége. A tájház berendezése sem „eredeti”, 
egy rekonstruált, „muzeologizált” teret láthatunk, mely természetesen a néprajz-
tudomány kutatásai alapján hitelesnek mondható. A tárgyak is eredetiek, azon-
ban különböző családoktól és környékbeli falvakból gyűjtötték azokat, és a ház 
„múzeumi” korszakában már többet is cserélni kellett. Egymás közelébe már csak 
mint közgyűjteményi műtárgyak kerültek.

A néprajztudomány a  palócokat a  „mi” tudattal nem rendelkező néprajzi 
csoportok közé sorolta.14 Ellentétben a  hovatartozásukat büszkén valló székely, 
jász, hajdú néprajzi csoportokkal a palóc kifejezés a  19. században még pejora-
tív értelmű, inkább gúnynév, amit a  korszakban a  palócokat együgyű, csekély 
műveltségű parasztokként ábrázoló írások csak tovább éleztek. A kép Mikszáth 
Kálmán munkássága – mindenekelőtt a Tót atyafi ak (1881) és A jó palócok (1882) 
– nyomán kezdett megváltozni. De még a  palóc monográfi a adatgyűjtésénél15 
is feljegyezték, hogy az egyik településen arra a kérdésre, hogy ebben a faluban 

12 Bakó (szerk.) 1989; Petercsák–Veres (szerk.) 2005.
13 Assmann 2004 (1992): 11.
14 Kósa 1990: 26–28.
15 Bakó (szerk.) 1989. A kutatás 1968-ban indult és több mint tíz évig tartott.
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palócok laknak-e, nemleges volt a válasz, és a szomszéd településre irányították 
a gyűjtőt. Ott viszont szintén „tagadták” palóc mivoltukat és a kiinduló telepü-
lést nevezték palócnak. Palóc „mi” tudatról valóban nem beszélhetünk a  nép-
rajzi csoport esetében, az utódaik önképe azonban némileg változott. A kultúra 
konnektív struktúrája16 a tegnapot hozzákapcsolja a mához, a múltat a jelenhez. 
Aki az adott közösség tagjának érzi magát, elmondhatja a parádi ház kertjében 
vagy konyhájában, hogy így éltek ősei a múltban. Mivel Parád a „palócok köz-
pontjának” vallja magát,17 így a palócokhoz való tartozás elfogadott a településen. 
A közösen „megélt” emlékezet hozzájárul az individuumok, az egyének „mi”-vé 
való összekapcsolásához.

***
Sajátos emlékezetközösségként áll a  helyi társadalom egy jelentékeny része 
a poroszlói tájház mint emlékezethely mellett. A tárgyak összegyűjtésébe nagyon 
sokan bekapcsolódtak, és az emlékezés ezeken a tárgyakon keresztül széles hálót 

16 Assmann 2004 (1992): 16
17 Ez olvasható többek között a  település honlapjának fejlécén: www.parad.hu – Letöltés: 2019. 

március 18.

2. ábra. Palóc Ház, Parád. Fotó: Veres Gábor.
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szőtt a faluban. Az adományozók a tárgyakon keresztül váltak részévé az emléke-
zethely létrehozásának, és fontosnak tartják, hogy a tárgyaik láthatóak legyenek, 
folyamatosan ki legyenek állítva a múltat idéző közegben.

A tárgyakhoz kötődő egyéni, családi emlékekből épül a falu emlékezethelye, 
melyben sajátosan keveredik a múlt több időszaka. Legalább is a tárgyak szintjén, 
mert az épületet a  megvásárlás után műemléki, azaz tudományos szempontok 
szerint állították helyre. A  porta már 1967-től szerepelt az Országos Műemléki 
Felügyelőség műemléki törzskönyvében, majd a hatóság 7895/1982. számú hatá-
rozatával műemlék jellegű építménnyé nyilvánították, és azóta is szerepel hazánk 
műemléki nyilvántartásában.18

A népi lakóház változását már a két adatfelvétel közti időszakban is jól doku-
mentálhatjuk. Az 1978-ban megjelent műemléki topográfi a az alábbi leírást közli 
a  házról: „1889-ben épült, szalagtelek, fésűs beépítésű. Vályogfalazat, szeleme-
nes, olló ágasos nyeregtetejét nád fedi (szegése cserép). Utcai homlokzatán két 
ablak kihajló tokkal, utcai padka, széles cserép vízvető. Változatosan szerkesztett 

18 Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ nyilvántartása. 
(Kutatva 2015-ben.)

3. ábra. Parasztház, Poroszló, 1889. Fotó: Veres Gábor.
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deszkaoromzatán napsugárdísz, középen álló téglány alakú szellőző. Oromdísze 
három kovácsoltvas tulipán. Udvari homlokzata héttengelyes: a szoba, a konyha, 
a padrajáró, a hátsó szoba és az előreugratott, külön bejáratú kamra nyílásaival. 
Széles, ledeszkázott ereszét hat faoszlop tartja, közöttük díszes léckerítés. Zárt 
kaminkémény (1905 előtt szabadkémény), az első szobában csonka gúla alakú 
kemence, sár ülőpadkával. Mestergerendás, tapasztott födém.”19 Az 1980-ban 
készült leírásban azt olvashatjuk, hogy a  kamra az első világháború előtt épült 
a  lakóházhoz,20 talán egy évtizeddel annak 1889-es megépülését követően. Ez 
azonban bizonytalan, inkább csak azt valószínűsítették, hogy a kamra nem együtt 
épült a házzal. Az utcai frontra néző első szobában az 1920-as évek közepéig állt 
a búbos kemence, melynek elbontását követően szögletes téglakemencét építet-
tek a helyére 1925 körül. A hátsó szobában lévő kemencét is ekkor bontották le 
a tulajdonosok, csakúgy, mint a szabadkéményt. A házról készült képeken cserép 
vízvetőket látunk, amelyek az 1930-as években váltották fel a deszka vízvetőt. Az 
épület első homlokzati dísze a faragott deszkaoromzat, a hátsó homlokzatot azon-
ban nádazással zárták, sárral betapasztották és meszelték.

Az épület műemléki rekonstrukciója változtatásokat jelentett a  „fellelt” 
állapothoz képest. Talán legszembetűnőbb a  kamra hiánya, amit elbontottak. 
Ez talán azzal magyarázható, hogy nem az épülettel egyszerre készült. A  hátsó 
oromzat állóhézagos deszkaborítást kapott a tapasztott nád helyett. A hátsó szo-
bába csonka gúla alakú kemence került. Ez a megoldás jól szolgálja a bemutatást, 
hiszen a konyhai tüzelőnyílás ezzel együtt válik érthetővé, értelmezhetővé, mert 
innen fűtötték egykor a kemencét.

A kamra elbontása alapján azt is gondolhatnánk, hogy az építéskori állapot 
kapott prioritást a helyreállításban, de ennek ellentmond, hogy nem az építéskori 
tüzelőberendezés és füstelvezető került visszaállításra, hanem egy későbbi álla-
pot. A helyreállítás a lakóház 20. század első harmadában volt állapotát mutatja. 
Kamra nélküli épületeket azonban nem laktak Poroszlón; a  helyiség hiánya 
a  jelenlegi berendezésben, kiállításban is érzékelhető. Sok olyan eszköz jelenik 
meg a szobákban, amelyeknek a kamrában lenne a helye.

Mennyiben más emlékezethely a poroszlói tájház, mint a parádi? Mint a fent 
leírtakból következik, nagyon eltérő kép rajzolható fel. Mindenekelőtt látszik 
a  kollektív emlékezet csoportfüggősége. Jól jellemezhetők a  sajátosságok Ass-
mann gondolatai alapján,21 mely szerint „a kollektív emlékezet nemcsak a tér és 
idő, hanem az önazonosság tekintetében is konkrét, kizárólagos módon kapcso-
lódik valamilyen valóságos és eleven csoport álláspontjához. A kollektív emléke-
zet tér- és időfogalmai az adott csoport kommunikációs formáival eleven érzelmi 

19 Dercsényi–Voit (szerk.) 1978: 891–892.
20 DIVM ENA 2199-80.
21 Assmann 2004 (1992): 40.
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és értékösszefüggésben állnak.” Az adományozók és leszármazottaik a poroszlói 
tájházban látható tárgyak révén kapcsolódnak az emlékezethelyhez, mely nagyon 
sok személyes emléket is őriz ennélfogva. Poroszló esetében az emlékezet-
hely nem reprezentánsa egy néprajzi csoportnak, de még csak egy szűkebb táji 
csoportnak sem. Ugyan az 1970-es években a  műemléki helyreállítások révén 
a poroszlói Tiszatáj egy jellegzetes épületének bemutatására készültek, a kamra 
elbontása miatt azonban sérültek a  hiteles bemutatás lehetőségei, ahogy azt 
a helyiek egy szűkebb csoportja is érzékeli. A tárgyakat szakmai segítség nélkül 
gyűjtötték össze a faluban. A kiállítás berendezésénél pedig fontos szempont volt, 
hogy aki adományozott, annak a tárgyai láthatók is legyenek a nagyközönség szá-
mára. Súrlódtak is a szakmai álláspont képviselőivel a helyiek, akik nem szívesen 

4. ábra. A tájház belső terei, Poroszló (a szerző fotói)

029     441-453     Örökség történelem társadalom   __   V  _  Veres Gábor.indd   450029     441-453     Örökség történelem társadalom   __   V  _  Veres Gábor.indd   450 2020. 07. 20.   13:37:592020. 07. 20.   13:37:59



Heves megyei tájházak mint az emlékezet helyei

451

tesznek ki a  tájházból egy a muzeológiai szempontból oda nem illő tárgyat, ha 
annak ajándékozója a közösség elismert tagja, a tárgyban pedig a múlt valamely 
időszakának üzenet- vagy emlékhordozóját azonosítják. A poroszlói emlékezet-
közösség számára nem a  hiteles bemutatás, hanem a  közösségi összetartozás, 
emlékezés élménye áll az első helyen, mely ha ütközik a tudományos szempon-
tokkal, akkor prioritást kap. Így ha a tájházat felkeressük, akkor egymás mellett 
láthatjuk a lokális és szakmai (rész)szempontok érvényesülését.

A poroszlói tájház a  lokális közösség, a  szorosan vett táj emlékezethelye-
ként nagyszerűen működött, miközben évente néhány száz látogatót fogadott. 
A Tisza-tavi Ökocentrum 2012-es megnyitása után azonban óriási változás tör-
tént. A  tájház annak az ökocentrumnak az üzemeltetésébe került, amely több 
mint 200 ezer látogatót fogad évente,22 ezzel a térség meghatározó idegenforgalmi 
létesítménye. Belépőjegyével a népi lakóház is megtekinthető, így az elmúlt évek-
ben a  poroszlói hazánk leglátogatottabb tájházává vált. Az ökocentrum szintén 
bemutatóhely, mely a  látogatók elé tárja a  Tisza-tó és a  Tisza-völgy természeti 

22 2019. évben 239.764 fő.

5. ábra. A tájház belső terei, Poroszló (a szerző fotói)
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kincseit, Magyarország második legnagyobb tavának gazdag élővilágát.23 Sajátos 
emlékezethely, hiszen olyan védett természeti környezetet mutat be, amely egy-
koron jóval nagyobb területre terjedt ki, s épp az emberi tevékenység miatt zsu-
gorodott össze. A poroszlói tájház ebben a tekintetben jól illeszkedhetne az öko-
centrumhoz, hiszen olyan korszak életmódját reprezentálná, amikor az ember 
még nagyobb összhangban tudott együtt élni a  természettel, mint napjainkban. 
Amennyiben érvényesítenék ezt a koncepciót, akkor a nagyobb csoport emléke-
zethelyévé is válhat a tájház. Kérdés, hogy a kollektív emlékezet csoportfüggősége 
a csoport ilyen jelentős átalakulásánál mit fog eredményezni, vissza fog-e hatni 
magára az emlékezet helyére.

A két esettanulmányon, a  parádi és a  poroszlói tájház elemzésén keresztül 
azt kívántam bemutatni, hogy miként helyeződnek véglegesen a múltba a gene-
rációk között átadott „élő” információk, például a saját lakóhelyükről, az egykori 
életmódról és egy adott kor tárgykultúrájáról szóló ismeretek. A még közvetlen 
tapasztalattal rendelkezők eltűnésével párhuzamosan azért foglalkoznak annyi 
helyi és országos fórumon, kutatásban, konferencián az emlékezettel, mert az 
egyre inkább megfakul, elhalványul. Ugyanakkor a lokális közösségekben, falvak-
ban nagyon fontos, hogy jelen legyen, maradjon valamilyen összetartó, megtartó 
erő. Ilyen lehet például a település történelmének, örökségének, hagyományainak 
az ápolása. A helyi társadalmakban azonban olyan korábbi tradíciókat próbálnak 
felidézni, és ezekkel valamilyen szinten azonosulni, melyekre már közvetlenül 
nem emlékeznek. Ezért szembesülhetünk azzal, hogy – Pierre Nora szavaival élve 
– a folyamatosság érzése a helyekbe költözik, és az emlékezetnek helyei alakulnak 
ki.24 A tájházak vonatkozásában ezek a folyamatok a közelmúltban játszódtak le, 
így még vizsgálhatók az állomásai, fokozatai.
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24 Nora 1999 (1984): 142.
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Melinda Csajányi
Historiography and the Memory of Interwar Hungarian Aristocracy

Aft er 1945, the Hungarian aristocracy became a scapegoat as well as the new order’s enemy 
in Hungarian historical writing and was condemned together with its centuries-old past. 
Aft er being ideologically and politically stigmatized during the late 1940s and 1950s, the 
aristocracy as a social group and aristocrats as individuals gradually disappeared from the 
pages of historians’ works in subsequent decades. Act IV of 1947 did not only eliminate 
aristocratic titles but criminalised their use too, although these prohibitive measures were not 
accompanied by legal sanctions. Nonetheless, aristocratic ranks and titles disappeared from 
contemporaneous historical works, as did concepts related to the aristocracy. Th ere were only 
a few exceptional historical fi gures whose names and titles remained in the records during 
the following three decades, but oft en even those aristocrats were depicted in a negative 
manner. Th e eff orts to obliterate everything that used to be related to the aristocracy seems 
to have been successful: the young generation whose members grew into adulthood around 
the democratic transition of 1989–1990 barely knew anything about aristocrats, once the 
leading group in Hungarian economy, politics and society. Th is new generation was no longer 
familiar with the famous members or subgroups of the aristocracy; neither did they have 
accurate knowledge of the terms and concepts related to the former social elite.
Th is study attempts to explore the major turning points in Hungarian historiography from 
the early 1980s to the fi rst decade of the 2000s. Th anks to a series of ground-breaking and 
revisionist works written during those decades,  the topics and concepts related to the 
former aristocracy as well as the lives and careers of outstanding historical fi gures of the 
landed elites gradually made their way back to the pages of Hungarian works of history.

Tamás Csapody
Sites of the Forced Labour Camp in Bor, Serbia: Historical Mementos and Industrial 
Heritage

During World War II, a total of 6000 Hungarian forced labourers got deported to Bor, 
Serbia. In 1943–44 the Hungarian government sent Jewish labour servicemen, Jehovah’s 
Witnesses, Nazarenes, Reform Adventists and everyone else who refused to perform 
military service to the forced labour camp of Bor and its region; the forced labourers 
were under the control of the Hungarian military forces. Aft er the German occupation 
of Yugoslavia, enormous industrial, mining and railway construction projects began. 
Hungarian forced labourers mainly worked in mines located in Bor and its surroundings, 
participating in the construction of railways in the Serbian Carpathians. Th ey were held 
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captive in nine main camps and sub-camps, and were obliged to work at seven central 
work sites. Th e German Organisation Todt – a half-military organisation – supervised 
their work, its main aim being the support of military operations. Hungarian slave 
labourers had to do without any kind of protective equipment and were oft en exposed to 
extreme weather conditions while working in outcrop mines, building mine-related dams, 
or working on narrow-gauge mountain railways. 
Th e products of their work did not disappear even aft er all forced labourers were ordered 
to return to Hungary. Th e built structures supporting the fl ow of production were partially 
reconstructed and have been in use ever since, whereas other projects – for instance, the 
mountain railway – remained unfi nished. While the copper mines of Bor are among the largest 
outcrop mines in Europe, with undeletable traces of hard work performed there throughout 
history, the mountain railway is today partly a touristic attraction, partly an incomplete railway 
trail – a mere memento of the slave labour once performed in Bor and its environs. 

Csaba Csőgör
“…Cut by the Turkish Child…” Is It Possible to Apply a New Perspective on Evaluating 
Hungary’s Ottoman Occupation?

In this article, the author sets out to portray the mechanisms of how the collective 
memory of Hungary’s Ottoman occupation has infl uenced historical research, and casts a 
shadow even on recent research results. Th e author’s arguments are based on his analysis 
of Pál Engel’s article titled ‘Th e Impact of Turkish Occupation on the Population: Th e 
Example of Valkó County”. Furthermore, the author argues, new research fi ndings tend 
to reinforce the traditional historical picture. Over the past century, an unchallengeable 
mythos has emerged in Hungary about the destruction caused by the country’s 16th- and 
17th-century Turkish occupation and the permanent damages caused by the Ottoman 
conquest which have aff ected Hungary ever since. Engel compared 14th- and 15th-century 
Hungarian sources with Ottoman censuses, and reported in his study that 70 to 90% of 
the population perished during the occupation. However, the data published in his paper 
do not confi rm his own statements. At closer inspection, one will notice that only 28% 
of the townships was registered as wasteland in Turkish descriptions. However, applying 
a rather questionable method, Engel added every village whose name did not appear in 
the Turkish censuses to the list of destroyed or abandoned settlements (even though the 
reason for their omission from Turkish documents may have been census offi  cials’ lack of 
information or simply the uncertainties of toponyms and their spelling). Th us, in Engel’s 
calculations, the proportion of destroyed or abandoned villages increased from 28% to 
70%. Moreover, he further raised that proportion to 80–90% by referring to an example 
he did not document, and which therefore cannot be regarded as proper evidence. Engel 
ignored every other factor too that could explain the increase in the number of wasteland 
plots: for example, he ignored pandemics, civil wars, the change in agricultural methods, 
and farmer’s eff orts to evade tax duties. Th e increase in the number of wasteland plots 
did not necessarily mean a decrease in population, either. For example, for the county of 
Valkó, a considerable amount of data are available about the number of tenant farmers 
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and their lands, which suggests that the decrease was signifi cantly smaller then assumed 
earlier; the data in fact imply that an actual population increase took place in that region.

Judit Dobák
Considerations for the Preservation of Industrial Monuments: Th e Example of the 
Diósgyőr Iron Foundry Workers’ Colony. Applied Social Scientifi c Suggestions

Diósgyőr used to be one of the centres of heavy industry in the Northern Hungarian industrial 
region. When it comes to the preservation of Diósgyőr metallurgic heritage, social and 
economic aspects of that industrial heritage must be paid attention alongside physical issues.
Th e colony of the Diósgyőr Iron Foundry Works is both worthy of and suitable for becoming 
the centre of preserving historic industrial heritage in Hungary; the place can serve as a 
public collection as well as a display facility. Considering its appearance and character, 
the location, bearing the main characteristics of Central European industrialisation, 
could facilitate the showcasing of 150 years of industrial history in Hungary either by the 
functional re-utilization of the buildings or by their conversion into a museum complex.
Th e legacy of heavy industry is still looking for its place within the fi eld of monument 
protection. Could a residential complex be considered a historical monument? Is it 
possible to regard a workers’ colony as part of industrial heritage? Th ese are some of the 
fundamental issues one has to address. In my study, I examine industrial heritage and argue 
why is it worth saving the existing remnants and artefacts of Diósgyőr metallurgy: the 
industrial halls, instruments, equipment, the technological and engineering knowledge, 
and the residential area which used to provide a physical framework for the lives and 
lifestyles of workers. Th rough the example of the Diósgyőr Iron Foundry Works Colony, 
I address several key issues of industrial monuments’ preservation.

Zoltán Erdős
Layers of Memory and Power Aspirations in the Štiljanović Tradition

Th is article aims to explore traditions related to the person of Stefan Štiljanović in Serbian 
and Hungarian historical literature from the 16th century to the present. Štiljanović was 
revered as a saint in the Serbian Orthodox Church, and was buried on Göntér, a hill in 
Baranya County near Siklós in Southern Hungary. Although there are only a few surviving 
sources about the life of the army offi  cer who appeared in the post-1526 anti-Turkish 
battles, a particularly rich set of traditions evolved around his fi gure aft er the 16th century.
Th e Serbian narrative gradually taking shape by the 18th century initially served the interests 
and aspirations of the archdiocese in Karlóca / Sremski Karlovci; later, in an increasingly 
secularized form, it supported the aspirations of Serbian power over East Slavonia and South 
Baranya. By today, works of church history and art history have critically re-evaluated the 
elements of the Štiljanović tradition; however, those motifs keep emerging in fi ction and 
popular scientifi c literature, which shows that the Serbian saint and voivode has become an 
essential part of Serbian national identity and collective memory.
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In Hungarian historiography, there has been no similarly organic tradition; writings about 
Štiljanović before 1918 were mostly reactions to the evolving Serbian narrative. Later, 
between the two world wars, Štiljanović in Hungary played a role in the historical and 
political discourse which promoted the concept of Saint Stephen’s state and campaigned for 
territorial revision. Aft er 1945, Štiljanović’s fi gure completely disappeared from professional 
historiography in Hungary.
In contrast to the above narratives, the collective memory of the residents of Siklós turned 
out to present yet another image. Aft er 1921, the majority of local Serbians were forced to fl ee 
Southern Hungary and settled down in the new Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes; the 
historical remembrance of Siklós’s local community thus suff ered a serious break, reviving 
only aft er 1990. By today, the traditions related to Štiljanović seem to have parted ways with 
politics and have become vital elements of community formation and identity building.

Vilmos Erős
Th e Heritage of the “Th ird Road” Concept in Hungarian Agricultural History aft er 1945

Th e “third road” was one of the central concepts of the so-called folkish writers (népi 
írók) between the two world wars in Hungary. Th e study focuses on the analysis of 
István Szabó’s thoughts, especially on the ideas which Szabó, a historian of agriculture 
and peasant society,  elaborated aft er 1945, and which were vehemently criticised by 
Marxist historians in subsequent years. Aft er 1948, the ideological foundations of 
Marxist historians’ criticism were defi ned by the new regime’s master narrative, namely 
the concept of “diversion” as well as the concepts of “second serfdom” and “the Prussian 
road”. Th ese concepts were systematically refuted by István Szabó in his published papers, 
peer reviews, university lectures, and letters. In contrast to the Marxist narratives, Szabó 
believed that Hungarian development was a transitional one, located between Western 
and Eastern European varieties of economic, social, and political development; by this, he 
and his oeuvre embodied the legacy of the “third road” concept. Th is article suggests that 
István Szabó’s views can not only be related to the “folkish” writers of the interwar period 
but also to the thoughts of outstanding postwar Hungarian historians such Jenő Szűcs, 
János Varga, and György Szabad.

Miklós Halmágyi
Biblical Motives in Medieval Hungarian Traditions of Origin

Medieval authors oft en portrayed contemporaneous nations as descendants of biblical 
fi gures and peoples. Various names we know from the Bible appear in a diff erent light 
and interpretation in some mediaeval Hungarian works. According to chronicler Simon 
Kézai, Hungarians stemmed from Menroth, who in Kézai’s views was a descendant of 
Japheth. Similarly, in the chronicles of Charles of Anjou’s period, the Hungarian nation is 
said to have descended from Nemorod/Nimrod. In the Bible, however, Nimrod is not a 
descendant of Japheth, but of Ham. Other authors more appropriately followed the Bible 
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in their stories of origin. According to Anonymus – a Hungarian chronicler whose name 
is unknown  – the ancestor of Hungarians was Magog, son of Japheth.
An old “Maria song”, a religious chant which already existed in 1710–1720, says, “Ugy 
vagyon mi dolgunk, mintha Aegyiptomban, / Babylonnak Tornyát épitnénk Házánkban” 
(in rough translation, “It feels as if we were building Babylon’s tower in our own homeland”). 
Th is way of thinking can be traced back to the medieval tradition of chronicles. In Gesta 
Hungarorum (ca. 1282–1283) by Simon Kézai, the tower of Babel was built between Egypt 
and Nubia, and its ruins can still be seen by those who are travelling from Memphis to 
Alexandria. Th ese thoughts can be read in the Chronicle of Buda as well. Drawing upon 
these fi ndings, the motives of a Hungarian song about the tower of Babel can be traced 
back at least to medieval chronicles written in Hungary.

József Hudi
Pápa, the Athens of Transdanubia

Cities in Europe as well as in Hungary redefi ned their identities in the course of modernisation. 
In this study, the author traces the way Pápa, a Transdanubian town of 20,000 inhabitants in 
1910, formed its own identity before World War I. Due to the investments of the 1890s, Pápa, 
originally an agricultural town, turned into an industrial city; new suburbs were developed, 
and urbanisation changed every aspect of life. Roads were built of asphalt, drainage and 
electricity systems were laid down, and the main means of transportation became the 
railway, automobiles and suburban coaches. Before World War I, Pápa played the role of 
the most important industrial town in Veszprém County; it also became the centre of the 
labour movement, which was manifested in the Home of Labour opened in 1908. Th e local 
intellectual class wished to emphasize the cultural and intellectual potential of the town as 
well as its reputation as an educational centre by creating its slogan in 1898. Th e creator of 
the slogan was Dr. Ferenc Fenyvessy (1855–1903), a lawyer, owner of a newspaper and a 
politician. Th e slogan “Pápa, the Athens of Transdanubia” became widespread by being oft en 
used in the local press. Athens, as a reference city loved worldwide, proved to be a perfect 
choice. It expressed the idea that Pápa embodied cultural and economic progress and was a 
place accepted by everyone, irrespective of people’s denominational, social, economic and 
political status. Th at was the reason why the slogan remained in use in the era of
state socialism as well, although the circumstances of its origin were gradually forgotten. 
A new slogan was created by the urban marketing department of the town in 2011: 
“More or less, to some extent, everyone is from Pápa.” Th is slogan is nowadays slowly 
overshadowing the old one.

Péter Kalocsai
Heritage Sites of Transportation in Western Transdanubia

Protecting the cultural heritage of transportation history is as important to Western 
Hungarian museums and archives as to private individuals, civic organisations, and 
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urban heritage associations. Th e main tasks involve the saving of old-timer vehicles, 
the inauguration of memorial plaques, the creation of memorial sites, the publication 
of postcards and books, and the organisation of conferences. However, the preservation 
of transportation-related cultural heritage is oft en limited by fi nancial constraints. 
Concentrating on the most important examples, this article off ers an overview of various 
heritage sites located in towns and cities of the region in all branches of transportation 
history; many of those sites have become tourist destinations. Unfortunately,
the condition as well as the aesthetics of the heritage sites and memorials vary, and they 
can oft en be found in a questionable, sometimes even sad state. Szombathely can be set 
as an excellent example: vehicles which had been put on display and cherished by locals 
vanished from the town within a few decades; the LI-2 aeroplane got removed because of 
its decaying state; the SZVV-7 tram, now in private ownership,  is no longer part of the 
town’s past; while the fate and history of the railway carriage that used to stand in Szövő 
Street remains unknown to the author. In Western Hungary, most transportation heritage 
sites owe their existence to the Transportation Policy Concept of 1968, which eliminated 
inland fl ights, and put railway side lines as well as provincial tram lines out of operation. 

Tibor Klestenitz
National Catholic Rallies’ Symbolic Conquest of the Urban Space in Budapest Th e Example 
of Eucharistic Processions

Catholic rallies aimed to create and strengthen the political identity of those who belonged 
to the Roman Catholic Church in Hungary. Between 1900 and 1947, most organised 
Catholic events worked toward that goal; their organizers arranged religious events, public 
forums, parades, and various cultural and social events.
Th is paper shows the ways organisers of such events sought to express their political and public 
claims by choosing symbolic locations in Budapest and creating specifi c choreographies of 
Eucharistic processions; these processions were fi rst and foremost religious events but they 
had political signifi cance as well.  During the period of the Austro-Hungarian Monarchy, 
Catholic rallies had not been particularly popular in Hungary, and attracted relatively few 
participants; moreover, participants were regularly confronted with the Social Democratic 
movement which exercised symbolic control over the streets of Budapest during the late 19th 
and early 20th century. Aft er1920, however, Catholic rallies grew enormous, and mobilized 
hundreds of thousands of people. Th ese meticulously choreographed processions, which 
usually started at the St. Stephen’s Basilica and ended at the Parliament Building, expressed 
the societal support behind Catholicism in the interwar period.

Gábor Koloh
Th e Only Child Phenomenon in the Region of Ormánság: Pillars of a Discourse

Birth control has been an object of analysis for the history of discourse as well as for social 
history for more than a hundred years. Since the last decade of the 19th century, a time when 
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birth rates started to gradually adjust to falling death rates in Hungary,  more and more 
researchers have shown interest in the phenomenon of birth control; then, between the two 
world wars, the metaphor of the nation’s demise, inspired by the losses caused by the Treaty 
of Trianon, made the topic of birth control a central concern in Hungarian public discourse. 
In my study, I wish to present the emergence of the birth control discourse focused on 
Ormánság, a region in Southwestern Hungary, beginning with the most important writings 
of the authors who created the master narrative of the topic.  
Aft er some precedents written at the turn of the 19th and 20th centuries, the demise of the 
Hungarian populace as a topos acquired new dimensions in the interwar period. János 
Kodolányi’s memorandum, seeking explanations for the extreme degree of birth control in 
Ormánság, emphasized moral factors as well as peasants’ hunger for land and the decline 
of religious values. In addition, Kodolányi also referred to the fear of ethnic Germans who 
in the early 20th century began to buy up landed property in Southwestern Hungary. Lajos 
Fülep’s series of articles, published in 1929, put the emphasis on moral decay, which in his 
interpretation was tied up with individualisation; as opposed to the Hungarian population 
of Ormánság, Fülep believed, ethnic Germans of the same region were characterised by a 
much stronger sense of community. Gyula Illyés published his travel notes, based essentially 
on Fülep’s observations, in 1933. His piece of writing relegated both moral decay and 
property issues into the background, and concentrated on the higher birth rates of ethnic 
Germans as a demographic threat to Hungary (an opinion which has to be interpreted in the 
light of the changes – i. e. the Nazi takeover – taking place in Germany during that year). Th e 
thoroughgoing interpretation of the above texts can also be justifi ed by their later impact: 
the three authors’ ideas continued to infl uence social scientists’ research in the second half 
of the 20th century. 

Edit Lantos
Could Roman Catholic Churches Be Built in Hungary aft er 1945? And If Yes, How Many?

In this article, my aim is to discuss the construction of Roman Catholic church buildings 
in Hungary aft er 1945, refl ecting on the chances of ecclesiastic construction projects. As 
my research has revealed, 117 new Roman Catholic prayer houses and 277 churches were 
built in Hungary between 1945 and 1989 despite the anti-religious and anticlerical political 
environment; some of those new churches were established by the conversion of existing 
buildings. Aft er identifying the main reasons behind the construction projects, my paper 
will explore questions of the layouts, permissions, and fi nancial matters (i.e. how funding was 
raised for the purchasing of property, building materials, the employment of the workforce, 
and transportation).
Until 1958, the majority of plans were made by local priests or bricklayers. In some cases, 
instead of creating a new plan, already existing layouts were used for the construction. 
Designing the church buildings was oft en the job of an architect who worked either for 
a state-owned planning company or for the diocese. Th e issuing of building permits and 
fundraising matters were under the control of the National Bureau for Church Aff airs. 
Financial support usually came from the state, the church or the believers. While the state as 
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a rule provided only smaller amounts of money, believers and the Church contributed more 
generously. Besides fi nancial aid coming from abroad (e. g. from German funds such as the 
Hilfsfond and Ostpriesterhilfe), construction projects were made possible also by ecclesiastic 
fundraising campaigns and by the contributions of believers in cash as well as in kind. 
Despite all the challenges and diffi  culties, several architecturally signifi cant churches were 
constructed in Hungary during the state socialist period and became part of the country’s 
built heritage (for instance, the church buildings of Drávasztára, Somogyaracs, Cserépváralja, 
Szúcs, or Bodroghalom). My research also highlighted the fact that construction processes 
themselves became part of local communities’ collective memory. 

Pál Lővei
Heritage Protection Versus Monument Protection: Th e Big Fish Eats Th e Little Fish

Th e notion of heritage or cultural heritage fi rst appeared in the Hungarian literature of 
monument protection in relation to the World Heritage Convention in 1971. In 1998, as part 
of the law harmonisation with the European Union, the Directorate of Cultural Heritage 
was founded; its creation was also related to the regulation of the export of cultural goods 
and post-World-War-II restitution. Within the Directorate, archaeology was provided 
governmental support and supervision as well. Th e Directorate of Cultural Heritage, together 
with several other organs, became part of the National Bureau for Monument Protection in 
2001. However, the original wording in the name of the Bureau – in use since 1882 – was 
soon replaced by the vaguely defi ned notion of heritage, and the top organ was renamed 
Bureau for the Protection of Cultural Heritage. Th e reorganization as well as the name change 
was based on the Heritage Protection Act of 2001, a piece of legislation which replaced the 
Monument Protection Act of 1997. Th is process could not be explained or by any kind of 
organic development. Finally, in 2012, Th e Bureau for the Protection of Cultural Heritage was 
abolished as well, meaning that the 140-year-old, complex governmental organ of Hungarian 
monument protection was permanently dissolved. Th e use of the term “heritage” had much 
to do with the emergence of the present situation. Having lost its name, monument protection 
was unable to preserve its authority and independence, while the boundless term of heritage 
was gaining ground at a rapid pace. Amidst the hearty support of owners of monuments, 
users, architects and municipalities, the new legal measures lift ed most of the limitations. Th e 
widespread use of the term cultural heritage led to the complete dissolution of the nationwide 
organization of monument protection and also to the virtual disappearance of the state’s 
monument protection activity. Th e term cultural heritage has not been treated as a historic 
construct in this process but began to serve as a cover for political decisions.

Anikó Lukács
Th e Touristic Exploitation of Saint Stephen’s Festival in Budapest Between the Two World Wars

From 1926 on, the city of Budapest organised Saint Stephen’s Festival every year. Th e festival 
became one of the most outstanding touristic events in interwar Hungary. In the centre 
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of the events stood the Saint Stephen’s Day procession, which, besides keeping its original 
religious function, also represented national unity; the traditional, colourful historical and 
folk costumes worn by the participants of the procession caught the attention of visitors, and 
the event clearly evolved into a tourist attraction.
Fireworks formed an essential part of the events as well. Although the fi reworks of Saint 
Stephens’s Day were modest in comparison with similar spectacles in Western European 
cities, the Municipality of Budapest insisted on staging them every year. From 1931, the 
performances of the Gyöngyösbokréta (Pearly Bouquet) movement were also part of the 
program; its performers came from all around the country to show their dances, songs 
and folk customs to local as well as foreign audiences. 
In the course of years, several dilemmas were expressed in the debates which surrounded 
Saint Stephen’s Festival and its touristic dimension; but no defi nitive answers were ever 
found to those questions. Th e issues concerning national representation were all familiar 
from the 19th century. What should the country display of its national traditions? Should the 
stress be put on the present or the past? What should be given more emphasis: the capital city 
or the countryside; Hungary’s eastern heritage or the country’s Western allegiances?
As the week-long St. Stephen’s Festival was a touristic program, it was also an important 
question to what extent the demands of tourists should be taken into consideration, and, 
at the same time, in which ways the festival could be preserved as a form of national self-
expression despite the presence of large numbers of tourists. 
Budapest organised the Saint Stephens’s Week explicitly as a form of reviving earlier heritage 
in a period when the cult of St. Stephen’s fi gure was becoming a central element of offi  cially 
promoted cults. Th e events of the festival exemplifi ed the ways historical heritage can be used 
to serve the actual aims of the present: the festival strengthened the role of the capital city, 
stimulated its economy, and increased revenues in foreign currency; meanwhile, it represented 
the grandeur and unity of the nation and thus served Hungary’s aims of territorial revision.

Rolf Müller
Th e Journeyman Tailor: Th e Portrait of Gábor Péter in Texts and Images

In this article, I am going to discuss the place of Gábor Péter, one of the central characters 
of early Communist dictatorship in Hungary, in collective memory. I will discuss the ways 
Péter, head of the political police between 1945 and 1953, appeared in the contemporary 
press, in later works of history and fi ction, and in other works of art from the end of World 
War II to the mid-1980s.
Before the change of regime in 1990, neither the State Security Department (ÁVH, the 
secret police of the Rákosi Era) nor its notorious leader received too much attention in 
Hungarian historical literature. Even so, the representations of Gábor Péter appear to be 
more colourful if we combine existing bits of information with snapshots let through party 
censorship and examine works of émigré literature. One of the topoi that was linked to his 
name in the period was that of “the journeyman tailor”. Initially, emphasizing the trade 
Péter had originally learnt was part of the hero-making process which fi t into the ideology 
of class struggle. However, the nickname was also used by non-Communists to describe 
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Péter’s shameless social climbing and thirst of power; in that context, the nickname 
expressed criticism against the Communist regime which made such unprecedented and 
controversial mobility possible (i. e. Péter turned from a manual worker into the head of 
the secret police). 
Peter had a mutually supportive and very personal relationship with Mátyás Rákosi, 
Hungary’s dictator in the Stalinist period, and even though Péter was used as a scapegoat 
later on, those emphatic narrative and visual motifs (from “Rákosi’s shadow” to “the 
Hungarian Beriya”) lived on in the post-1956 Kádár regime as well, thanks to the incomplete 
tabooisation of Péter’s memory.

Ágoston Nagy
Intentions of Creating a Cult of the Last Noblemen’s Insurrection (1809–1811)

Noblemen’s insurrection, i. e. an organized form of the nobility’s voluntary military service, 
was convened for the last time in Hungary during the Fift h Coalition War in the spring of 
1809. Aft er the Peace of Schönbrunn was signed on 14th October 1809, the demobilisation 
of the insurrection took place in the winter of 1809/10. During that process, the counties 
ceremonially welcomed the returning insurrectionists, oft en awarding them celebrations 
which victors would have been entitled to. In some cases, the cavalry regiments and 
infantry battalions did indeed get involved in actual armed confl icts with the Napoleonic 
army, which resulted in casualties, and in some cases the insurrectionist soldiers indeed 
distinguished themselves on the battlefi eld. Th ese military actions fostered, on the one hand, 
the appearance of certain rewarding mechanisms and forms of social care (e. g. for widows 
and orphans of the fallen insurrectionists). On the other hand, they inspired eff orts to create 
multi-layered hero cults in the spirit of imperial patriotism and noble nationalism. Drawing 
upon these cults, various actors of the events created practices in order to establish the cult 
and collective memory of the noble insurrection.
In my article, I attempt to present the main actors and techniques of the parallel processes 
taking place on the level of the counties as well as on the national and imperial level; in 
those eff orts, innovation played a part besides traditional techniques. Although in the short 
term the eff orts to create cults of the insurrection and secure its place in  collective memory 
seemed to yield promising results, in the long run those eff orts did not prove to be successful.

Julianna Örsi
Th e Role of Historical Heritage in Building a Jászkun Identity

Nowadays, in the early 21st century, aspirations to preserve nation-states complement the 
overall tendencies of globalisation. One well-known aspect of this ambition is to strengthen 
national consciousness, which can be fostered by keeping local collective memory alive. Th e 
reinforcement of national identity by local historical consciousness has proven to be a valid 
method in the Hungarian region of Jászkunság for centuries. During the medieval, early 
modern and modern periods, historical documents were carefully preserved as evidence 
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of Jászkun privileges, independence and the voluntary responsibility to perform military 
service. Although both the Cuman (Kun) and Jász nations lost their native languages and 
to some extent assimilated over the centuries, their national consciousness remained part of 
their culture and attitude. Aft er the change of regime in 1990, both nations integrated ancient 
traditions into their new festivities. Th e most complex one among their traditions is the so-
called Redemption (6th May 1745), which was declared an offi  cial holiday in 2014. It goes 
without saying that the Jászkun nation as a historical and ethnographic group contributes to 
the colourfulness of Hungarian culture.

Mónika Pilkhoff er 
Wasted Heritage: Th e Fate of the Danube Steamboat Company’s Coal Mines

Th e built heritage of mining which has survived into the present decade hardly refl ects 
the position coal mining once occupied in the life of Pécs. From 1852 on, the Danube 
Steamboat Company was actively in charge of mines; between 1923 and 1945, they 
possessed all the mines in the city of Pécs and its surroundings. Even though in 1913 
the company demolished  the earlier industrial  buildings, constructed in various styles 
during the Austro-Hungarian period, as part of its modernisation program, the newly 
established buildings (for example, the Széchenyi Pit, the István Pit as well as the coal 
washery and electric power plant of Pécsújhegy) represented high architectural standards 
with their aesthetic and modern solutions. 
However, the dissolution of the coal market around 1990 and the closure of the mines aft er 
the change of regime sealed the fate of the buildings of the mining industry. Th e decaying 
buildings, located far away from the city centre of Pécs on extensive plots of land, were 
impossible to sell. Despite the reutilisation concepts, local development plans, and ideas 
competitions commissioned and announced by the Mecsek Joint Stock Company for the 
Utilisation of Mining Property, there were neither investors nor available capital to fi nance 
the grandiose plans. Meanwhile, the former mining city Pécs was in quest of a new image 
for itself, and during the 2000s increasingly positioned itself as a city of culture. Eventually, 
even those buildings of the mining industry which were in a good condition and would 
have been easy to revitalize fell victim to demolition. As a result of this process, one fi nds 
barely any mining-related industrial heritage today which would still be worth saving.

Éva Szirácsik
Changes in the Politics of Memory and the Museologisation of Manors’ Heritage Th rough 
the Example of the Museum of Hungarian Agriculture

Although manors played a crucial role in Hungarian economic and social life from the 
Middle Ages to 1945, the politics of memory concerning the manors  has never been the 
object of scholarly research. In this article, I would like to contribute to a better understanding 
of the way manors have been represented in the research and exhibition policies of the 
Museum and Library of Hungarian Agriculture, exploring the political and ideological 
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dimensions of manors’ museologisation. Th e history and activities of the museum can 
be divided into three diff erent periods. Th e fi rst period lasted from the foundation of the 
Museum of Hungarian Agriculture to1945. Th is was an epoch of governmental subsidization, 
during which – as the visiting public probably perceived it – the representation of state-
run estates dominated, and the education of the public was an explicit goal. Th e second era 
lasted from 1945 until 1989 (1945 was the year when land reform was carried out and larger 
landed estates were dissolved in Hungary). In that second period, ideological obstacles 
clearly hindered the museologisation of manors’ heritage, but at the same time the archival 
research of the museum’s experts produced signifi cant results. Finally, the third era began at 
the change of regime in 1990; in that period, ideological obstacles ceased to exist, and, aft er 
the uncertainties of the years of transition, professional historical research regarding the 
history of the manors could fully gain ground in the museum.

László Szelke
Th e Heritage of the Gresham Palace: Hungarian-English Relations, Capitalism, Progressive 
Th inking, Local Traditions, Liberal Politics, Cultural Resistance and Rescue Activities

In my study, I discuss the history of today’s István Széchenyi Square (previously Carpenter 
Square, Freight Harbour Square, Francis Joseph Square, and Roosevelt Square), 
highlighting the history of the Gresham Palace, one of the square’s architectural gems. 
Initially, an earlier, Classicist building called Nákó Palace used to stand on the spot. 
Th en, at the turn of the 19th and 20th centuries, it was replaced by Gresham Palace, a 
spectacular piece of Art Nouveau architecture. Th rough the histories of the two palaces, 
their residents, and their institutions, it is possible to outline the 150-year-old history of 
Budapest and one of its central districts Lipótváros. Th is article discusses in detail the 
reform programs and urban development plans of Count István Széchenyi; it examines 
the rise and fall of capitalism in Hungary through the histories of the fi rms, banks and 
insurance companies which used to operate in the square’s buildings; and it portrays the 
golden days of the Hungarian oil industry led by Simon Papp, the former head of MAORT 
(Hungarian Oil Industry Joint Stock Company) and later a prisoner in Recsk, a prison 
and labour camp of early Communist Hungary. Th e article also highlights the dissident 
activities of Pódium Cabaret, once located in the Gresham Building and led by Endre 
Nagy and later László Békeffi  ; and it introduces the progressive group called Gresham 
Circle whose leading fi gures, Hungarian painters Aurél Bernáth, József Egry and István 
Szőnyi, used to convene in Café Gresham. Moreover, the article off ers an insight into the 
public career of Károly Rassay, one of the greatest liberal politicians of the interwar period 
and a regular of Gresham, who consistently stood against the ‘red terror’ as well as the 
‘white terror’ in 1919, and later rejected the anti-Jewish laws in and aft er 1938. Th e study 
also mentions the roles of László Ocskay and Ottó Komoly, who were actively involved in 
rescuing Jews during Hungary’s German occupation in 1944–45; their operations were 
also related to the Gresham Palace. Last but not least, the study also refl ects on those 
bourgeois traditions and Anglo-American values which were encoded into the spirit of 
Gresham, and which managed to live through various historical epochs.

031     457-470     Örökség történelem társadalom   __   abstracts_english.indd   468031     457-470     Örökség történelem társadalom   __   abstracts_english.indd   468 2020. 07. 20.   13:12:032020. 07. 20.   13:12:03



English abstracts

469

Tibor Takács
Burdensome Heritage, Or Th e Place of History: About State Security Files

Ever since the change of regime in 1990, state security fi les have enjoyed heightened attention 
among the documents of the state socialist period in Hungary; therefore they can be regarded 
as part of institutionalized cultural heritage. Since 1990, incessant debates have been pursued 
in the public space, revolving around certain catchwords: initially, the catchphrase was III/
III (referring to a particular department within Hungarian state security services); in the fi rst 
half of the 2000s, the new keywords became “secret agent” and “list of secret agents”; from the 
mid-2000s “secret agents’ fi les” dominated public discourse, while in the 2010s “the public 
visibility of [secret agents’] fi les took over. In 1990, several decisions were made to restrict 
access to state security documents. An independent institution, namely the Historical Offi  ce 
was established, justifi ed by the politics of memory based on the totalitarian paradigm; the 
Offi  ce was replaced in 2003 by the Archives of State Security Services. However, the discourse 
about the “cultural goods” inherited from the state security services of the Kádár regime is all 
about voids: about lustration which never took place, about lists of secret agents which never 
existed, about the public inaccessibility of agents’ fi les, and about a larger phenomenon which 
sums up all the previous ones: the country’s inability to confront its own past. To conclude, it 
seems that collective memory has been linked not so much to state security documents but 
to the lack of such documents, and it is the nonexistence of fi les that has become a lieu de 
mémoire. Th erefore the documents themselves can be interpreted as lieux d’histoire rather 
than lieux de mémoire: places of history rather than places of memory. 

Zsuzsanna Mária Takács
Teachers as Guardians and Mediators of Communities’ Memory and Heritage

In my paper, I explore the careers of three elementary school teachers, namely Géza Kerekes, 
Olga Koós and János Megyeri, who used to live and work in Görcsöny and Siklósbodony, 
Baranya County in Southern Hungary. Th e three of them were instrumental in organizing 
cultural activities and offi  cial celebrations in their respective villages, disseminating knowledge 
as well as various cultural practices in their communities. By doing so, they fulfi lled a mission 
which was considered particularly important in the interwar period and beyond.  My 
investigations are based on the analysis of the three schoolteachers’ ego documents and other 
sources. It is one of the central questions of this article how schoolteachers’ memoirs and 
diaries can contribute to the construction of their communities’ collective memory today.

Márk Turóczi
Monuments Without Memories: An Attempt at Reconstructing the “Th ree Springs” as a 
Construct of Memory Politics

Th is article focuses on the so-called Th ree Springs monuments which started to appear 
in Hungarian towns and cities in the mid-1970s, that is, in the middle phase of the Kádár 
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regime. Aft er introducing the concept of the Th ree Springs as a construct of memory 
politics which placed the Hungarian national holidays of 15th March, 19th March and 
4th April into a joint framework and linked together the commemorations related to 
those dates, youth policies of the period will be discussed alongside the characteristics of 
public sculpture in the late Communist period. Th e section discussing the Th ree Springs 
monuments explains the history of the sculptures as well as their political and ideological 
functions. As it is pointed out in those sections, Th ree Springs monuments emerged as a 
subtype of post-1945 liberation memorials, but their symbolism was of a diff erent kind; so 
they can be interpreted as representatives of a new, special genre of political monuments. 
Furthermore, the Th ree Springs memorials played a crucial role in youth policy as they 
were linked to the so-called Revolutionary Youth Days, a series of public political events 
based on the  Th ree Springs  concept and organized by the Communist Youth Organization.  
Th e article seeks an answer to other questions as well. Whose memories were represented 
by the Th ree Springs monuments? To what extent can they be considered places of memory 
(lieux de mémoire), and what kind of commemorations were related to them in the 
examined period? Another section investigates the aft erlife of the sculptures. Th eir post-
1990 history seems to support the assumption that the Th ree Springs monuments did not get 
deeply embedded into society’s collective consciousness, and remained monuments without 
memories. Aft er the fall of the one-party system and the dissolution of the Communist Youth 
Organization, the Th ree Springs sculptures ceased to play a role in public commemorations, 
and they were either reconstructed or removed – or were simply forgotten.

Gábor Veres
Heritage Country Houses of Heves County as Places of Memory – in the Light of Monument 
Conservation 

In the County of Heves, there are more than thirty rural peasant houses which exhibit  local 
collections. In this article, I examine those two rural heritage houses which are the best-
known in the county and attract the largest number of visitors. As a rule, the establishment 
of a peasant house as a heritage building follows two possible scenarios: heritage status is 
either initiated by the local community or by an institution or museum. Th e two buildings 
examined in this article exemplify both scenarios. In addition, this paper investigates how 
the transformation of peasant houses into places of memory and the emergence of local 
community networks are aff ected by the way a peasant house gains heritage status. Th e double 
case study of the two rural heritage buildings provide examples of how “live” information 
and knowledge about former rural lifestyles or everyday objects, passed on by successive 
generations, get gradually relegated to the past. It is vital for villages to retain cohesion and 
hold the local community together. Such a cohesive force can be the cultivation of local 
history, heritage and traditions. Local societies, however, oft en evoke and attempt to identify 
with traditions which they can no longer remember directly, creating distinct places of 
memory. As far as rural heritage buildings are concerned, we are not talking about practices 
and traditions of remote centuries but practices which were still alive in the relatively recent 
past; the stages of their transformation can therefore be still examined today. 
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