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A KATASZTERI IRATOK 
KUTATÁSÁNAK, A 

BIRTOKSZERKEZET ÉS A VAGYONI 
HELYZET MEGISMERÉSÉNEK 

PROBLÉMÁIRÓL

Ambrus László
Eszterházy Károly Főiskola, 

Eger, Magyarország

Absztrakt

A kataszteri iratok a 19. századi Magyarország gazdaság- és társadalomtörté
netének legalapvetőbb forrásai közé tartoznak. Kutatásuk segítségével rész
letes kép kapható egy település birtokviszonyairól, a földterületek minőségé
ről és információ szerezhető a birtokos lakosság vagyoni helyzetéről is. Az 
első magyarországi felmérések az 1850-es években indultak, céljuk a földadó 
kivetéséhez szükséges adóalap megteremtése volt. Később több korrekcióra 
is szorultak. A felmérések nyomán készültek el a magyar gazdaság- és tár
sadalomtörténet legfontosabb forrásai közé tartozó kataszteri telekkönyvek, 
birtokívek és térképek. A kataszteri iratok kutatása viszont számos problémát 
felvet, amelyek akadályokat gördíthetnek a vizsgálat lefolytatása elé, ezek 
elemzésére vállalkozik e rövid tanulmány.

Kulcsszavak: kataszter, adatbázis, birtokszerkezet, társadalomtörténet, mik
rotörténet
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Jelen írás előkészítésekor két célt tűztem ki magam elé. Az első az volt, 
hogy a kataszteri iratok, mint történeti források forrásértékét, felhasználásá
nak lehetőségeit elemezzem, a második pedig az, hogy felvázoljam azt, hogy 
saját kutatásomba milyen módon illeszthetők be az ezen forrásokból megis
merhető adatok. Mielőtt azonban a forrástípust hasznossága szempontjából 
megvizsgálnám, illetve saját kutatásom során való felhasználását próbálnám 
ismertetni, röviden szólnék a kataszteri anyagok történetéről, keletkezésük 
körülményeiről.

A kataszter szó jelölhet minden, hatósági felmérés alapján készített 
jegyzéket, szűkebb értelemben viszont a földadó mértékének megállapítására 
szolgáló telekkönyvi iratok megnevezésére használjuk. A modern értelemben 
vett kataszteri felmérések Ausztriában, I. Ferenc uralkodásának idején vették 
kezdetüket. Elkészültükig egy ideiglenes földadókatasztert léptettek életbe 
1819-ben, Magyarországon pedig elsőként az 1840-es és 50-es évekből szár
mazó, az ideiglenes kataszter alapján készült telekkönyvekkel találkozhatunk. 

Az első magyarországi kataszteri felmérés 1853-ban indult meg, törvé
nyi hátterét az 1849/VII. törvénycikk biztosította (Ezer év törvényei 2003), 
részleteit pedig több császári pátens szabta meg, például 1849-ben és 1855-
ben. A munka 10 éven át tartott és mintegy 25 millió forintba került. A fel
mérések ideje alatt ún. „földadó ideiglen” készült, célja pedig az volt, hogy 
földadóalapként szolgáljon, míg a részletes felmérés be nem fejeződik. Ezt 
nevezzük konkretuális felmérésnek, amely 1851 és 1860 között készült, 
többnyire 1:7200 méretarányú térképeket eredményezett. (MNL) A részletes 
munkálat első darabja az ún. kataszteri térkép volt, mely a birtokok vízszintes 
felületben ábrázolt területét, azok tulajdonosát, és a művelési ágak szerinti 
besorolást tüntette fel. Ezt a birtokrészleti jegyzőkönyvek és a birtokok osz
tályba sorolása követte, s rendszerint ezután, a munka negyedik fázisaként 
készült el a kutatási szempontból talán leghasznosabb irat, a kataszteri te
lekkönyv. (Kozári 1978, 381) A lakosság persze nehezményezte a kiküldött 
földmérők megjelenését, mert egyrészt tartottak a magas adóktól, másrészt a 
császári adminisztráció által irányított munkát Ferenc József neoabszolutis
ta politikájának egy újabb megnyilvánulásaként érzékelték. (Várkonyi 2013, 
46) Emiatt előfordultak lakossági ellenállások is.

1867 után már a pénzügyminisztérium irányította a kataszteri felmé
réseket. 1869-ben megállapítást nyert, hogy az első felmérés meglehetősen 
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pontatlan volt, és komoly hiányosságai alkalmatlanná teszik a jobbágyfelsza
badítás után megváltozott birtokviszonyok valósághű rögzítésére. Hosszas 
parlamenti vitákat követően az 1875/VII. törvénycikkben (Ezer év törvényei 
2003) elrendelték az újabb felmérés lefolytatását, érdekes módon azonban 
a földadó mértékét nem határozta meg a törvény. Itt került bevezetésre egy 
fontos fogalom, a kataszteri tiszta jövedelem. A tiszta jövedelem nem a tu
lajdonos bevétele, vagyis a valós jövedelme a telke után, hanem a termő
föld átlagjövedelmének és a gazdálkodás, valamint a szállítás költségeinek 
különbsége. Ez jelentette tehát a törvény szerint a földadó alapját, ezért ki
számítását is pontosan rögzítették. Ennek elvégzéséhez az országot kataszteri 
kerületekre, becslőjárásokra és osztályozási vidékekre osztották, a földterüle
teket pedig kataszteri osztályokba sorolták. (Kozári 1978, 381–382)

A törvény meghatározta a művelési ágakat, azaz az olyan földterülete
ket, amelyek földadókötelesek. Ezek voltak a szántók, a kertek, a rétek, a 
szőlők, a legelők, az erdők és a nádasok. Emellett rögzítette az ún. földadó 
alá nem eső területeket, ahová például beépített háztelkek és udvarok, vagy 
az olyan közterületek, mint a közutak, utcák, terek, temetők, tudományos, 
jótékonysági, közhasznú célú kertek, illetve fa- és szőlőiskolák.

A második felmérés szintén 10 éven keresztül húzódott és egyes for
rások szerint 21,5 millió forintba került, más források viszont 216 milliós 
költséget is említenek (Várkonyi 2013, 48). Elődjéhez hasonlóan, a második 
felmérés is széles körű elégedetlenséghez vezetett, többek között azért, mert 
a tiszta jövedelem meghatározásához az 1867 és 1872 közötti éveket, vagyis 
éppen a gazdasági fellendülés időszakát vették alapul. Új felmérést a magas 
költségek miatt nem rendeltek el, de a bírált adatokat utólag korrigálták.

A kataszteri felmérések azért fontosak a társadalomtörténész számára, 
mert egy rendkívül értékes, ám mégis ezidáig meglehetősen mostohán kezelt 
forrásbázis keletkezett általuk. A kataszteri anyagok kutatásának módszer
tanát olyan kutatók alapozták meg, mint például Szabad György, Für Lajos, 
Orosz István, vagy Kozári József. Lássuk, milyen adatok is nyerhetők ki a 
kataszteri dokumentumokból. A telekkönyvek, illetve az egyéni birtokívek 
tartalmazzák az egyes birtokrészleteket helyrajzi számmal ellátva, a földterü
let művelési ágát, kataszteri osztályát, a belőle szerezhető tiszta jövedelmet, 
illetve azt, hogy melyik dűlőben található. A birtokosokról magukról csak na
gyon kevés adat tudható meg belőlük. Mindössze a tulajdonos nevét és lakcí
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mét, valamint a birtokban való tulajdonrészét tüntették fel rajtuk. A vizsgálat 
során a kataszteri iratokból megállapítható, hogy az adott személy mennyi 
jövedelemmel rendelkezett a településen végzett mezőgazdasági tevékenysé
géből. A forrásanyag jellegéből következik, hogy egy néhány ezer lakosú te
lepülés esetében is már több tízezer adattal kell dolgoznia a kutatónak. Ebben 
persze a 21. században már szerencsére segítségül hívható az informatika. Az 
adatbázis-kezelő (pl. MS Access) és statisztikai elemző programokkal (SPSS 
Statistics) az adatfeldolgozás már rendkívül felgyorsítható. Ez utóbbival pél
dául klaszterelemzések alkalmazásával elemezhetjük az adatokat, mivel ek
kora mennyiségű adat manuális feldolgozása szinte lehetetlen. (Kövér 2011, 
118)

A telekkönyvekhez rendkívül pontos kataszteri térképek is készültek. 
Ezek éppen emiatt igen jól használhatóak a korabeli településszerkezet re
konstruálására, amit más források bevonásával kibővíthetünk a vagyoni mel
lett akár az etnikai vagy vallási alapú térkitöltés vizsgálatává is. Az informa
tika a térképek esetében is jelentősen megkönnyíti az adatok feldolgozását és 
a források kombinálását is. Arra is létezik módszer, hogy a kataszteri térképek 
digitalizált formáját egy térinformatikai szoftver segítségével összekapcsol
juk egy, a telekkönyvek alapján készült adatbázissal. Ezáltal az adatbázisban 
lévő telekkönyvi adatok a helyrajzi számra való hivatkozással hozzárendel
hetők a digitális térképhez, így az elsőre száraznak tűnő adatsorok térben is 
elhelyezhetővé válnak.

Térjünk rá az anyagok kutatásának problémáira. Többek között Kozári 
József is kiemeli, hogy a kataszteri iratok kutatásánál az egyik fő problé
ma az, hogy az anyagok sok esetben kevés haszonnal bírnak, mivel gyakran 
vagy a földhivataloknál maradtak, vagy megsemmisítésre kerültek, (Kozári 
1999) sőt, olyan eset is előfordult, hogy – mivel az akkori viszonyok sze
rint igen jó minőségű papírra készültek –, egyszerűen hátoldalukra ráírva 
„újrahasznosították” őket. (Rakita 2013, 85) A Magyar Nemzeti Levéltárban 
őrzött kataszteri iratanyag az S76 és S78-as fondszám alatt érhető el, telepü
lésenkénti bontásban. Probléma viszont, még ha el is érhetőek a levéltárban, 
a hatalmas adatmennyiség feldolgozásába fektetett energia gyakran nem áll 
arányban a kinyerhető eredményekkel. Így aztán a többnyire politikatörténet
tel foglalkozó, ahogy Kövér György is fogalmaz, „elit csoportokat preferáló” 
magyar történészek körében eleddig nem vált széles körben alkalmazott mód
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szerré. (Kövér 2009, 147–148) Az informatikában rejlő lehetőségek viszont 
talán már a ráfordított munka és a kapott eredmények arányát is közelebb 
hozzák egymáshoz. Ráadásul a kataszteri térképek egyre nagyobb arányban 
érhetők el digitalizált változatban, akár az interneten is (arcanum.hu).

Az imént említett, a feldolgozást nehezítő probléma mellett további gon
dokkal is szembe kell néznie a történésznek, ha kataszteri iratokban kíván 
kutatni. Nem adnak ugyanis teljes képet az adott település lakosságának va
gyoni helyzetéről, mivel kizárólag a mezőgazdaságból élők jövedelmét rög
zítik. Ebből kifolyólag a más szektorokban dolgozók vagyoni helyzetét nem 
tükrözik. Nem jelennek meg a forrásban a földtulajdonnal nem rendelkezők 
sem. A legnagyobb problémát pedig az okozza, hogy a lakosság más tele
pülések határában is birtokolhatott telket, nem csak a lakóhelyén. Az ilyen 
földbirtokot sem tartalmazzák a dokumentumok. Tehát a kataszteri dokumen
tumok alapján csak akkor kaphatnánk teljes képet az ország lakosainak agrá
rjövedelmét illetően, ha minden egyes település minden egyes telekkönyvét 
feldolgozva egy nagy átfogó adatbázis készülne, ez azonban, a már említett 
okok miatt lehetetlen vállalkozásnak tűnik. (Várkonyi 2013, 50)

A kataszteri anyagoknak tehát bőven akadnak hiányosságai. Ezek rész
ben kiküszöbölhetőek további források bevonásával. Ilyenek a különböző 
adózással kapcsolatos dokumentumok, vagy a felekezeti és állami anyaköny
vek. A matrikulák alapján például családrekonstrukció segítségével feltár
hatjuk a birtoköröklés rendjét, illetőleg nagyon hasznosak a demográfiai és 
életmódkutatások lefolytatásában is. Nagy előnyük még az anyakönyveknek, 
hogy több kutatóhelyen (plébániák, megyei és országos levéltárak, internet), 
és általában hiánytalanul elérhetőek. (Várkonyi 2013, 52)

Saját kutatásomban a kataszteri iratoknak különleges jelentősége van. 
Doktori kutatásom elsődleges célja a történelmi kataklizmák paraszti közös
ségekre gyakorolt hatásainak vizsgálata. Ezek a kataklizmák ugyanúgy lehet
nek természeti csapások, mint háborúk. Az ilyen események antropológiája 
és mentalitástörténete sem örvendett nagy népszerűségnek a hazai kutatók 
körében egészen az utóbbi évekig, holott a kollektív emlékezet, a személyes, 
vagy kollektív gyászmunka, mint történelmi téma remek lehetőséget kínál
na, hogy közelebb kerülhessünk a társadalom bizonyos rétegeinek mélyebb 
megismeréséhez. (Gyáni 2000, 81–94) Ennélfogva a kataszteri iratokat jó
magam sem csak birtok- és vagyonszerkezeti rekonstrukció miatt használom 



17

fel, hanem egy nagy 19. századi gazdasági katasztrófa, a Magyarországot az 
1870-estől a ’90-es évekig sújtó filoxéravész társadalmi és gazdasági hatá
sainak kutatása okán is. Bázistelepülésem, ma a bükkaljai, a 19. században 
viszont még az egri borvidékhez tartozó Tibolddaróc, mely lakosságának egy 
jelentős csoportja a filoxéravész előtt szőlőműveléssel foglalkozott.

Fényes Elek geográfiai szótára szerint például megtudható, hogy a vész 
megjelenése előtt a falu határában 638 katasztrális holdnyi szőlőterület volt 
található. (Fényes 1851) A pusztítás mértékét jelzi, hogy a kataszteri felmé
rés alapján készült „A Magyar Korona Országainak mezőgazdasági statisz
tikája” első kötetében közölt adatok szerint 1895-ben, épp a filoxéravész le
csengése után a községhez már csak 16 katasztrális hold szőlőföld tartozott. 
(MKOMS) Egyébként ez Borsod vármegye egri járását tekintve (hiszen a 
falu ide tartozott) a járás összes használatba vehető szőlejének 20%-át (80-
ból 16 kat. hold) tette ki.

1. ábra: Szőlőföldek Tibolddarócon 1851-ben és 1895-ben (kat. hold)
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Amint azt a diagram is mutatja, a pusztulás rendkívül szembetűnő, közel 
100%-os. A kataszteri telekkönyvek és az egyéni birtokívösszesítők alapján 
sokkal részletesebb, több idősíkot vizsgáló, akár név szerint lebontott elem
zés is lefolytatható. Erről a munkáról egy különálló, terjedelmesebb tanul
mány fog beszámolni, remélhetőleg még jelen munka megjelenésével azonos 
évben.

A kataszteri dokumentumok ugyan alkalmasak arra, hogy a szőlőföldek 
mennyiségéről és minőségéről adatot szolgáltassanak, arra azonban nem tu
dunk fényt deríteni a segítségükkel, hogy vajon milyen módon vészelték át a 
katasztrófát a szőlőből élő helyiek, milyen más megélhetési mód után kellett 
nézniük, illetve hogyan próbáltak meg védekezni a kártevő pusztítása ellen. 
Ennek vizsgálatához szintén szélesebb spektrumú forrásfeltárást kell végez
ni. Itt is előkerülnek az anyakönyvek, a különböző adóösszeírások, valamint 
a járási és a szolgabírói, illetve az alispáni iratok, amelyek ugyan sok böngé
szést igényelnek (hiszen kis részük tartalmaz a vizsgálat szűk tárgya szem
pontjából releváns adatokat), mégis épp ezekből nyerhető válasz az imént 
feltett kérdésekre.

A kataszteri iratok tanulmányozása tehát számos problémával és nehéz
séggel halmozza el művelőjét, ráadásul önmagukban való vizsgálatuk gya
korta elégtelen a kutatni kívánt téma feltárásához, ám mégis az egyik legfon
tosabb forrásai a 19. századi társadalom- és gazdaságtörténet kutatásának. 
Érdemes lehetne minél szélesebb körben feltárni a bennük rejlő adatokat, hi
szen más forrásokkal összevontan vizsgálva átfogó kép kapható egy település 
társadalmáról. Több kutatócsoport hosszas összehangolt munkájával pedig 
egyszer talán az országos átfogó adatbázis elkészítésének megindulása is ki
látásba kerülhetne.
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PUSZTÁBA KIÁLTÓ SZÓ?
(AZ ERDÉLYI HÍRLAPÍRÁS CÉLJA 

A MAGYAR POLGÁR ÉS A 
KOLOZSVÁR TÜKRÉBEN)

Bakó Edit
Doktorandusz, 

Kolozsvár, Románia

Absztrakt

Jelen tanulmány két tematikus pont köré épül, melyek megvilágítják a lapok 
és a 19. századi erdélyi sajtó jellegét is egyben. Elsőként a Magyar Polgárt 
és a Kolozsvárt mutatom be, abból a szempontból, hogy milyen célkitűzések 
mentén fogalmazzák meg a lapok saját működésüket, rövid- illetve hosszú 
távú terveiket, ugyanakkor arra kérdezek rá, hogy a két lap célkitűzései milyen 
alapokon térnek el. Tanulmányom másik témaköre azt járja körül, hogy a 
„kiáltó szó a pusztába” típusú önmeghatározási formulák mellett milyen más 
kontextusban beszélnek a sajtóról, annak céljairól az általam választott lapok.

Kulcsszavak: cél, sajtótörténet, Magyar Polgár, Kolozsvár, metaforák
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Bevezető helyett
,,Minél nehezebb egy kitűzött cél elérése, mentől fáradságosabb az út hozzá, 
annál igazabb azon öröm, melyet a küzdő érez, midőn öntudata a számba 
vett munkásság után arról győz meg, hogy a kitűzött cél felé nem haladt 
sikertelenül, s így az út, melyen haladott nem volt helytelenül választva.”1 

A Magyar Polgár célkitűzése

A Magyar Polgár 1867. márc. 17-én jelentkezik mutatványszámával, 
amelyben Tisza László üdvözli az új lapot. Tulajdonképpen ő fogalmazza 
meg azokat az elveket, amelyekkel a lap elindul. Szükségesnek tartja egy 
szabadelvű párt megjelenését Kolozsváron. A lap feladata, egyesíteni az 
elszórt erőket és a rágalmakat elhárítani a szabadelvű párttól. Ugyanakkor 
a lap feladatának tartja azt is, hogy az olvasókat felvilágosítsa a politikai 
eseményekről, hogy tisztázzon politikai fogalmakat, ismertesse az unió 
feltételeit, híven közvetítse a hazaszeretetet, a nemzeti és vallási egyenlőséget. 
Ezekkel a szavakkal üdvözli a szerkesztőt, K. Papp Miklóst: ,,Szép, de nehéz 
feladat; üdvözlöm ön bátorságát, mellyel a küzdtérre kilépett […].”2 K. Papp 
Miklós előfizetési felhívásában ígéri, hogy a külpolitikai eseményekről 
is tájékoztatja a közönséget, és eredeti sürgönyöket biztosítanak ennek 
érdekében. Ugyanakkor a világkiállítás eseményeiről is eredeti tudósítók 
küldik majd a híreket. A lap 1875-ig azt a célt tűzi ki magának, hogy baloldali 
szabadelvű lapként a kormány tevékenységét figyelje, és határozott véleményt 
fogalmazzon a kor politikai és társadalmi kérdéseiről. Folyamatosan azt 
hangsúlyozza, hogy feladata, ha még oly nehéz is, célját elérheti: „Küzdünk 
tehát tovább a meddő, a félszeg politika ellen, mely minden, csak józan 
magyar nem akar lenni. […] Senki tekintélye előtt nem borulok le, − de nem is 
támadok senkit csak azért, mert az ellentáborban tekintélyes állást foglal el.”3 
1875 után mint kormánypárti orgánum határozza meg magát, elkönyvelve 
sikerként a korábbi évek küzdelmeit, pozitívan és megelégedve tekinti 
helyzetét. Kormánypárti lapként egy másfajta diskurzus mentén fogalmazza 

1  Ezekkel a szavakkal zárja az 1867-es évet K. Papp Miklós, a Magyar Polgár 
szerkesztője. Az elmúlt egy évet és annak nehézségeit és reményeit foglalja magába e 
szövegrészlet. Lásd K. Papp Miklós: Az év utolsó napján. Magyar Polgár, 1868. jan. 1. 1. sz. 
1. p. 
2  Tisza László levele a szerkesztőhöz. Magyar Polgár, 1867. márc. 17. 1. sz. 1. p. 
3  Eőfizetési felhívás. Magyar Polgár, 1873. jan. 3. 2. sz. 1. p.
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meg saját létét. 1875-től mintegy célját elért lap, erősnek és támogatottnak 
érzi magát.
 A Magyar Polgár újraindulásakor, 1898-ban, Ajtai K. Albert azt 
hangsúlyozza, hogy azzal folytatja, amivel tizenkét éve abbahagyta, a lap 
elvei nem változnak. A liberalizmus híve, a szabadelvű párt orgánumaként 
működik és a célja, hogy az erdélyi magyarság művelődését elősegítse. 
A Beköszöntőben így fogalmazza meg a lap célkitűzéseit: ,,Magyar is 
volt, polgár is volt mindig. Az is lesz. A tiszta szabadelvűségnek, az igazi 
demokráciának szolgálatában állott mindig. Ott is fog maradni.”4 

A lap életében jelentős változás következik be K. Papp Miklós 
halálával. Egyfajta szakadás történik úgy a lap célkitűzései, mind a külalak 
szempontjából. 1880 elején a szerkesztőség átköltözik a Kültorda utcában 
található nyomdaépületbe, bizonyos rovatbeosztások is módosulnak. Az év 
végére a lap megnevezése is új lesz, politikai, társadalmi és közigazgatási 
lapként nevezi meg magát, a korábban csak politikai napilaphoz képest. 
De leginkább a lap jellegét, célkitűzéseit tekintve alakul át. Míg korábban 
harcos, küzdő, szókimondó és merész cikkekkel pezsdíti fel az olvasótábor 
életét, addig az 1880-as előfizetési felhívás jóval szelídebb, nyugodtabb 
lapot kínál az olvasónak: „Megelégszünk azzal, hogyha politikai és 
társadalmi közbajainkra koronként rámutatunk; ha társadalmunk sajgó sebeit 
kötözgetjük, gyógyítgatjuk, s közéletünkből a gyomot irtogatjuk: az alkotás, 
az építés, a teremtés amúgy is központ s illetőleg a nemzet egészét képviselő 
törvényhozás dolga.”5 Míg korábban a Magyar Polgár fő célkitűzésének azt 
tekinti, hogy az erdélyi részek önálló és egyedi lapja legyen, egyenrangú a 
fővárosi lapokkal, addig a szerkesztő halála után bekövetkező változások 
meglepőek és homlokegyenest ellenkeznek a korábbi célokkal. Az 1880-as, 
szeptemberi előfizetési felhívás kijelenti, hogy a lapnak nem a politika a fő 
célja, hanem erdélyi kérdésekre fókuszál inkább és hogy a „[…] vidéki élet, 
a törvényhatósági és társadalmi mozgalmak éber figyelemmel kísérése által 
a központ számára anyagot gyűjtsünk, s a központból kiinduló alkotások 
iránt olvasó közönségünket kellően tájékoztassuk.”6 Ez a visszafogott 
hangnem nem az előrehaladást tűzi ki célul, hanem inkább a belenyugvást, a 
visszafogottságot és a háttérbe szorulást hirdeti.

4  Beköszöntő. Magyar Polgár, 1898. márc. 26. 1. sz. 1. p.
5  Előfizetési felhívás. Magyar Polgár, 1880. márc. 14. 62. sz. 1. p.
6  Előfizetési felhívás. Magyar Polgár, 1880. szept. 19. 217. sz., 1. p.
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A Kolozsvár célkitűzései

 A Kolozsvár című lap 1886-ban jelenik meg, amikor a Kolozsvári 
Közlöny egyesül a Magyar Polgárral. Míg 1867-ben a Magyar Polgár 
célja az volt, hogy az olvasókat a szabadelvű párt mellé vonzza, akik 
majd kielégítik a megváltozott helyzetben igényeiket, addig 1886-ra már 
érződik egyfajta csalódás, pesszimizmus a várakozást illetően. Petelei úgy 
fogalmaz, hogy szükség lett volna nagyobb támaszra az anyaországtól, 
hogy együtt haladhasson, fejlődhessen vele. A lap biztosítja az olvasóit 
arról, hogy lehetőséget nyújt a panaszok, elégedetlenségek hangadására, 
ugyanakkor az EMKE elveit híven magáénak vallja. Vidéki és fővárosi 
tudósítókat biztosít a hírek terjesztésében és ígéri, hogy a romániai lapokat 
is folyamatosan követni fogja. A parlamenti tudósítások mellett nagy teret 
szentel majd az irodalomnak is. Petelei a lapját liberális lapnak határozza meg: 
,,Liberálisok igyekszünk lenni a vélemények és törekvések megítélésében, 
liberálisok nemzetiségi és politikai tekintetben. Öröksége ez irányzat az 
erdélyi magyarnak. Apáitól kapta. […] Úgy véljük leghívebben szolgálni 
a közérdeket, ha jól szolgáljuk az erdélyi részek érdekeit. Az ország „jobb 
kezé”-nek megerősítése, a test megerősítésére. Tényleg gyenge még ez a 
jobb kéz. Elfeledkeztek róla… Emlékezetébe hozni a fejnek és sürgetni a 
meggyógyítását, ez a mi kötelességünk.7 Petelei több cikke is kihangsúlyozza 
Erdély regionális helyzetét és mintegy ennek fényében határozza meg a lap 
célkitűzését. Petelei jóval pesszimistább hangnemben fogalmaz, mint annak 
idején K. Papp. Erdélyi sajtóról, erdélyi politikáról visszafogottan beszél 
és ennek fényében így határozza meg a sajtó feladatát: „[…] Csak számon 
tartani a kérdéseket, csak világosságot vinni a dolgokba− elég kötelességül. 
Csak elmondani becsületesen, nyíltan; nem túlozva, nem kisebbítve; nem 
gyűlölködve, nem félve, a tényeket; melyek elejébe tárulnak− elég munka.”8 
Erdély nagy részét távol eső régiónak látja, és azt tűzi ki célul, hogy a sajtó 
információt és hazafiasságot kell közvetítsen ezekbe a ,,megközelíthetetlen és 
elmaradott”9 részekbe. 

7  Petelei István: A Közönséghez. Kolozsvár, 1887. dec. 20. 296. sz. 1. p. 
8  n.n.: Az erdélyi részekben. Kolozsvár, 1888. szept. 25. 222. sz. 1. p.
9  Petelei István: i.m.
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Kiáltó szó a pusztába? A sajtó metaforái

 Az előfizetési felhívások szövegeit vizsgálva, melyek jelentős időbeli 
távolsággal jelentkeznek, nem sokban változnak terminológiájukat tekintve. 
Leginkább a háborús, harci metaforákkal élnek, amelyek az újságírást mint 
küzdőteret képzelik el, ahol az újságíró mint harcos jelenik meg, akinek 
feladata az olvasóközönség, sőt kitágítva az erdélyi magyarság szolgálata. 
A Magyar Polgár újraindulásakor a következőket olvashatjuk: ,,Ha már 
egyszer újból az élet csapkodó szeleibe, viharaiba mártjuk az elővett zászlót, 
gondunk lesz arra, hogy fennen lobogjon, s a régi dicsőséget új sikerekkel 
gazdagítsa. A haza és a szabadelvűség nevében – előre!”10 A beköszöntő 
beszédmódja tele van a harcra, háborúra emlékeztető kifejezésekkel: vihar, 
zászló, dicsőség, siker, előre. A Kolozsvár előfizetési felhívásában is a háborús 
terminológia még igen élénken jelen van: harc, fegyver, zászló, küzdelem. 
1894-ben az Otthon (Írók és újságírók köre) ünnepének felszólalója Wekerle 
Sándor így figalmaz: „Azt hiszem, t. uraim, hogy hiányos institúciókat létesít 
az államférfiú, aki csak az anyagi fegyverek gyűjtésére és fejlesztésére 
fekteti a fősúlyt, de feledi azokat a szellemi fegyvereket, amelyek a népek 
szellemi erejének fejlesztői.”11 Egy másik szövegrészlet szintén a fegyverként 
értelmezi a sajtó működését: „ […] sajtó nálunk mindig a nemzet javára, a 
haza érdekeinek megóvására való fegyver volt.”12

Ugyanakkor kutatásom során számos olyan metafora is felbukkan 
a sajtóra vonatkozóan, amely nem a háborús terminológiába illeszkedik. A 
szó ereje számos kontextusban kiemelkedik, és a lapok egyik legnagyobb 
dilemmájának az bizonyul, hogy ez a szó mennyiben jut el a hallgatósághoz. 
Az erdélyi sajtó egészére is vonatkoztatható ez a kifejezés, hiszen az erdélyi 
lapok mint regionális orgánumok, olyan erőt szeretnének képviselni, 
amelynek hangja egészen a fővárosig eljuthat. A lapok célja tehát az, hogy 
ne a pusztában elvesző hangként tűnjenek a semmibe, hanem konkrét célt 
érjenek, az olvasóközönséget buzdítsák. A K. Papp Miklós által indított 
néplap, a Jónás Lapja, pontosan erre a biblia képre épít. A lap azért indul, hogy 
a társadalom alsóbb rétegeit is megérintse, hogy olyanok is értesülhessenek 
a korabeli hazai történésekről, akik nem járatnak napi lapokat, illetve nem 
olvasnak folyamatosan, tehát az egyszerű népnek. 
10  Beköszöntő. i.m.
11  Wekerle Sándor az Otthon ünnepén elhangzott beszédét idézi a lap. Lásd bövebben 
Az Otthon ünnepe. Kolozsvár, 1894. nov. 13. 260. sz. 2. p. 
12  Gyalui Farkas: A hírlapokról. Kolozsvár, 1896. máj. 23. 117. sz. 3. p.
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A harci metaforák és a biblikus kép mellett számos más kontextusban 
is megjelenik a sajtó. A következő szövegrészlet, mely a Kolozsvárban lát 
napvilágot, több képet is megjelenít: „[…] a sajtót nem bohócnak tarjuk, hanem 
őrnek és tanítónak, ahol kell harcosnak, de orvosnak is, akinek gyógyítania 
kell a közélet sebeit.”13 E metaforák közül a legelterjedtebb az orvosláshoz 
köthető, az újságíró karakterét körüljáró diskurzusok is gyakran élnek ezzel 
a képpel. A sajtó mint viharokkal dacoló fa is megjelenik: „Véget kell már 
vetni e visszaéléseknek és meggátlásukra első sorban a saját tekintélye és 
méltósága érdekében maga a sajtó hivatott, ma a sajtó köteles. Tegye is meg, 
egyesült erővel, mert ha ez így foly tovább, a sajtó fáján élősködő férgek 
szétmorzsolják, megkorhasztják a viharokkal dacoló fát.”14 A viharokkal 
dacoló fa metafora nem annyira elterjedt, viszont annál inkább a viharokkal 
dacoló hajó, illetve hajós matafora. Igen gyakori az olyan megfogalmazás 
is, mely éltető napként és levegőként láttatja a sajtót.15 Találkoztam már 
olyan képpel is, mely csecsemőként ábrázolja, az olvasóközönség figyelmét 
megragadva, hogy a születendő gyermeket óvni, támogatni kell, hogy 
megerősödjön, mindezt egy új lap megjelenésére vonatkoztatva. 16

Összegzés helyett
 
 A 19. századi erdélyi sajtó célja az, hogy saját regionális helyzetét 
hangsúlyozza és javítsa, hol nagyobb, hol kisebb léptékű célokat fogalmazva 
meg. Megállapítható, hogy e két sajtóorgánum célkitűzése megmozgatja a 
korabeli erdélyi közéletet és élénk formálója a társadalmi eseményeknek, 
hiszen 
,,Hála a gondviselésnek, a sajtó szava még sohasem volt kiáltó szó a pusztában 
[…]”17. 

13  n.n. : Visszaélés a sajtószabadsággal. Kolozsvár, 1897. aug. 13. 183. sz. 1. p.
14  Uo.
15  Sajó Aladár− Róna Lajos (szerk.): Az újság, Budapest, 1902. 20−21. p.
16  Uo. 7. p.
17  K. Papp Miklós válasza Sámi Lászlóné levelére, melyben a háború által 
elpusztított franciák részére kezdi meg a gyűjtést. Lásd Sámi Lászlóné: Nyílt levél. Levelek a 
szerkesztőhez. Magyar Polgár. 1870. okt. 9. 119. sz. 2. p.
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A FELFEGYVERZETT VENUS 
ÁBRÁZOLÁSMÓDJAI A RÓMAI 

ÉREMVERÉSBEN A SEVERUSOK 
KORÁBAN

(KITEKINTÉSSEL A KATONAI 
ANARCHIA IDŐSZAKÁNAK ÉREM-

PROPAGANDÁJÁRA)

Barna Ferenc
Debrecen, Magyarország

Absztrakt

A Severus-dinasztia időszakában, ill. ezt követen, a katonai anarchia 
periódusában a római érem-propagandára a katonai témák erőteljes 
érvényesülése jellemző. Dolgozatomban azt vizsgálom, miként hat ez Venus 
ábrázolásai kapcsán, milyen képtípusokon jelennek meg a hadi/győzelmi 
tematika elemei (fegyverek, pálmaág, Victoria) az istennőnél.

Kulcsszavak: Venus, éremkép, fegyverek, Severusok, propaganda
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Bár a fegyverek meglehetősen szokatlan attribútumnak tűnnek 
Venus esetében18, az ókori művészetben mégsem ismeretlen megjelenítésük 
a szerelem istennőjével kapcsolatban. Már a görögöknél találkozhatunk 
példákkal arra, hogy Aphrodité fegyvereket tartva került ábrázolásra19, a 
rómaiaknál pedig a vonatkozó típusok a propagandában is jelentős szerepet 
kaptak.

Venus kultuszában már kezdettől erős volt az állami/politikai és a 
katonai aspektus20, a köztársaság válságának évtizedeiben pedig több politikus/
hadvezér személyes propagandájában is nagy hangsúlyt kapott az istennő: így 
Sullánál, Pompeiusnál és Caesar esetében.21 A római érem-propagandában 
először Caesarnál jelenik meg a felfegyverzett Venus ábrázolása22 (1. kép), 
majd Octavianus pénzein adatolható egy olyan képtípus, melynél az istennő 
hátulnézetben (meztelen felsőtesttel) látható, bal könyökével egy oszlopra 
támaszkodva, miközben baljában átlósan tartott sceptrum van, előrenyújtott 
jobb kezében pedig egy sisakot fog23 (2. kép). Balról, az oszlop mellé pedig 
egy pajzs van támasztva.

A típussal24 ismételten találkozhatunk az Augustust követő 
évszázadokban25 is — igaz, a pajzs gyakran elmarad a képről.26 Commodus 
uralkodását követően viszont eltűnik az ábrázolás a birodalmi éremverésből. A 
kutatás „Venus Victrix” típusként tartja számon, és nem csak az éremképeken 
jelenik meg, hanem gemmákon, bronztükrök hátán vagy éppen reliefeken is 
adatolható.27

18  Az istennő ikonográfiájáról összefoglalóan: Schmidt 1997.
19  Flemberg 1991, 43-107.
20  Így már Venus legelső, Róma városában álló templomát (a Venus Obsequens 
templomot) is egy háborúval lehet kapcsolatba hozni, de hasonló a helyzet Venus Erycina 
tiszteletével is (Flemberg 1991, 26, ill. Schmidt 1997, 192-193).
21  Hölscher 1967, 142-155.
22  Így egyebek mellett az az képtípus, melyen Venus balra nézve áll, előrenyújtott 
jobbjában egy kis Victoriát tart, bal kezében pedig sceptrumot, miközben bal könyökével 
egy globus tetején álló pajzsra támaszkodik (pl. Crawford 1974, 488.480/3 — a különböző 
katalógusokra történő hivatkozás során mindig ponttal elválasztva adom meg előbb a kötetbeli 
oldalszámot, majd a verettípus/ábrázolás katalógusszámát).
23  RIC I (2), 59.250, az ábrázolás a LIMC-ben: Schmidt 1997, 211.198.
24  Melyet Schmidt-Dick a kora császárkori éremképeken megjelenő női istenalakokat 
áttekintő művében a VENUS f1B/05 megjelölés alatt tárgyal (Schmidt-Dick 2002, 117).
25  Így pl. Titus (RIC II, 38.205, 116.3, 117.9 és 118.15), Faustina minor (RIC III, 
271.723) vagy Crispina (RIC III, 400, 290) pénzein.
26  Schmidt-Dick beosztásában: VENUS f1B/04 (Schmidt-Dick 2002, 116).
27  Schmidt 1997, 211-212.
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A típus ugyan eredeti formájában hiányzik a Severusok alatt (és azt 
követően) a birodalmi éremanyagból, különböző változataival és hatásával 
azonban továbbra is találkozhatunk. Mindenekelőtt egy olyan új képtípust 
kell megemlíteni, amely fő vonásainak nagy részében megegyezik a 
fentebb ismertetettel: Venus hátulnézetből látható, bal könyökével oszlopra 
támaszkodik, felsőteste meztelen, feje jobbra néz. Bal kezében azonban a 
sceptrum helyett egy átlósan tartott pálmaágat fog, előrenyújtott jobbjában 
pedig nem sisakot, hanem egy almát tart.28 A képtípus Iulia Domna veretei 
közt fordul elő (3. kép), főként Septimius Severus uralkodásának korai 
szakaszából29, a 196 előtti évekből — ez a Pescennius Niger, majd a Clodius 
Albinus elleni polgárháborúk időszaka. Egy verettípuson Septimius Severus 
előlapjával30 is adatolható a kép (4. kép), illetve Iulia Domna nevében verve 
Septimius Severus uralkodásának későbbi éveiben is felbukkan néha.31 
Ezt követően azonban csupán mintegy fél évszázaddal később, Salonina 
veretein jelentkezik ismét32 (5. kép), és ezzel végleg el is tűnik a birodalmi 
érempropagandából. A körirat minden esetben Venus Victrixet nevezi meg.

Ugyancsak sok szállal kötődik a „Venus Victrix” típus ikonográfiai 
hagyományaihoz egy másik új változat, melynél az a legfőbb különbség 
a korábbiakhoz képest, hogy az istennő szemből kerül ábrázolásra.33 Bal 
karjával oszlopra támaszkodik, kezében pálmaágat tart. Jobbját előrenyújtja, 
és sisakot tart benne. Egyes képeken teljesen fel van öltözve, máskor fedetlen 
felsőtesttel látható.  Még szorosabban köti a típust a korábbi változatokhoz, 
hogy Venus lábánál olykor egy pajzs is adatolható34 (6. kép), néhány képen 
pedig a pajzs mellett egy páncél/trophaeum, ill. Cupido kicsiny alakja 
is megfigyelhető35 (7. kép). Az ábrázolás kizárólag Septimius Severus 

28  A korabeli éremanyagban az alma és a globus ábrázolása sokszor nem különíthető 
el egymástól. Míg Venus kezében e tárgyat általában almának nevezzük, más isteneknél 
globusként azonosítja a kutatás, akkor is, ha az ábrázolásban nincs látható eltérés. 
29  Így RIC IV/1, 165.535-536, 207.842 és 207.846.Továbbá: RIC IV/1, 177.632-633 
és 177.633A. — Meg kell jegyezni, hogy a RIC-ben a hátlap képének leírása mindig pontatlan, 
hiányzik ugyanis annak jelzése, hogy az istennő hátulnézetből látható.
30  RIC IV/1, 136.350K.
31  RIC IV/1, 170.579 és 178.645A.
32  Cohen katalógusában: C. V, 510.133-135.
33  Schmidt-Dick beosztásában a VENUS f1A/10 típus (Schmidt-Dick 2002, 115).
34  Schmidt-Dick beosztásában: VENUS f1A/12 (Schmidt-Dick 2002, 115).
35  Schmidt-Dick beosztásában: VENUS f1A/11 és VENUS f1A/13 (Schmidt-Dick 
2002, 115).
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időszakában jelentkezik, a Iulia Domna nevében készített pénzeken.36 
További rokon ábrázolás37 (8. kép), amikor Venus testtartása és 

mozdulatai ugyan megegyeznek az előbb bemutatottal, de az istennő pajzsra 
támaszkodik, jobbjában pedig almát tart. A sisak ugyan most sem hiányzik 
a képről, de nem Venus tartja, hanem az istennő előtt álló kis Cupido. Ez 
a képtípus is Septimius Severus éremveréséből ismert: a Plautillát hirdető 
vereteken találkozhatunk vele.38 Később ebben a formában nem is adatolható 
többet, azonban Salonina pénzein39 megjelenik egy leegyszerűsített változata: 
ennél hiányzik az istennő mellől Cupido alakja (9. kép). A körirat mind 
Plautilla, mind Salonina esetében mindig Venus Victrixet hirdeti, Saloninát 
követően pedig ez a leegyszerűsített változat sem igazolható többet a 
birodalmi éremanyagban.

E három, Septimius Severus idején megjelenő típus legfőbb közös 
vonása a pálmaág felbukkanása Venus kezében. A pálmaág szokatlan elem 
Venus ikonográfiájában, a császárkori éremanyagban máskor nem adatolható 
ábrázolásain40 ― mint attribútum leginkább Victoriához köthető: megjelenése 
így a győzelmi szimbolikát erősíti, összhangban a Venus Victrix körirattal.

Persze, a Venus és Victoria közti kapcsolat nem újdonság az érem-
propagandában, elég Caesar (fentebb említett) pénzeire gondolni, melyeken 
Venus egy kis Victoriát tart kezében. A képtípus változatai a császárkorban 
is adatolhatóak, a 2. sz.-ban ismételten találkozhatunk velük.41 Egy változat 
pedig a Severus-korban is felbukkan: Venus balra nézve áll, bal könyökével 
egy sisak tetejére helyezett pajzsra támaszkodik, bal kezében egy (átlósan 
tartott) sceptrumot fog, előnyújtott jobbjában pedig Victoria kicsiny alakja áll42 
(10. kép). A típus Caracalla pénzein jelentkezik43, a köriratban pedig ezúttal 
36  RIC IV/1, 171.581, 178.647 és 211.888-890.
37  Schmidt-Dick beosztásában: VENUS f1A/05 (Schmidt-Dick 2002, 114).
38  RIC IV/1, 270.369, 309.579 és 309.582.
39  C. V, 509.130 ― az 509.131 annyiban különbözik, hogy az istennő lábainál egy 
fogoly is látható. A két típus a RIC-ben együtt szerepel a RIC V/1, 115.68 jelzéssel, a 260 előtti 
időszakra datálva.
40  A köztársaság korában viszont megjelenik Venus mellet: így Crawford 1974, 
443.419/1c, ill. (Cupido kezében): Crawford 1974, 373.359 és 474.463/5a-b.
41  Így Hadrianusnál: RIC II, 372.279. Valamint Faustina minor pénzein: RIC III, 
93.495, 191.1367 és 193.1389. Továbbá RIC III, 272.733-734, 272.736, 347.1678-1679, 
348.1681-1682 és 348.1688. Illetve Lucilla nevében: RIC III, 276.786-787 és 354.1762. ― A 
sceptrum gyakran elmarad az ábrázolásról.
42  Schmidt-Dicknél: VENUS f1A/20 (Schmidt-Dick 2002, 116).
43  RIC IV/1, 259.310a-b, 259.311a-d, 308.574, 308.575A és 308.577a-b.
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is Venus Victrix megnevezése olvasható. Az ábrázolás Caracallát követően 
eltűnik a birodalmi éremanyagból. A későbbikben ugyan még találkozhatunk 
olyan ábrázolással. melynél a szerelem istennője állva jelenik meg, kezében 
egy Victoriaként azonosítható alakot tartva, ez azonban már jelentősen eltér 
a korábbi képtípustól. Venus balra nézve áll, jobbjában Victoria, bal kezében 
pedig alma van44 ― sceptrum, pajzs vagy sisak nem adatolható a képen, bár 
a körirat Venus Victrixet hirdeti (11. kép). E változat Carinus és Numerianus 
pénzein jelentkezik, más esetben sem uralkodásuk előtt, sem pedig az után 
nem adatolható — a római éremverésben ez egyben a legkésőbbi példa a 
kezében Victoriát tartó Venus megjelenítésére.

A felfegyverzett Venus ábrázolásának azonban egyéb típusai is 
vannak a 3. sz.-i éremanyagban. Így már Caracalla pénzein45 találkozunk 
egy olyan változattal, melynél a balra nézve álló Venus bal könyökével 
pajzsra támaszkodik, baljában átlósan tartott sceptrumot fog, előrenyújtott 
jobbjában pedig sisak van. Az istennő lábánál, jobbról és balról egy-egy 
kis ülő alak látható: két hadifogoly46 (12. kép). Hadifoglyok megjelenítése 
bevett gyakorlat a római érem-propagandában, gyakran találkozhatunk velük 
pl. trophaeum-ábrázolásoknál. Ez a képtípus azonban új elem a korszakban, 
Caracallát megelőzően nem adatolható Venus kapcsán — és ebben a 
formában később sem találkozhatunk vele. Igaz, leegyszerűsített változata, 
melyről a foglyok alakja már hiányzik (13. kép), ismételten felbukkan a 3. 
század későbbi évtizedeiben is.47 A köriratban ezúttal is mindig Venus Victrix 
megnevezése olvasható.

Egy másik változat abban különbözik ettől, hogy Venus bal kezében 
nem sceptrumot, hanem dárdát tart (14. kép). Ezzel az ábrázoláson teljessé 
válik a katonai szféra dominanciája, hiszen immár minden, Venus mellett 
látható tárgy (sisak, dárda, pajzs) közvetlenül a hadakozáshoz köthető. E 
képtípus a 3. sz. közepén kap nagy szerepet.48

44  Carinus (Caesarként): RIC V/2, 157.154. Carinus (Augustusként): RIC V/2, 
168.230-232, ill. Numerianus (Augustusként): RIC V/2, 195.405-406. Itt kell megjegyezni, 
hogy Carinus vereteinél a RIC Cupidóként határozza meg a Venus kezében álló alakot, ennek 
azonban a képek ellentmondanak: egy női ruhát viselő, kezében koszorút tartó alak látható, 
amely így leginkább Victoriával azonosítható.
45  RIC IV/1, 259.312a-d.
46  Schmidt-Dick beosztásában: VENUS f1A/16 (Schmidt-Dick 2002, 115).
47  Így pl. Gallienus vagy Salonina pénzein. Előbbinél l. RIC V/1, 156.289, utóbbinál: 
RIC V/1, 198.67 — a RIC mindkét típust a 260 utáni évekre datálja.
48  Így pl. Valerianus (RIC V/1, 55.222), Gallienus (RIC V/1, 186.621 és 189.660-661 
— mindegyik a 260 utáni évekből) vagy Salonina (RIC V/1, 200.86 — 260 után) pénzein.
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Más darabokon (így pl. Iulia Mamaeánál49 és Magnia Urbicánál50) 
továbbra is sceptrum szerepel, azonban az istennő függőlegesen tartja azt, 
miközben a pajzs nem a bal könyöke alatt látható, hanem jobb lábához van 
támasztva (15. kép).

Mindezt áttekintve azt láthatjuk, hogy a Severusok idején több 
új képtípus is adatolható Venus kapcsán, melyeken az istennő katonai 
és győzelmi szimbólumokkal (fegyverekkel, pálmaággal, Victoriával), a 
victrix melléknevet viselve szerepel. Bár a megjelenő elemek többsége nem 
előzmények és párhuzamok nélküli Venus ikonográfiájában, kombinációik 
mégis új ábrázolási formákat eredményeznek ― a pálmaág (Venus esetében 
előzmények nélküli) felbukkanása pedig különösképp’ hangsúlyozza a körirat 
által is képviselt győzelmi kontextust.

E típusok többsége csupán rövid életű az érem-propagandában, 
hatásuk azonban később is kimutatható: egy-egy előfordulásukkal, ill. 
leegyszerűsített változataikkal évtizedek múlva is találkozhatunk, miközben 
az (ezen képtípusok által is képviselt) katonai tematika minden korábbinál 
nagyobb szerepet kap az éremverésben ― és így Venus ábrázolásain is.
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Abstract

Most armed forces of the world do employ military chaplains to provide the 
necessary spiritual support on the battlefield or even during the peacetime 
service. Austria-Hungary acted likewise by setting up its own military 
chaplaincy system, which has proven to be extremely useful during World 
War I. During this war, a large number of Jewish soldiers were enlisted in 
the different armed forces of the Austro-Hungarian Empire, and they were 
supported by field rabbis from the very beginning of the conflict. In my study 
I would like to provide a resume of this structure and offer an insight into 
the very important work conducted by military chaplains – rabbis, in this 
particular case – in state of war.

Keywords: rabbi, military chaplaincy, world war I. Jewish soldiers, Austria-
Hungary
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Introduction

There is an old saying; in the middle of a battle, every soul finds his own way 
to God, no matter which religion he belongs to. In this regard, there is no 
difference between János Kovács, who is asking Jesus Christ to forgive his 
sins, or Salamon Schwartz, who is praying for the help of Adonai Tzevaot.51 
Field-Marshall Archduke Joseph52 wrote to Miksa Szabolcsi, editor of the 
Jewish-Hungarian periodical Egyenlőség53: „I have seen myself that many 
of the finest heroes are Hungarian Jews...” The Hungarian Jewry took its 
share from the battles of the Great War, they were enlisted in masses into 
the units of the Armed Forces. Just as any other Christian or Muslim soldier, 
they equally needed spiritual assistance while serving in the frontline. During 
peacetime, no military rabbis were officially employed in Austria-Hungary, 
however each garrison kept contacts with the local rabbis, and whatever 
support was necessary, it was provided by the nearby Jewish communities. 
When the war broke out, this comfortable solution was no longer adequate, as 
the army needed to provide spiritual leadership for their Jewish soldiers under 
special conditions – in the middle of a fierce war. 

The Beginnings of the Service of Rabbis in the Armed Forces

The presence of rabbis in Austria-Hungary’s military dates back to the 1848-
1849 Revolution and War of Independence. Around eighteen-thousand Jews 
fought in the hungarian Honvéd Army, and were looked after by local rabbis, 
who also volunteered to join the army, as none were officially comissioned. 
Rabbi Leopold Löw is generally considered to be the first field rabbi, but 
he never received an official appointment54; the one and only officially 
comissioned field-rabbi was Ignác Einhorn, who was appointed by General 
György Klapka, Commander of the Fortress of Komárom, on the 11th of 

51  Adonai Tzevaot  is one of the many name in the Bible to refer to God; literally it 
means Lord of the Armies.
52  Joseph August Viktor Klemens Maria von Habsburg-Lothringen, Archduke of 
Austria, Royal Prince of Hungary and Bohemia (9 August 1872 – 6 July 1962) was one of 
most acknowledged commanders of the austro-hungarian armed forces during the war; after 
the collapse of the Empire, he became Governor of Hungary for a short period.
53  Egyenlőség (Equality) was a hungarian jewish weekly, launched on 5. November 
1882 by Mór Bogdányi. It was edited from 1884 by Miksa Szabolcsi (1857-1915) and after his 
death his son, Lajos Szabolcsi took over the editorial tasks.
54  Borovi, J.: A tábori lelkészet Magyarországon, p. 64.
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September, 184955. After the fall of that uprising, Hungarian Jews were 
enlisted to the Imperial Army, and their needs were once again supported by 
local civilian rabbis. 

After 1849, until 1914, there were no officially appointed field-rabbis in the 
active service at all, except for the short period during the wars in 1866, when, 
as per the orders of the Emperor, two rabbis were nominated as Feldprediger 
– field-preachers to the Northern and Southern fronts56. 

Serious changes were implemented in the structure of the military chaplaincy 
after 1867. The territory of Austria-Hungary was divided into seventeen 
military districts, each district being one army corps. Later the military 
districts of Upper Austria and Pétervárad were abolished, and the dual-
monarchy consisted of only fifteen military districts, until an additional 
one was added, after the occupation of Bosnia and Herzegovina. A military 
chaplain was appointed to each district, or to each army corps, and the sixteen 
military chaplains and one full-time field-mufti were headed by an apostolic 
field-vicar57. 

At the time of war, he was the leader of the chaplains of the national armies 
as well, however, a separate chaplaincy (Magyar Királyi Honvédlelkészet) 
was created for the Royal Hungarian Honvéd Army, and another one for the 
austrian k. k. Landwehr as well. The Roman Catholic apostolic field-vicar – 
practically a bishop – was the commander-in-chief of the whole structure, and 
commanded the protestant chaplains, the field-muftis, and the field-rabbis as 
well.

In case of Hungary, according to the Law of the Armed Forces58, every 
rabbi, graduating from the rabbinical seminary of Budapest or Pozsony, was 
allowed to apply for field-rabbi in reserve status, if they met the following 
qualifications: 

55  Zakar, P.: A magyar hadsereg tábori lelkészei 1848-49-ben, p. 65.
56  Melichár, K.: A katonai lelkészet az Osztrák-Magyar Monarchia közös 
hadseregében és a honvédségnél, p.51.
57  Borovi, J.: op. cit. p. 82.
58  1889. VI. tc. /Véderőtörvény/, §. 29, section 2.



40

· Possessed an at least cum laude level degree 
· Were younger than forty years of age 
· Led a morally unquestionable life 
· Had Hungarian citizenship and good command of Hungarian language 
· Were physically fit 
· Served at least three years in active duty as a civilian rabbi

During the Time of War

In July 1914, there were eleven field-rabbis in reserve within the Royal 
Hungarian Honvédség, and they were called into active duty immediately 
at the beginning of the war. This number later increased, and during the 
1914–1918 conflict, a total of eighteen rabbis served within the Honvédség 
(although there were never more than thirteen serving at one time59).

The Imperial and Royal Army was a much larger corps than the hungarian 
Honvéd Army, so the K. u. K. Israelitische Militärseelsorge (Imperial and 
Royal Israelite Military Chaplaincy) needed more rabbis. At the beginning of 
WW I. there were only nine field-rabbis in reserve belonging to the army, but 
this number later significantly increased. The army needed so-called assistant 
field-rabbis (enlisted civilian rabbis without previous field-rabbi in reserve 
status), and finally in 1918 there were twenty officially appointed field-rabbis, 
and 57 +1)60 assistant field-rabbis in the Imperial and Royal Army, making 
a total of ninety-six field-rabbis serving with the Austro-Hungarian armed 
forces during the war. All of them received a 9th grade officer status61, making 
them equivalent to army captains.

Field-rabbis provided spiritual support to soldiers during time of war, 
wherever and whenever they were called upon to do so. They held funeral 
speeches, supported the officer corps in keeping up the soldiers’ morale, 
and also supported the families of the fallen heroes. They had a number 
59  The best source to follow up the changes and the actual rabbis in service is the 
yearbook /Schematismus/ of Royal Hungarian Honvéd Army and the K. u. K. Heer and the 
Kriegsmarine.
60  László Saager as an active field rabbi is mentioned only the memoires of 
Feldsuperior Géza Váradi; his name is not appearing in any Schematismus or other document 
so far.
61  Borovi, op. cit. p. 93.
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of administrative duties as well – issuing death, and sometimes marriage 
certificates, and assisting the censors of the field postal services in case of 
letters and postcards written in Yiddish, or Hebrew.
One of the most important holidays of Judaism is the Shabbat. During a war, 
especially on the frontline, the religious prohibition of work and usage of 
fire was understandably abolished, as the rabbis all agreed that in that case 
the rule of pikuach nefesh62 precedes the taboos of Shabbat. Considering the 
small number of rabbis in both the K. u. K. Heer and the hungarian Honvéd 
Army, it was virtually impossible to ensure the presence of a rabbi on every 
Shabbat, however, that was not necessarily required. The Jewish custom 
allows capable and wise men to lead the prayers, along with ten or more other 
jews being present. 

Another important pillar of Judaism is the kashrut – the sum of the Jewish 
dietary laws. The complex rules and rituals were very difficult to follow in 
the trenches, although it was common that most orthodox soldiers would 
rather go hungry than eat treif (non-kosher) food. The field-rabbis helped as 
much as possible to provide kosher food, but generally these rituals were also 
abolished during the time of war. In certain cases, a Jewish shakter, a ritual 
butcher, was called into service with regiments that had considerable numbers 
of Jewish soldiers, such as the 11th and the 12th Honvéd Infantry Regiments. 
On the feast of Pesach, the Jewish Passover, when Jews may not own, eat or 
benefit from chometz63 they required regular supplies of matzo for ritual and 
everyday meal purposes as well. The rabbis were allowed to organise the 
production or the purchase of matzo for those soldiers who needed it.

Field-rabbis were also responsible for the spiritual assistance of captured 
Jews of enemy nations. Large numbers of Jewish soldiers became POWs 
in Austria-Hungary, mainly from the Russian Army. As per the reports of 
Egyenlőség64, Russian POWs celebrated the birthday of the king of Hungary 
in the POW Camp near Esztergom-Kenyérmező, and prayed for him from the 

62  The commandment of „saving a soul”, which outrules any other commandment.
63  Chometz is made from one type of grain, combined with water is left to stand for 
longer than eighteen minutes. Regular bread, or any similar product, which were staple foods 
for soldiers, are not allowed to be eaten or even touched or posessed for the eight days of 
Passover.
64  Egyenlőség, 25/02/1916. p. 5.
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Hungarian/Hebrew prayer book, which was distributed among them by the 
field-rabbis. 

A Portrait of Rabbi dr. Samuel Lemberger

Most of the field-rabbis held civilian positions somewhere in Austria-
Hungary, they corresponded with their communities, families; many of them 
published articles in several periodicals, writing about the horrors of war, 
and the heroism of their Jewish comrades. These rabbis in uniform became 
famous, and considerable articles were published about the most popular 
ones, such as Dr. Samuel Lemberger, who served in the frontline during the 
bloodiest battles in Galicia, and was also present at the breakthrough near 
Gorlice. 

Dr. Lemberger was a civilian rabbi in Pozsony-Szentgyörgy65, and he became 
one of the most decorated field-rabbis of the Royal Hungarian Honvéd 
Army. He applied for a field-rabbi in reserve position after graduating from 
the rabbinical seminar of Pozsony, and his request was accepted, leading to 
Lemberger’s appointment to the 39th Honvéd Infantry Division on May 1st, 
1910. Commanders of this famous division were Lieutenant-General Imre 
Hadffy de Livno, and Major-General Balázs Dáni de Gyarmata. He went 
to the Northern front on August 1st, 1914, and took part in several battles 
in Galicia in 1914, 1915, and 1916; in 1917 he was sent to Transylvania.  
His supreme commander (Colonel Béla Balassa, divisional chief-of-staff ) 
described him in his personal file66 as follows: 

“He is a self-determined, strong personality. Very well educated, fine-
mannered chaplain. He can work easily by himself, absolutely indefatigable 
and tireless. He supported his fellows with spiritual services in the middle 
of strong enemy fire, and has proven calmness and personal bravery under 
these circumstances. As a field-rabbi, he has outstandingly qualified himself 
in every possible way, the soldiers have great trust in him. Among the officer 
corps, he is a very popular comrade.” 

Dr. Lemberger was awarded with the following orders and medals during his 
65  Now Svätý Jur pri Bratislave, Slovakia.
66  Előjegyzési lap, HL. Akvi. 14.257.
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service: Knight’s Cross of the Order of Franz Joseph with Swords, Golden 
Merit Cross with Crown, both on the ribbon of the Military Merit Cross, 
Military Jubilee Cross 1908, Officer’s 2nd Class Badge of Honour of the Red 
Cross with War Decoration, and the Charles Troop Cross. 

Dr. Lemberger was only one of the many brave rabbis who served as true 
successors of the Maccabees, and embodied hungarian virtue combined with 
jewish faithfulness and devotion to the Creator of the Universe.
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KÍSÉRLET EGY 19. 
SZÁZADI MEZŐVÁROS 
VONZÁSKÖRZETÉNEK 

MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

Bozó-Szűcs Diána
Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi 

Doktori Iskola II. évfolyam, 
Eger, Magyarország

Absztrakt

Kutatási témám Aszód 19. századi mezőváros komplex társadalomtörténeti- 
mikrotörténeti elemzése. Jelen dolgozat is ehhez a kérdéshez kapcsolódik, a 
település vonzáskörzetének megállapítására tesz kísérletet. A vonzáskörze
tet nem gazdasági, hanem kulturális megközelítésből kívánom megragadni, 
méghozzá a város középiskolájának beiskolázási kerületén keresztül. Feltéte
lezem, hogy a tágabb kulturális, beiskolázási körzetnek nem kell egybeesnie 
a város gazdasági, piaci vonzáskörzetével. Főleg azért sem, mert az iskola 
vonzáskörzetében kiemelkedő szerepet kap a felekezeti funkció, főleg egy 
protestáns iskola esetében. Felhasznált forrásaim az 1833-62 között keletke
zett iskolai anyakönyvek, melyekben a diákok lakhelye is feljegyzésre került. 

Kulcsszavak: Aszód, latin iskola, vonzáskörzet, mezőváros, társadalomtör
ténet
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Bevezetés

Aszód Pest-megye északi részén helyezkedik el, a Gödöllői Dombság tövében. 
Egykor a Podmaniczky család birtoka volt ez az evangélikus többségű me
zőváros, mely azonban felekezetileg és nemzetiségileg sem homogén. Az 
evangélikusok mellett katolikusok és zsidók is éltek itt. Az evangélikusságot 
szlovákok és németek alkották, az itt élő magyarok pedig katolikusok voltak. 

Aszód a Kassa felé vezető, kereskedelmi szempontból kulcsszerepet játszó 
országút mentén helyezkedik el, az Északi-középhegység és az Alföld közötti 
sávban található. Szűkebb értelemben véve pedig Galga mentén fekszik, an
nak piaci központjának szerepét is ellátja, emellett, és ettől nem függetlenül 
a korban a Podmaniczky család uradalmi központja. Azonban a gazdasági ér
telemben vett, piaci vonzáskörzet helyett vizsgálatomban a kulturális vonzás
körzet megállapítása a célom, illetve ennek változásait kívánom bemutatni, 
így Aszód szellemi jelentőségét ismerhetjük meg. Mivel az aszódi középisko
la evangélikus intézmény, így rálátást kaphatunk a városnak a magyarországi 
evangélikusságon belül betöltött szerepére is. 

Az aszódi latin iskolát 1727-ben alapították, az észak- Pest megyei és 
dél-nógrádi evangélikus értelmiségi utánpótlása volt a célja. Az iskola a 19. 
század első felében latin iskolaként funkcionált, ami annyit jelentett, hogy 
a teljes középiskola elvégzéséhez 67Aszódon kapott képzésen túl még két 
évet kellett tanulni, ezeket felvidéki kollégiumokban és líceumokban tehet
ték meg a diákok. 1854-ig működött latin iskolaként az intézmény, ekkor 
a középiskolákat egységesítő rendelet, az Entwurf változást hozott, mivel a 
szabályozás kritériumainak nem tudott megfelelni az iskola, ezért az említett 
évben magániskolává, majd 1858-ben elemi iskolává minősítették.68 1863-
tól algimnáziumként működhetett tovább, a Dualizmus korában pedig ismét 
virágzásnak indult az intézmény. 69

Az iskola egyik kiemelkedő tanára, Koren István 1833-1862 között egy anya
könyvbe vezette a diákok adatait. Apjuk neve és foglalkozása mellett szüle

67  Asztalos István: Az aszódi evangélikus középiskola története 1728-1948. Aszód, 
2003. 61.o
68  Asztalos István: Az aszódi evangélikus középiskola története 1728-1948. Aszód, 
2003. 102.o
69  Asztalos István: Az aszódi evangélikus középiskola története 1728-1948. Aszód, 
2003. 128.o
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tési helyük és lakhelyük is olvasható a forrásban, így könnyen megállapítha
tó az iskola vonzáskörzete ebben az időszakban. Ekkor, 1833-62 között 487 
diák járt az iskolába, ők 118 településről érkeztek.70

Az iskola diákjairól a kiegyezés utáni időszaktól is maradtak fenn anyaköny
vek, azonban a vizsgálatot tervemmel ellentétben nem tudtam a Dualizmus 
korára kiterjeszteni, mivel ezek a források csak a diákok születési helyét em
lítik meg, a lakhelyük nincs feltüntetve, így az eredmények torzak lennének. 
Emiatt csak az 1833-62 közötti időszakot ismerhetjük meg. 

Az iskola vonzáskörzete

1833 és 1862 között Bars, Békés, Esztergom, Fejér, Heves, Hont, Liptó, Nóg
rád, Pest-Pilis-Solt, Sáros, Veszprém vármegyékből, és a Jászkun-területről 
iratkoztak be diákok az aszódi latin iskolába.

1. ábra. A diákok lakhelyének megyék szerinti megoszlása

- 70  PMTd 91.101.1,Matricula, iskolai anyakönyv 1833-1862 PMTd: Petőfi 
Múzeum Történeti dokumentációs gyűjteménye
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Mint az ábrán is látható, az aszódi latin iskola diákjainak 77% volt pest-me
gyei, 16%-uk Nógrád-megyei, a maradék 7% adja ki az összes többi megyét. 
Összesen diákok 35%-a aszódi. Tehát az iskola diákjai főleg Pest és Nógrád 
megyéből jártak Aszódra, a többi megyéből érkezők aránya nem számottevő.

A szemléltetés kedvéért szétbontottam a vizsgált időszakot, az 1848-as év 
mentén. Így 1833-47, valamint 1848-62 közötti időszakokat hasonlítok össze. 

2. ábra. A diákok lakhelye 1848 előtt

A diákok lakhelye 1848 előtt
Település Vármegye Diákok száma távolság km

Aszód Pest-Pilis-Solt 80  
Pest Pest-Pilis-Solt 16 20-50

Domony Pest-Pilis-Solt 8 0-20
Szirák Nógrád 8 20-50
Acsa Nógrád 6 20-50
Bér Nógrád 6 20-50

Csővár Nógrád 6 20-50
Penc Nógrád 6 20-50
Pécel Pest-Pilis-Solt 5 20-50

Rákoskeresztúr Pest-Pilis-Solt 5 20-50
Szentmártonkáta Pest-Pilis-Solt 5 20-50

Hévízgyörk Pest-Pilis-Solt 4 0-20
Abony Pest-Pilis-Solt 3 50-100
Alberti Pest-Pilis-Solt 3 20-50
Bénye Pest-Pilis-Solt 3 20-50
Cegléd Pest-Pilis-Solt 3 50-100

Galgagyörk Pest-Pilis-Solt 3 0-20
Iklad Pest-Pilis-Solt 3 0-20

Nagykökényes Nógrád 3 0-20
Pilis Pest-Pilis-Solt 3 50-100



49

Ráczkeresztúr Pest-Pilis-Solt 3 100-
Tápiószele Pest-Pilis-Solt 3 50-100
Tóalmás Pest-Pilis-Solt 3 20-50

3. ábra. A diákok lakhelye 1848 után

A diákok lakhelye 1848 után
Település Vármegye Diákok száma Távolság km

Aszód Pest-Pilis-Solt 91 0
Acsa Nógrád 4 20-50
Bag Pest-Pilis-Solt 4 0-20

Hévízgyörk Pest-Pilis-Solt 4 0-20
Pécel Pest-Pilis-Solt 4 20-50

Vanyarc Pest-Pilis-Solt 4 20-50
Cegléd Pest-Pilis-Solt 3 50-100

Pest Pest-Pilis-Solt 3 20-50

Az itt látható táblázatok ennek a két időszaknak azon településeit szemlélte
tik, ahonnan a legtöbb diák járt Aszódra. 1848 előtt 81 különböző városból 
illetve faluból iratkoztak Aszódra a diákok, ez a szám 1848 után csak 57. A 
táblázatokban azokat a településeket jelöltem, ahonnan legalább 3-an jártak 
Aszódra a vizsgált időtávban. 1848-tól nő a helybéli diákok száma. A tel
jes vizsgált időszakban a diákok 35%-a volt helybéli. A diákok száma nem 
koncentrálódik egy településre, 1-1 faluból és városból csak néhánya jöttek, 
ők általában a távolabbi települések evangélikus értelmiségi családok gye
rekei, illetve közelebbi településekről kézművesek és kereskedők és néhány 
földműves járatta ide a gyerekét. A 20-50 km-nél távolabbról járók általában 
evangélikusok, illetve néhány református fordul elő közöttük. A közelebbi 
településekről érkezők között találhatunk katolikusokat, a zsidók pedig csak 
helybéliek. Mint láthatjuk, az első vizsgált másfél évtizedben Pestről érkezett 
a legtöbb nem helybéli diák, de az ő számuk sem olyan magas, hogy elszívja 
a diákságot a pesti evangélikus iskolától. Azonban mindenképp megjegyzem, 
hogy a pesti diákok szinte mindannyian evangélikusok, a 19 diákból egy ka
tolikus, ő 1848 után iratkozott be az iskolába. 
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1848 előtt 22 olyan települést találunk, ahonnan háromnál több diák érkezett, 
ebből 5 település található a város 20 km-es körzetében. A 20-50 km-es távol
ságban lévő városok száma 11, 50-100 km-es körzetben két olyan települést 
találunk, ahonnan három, vagy annál több diák járt Aszódra. A 100 km-nél 
nagyobb távolságban nem volt olyan település, ahonnan kettőnél több diák 
járt Aszódra. Tehát ezek az eredmények azt mutatják, hogy a 20 és 50 km kö
zötti távolság az, ahonnan a legtöbb diák érkezik. Az 1848 utáni időszak vizs
gálatakor láthatjuk, hogy megcsappan a diákok létszáma. Azonban az 1848 
utáni időszakban is a 20-50 km-es távolságból érkeztek a legtöbben, bár ez a 
szám már jóval szerényebb, mint az ezt megelőző évtizedekben.

A következő ábrákon azt próbáltam szemléltetni, hogy a két vizsgált időszak
ban milyen távolságból mekkora arányban érkeztek a diákok. Mivel célom, 
hogy Aszód vonzáskörzetét ismertessem, ezért a helybéli diákok nincsenek 
benne a vizsgálatban, arányukat és számukat már ismertettem.

4. ábra. A települések távolsága 1848 előtt
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5. ábra. A települések távolsága 1848 után

A 20 km-es körzetből járók aránya egységesen 12% mindkét időszakban. Ez 
az arány 1848 előtt 9, utána 5 települést takar, az egész vizsgált időszakot 
tekintve pedig 9 településről beszélünk. Aszód 20 km-es körzetében 23 tele
pülés található, ezek katolikus és evangélikus falvak. Talán ez az oka, hogy 
ebből a körzetből sokkal kevesebben járnak az aszódi iskolába, mint távo
labbról, hiszen az aszódi középiskola elsősorban az evangélikusok iskolája 
volt. A 20 km-es körzetből mindenképpen megemlíteném Domonyt, Ikladot, 
Hévízgyörköt és Galgagyörköt. Ezek mind Galga-menti települések. 20-50 
km-es távolságra 1848 előtt 35, 1848 után pedig 23 olyan település található, 
ahonnan jártak diákok Aszódra. Arányuk 46 illetve 56%. Látható, hogy ebből 
a körzetből került ki a legtöbb település. Ennek az lehet az oka, hogy É-Ny-i 
irányban ebben a távolságban sok evangélikus többségű település található. 
Ilyenek Acsa, Bér, Penc, Tótgyörk, vagy Felsőpetény. 

50-100 km-es távolságból 1848 előtt 25 települést találunk, ami 33%-os 
arányt tesz ki, ez az arány 13%-ra csökken 1848 után, tehát csökken a szülők 
hajlandósága távolról Aszódra íratni a gyermeküket, ezáltal az iskola, illetve 
a város vonzáskörzete is kisebb lesz. Szécsényfelfalu, Bodony, A Hont-me
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gyei Záhorce/ Erdőmeg Gede mind olyan települések, ahonnan 1848 előtt ill. 
után is iratkoztak be diákok ebből a távolságból. 100 km-nél távolabbról az 
egész időszak alatt elvétve találhatunk diákot, 1848 előtt 7 ilyen távoli telepü
lésről iratkoztak be diákok, 1848 után csak 2-ből. A Nógrád megyei Borosz
nok és a Pest-Pilis-Solt megyei Ráckeresztúr az a két 100 km-nél távolabbra 
lévő település, ahonnan 1848 után is iratkoznak be diákok.

6. ábra. Az iskola vonzáskörzete 1848 előtt

7 ábra. Az iskola vonzáskörzete 1848 után
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A fenti térképeken az iskola vonzáskörzetét szerettem volna ábrázolni. 
A diákok lakhelyét jelöltem be mindkét térképen. Az 1848 előtti képen 
láthatjuk, hogy sok olyan település van, ahonnan csak egy-egy diák érkezett a 
Galga-menti mezővárosba, és gyakoriak azok a városok és falvak is, ahonnan 
csak 2-5 tanuló járt be. Azonban az iskola vonzáskörzete elég nagy területet 
érint, a Tisza és az Ipoly vonaláig ér el. Pesttől délre már nem, vagy alig érinti 
a Duna-menti településeket, viszont a Tápióság az iskola vonzáskörzetébe 
tartozik. Nyugaton pedig Heves megye látszik határt képezni, ennek a me
gyének a délnyugati részén van a vonzáskörzet határa.

 A másik térképen az 1848 utáni állapotot láthatjuk. Ekkor sokkal kisebb te
rületet érint az iskola vonzáskörzete, az Ipoly-menti és a Tápió-menti tele
pülések megmaradnak, illetve a közvetlenül Aszód környékén elhelyezkedő 
települések adnak 1-1 diákot az iskolának. Azok a települések, ahonnan 2-nél 
több diák érkezik nem feltétlenül az Aszóddal szomszédos helységek, hiszen 
Pécel, Pest, Vanyarc, valamint Cegléd is köztük van.  5-nél több diák azonban 
már egy területről sem érkezik.

Az iskola és a város vonzáskörzetének megértéséhez, annak értelmezéséhez 
fontos az eredmények összehasonlítása más ilyen jellegű vizsgálatokkal. Mi
vel hasonló vizsgálatokat a dunántúli iskolákkal kapcsolatban végeztek, A 
soproni evangélikus és katolikus középiskolákra esett a választásom.

Sasfi Csaba a soproni evangélikus líceum és a katolikus gimnázium össze
hasonlításával próbálta a vármegye középiskolázási viszonyait vizsgálni. 
71A soproni evangélikus iskola az aszódi latin iskolával ellentétben az összes 
középiskolai osztályt oktatta, valamint akadémiai képzéssel is rendelkezett. 
Sasfi Csaba azonban csak hat osztályt vizsgál az elemzésében, a katolikus 
iskolával való összehasonlíthatóság kedvéért, így könnyedén összehasonlít
hatóak az eredmények az aszódi latin iskolával. Azonban mivel a soproni 
evangélikus iskola képzési palettája szélesebb, ezért sokkal több diákot vonz 
az iskola, mint az aszódi intézmény. 

71 Sasfi Csaba: Gimnazisták és társadalom Magyarországon a 19. század első felében, 
Budapest, 2013. 238.o



54

8. ábra. Összehasonlítás két dunántúli középiskolával72

1843/44
 Aszódi ev. Soproni ev. Soproni rk.
Helyi 20,3% 28,10% 32,60%
Megyei 45,8% 23,30% 41,60%
Szomszédos megyék 23,7% 35% 14,70%
Egyéb megyék 10,2% 13% 9%
Külföld 0,0% 0,50% 2,10%
Összesen 100,0% 100,00% 100,00%
Diákok száma 59 203 190

Az eredményeket a következő táblázatban foglaltam össze. Az 1843/44-es 
év adatait használtam, az eredményeket arányszámokban tüntettem fel, csak 
a diákok száma elemszám. Mint láthatjuk, Aszód sokkal kevesebb diákot 
vonzott, ez az iskola funkciójából (latin iskola) is következik, illetve a pes
ti evangélikus gimnázium és a felvidéki iskolák viszonylagos közelsége is 
magyarázhatja ezt. A vizsgált tanévben aszódon a legkisebb a helyi diákok 
aránya, a soproni katolikus iskolában a legmagasabb, a diákok egyharmadát 
teszik ki helybéliek. Azonban a megyebeliek aránya már Aszódon a legma
gasabb, 45%. A helyiek és a megyebeliek arányát tekintve Aszód és a soproni 
katolikus gimnázium aránya is 70% körül van, a soproni evangélikus iskola 
diákjainak majdnem 50% más megyéből származik. A szomszédos megyék 
alatt Aszód esetében a Pest-Pilis-Solt vármegye északi részével érintkező 
megyéket és a Jászkun Kerületet értem, itt is a két soproni iskola között 
találhatóak az aszódi eredményei, a katolikus iskolánál nagyobb arányú 
diákságot vonz más megyéből az iskola, azonban az soproni evangélikus 
középiskola megelőzi. Összességében láthatjuk, hogy habár a diáklétszámok 
közötti különbség megnehezíti az eredmények megítélését, úgy tűnik, hogy 
az aszódi evangélikus latin iskola a soproni katolikus iskolánál nagyobb 
arányban vonzza a távolabb lakó diákokat, azonban a soproni evangélikus 
iskola eredményeitől lemarad ebben a kérdésben. 

72  Sasfi Csaba: Gimnazisták és társadalom Magyarországon a 19. század első felé
ben, Budapest, 2013. 241.o 29. táblázat felhasználásával
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Megállapíthatjuk, hogy az aszódi latin iskola vonzáskörzete részben fedés
ben van az evangélikusok által lakott településekkel. Az iskola vonzáskörzete 
széles, bár egy-egy településről ritkán iratkozott be több diák. Az oktatás át
alakításának a hatása megmutatkozik az iskola vonzáskörzetének változásá
ban, tulajdonképpen a választott időhatár miatt ezt a jelenséget látványosan 
szemléltette a dolgozat.

Hivatkozások
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A MINDSZENTY- BARANKOVICS 
VITA

Bráda Ferenc

Bevezetés

Mindszenty József és Barankovics István a magyar történelem két 
meghatározó személyisége ugyanazon korszakban, de más-más módon 
igyekeztek megoldást találni arra a történelmi szükséghelyzetre, amelybe 
Magyarország a vesztes világháborút követően került. A fent említett két 
személyben az elsődleges közös találkozási pont az elhivatott tenni akarás a 
hazáért, a magyar népért, ám mint azt látni fogjuk a koncepciók eltérő mivolta 
e nagyformátumú személyeket is képes volt egymással szembeállítani.
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A „szemben álló” felek

Mindszenty József 1945 őszén lett esztergomi érsek. 
Gondolkodásmódjának, társadalom-felfogásának és politikában betöltött 
szerepének kulcsát megtalálhatjuk, ha megvizsgáljuk milyen is volt 
Mindszenty egyházképe. Az egyházat az állammal azonos társadalmi 
képződményként leíró hagyományos egyházképet a 19. század folyamán az 
ultramontán teológia fogalmazta újra. A modern önálló állam eszméjéhez 
hasonlóan az egyházat is önálló jogalanyisággal rendelkező, tökéletes, tehát 
minden külső (állami) behatástól független társaságként képzelte el. Az egyház 
monarchikus felépítésű, hierarchikus tagozódású szervezetként jelenik meg, 
melyben a klérusé a vezető szerep. Mindszenty József ezt a tanulmányai során 
megismert, régi típusú, a II. vatikáni zsinatig meghatározó szerepet játszó 
egyházfelfogást tudatosan vállalta és magáénak vallotta. Egyházképében 
tehát mindenekelőtt a hívekért felelős klérus kapott fontos szerepet, ennek 
értelmében pedig a hierarchia szerepét nem uralomként, hanem Istentől 
kapott feladatként és szolgálatként fogta fel, s nem állt szándékában a hívek 
és a papság szembeállítása. A II. világháború utáni Magyarországon, mint 
hercegprímás, magát tekintette az ország egyetlen legitim alkotmányos 
tényezőjének, ez pedig rányomta a bélyegét a politikai szerepvállalására is. 

Barankovics István a Demokrata Néppárt főtitkáraként (1945. május) 
igyekezett befolyással lenni a hazai közélet alakulására. Erkölcsi tartására 
és nézeteinek fundamentumaira nagy hatással volt a Dessewffy Gyula által 
indított, Az Ország Útja című királypárti lapnál szerkesztőként töltött idő. 
Szoros baráti kapcsolat alakult ki közöttük, így amikor 1939 augusztusában 
átvette a kisgazdapárti Kis Újság kiadását, maga mellé vette Barankovicsot 
is, aki közel került kisgazdák által hirdetett parasztdemokrácia koncepcióhoz. 
Ezen hatások eredményeképpen a Barankovics egyre nagyobb figyelmet 
szentelt a demokratikus berendezkedés tanulmányozásának. A későbbiekben 
(1943. május 20-tól) a Magyar Nemzet felelős szerkesztője lett. Zászlajára 
tűzte a nácizmus elleni harcot, illetve az ellenállás egy ekkor jellemző 
formájából, a szellemi honvédelem alakításából is kivette a szerepét. 
Eszményképe a keresztény demokrácia megvalósítása volt.73 Vitájuk 1944 

73  Sánta Ilona (szerk.): Politikus-pályák. Kossuth Kiadó. Hn, 1984.
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márciusától (a DNP megalakulásától) 1948 májusáig tartott. Barankovics 
emigrálása, valamint Mindszenty letartóztatása pedig végleg pontot tett 
nézeteltérésükre. 

A vita 

Mindszenty és Barankovics vitájának egyaránt okozói voltak eltérő 
nézeteik a DNP és a klérus közti viszonyról, illetve a politikai események 
által befolyásolt személyes ellentétük. Barankovics kompromisszumra 
törekvő politikájának kialakulásában szerepe volt politikai realizmusának, 
ahogy Mindszenty meg nem alkuvást hirdető programja is a hercegprímás 
kommunizmussal kapcsolatos negatív tapasztalataiban gyökerezett. A 
háború utáni első évek viszonylagos szabad mozgástere azonban az ismert 
külső tényezők miatt hamar leszűkült, a monopolisztikus hatalmat kiépítő 
MKP politikája mellett pedig a kompromisszumkeresés legalább annyira 
illuzórikus volt, mint a nyugati beavatkozás reménye. Míg Mindszentynél 
elsősorban a nyugati beavatkozás reménye, addig Barankovicsnál az ellenfél 
szándékainak mérlegelésében mutatkozott meg a „naivitás”. 

Mindszenty és Barankovics kapcsolatának története alapvetően két 
szakaszra osztható. Az első szakasz az 1944-es év végétől 1945 októberéig 
datálható. Jellemző, hogy ekkor Barankovics szükségesnek vélte Mindszenty 
támogatását, ezért igyekezett jó viszonyt fenntartani vele, bízva abban, 
hogy a hercegprímás a Keresztény Demokrata Néppárt első elnökével való 
vitájában neki ad igazat és lezárja a belső torzsalkodásokat. Véleményem 
szerint Barankovics ebben az időszakban igyekezett kapcsolatot keresni a 
magyar katolikus egyház vezetőjével, mivel azt világosan látta, hogy ketten 
összefogva eredményesebb politikát tudnak folytatni. Ez azonban az erős 
véleménykülönbség miatt meghiúsult. A hercegprímás hűvös, elutasító 
álláspontjának eredményeképpen Barankovics is felhagyott a kapcsolat 
javításának kísérleteivel és igyekezett a hercegprímás jóindulatú támogatása 
nélkül boldogulni a politikai életben.
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A második szakasz az 1945 novemberétől 1949-ig terjedő időszak, mikor 
már a két politikus jó viszonya mondhatni „menthetetlenné” vált. Ekkorra 
ugyanis politikai nézeteik meglehetősen megszilárdultak és az esetleges 
közeledés teljesen kizárható volt. A köztük lévő viszony egyre hűvösebb lett, 
bár közvetlen konfrontációra soha nem került sor, azonban megnehezítették 
egymás politikában betöltött szerepét. A választóvonalat az 1945. november 
4-én megtartott választások jelenttették, amely után már rendeződött 
Barankovics párton belüli pozíciója. Ennek következtében lazultak a 
püspöki kart és Mindszentyt kereső kapcsolat-felvételi próbálkozások. Az 
idő múlásával és az MKP egyre erőszakosabb politikájának erősödésével 
Barankovics kettősjátéknak tűnő politikája kezdte megbosszulni magát. A 
közvetítés az egyház és az MKP között zátonyra futott és Barankovics nem 
tudott hova hátrálni. A baloldal számára tett engedmények miatt a katolikus 
egyház vezetése, így Mindszenty is elfordult tőle, míg a párt világnézeti 
mivoltának hangsúlyozása az MKP „szemét szúrta”

A vita egyik ütközőpontja az 1945 utáni berendezkedés bel- és 
külpolitikai megítélése volt. A hercegprímás átmeneti időszaknak, egyfajta 
provizóriumnak gondolta a fennálló berendezkedést. Semmilyen módon 
sem volt hajlandó elfogadni a kommunista párttal való egyezkedést, ebben 
meghatározó szerepet kapott Mindszenty 1919-ben szerzett személyes 
tapasztalata a kommunistákkal74. Elismerte, hogy az MKP legálisan 
működő pártja a magyarországi közéletnek, a Szovjetunió pedig a térség 
legbefolyásosabb politikai tényezője, de nem kívánt szemet hunyni az általuk 
elkövetett jogtalanságok felett. 

Ezzel szemben Barankovics világosan látta a háború utáni rendezésben 
meghatározó hatalmak erőviszonyait, és ennek Magyarország belpolitikájára 
való hatását.  Egyértelműnek vélte, hogy a jaltai megállapodás hosszabb 
távra szabta meg az ország sorsát, e változásokhoz pedig alkalmazkodni 
kell. Egyedüli keresztény politikusként felismerve hangsúlyozta a magyar - 
szovjet kapcsolatok javításának fontosságát.

A Barankovics-féle stratégia lényege a mindenféle konfrontáció kerülése, 
megegyezésre való törekvés volt. Úgy gondolta, így helye lehet a haladó 
katolikus politikának a magyar közéletben, ezért politikájának jellemzője a 
„modus vivendi” keresése volt, ez Mindszentyre nem jellemző. 
74  Sánta Ilona (szerk.): Politikus-pályák. Kossuth Kiadó. Hn, 1984. 42. o.
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Egy másik ütközőpontot jelentett a Demokrata Néppárt „helyének” 
meghatározása. Mindszenty egy, a katolikus hierarchiához szorosan kötődő 
pártot képzelt el, amely az egyház akaratának politikai megtestesítője. 

A főtitkárnak egyértelmű elképzelései voltak pártja helyének 
meghatározásában. Többször is kifejtette, hogy a DNP-t nem tekinti a 
katolikus hierarchiát kiszolgáló szervezetnek. Sokkal inkább világnézeti 
pártként határozta azt meg, amely keresztény elveken alapul, de önálló 
arculattal rendelkezik. Barankovics mindenképp éles határvonalat kívánt 
vonni a Horthy-korszakot meghatározó keresztény pártok, az általuk képviselt 
politika és a DNP politikája között.

A Barankovics levél

Az ún. Barankovics levél, amely 1946. július 16-án kelt, tekinthető az 
utolsó „megegyezési kísérlet előszelének. A levelet a párt két országgyűlési 
képviselője (Eckhardt Sándor és Bálint Sándor), illetve a párt főtitkára írta 
alá. Az említett dokumentumot - Mindszentyt kivéve - Magyar Katolikus 
Püspöki Kar75 valamennyi tagjának elküldték. A beadvány tulajdonképpen a 
DNP elveinek, programjának a mély, feltáró bemutatása, valamint az eddig a 
MKPK és a DNP között kialakult félreértések tisztázásának céljával született 
meg.

A levél egyfajta programismertetés volt, illetve a párt önállóságának 
hangsúlyozása, melynek alkotói megemlítették, hogy nem értenek egyet 
a hercegprímás politikájával, és azt kérték a püspöki kar tagjaitól, hogy 
támogassák a DNP munkáját akár Mindszenty ellenében is. A dokumentum 
alkotói célként nem a püspöki kar jóindulatának megnyerését célozták 
meg, hanem sokkal inkább a jó szándékú és hiteles tájékoztatást tekintették 
indoknak.

Szerkezetileg a levelet 3 fő egységre tagolhatjuk. Az I. rész  középpontjában 
a párt nézeteinek fejtegetése áll. A II. rész a Néppárt politikai kapcsolatairól 
szól, amelynek fontos vonulata a függetlenség hangsúlyozása mindentől és 
mindenkitől. Ennek oka Mindszenty azon véleménye, mely szerint a DNP 

75  Továbbiakban MKPK.
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vezetői „Moszkvának elkötelezték magukat”76. A levél alkotói nyomatékosan 
hangsúlyozzák, hogy semmiféle külső hatalommal vagy magyarországi 
párttal vezetővel titkos paktumot nem kötöttek, sem közvetve, sem pedig 
közvetlenül. 

„Egyébként belpolitikai kapcsolatok, vagy paktumok tekintetében 
vezet elvünk az, hogy amennyiben a célszerűség megköveteli, a politikai 
kompromisszum lehetősége fennáll, erkölcsi kompromisszumra azonban 
nem vagyunk hajlandók.”77

 A III. egységben érezhető leginkább a hercegprímással szembeni elítélő 
álláspont. A levél sorra veszi, hogy a jelen politikai helyzetben az egyetlen 
kiutat a szovjetekkel való „modus vivendi” keresése jelent. Az esztergomi 
érsek helytelen lépéseként jegyzi meg a levél a KALOT elmarasztalását, a 
MIOT-ba (Magyar Ifjúság Országos Tanácsa) való belépése idején, mivel ezzel 
alkalmat szolgáltatott arra, hogy az egyházellenes erők arra a következtetésre 
jussanak, hogy a KALOT a katolikus egyház és ez által Mindszenty politikai 
eszközeként, az Ő utasításait követő szervezetté avanzsálhat a későbbiekben. 
Emellett Mindszentyt teszi felelőssé, hogy helytelen lépései miatt egyre 
távolabb kerül a békés rendezés lehetősége állam és egyház kapcsolatait 
illetően.

„Őeminenciája politikájának lényege a teljes elutasítás a mai magyar 
demokráciával szemben és a teljes elzárkózás a modus vivenditől.”78

„… őszintén meg kell mondanunk, hogy a Hercegprímás Úr Őeminenciájának 
politikai taktikáját… nem tudjuk magunkévá tenni.”79

A püspökkari konferencia foglalkozott a levéllel80, azonban annak 
tartalmi mibenlétét nem vizsgálta. Sokkal fontosabbnak tartották, hogy óvják 
a hercegprímás presztízsét.81 A fent taglalt levél, tehát súlyos állításokat 
fogalmazott meg, amelyek eljutottak ugyan a hercegprímáshoz, azonban 
76  A hercegprímás ezen álláspontja egyáltalán nem változott meg az elkövetkező 
években sem.
77  Gergely Jenő: A Demokrata Néppárt „igazoló jelentése” a Mindszenty József 
bíboros hercegprímással keletkezett konfliktusáról. Századok 127(1993/5-6) 772 o..
78 Uo. 774 o.
79  Uo. 773 o.
80  1946 szeptember 6-i ülés.
81  Ezért az a döntés született, hogy egyenként semmiképpen nem válaszolnak a 
levélre.
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a tényeken ez semmit nem változtatott. Sem a püspöki kar tagjai, sem 
Mindszenty nem változtatott álláspontján; véleményem szerint megfontolásra 
sem méltatták a levél tartalmi vonatkozásait. Ekkorra már Mindszentyben 
is kikristályosodott, hogy hova sorolja Barankovicsot és az általa vezettet 
párt tevékenységét. Felfogása szerint a történelmi tapasztalat az Ő (mármint 
Mindszenty) tetteit igazolja, amennyiben a kommunistákkal való bármiféle 
kompromisszum „intellektüel naivitás”, ami „az Egyház ellenségeinek 
malmára hajtják a vizet.”

Az utolsó megegyezési kísérlet

A DNP vezetősége az 1947-es választások előtt tárgyalásokat kezdeményezett 
azért, hogy az egyházi vezetéssel kialakult helyzetet tisztázza, illetve a 
kisgazdapártból kiválni kívánó katolikus szárny és a DNP fúziója révén 
megalakítandó új katolikus pártműködéséhez a püspöki kar áldását kérje.
 A Néppárt vezetői nem konkrét politikai támogatást kértek Mindszentyéktől, 
csupán jóindulatú toleranciát vártak el.
A tárgyalások eredménytelenül értek véget, mivel a prímás politikai 
megbízottja P. Badalik Bertalan  egy olyan hatpontos- Mindszenty által 
kidolgozott- feltétel csomagot terjesztett elő, amely Barankovics számára 
elfogadhatatlan volt.
„1. a DNP programja legyen alap a véglegesen megállapítandó programhoz; 
2. Barankovics mondjon le főtitkári tisztségéről; 3. a Hazánk szerkesztő 
bizottságát a hercegprímás nevezi ki; 4. a DNP vezetőségének tagjait 40%-
ban Barankovics, 60%-ban pedig Mindszenty hívei közül kell választani; 
5. a DNP az egyházpolitikai és egyáltalában a világnézetet csak távolról is 
érintő kérdésekben a püspöki kar irányítását követi; 6. a DNP tanácsadóját 
Mindszenty nevezi ki.”82

A feltételek, különösen az 5. pont elfogadhatatlan volt a magát nem az egyház 
pártjának tartó DNP számára. A tárgyalások eredménytelensége ellenére, 
Barankovics mégis azt kommunikálta megbízottjai számára, hogy pártja bírja 
a hercegprímás támogatását. 1947. augusztus 10-i beszédében is utalt erre, 
ami Mindszentyben megdöbbenést váltott ki. A hercegprímás a  püspök kari 
konferencián meg is említette ezt a problémát.
„A Barankovics-párt azt hirdeti, hogy a kommüniké ellenére ők a katolikus párt 
82  Izsák Lajos:A Keresztény Demokrata Néppárt…94 p 
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és hogy a  prímással és a püspöki karral való megegyezés alapján műkődnek. 
Szükségesnek látom megállapítani, hogy ezek az állítások nem felelnek meg 
a valóságnak.”83  Egyértelmű tehát, hogy ez az eset sem tette felhőtlenebbé a 
viszonyukat és  erősítette  a  Barankoviccsal szembeni ellenérzést.
A Magyar Püspöki Kar Konferenciája úgy döntött, hogy a püspökök saját 
maguk dönthetik el, hogy melyik pártot támogatják saját egyházmegyéjükben, 
tehát egyértelműen egyik pártnak sem szavaztak kollektív bizalmat. A 
választások előtti szokásosnak mondható püspök kari körlevél a választókra 
bízta a választást. 
„Behatóan mérlegelve a közelgő választásokkal kapcsolatban a jelen politikai 
helyzetet és a megnyilvánulás lehetőségeit,  a Magyar Katolikus Püspöki Kar 
megállapítja, hogy bármiféle pártnak kifejezett támogatásától tartózkodni 
kényszerül”84

„Nem avatkozunk be a választási küzdelmekbe, nem foglalunk állást egyetlen 
párt mellett sem, de az igazság és a kötelesség elveit kifejtjük, hogy minden 
katolikus hívő szerintük válasszon”85

Mindszenty az említett körlevelet kiegészítette egy saját körlevéllel, amelyben 
arra buzdította a híveket, hogy a környezetükben a legmélyebb gyökerekkel 
rendelkező pártokra adják szavazatukat. Ebben pedig segítséget is nyújtott 
egy sorrendet felállítva: DNP, Kisgazdák, Keresztény Női Tábor, Pfeiffer féle 
Magyar függetlenségi párt. Valószínűsítem, hogy Mindszenty figyelembe 
vette a kommunisták előretörésének veszélyét, és ezért tarthatta szükségesnek, 
hogy ily módon nyújtson segítő jobbot a polgári ellenzék pártjainak, köztük a 
DNP-nek. Ebből világosan kitűnik, hogy a hercegprímásnak nem feltétlenül a 
DNP-vel, hanem sokkal inkább annak vezetőségével volt problémája.
Az 1947. Augusztus 31.-én megtartott választásokon a DNP 62 mandátumot 
szerzett, így a felálló koalíció ellenzékének szerepét töltötte be.

83  A Magyar Katolikus Püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1945-
48 között szerk.:Beke Margit Argumentum 1996, 1947 augusztus 14. 111 p
84  Uo. 112 p
85  Mindszenty József: Emlékirataim. Az apostoli Szentszék Könyvkiadója. Budapest, 
1989. 99 p
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Összegzés

A Mindszenty-Barankovics vita, bár sose torkollt nyílt 
„összecsapásba”, mégis a monopolisztikus hatalmat kiépítő MKP malmára 
hajtotta a vizet. 

Bár a bemutatott vita egyik szereplőjének sem sikerült teljesen saját 
koncepciója helyességét bizonyítania, ettől elrugaszkodva kell szemlélnünk 
Mindszenty és Barankovics „nézeteltérését”. Üzenetük napjainkban is 
aktuális. Egyikük sem törekedett a másik ellehetetlenítésre, erkölcsi 
megsemmisítésre, céljuk nem ez volt. Mindketten a magyar nemzet sorsa 
iránt érzett elkötelezettségükből kifolyólag munkálkodtak, hogy a fennálló 
körülmények dacára, az életet megfelelő mederbe tereljék, s saját példájukon 
keresztül táplálják a felnövekvő nemzedékek erkölcsi tartását.
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Absztrakt

Kutatómunkám során a dualizmus-kori magyarországi nemzetiségi 
kérdést vettem vizsgálat alá, mégpedig egy különleges szemszögből. A 
dualizmus a számos társadalmi-politikai konfliktushelyzete mellett a nagy 
nemzeti temetések kora is volt egyben, melyek közül a legjelentősebb, sőt 
Magyarország eddigi legnagyobb gyászceremóniája Kossuth Lajosé volt, 
1894. tavaszán. Az 1890-es években a nemzetiségi kérdés és a magyar 
nacionalista politika egyik nagy jelentőségű metszéspontja is volt ez, a 
Memorandum-per, a Nemzetiségi Kongresszus, és a Millenniumi ünnepségek 
mellett.

Kutatásom során huszonegy magyarországi német, román, szerb 
illetve szlovák nyelvű napi- és hetilap 1894. március-áprilisi számain 
keresztül tanulmáyoztam, hogy Magyarország akkori négy legnagyobb 
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nemzetisége miként búcsúzott a magyar nemzet nagy halottjától. A sajtó, mint 
a kor közvéleményének, a korszellemnek egyik legjobb forrása, esetünkben 
képet ad arról, hogy hazánk e négy nemzetisége milyen képet alkotott a 
volt kormányzó-elnökről 45 éves emigrációja után, de a sajtóvizsgálat 
során kiderül az is, hogy miként változott a nemzetiségek 1848-49-et illető 
múltértékelése, valamint mennyiben vettek részt az ország gyászában, ami 
szervesen összefüggött azzal, hogy miként viszonyultak a kor politikájához, 
hol foglaltak abban helyet. 

A kutatómunka forrásvizsgálatai alapján elhelyezhető még a 
nemzetiségi elit viszonya a magyar társadalomhoz, illetve a magyar 
politikához, mely akkor négy párt, a kormányzó Szabadelvű Párt, a kiegyezést 
jobbról (Nemzeti Párt), illetve balról támadó ellenzék (ami alatt a függelenségi 
és az abból kivált pártok értendők).

A dolgozat emellett igyekszik bemutatni azt is, hogy a korabeli sajtó 
mennyiben tükrözte a közvéleményt, mennyiben jutott el a politikai újságíró 
értelmiség szándéka, vélelme a nemzetiségi (és magyar) tömegekhez, mely 
alapján átfogóbban, összetettebben állapítható meg a korabeli Magyarország 
lakosságának felét adó nemzetiségi tömegek múltértéklése, Kossuth- (illetve 
magyar-)barátsága, vagy ellenessége. Végezetül pedig képet kaphatunk 
nemzetiségeink XIX. század végi nemzeti öntudatáról, vagy adott esetben 
annak hiányáról. Ezért tartom elsősorban történettudományi szempontból 
fontos fejezetének a a dualizmus-kori nemzetiségi mozgalmak történetében a 
nemzetiségi sajtó Kossuth kérdésben tett megnyilatkozásait.

Kulcsszavak: Kossuth Lajos, Nemzetiségek, Osztrák-Magyar Monarchia, 
1894, Sajtó

Bevezetés

A Kárpát-medencében a nemzetiségi kérdés aktualitását az adja, 
hogy a térség – Európában  egyedülállóan – évszázadok óta hagyományosan 
soknemzetiségű, ami napjainkig változatlan. A közép-európai kulturális-
történeti múltnak fontos része a nemzetiségi kérdés, ami még szükségesebbé 
teszi annak történeti feltárását. Ahhoz, hogy annak egyik legszignifikánsabb 
időszakához, az Osztrák-Magyar Monarchia korszakához újdonsággal 
szolgáljunk, kutatott, feldolgozott témát kevésbé érdemes újravizsgálni 
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ugyanis, hogy az 1918-20-as nagy vátozásokat megelőző fél évszázadról 
átfogó képet kapjunk, szükségeltetik némi igény a teljességre. Ehhez a járható 
út pedig a vizsgálatlan területek történészi feltárása, illetve azok beillesztése 
a longue durée történeti változásiba, mely alapján megalapozottabban 
megítélhetőekké, illetve könnyebben érthetőekké válnak a jelenkori 
viszonyok, az odavezető út ismeretében.

Az 1849. augusztus 17. óta külföldön élő Kossuth Lajos haláláig 
politikai tényező maradt Magyarországon. Negyvenes években kezdődött 
kultusza továbbra is töretlenül jelen volt a mindennapokban, az alföldi 
parasztházak egyszerű faliképeitől kezdve a pártpolitikáig. 1894. március 
20-án Torinóban bekövetkezett halála az egész országra hatással volt. A 
tragédia nagy port kavart, az egyházpolitikai reformok által már egyébként is 
nyugtalanított politikai életben is. A temetés kérdése emellett roppant kényes 
politikai szituációba sodorta az első Wekerle-kormányt.

Kutatásunk célja nemzetiségi szempontból megvizsgálni az 1890-es 
évek egyik politikai „forró pontját”, Kossuth Lajos temetését. A tíz német, 
négy-négy román és szlovák, és három szerb nyelvű hazai napi-és hetilap 
1894. március-áprilisi vizsgálata képet adhat arról, hogy hazánk négy 
legnagyobb nemzetisége 1., hogyan ítélte meg negyvenöt éves távolléte 
után Kossuthot, milyen képet adott róla; 2., 1848-49-es múltértékelésük 
mennyiben változott; illetve 3., hogy hogyan vettek (vagy nem vettek) részt 
a magyar nemzet, az ország gyászában, ami mint látni fogjuk szervesen 
összefüggött azzal, hogy miként viszonyultak a kor politikájához, azaz, hogy 
milyen volt a nemzetiségi elit századvégi viszonya a magyar politikához az 
országus méretű gyász kapcsán. A vizsgált sajtót négy csoportba lehet osztani 
Kossuth- illetve magyarbarátságuk/ illetve ellenségességük alapján, amelyek 
vizsgálata az említett három lényeges szempont szerint célszerű. A terjedelmi 
korlátok mindössze ezen kategóriák rövid bemutatását és elemzését teszik 
lehetővé.

Kossuthot radikálisan elutasító lapok

A korabeli Magyarország legnagyobb nemzetiségének, a románoknak 
mind a négy politikai sajtóorgánuma egységes álláspontot képviselt. Ezekben 
találjuk a legegyértelműbb, legkarakánabb, ugyanakkor legborúlátóbb 
tartalmú-hangulatú cikkeket. A leghíresebb román újság a reformkorban 
alapított, brassói székhelyű Gazeta Transilvaniei volt. A Román Nemzeti 
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Párt (Partidul National Român) főleg Bukarestben tanult fiatal tagjai 
alapították a nagyszebeni Tribunát (1884), a mérsékeltebb magyarországiak 
pedig a temesvári Dreptatea (1894)  köré tömörültek (Vida 2011, 123). A 
Dreptatea és az erdélyi lapok: a Tribuna, valamint a szintén nagyszebeni 
Foaia Popurului, illetve a brassói Gazeta Transilvaniei, véleménye Kossuth 
„ügyében” egyöntetű volt. Kossuth Lajost a fenti négy román lap ellenségnek 
kiáltotta ki, ami eltér bennük az az, hogy a márciusi-áprilisi események más-
más mozzanataira helyezték a hangsúlyt. A nemzetiségi lapok közül a román 
orgánumok foglalkoztak általában véve a legtöbbet a „Kossuth-kérdéssel”.

Kiemelt téma volt sajtójukban a magyarosítás, amelyet 1848-ból 
eredeztettek. Ezzel igazából a dualizmus kormánypolitikájára mértek kritikát 
a nekrológokba ágyazva, ami nem meglepő az évtized másik „forró pontja”, 
a Memorandum-pör hónapjaiban. Az 1870-es években kezdődő magyarosító 
politikát semmiképpen sem lehet(ett) 1848-ból eredeztetni, főleg nem az 
emigráns Kossuth külső politikusi tevékenységének, alkotmányterveinek, 
illetve konföderációs-tervének ismeretében. Még a Kossuth, és Bălcescu 
nevéhez köthető román-magyar megbékélési tervezet említése sem található 
a lapokban Kossuth halálának és temetésének idején.

A Kossuth kérdésben a szélsőségesen ellenzéki szerb irányzat, az 
Össz-szerb Nemzeti Liberális Párt (Celokupna srpska narodna slobodoumna 
stranka) is elutasító álláspontot képviselt. Napilapja az újvidéki Zastava volt 
(Vida 2011, 129). Kossuth Lajos halálát nem fogadták tragédiaként a szerbek. 
A radikálisok – akik 1848-49-ben a Kossuth vezette magyar kormányzat ellen 
fogtak fegyvert - szemében Kossuth ugyanazt jelentette, aki az önvédelmi 
háború és szabadságharc idején volt, tehát „Kossuth a szerbek számára nem 
volt jótét lélek, sem barát” (Zastava 1894. márc. 28.). A Zastava nem átallta 
„a legnagyobb magyar soviniszta” megnevezéssel illetni volt elenségüket. 
(Zastava 1894. márc. 23.). A nemzeti-radikális szerbek a fekete lobogók „szent 
szerb templomokról” való levételére szólítottak fel – ami már önmagában 
mtatja a hazai szerbek megosztottságát a kérdésben. (uo). A Zastava még a 
temetés napján is felháborodottan írt a gyászlobogó-vitáról: „szégyen, hogy 
Kossuth halála alkalmából a budapesti szerb templom is kirakta a fekete 
zászlót” (Zastava 1894. ápr. 1.). Természetesen a közel ötezres fővárosi szerb 
közösség nem árnyalta jelentősen a magyarországi szerbek közvéleményét.
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A szlovákok esetében a helyzet hasonló volt, mint 1848-49-ben, 
amikor egy maroknyi csoportjuk, tömegtámogatást nélkülözve szakadatlan 
agitált és küzdött a magyar kormányzattal. Ennek a nemzeti mozgalomnak a 
szellemi örököse volt a turócszentmártoni szlovák értemiség, mely a radikális 
Národné Noviny köré tömörült. Ez a lap Kossuthot szlováknak kiáltotta ki, 
„aki Szlovákia szívében született”. Természetesen Monok aligha tekinthető 
még a szlovák nyelvterület részének sem. Sőt Kossuthot árulónak íra le a lap, 
mivel szlovák léte ellenére a szlovákoknak csak roszat tett. Az ellenségképet 
képviselő szlovák irányzat nemcsak a tömegektől, de a valóságtól is 
eltávolodott álláspontot képviselt.

Kossuthot és politikáját részben elismerő, részben bíráló lapok

A vizsgált lapok közül négy nemzetiségi sajtóorgánum már elismerte 
Kossuth 1848-as érdemeit, azaz mindazt, amit a polgári átalakulásért tett, 
de 1849. Kossuthját már nem. A radikális álláspontot képviselőkkel közös 
bennük az, hogy a magyarosító politikát is 1848-49-hez, illetve a volt 
kormányzóhoz kapcsolták, így a gyásztól való elzárkózásra szólítottak fel. 
Ez volt a mérsékelt szerbek és az erdélyi szászok álláspontja.

A  kormányhoz közelebb álló (bár ellenzéki) Szerb Nemzeti Pártban 
(Srpska narodna stranka) tömörülő szerbeket lehet ebbe a kategóriába sorolni 
(Mérei-Pölöskei 2003, 140). Sajtójuk a zombori Branik volt, de a szintén 
zombori gazdasági és politikai lap, a Naše Doba vélekedése is hasonló volt. 
Kossuth Lajos halálát nem fogadták tragédiaként a mérsékelt szerbek sem. 
Már a gyászjelentések után egyértelművé tették, hogy „a szerbek nem fognak 
könnyeket hullatni Kossuth után” ( Branik 1894. márc. 22.). Kossuth nevét 
a „szerb falvak felgyújtása”-val és a „szerbek legyilkoltatása”-val hozták 
összefüggésbe (uo). A mérsékelt szerbek tehát még négy és fél évtized 
távlatából is szörnyű polgárháborúnak tekintették 1848-49-et; Kossuth 
polgári átalakulásért tett érdemeit csak szűkszavúan ismerték el.

A kétmilliónyi magyarországi németből a századfordulóig csak az 
erdélyi szászok alig kétszázezres tömege rendelkezett erős és fejlett, nagy 
múltra visszatekintő nemzeti öntudattal. Legnagyobb múltú napilapjuk 
a nagyszebeni Hermannstädter Zeitung volt, ami a besztercei „szász 
enklávé”-ban nyomott Bistritzer Zeitung hetilappal együtt szűkszavúan 
tájékoztatta a szász közvéleményt a torinói és budapesti hírekről.
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A Kossuthot illető megnevezések közül a besztercei orgánumban a 
„volt kormányzó” [magyarul az eredetiben], „a magyar nemzet nagy halottja” 
frázisokkal találkozunk, a nagyszebeni lap ellenben egyszerűen csak 
„1849 vén diktátorá”-nak nevezi” (Bistritzer Zeitung 1894. márc. 24., 31.; 
Hermannstädter Zeitung 1894. márc. 28.). Míg a Bistritzer Zeitung szerint 
„nem kell magyarnak lenni ahhoz, hogy Kossuth érdemeit elismerjük… amiért 
nemzetiségre való tekintet nélkül kivívta a szabadságot és egyenlőséget”, a 
Hermannstädter Zeitung nem ír elismerőt, mindössze különbséget tesz az 
„1847-48-as Kossuth és a trónfosztó [Kossuth]” között. Ám Kossuth „az 
OHB élén a szülőföld hajóját viharba küldte” – ír a besztercei cikk. És nem 
csak ez volt a hibája: „Magyarország a magyaroké – ez volt a jelszava 1848-
49-nek; a békés szász nép jelentőségét Kossuth nem értette, nem ismerte föl, 
ez lett 1848-49 végzete… Ha ehhez hasonló démonikus erő ismét erőre kap, 
akkor nagy a veszély!” (Bistritzer Zeitung 1894. márc. 31.). 

Kossuthról pátosszal író sajtó

Hat fővárosi lap hasábjairól, az előbbi két kategóriával ellentétben 
sugárzott a magyar hazafias áhitat. Budapest négy német és két szlovák 
újsága látványos kegyeletnyilvánítással fejezte ki hűségét nemcsak a magyar 
(politikai) nemzethez, de Kossuth Lajoshoz is.

Két jelentős lapja volt a fővárosi közéletnek a pártfüggetlen 
Politisches Volksblatt és a Neues Politisches Volksblatt. Utóbbi szerkesztői 
és cikkírói között megtaláljuk a kor szellemi és politikai életének jeles alakjait, 
mint például Jókai Mórt, Apponyi Albertet, vagy a munkásmozgalmi vezetőt, 
Engelmann Pált (OSZK: Sajtómúzeum). A két német nyelvű sajtóorgánumot 
lángoló magyar hazafiság, hazaszeretet jellemezte. Mivel a két lap illusztráltan 
jelent meg - ami a korban ritka volt -, ezek a kegyelet remek forrásai. Politikai 
jellemrajz, állásfoglalás nincs bennük, azonban pátosszal teli Kossuth ne 
egyes pártok, hanem a nemzet halottja legyen, mert „a Nagy Patriótát az 
anyaföld, a nemzet, minden magyar szív gyászolja” (Neues Politisches 
Volksblatt 1894. márc. 21.).  „A fájdalom kiáltása a Kárpátoktól az Adriáig 
szól… Kossuth népszerű nemzeti hős volt, halált Szent István Koronájának 
ezeréves birodalma gyászolja” – hangsúlyozta a Politisches Volksblatt a 
magyar állam egységét (Politisches Volksblatt 1894. márc. 22.).

Ezen túl a német nyelvű sajtót nélkülöző függetlenségi pártok 
irányzatát illusztrálta egy – még csak nem is politikai – hetilap, a budapesti 



72

Bauzeitung für Ungarn – Zeitschrift für Bauwesen. A „Legnagyobb 
Magyar” címmel illették azt a Kossuthot, aki ugyanezt a jelzőt Széchenyi 
Istvánnak szánta. Betegségével való küzdelme leírása közben a „Legnagyobb 
Patrióta” és a „jelen legkiválóbb magyarja” megnevezések is olvashatóak az 
építőipari lapban. Az utóbbi főként figyelmet érdemel, mert ez a felfogás élesen 
elüt a Kossuthot a múlt embereként beállító koncepciótól. Az élettörténetét és 
az ország gyászát nem írja le, mondván, az mindenki számára ismert, de az 
emigráns Kossuthról a lap „több mint negyven éve a magyar függetlenség 
megtestesítőjeként” ír (Bauzeitung für Ungarn 1894. ápr. 1.).

A budapesti Slovenské Noviny, illetve a Vlast’ a Svet („Haza és 
Nagyvilág”) már általánosabb szlovák vélelemnek tekinthető a Národné 
Novinynél révén, hogy még 1910-ben is Budapest volt a legnagyobb szlovák 
város. A Slovenské Noviny  első személyben közölt a „nemzet érzéseiről” 
a gyászban (többször is a „temettük” kifejezéssel).  A temetés utáni első 
szám mindjárt Szent István, és Hunyadi Mátyás mellé helyezi Kossuthot. Itt 
érdemes visszautalni arra, hogy 1848-ban a szlovákság körében is jelen volt 
a Kossuth-kultusz, ami bár egy régebbi generáció emléke, de említ a lap a 
temetésen résztvevők között olyan időseket is, akiket 1848-ban „szabadítottak 
fel”. A Slovenské Noviny alapján a fővárosi szlovákokat lenyűgözte a külső 
pompa hiánya ellenére is nagyszerű szertartás. „Ilyen temetés még soha nem 
volt Magyarországon… a szeretet és az emberek köszönete Kossuthhoz olyan 
manifesztációvá nőtte ki magát, amilyenről még senki nem is álmodott” 
(Slovenské Noviny 1894. ápr. 3.).

Gazdasági és szórakoztató folyóirat volta ellenére is sokat cikkezett 
Kossuthról a Vlast’ a Svet hetilap. Politika nem kapott helyet a folyóiratban, 
de a magyar nemzeti gyászt a lehető legtágabb mértékben adta át olvasóinak. 
A halálhírt közlő szám gyászkeretben vette végig Kossuth életútját, 1848-
as, illetve 1894-es portréjával díszítve. A szabadságharcra való visszautalás 
kapcsán az ország harcáról többes szám első személyben ír a cikk, például: 
„eleinte a szerencse a mi seregeinknek szolgált, és ez a körülmény előre 
mozdította az álmot, hogy bekövetkezett a Habsburgok trónfosztása és 
megválasztották Kossuthot az ország kormányzójának” (Vlast’ a Svet 1894. 
márc. 25.). A főváros eseményeit tekintve csak a gyászhangulat kapott helyet a 
lap hasábjain, szintén magyar nemzeti érzülettel áthatva: „nemcsak Budapest, 
hanem egész Magyarország gyászol, mert nincs egyetlen igaz magyar sem, 
aki ne érezné át a veszteséget, ami bennünket ért… Neve felejthetetlen marad 
történelmünkben, aki a hazáért áldozta magát azért, hogy kivívja annak 
függetlenségét… a lakosság minden rétegének szívében túlcsordul a gyász” 
(Vlast’ a Svet 1894. április 1., 8.).
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A Vlast’ a Svet címoldalához hozzátartozott a magyar címerpajzsot tartó nőalak, 

népekkel körülvéve - a szintén budapesti Politisches Volksblatt 1894. március 30-i 
címoldalán szintén Hungária nőalakja jelenik meg, Kossuthot gyászolva.

Politika mentén differenciálódó lapok

Hazánk dualizmus-kori német nemzetiségi sajtójának megvoltak a 
politikai pártok mentén szerveződő sajtóorgánumaik is, vagy jobban mondva 
a kormánypárt és az azt jobboldalról támadó  Nemzeti Párt is magas eladási 
számokkal rendelkező német nyelvű újságokkal szólt a zömmel fővárosi 
németekhez, akik nem nemzetiségi alapon jelentek meg a politikai palettán. 
A kormánypárti álláspontot képviselte a két legjelentősebb magyarországi 
német napilap, a Neues Pester Journal, illetve a Pester Lloyd. Előbbi 
harmadik, míg utóbbi a nyolcadik helyen állt az országos ranglistán, a napi 
kiadott példányszámok alapján (Buzinkay 2005, 153). A Nemzeti Pártnak 
a Budapester Tagblatt nevű orgánuma - a kor nyolcadik legolvasottabb 
lapja a párt politikáját a német polgárok felé (uo). Ez a lap adta a legtöbb, és 
legbőbeszédűbb beszámolókat a márciusi-áprilisi eseményekről. A szárnyait 
bontogató Magyarorsági Szociáldemokrata Párt Volkswille nevet viselő lapja 
szintén pártja álláspontját közvetítette a német olvsóknak.
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Ezen kategóriába tartozó (párt)lapok így kevésbé relevánsak a 
nemzetiségi kérdésben. A Kossuth-kérdésben és 1848-49-el kapcsolatban 
pártjuk álláspontja tükröződik, ami annak mindenképp jelzője, hogy hazánk 
németjeinek többsége nemzeti öntudat híján, mennyire belesimultak a magyar 
politikai életbe.

Az újságok zöme – ahogy a Neues Pester Journal is - gyászkerettel jelent meg. 
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Szociális Alap társfinanszírozásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 
azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve 
kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és műödtetése 
konvergencia program” című kiemelt projekt keretei között valósult meg.
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KÖZMŰVELŐDÉS ÉS 
IDEOLÓGIA A 20. SZÁZAD 

ELEJÉNEK MAGYARORSZÁGÁN – 
AZ 1907-ES PÉCSI SZABADTANÍTÁSI 

KONGRESSZUS TANULSÁGAI86

Csibi Norbert
Pécsi Tudományegyetem, 

Pécs, Magyarország

Absztrakt

A 19-20. század fordulójának politikai eszméi és mozgalmai fontos, társa
dalomalakító tényezőnek tekintették a közművelődést. Az egyes ideológiák 
képviselői számos fórumon hangot adtak e területtel kapcsolatos kritikájuk
nak, és igyekeztek elérni intézményeinek, tartalmainak megváltoztatását. 
Az eltérő álláspontok különösen élesen ütköztek a szabadtanítás témáiról, 
fórumairól és módszereiről 1907. október 2. és 6. között Pécsett megrende
zett Szabadtanítási Kongresszus alkalmával, elsősorban azok felekezetekhez 
kötődő illetve azoktól független formáival kapcsolatban. Írásomban ennek a 
vitának a tanulságait mutatom be.

Kulcsszavak: századforduló, közművelődés, szabadtanítás, egyház, politikai 
eszmék.

86   A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság 
Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása 
és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az 
Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.  
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Bevezetés

A 19-20. század fordulóján a főbb politikai-eszmei irányzatok jelentős rész
ben liberalizmus- és kapitalizmusellenesek voltak, érdeklődésük fókuszában 
pedig – a nemzeti eszme és az állam-egyház viszony rendezése mellett – a 
szociális kérdés lehetséges megoldásai álltak. Véleményük szerint a liberális 
kormányzat nem volt képes megfelelő válaszokat adni a kor kihívásaira, ezért 
a fennálló gazdasági, társadalmi és politikai rendszer teljes átalakítását tartot
ták szükségesnek. Ebből az alapállásból kritizálták a magyar kultúrpolitika 
irányait és eredményeit is, és céljuk olykor a teljes kulturális diszkontinuitás 
megvalósítása volt. (TAKÁTS 2007. 86-87.) E kritikának kifejezetten élesen 
adtak hangot az 1907. október 2. és 6. között Pécsett megrendezett országos 
szabadtanítási kongresszus alkalmával. Az eseményt a korabeli sajtó élénk 
figyelemmel kísérte, és a kortárs tudósító is belátta, hogy „az egész kongresz-
szus legkülönbözőbb elemek találkozásából és küzdelméből állott s hivatalo-
san eredmény nélkül oszlott el”, mégis „az addigi magyar kultúrpolitikának 
kemény bírálata volt.” (IMRE 1907. 273.)

A szabadtanítás témakörében rendezett tanácskozás lényegében az 
iskolán kívüli népművelés lehetséges formáival, módszereivel és tartalmával 
kívánt foglalkozni. A mindenféle tantervtől független, szabad részvétel elve 
alapján működő felnőttképzési formák a nyugat-európai előzmények és min
ták figyelembe vételével a századfordulót követően váltak igazán népszerűvé 
hazánkban is. (KÁICH 1979.) Míg azonban ezek a nyugati államokban első
sorban közművelődési funkciót kaptak, addig Magyarországon társadalom
politikai célokért működtek, minden népművelési kezdeményezés egyben 
szociálpolitikai célok eszköze is volt. (KÁICH 1976. 68.)

Magyarországon az 1890-es években alapított Szabad Lyceum és az 
Erzsébet Népakadémia az aktívabb népművelési egyesületek közé tartoztak, 
és népkönyvtárak létesítése, tudományos előadóestek és gyakorlati tanfolya
mok rendezése, illetve hangversenyek és tanulmányi kirándulások szervezése 
révén fontos elemei voltak a hazai ismeretterjesztésnek. Ezeknek a szerveze
teknek a pécsi kongresszus előkészítésében is aktív, kezdeményező szerepük 
volt (PAVLOVICS 2007. 48-49.)
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A kongresszus célja és jellege

Pécs történetében az 1907-es esztendő az országos rendezvények éve volt. A 
fél évig tartó Országos Ipari és Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár mellett au
gusztus 25. és 27. között itt tartották az első vidéki (VII.) országos katolikus 
nagygyűlést, és ide szervezték a törvényhatósági joggal felruházott városok 
polgármestereinek soron következő (VIII.) találkozóját is (szeptember 16-
17.).

  Hosszas előkészületek után a szabadtanítási kongresszus sokakat 
megmozgató eseménnyé vált. A résztvevő mintegy 140 szervezet, 584 rendes 
és 138 rendkívüli tag soraiban találhatunk egyetemi tanárokat, minisztériu
mok, múzeumok és iskolák képviselőit, politikusokat, szakmai szervezeteket, 
művészeket, egyházi személyeket, stb. (PAVLOVICS 2007. 46.) A részvé
telre felhívó „szózat” szövege szerint a tanácskozás célja a következő volt: 
„Egyesíteni akarjuk a nemzet legjobbjait, leghivatottabbjait abban a mun-
kában, amelynek célja a műveltség egyetemes terjesztése, és ezzel a nemzet 
nagyobb szellemi egysége és békés együttmunkálkodása.” (NAPLÓ 597.) A 
felhívók szándéka tehát egy politikamentes szabadtanítási tanácskozás ösz
szehívása volt. (Dr. TAR 1968. 90.) Ezt hangsúlyozta megnyitó beszédében 
Beöthy Zsolt a konferencia elnöke is, mikor a szabad tanítás minden irányza
tosság nélküli művelését szorgalmazta. (NAPLÓ 26.)

A felhívásra jelentkezők alapvetően eltérő eszmei alapállása azonban 
már a szervezéskor magában hordozta a kemény viták lehetőségét, az ellenté
tes táborok kialakulását. A pécsi katolikus nagygyűlés augusztus 27-i ülésén 
Görcsöni Dénes beszélt a katolikusok népfelvilágosítási feladatairól, és szor
galmazta a katolikus szabad oktatás megszervezését. E mellett azonban utalt 
arra is, hogy „októberben egész kongresszus fog tanakodni a szabad tanítás 
országos szervezéséről, nekünk azonban ott kevés keresni valónk lehet, mert 
annak a kongresszusnak zömét a szabadkőművesek népfelvilágosító egyesü-
letei alkotják, vezetőségében pedig ott van a katolikus-gyűlölő és hazátlan 
tudomány minden árnyalatának egy-egy tipikus képviselője.” (ÉVKÖNYV 
1907. 413.)

Valóban, a kongresszus végeredményben a szabadtanítás témáinak 
megvitatásán keresztül világnézetek összeütközésének színterévé vált, két 
gyökeresen eltérő művelődés-felfogás összecsapása történt meg. A tét a tö
megkultúra eszközrendszerének a saját célok érdekében való kontrollálása 
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és modernizálása is volt. (AGÁRDI 2012.) Az ideológiai alapozású viták 
mellett azonban mindegyik oldalról fontos szakmai érvek is elhangzottak 
az egyes népművelési területek megújítása, hatékonyabbá tétele érdekében. 
(MARÓTI 1989. 45-46.)

 Az egyik fontos törésvonal a népművelés felekezeti és nemzeti jelle
gének fontosságát hangsúlyozók, illetve az azt tagadók között alakult ki. Jól 
jellemzi ezt az közjáték, amelyről a helyi sajtó is beszámolt: a gróf Apponyi 
Albert miniszter nevében érkező Szász Károly miniszteri tanácsost megaka
dályozták abban, hogy a miniszter nevében üdvözölje a kongresszust: „Pik-
lerék (…) kijelentették, hogy az üdvözlés elhangzására ’Le a csuhás Appo-
nyival’ kiáltással fognak felelni. Ezért nem hangzott el ezen üdvözlés.” (Pécsi 
Közlöny, 1907. október 6. – KÁICH 1976. 69.)

Jászi Oszkár – az események aktív résztvevője – pedig a 
következőképpen számolt be kongresszusi tapasztalatairól a Huszadik Szá
zad hasábjain. „Nem véletlenség, hogy a konzervatív-dogmatikus világnak 
ellentáborát a kongresszuson a szervezett munkásság és a mi embereink al-
kották (…) Csak természetes, hogy Pécsett Magyarországnak ez az egyedüli, 
a jövőbe néző praxisa és elmélete kezet fogott: a letűnő világgal szemben, a 
múlt erőiből élősködő régi világgal szemben, a produktív jövő gyakorlatát és 
tudományát hirdetve. A múlt erőiből pedig egyedül a vallás képes még na-
gyobb tömeghatásokat előidézni; azért a klerikalizmus volt a kongresszuson 
a modern eszméknek egyedüli komoly és figyelemreméltó ellenfele.”(JÁSZI 
1907. 979-980.) A továbbiakban az ehhez a témakörhöz kapcsolódó vitákat 
veszem szemügyre, elsősorban az iskola-, sajtó-, könyvtár- és múzeum-ügy 
területére vonatkozóan.

Felekezeti vagy „felekezet-független” népművelés néhány vitatott 
területe

A kongresszus több szakosztályában, de elsősorban a tudományos és ismeret
terjesztő előadásokat és tanfolyamokat megvitató szekció négy csoportjában 
hangzott el a fennálló iskolarendszer és iskolapolitika bírálata. Többen úgy 
vélték, hogy a szabad tanítás fontos feladata az iskolákban nem megszerez
hető műveltség pótlása, kiegészítése. (FELKAI 1968. 100-101., 104.) Ezzel 
kapcsolatban a legfőbb kérdés az volt, ami az egész kongresszus tétjét is je
lentette: kik?, mit? és hogyan tanítsanak? – illetve ezt milyen célok érdekében 
tegyék? (NOVÁK 1968. 108.)
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 A „ki szervezzen” kérdésre válaszként Dr. Hegedűs István, budapesti 
egyetemi tanár a szabad tanítás jelentőségéről szóló, a megnyitó ülésen tar
tott előadásában kifejezetten azt hangsúlyozta, hogy „nem lehet mindent az 
államra hárítani, sőt a szabad tanítás szervezete megkívánja, hogy a társa-
dalom a maga erejéből hozza létre mindazt az intézményt, melyre szüksége 
van.” (NAPLÓ 46.) Ezen megállapítása nem talált különösebb ellenzésre, 
mindössze egy rövid megjegyzés hangzott el, miszerint „ki kell venni az isko-
lákat a mostani kezekből, mert amit ott tanítanak, hasznavehetetlen.” (NAP
LÓ 50.)

 Sokkal nagyobb visszhangot keltett Pikler Gyula „A szabad tanítás 
tárgyai és módjai” című előadása. Pikler a szabad tanítás célját abban jelölte 
meg, hogy az a tanítványok boldogságát előmozdítsa, ne pedig a lenyűgözé
sükre törekedjen: „Nem szabad tehát azt tanítanunk, hogy kötelességük egy 
boldogságtól független cél szolgálatába állni. Az ilyen tanításnak legszembe-
szökőbb példája az, amely szerint az ember rendeltetése az lenne, hogy egy 
természetfölötti lénynek szolgáljon, annak gazdagítása végett magától java-
kat megvonjon és annak dicsőségére éljen; (…) Az emberiség rettentő gyer-
mekkorából származó e fölfogással különben tovább nem kívánok foglalkoz-
ni, áttérek a modernebb fölfogásra. (…) Semmiképp se várjuk a társadalmi 
rendnek, az igazságosságnak eljövetelét a felebaráti szeretettől. Ne tanítsuk 
azt, hogy az ember úgy szeretheti felebarátját, mint önmagát; az lehetetlen. 
(…) Az összes eddigi társadalmi rendeket (…) mindig a küzdelem hozta létre 
és nem a felebaráti szeretet” (NAPLÓ 54-55.) Válaszában Giesswein Sándor 
a kihívó fél logikájának felhasználásával, és Comte-ra hivatkozva válaszolt: 
„Mert épp a vallásnak, mint szociológikus tüneménynek az általánossága 
mutatja azt, hogy a legfelsőbb lénynek való hódolat az emberi természetnek 
nemcsak megfelelő, hanem úgyszolván posztulátuma, kiegészítő része. (…) 
Így tehát nem a vallás az, ami az embert boldogtalanná teszi, hanem inkább 
a vallás hiánya, amely űrt hagyván az ember lelkében, legalább is valami 
pótlást kíván. (…) S ha valaki a felebaráti szeretet ez alapelvét mint lehe-
tetlen abszurdumot állítja  oda, az abszurdumnak mondja az egyenlőség és 
testvériség ideáljait, mert ez a két szó tulajdonképpen ugyanazt mondja, mint 
a kereszténység második főparancsa.” (NAPLÓ 82-83.) Hasonló álláspont
jának adott hangot Ember Károly és Prohászka Ottokár székesfehérvári püs
pök is. Pikler és Ember véleménye a szabadtanítás aktorainak, a tanítóknak 
a képzésével kapcsolatban is eltérő volt, utóbbi a tanítóképzők államosítását 
elképzelhetetlennek tartotta. 
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 Az első szakosztály harmadik csoportjában Dr. Waldapfel János 
mintagimnáziumi tanár a „Falusi Közművelődési Egyesületek” szervezéséről 
beszélt. A nagy, felülről szervezett egyesületek működését hatástalannak tar
totta, ugyanis azok a fiókszervezeteiket nem tudják eléggé életképessé tenni. 
Véleménye szerint a szervezést fordított irányból kell kezdeni. Kisebb, he
lyi közművelődési egyesületek minél nagyobb számú alapítása a cél, melyek 
ezt követően, megerősödve csatlakozhatnának regionális és országos szer
vezetekhez (folyamatos integráció). A helyi szervezetek esetében az elnöki 
feladatok ellátására a legalkalmasabb személynek a plébánost, körjegyzőt, 
illetve a tanítót jelölte meg. Hivatkozott a trencsénmegyei Peredméren jól 
bevált „modellre”, ahol a plébános elnökként, a körjegyző titkárként, a tanító 
pedig pénztárosként vett részt a munkában. Ezzel a megállapításával vonta 
magára a kritikák többségét. Az egyik felszólaló szerit (Farkas István) a fa
luban éppen ezek a személyek a haladás ellenségei, és így a velük számolni 
annyi volna „mint farkasra bízni a bárányokat”. (NAPLÓ 300.) Ugyanezen 
az állásponton volt Nyisztor György is, mikor kijelentette, hogy „nem va-
gyunk hívei annak, hogy a papok kezébe tegyük le a nép oktatását, mert azok 
az élet megvetését tanítják, sem a szolgabíróra, mert az üldözi a munkásokat, 
csendőrökkel vereti szét az egyletben összegyűlt, tanulni vágyó munkásokat.” 
(NAPLÓ 301.) Az előadó a vádakat elhárította, és jelezte, hogy az egyletek a 
vezetőkre is lehetnek nevelő hatással.

 A szabadtanítás személyzetével foglalkoztak a szakosztály negyedik 
csoportjában is, ahol  a témáról Dr. Wildner Ödön író, székesfővárosi tanács
jegyző beszélt. A lehetőségek felvázolása mellett hangsúlyozta, hogy első
számú feltétel, hogy a tanító „ne akarjon térítgetni! (…) semmiféle párt- vagy 
felekezeti tekintetben.” Erre reagálva több fölszólaló az iskolákból a vallá
soktatás eltörlését sürgette (Pelczéder Ágoston), illetve a papok „beengedé
sét” attól tette függővé, hogy „ne akarjon a szabad iskolában misszionárius 
lenni.” (Dr. Gergely György) (NAPLÓ 329., 337.)

A népkönyvtárak helyzetével, illetve a könyvtárügy országos meg
szervezésével kapcsolatban Dr. Ferenczi Zoltán a budapesti egyetem könyv
tárigazgatója tartott alapos, szakmai szempontokon nyugvó előadást. Kon
cepciójának alapelvei sokban hasonlítottak a néhány hónappal korábbi 
katolikus nagygyűlés szónokának, Wollmuth Ernőnek a nézeteire (közpon
tosítás, vándorkönyvtárak, könyvjegyzékek). (ÉVKÖNYV 242-246.) Ha a 
szakmai elvekben nem is, de az ideológiai háttér megrajzolásában érdekesebb 
számunkra Szabó Ervinnek ugyanezen szekcióban elmondott előadása a nép
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könyvtárak állományának összeállítási elveiről. A műveltségi különbségek 
áthidalásának bevallott feladata mellett sejteni vélt egy ki nem mondott szán
dékot is a népkönyvtárak összeállításánál: „hogy az ú. n. hazafias, erkölcsös, 
vallásos irodalommal nem tudásukat, hanem erkölcsüket hozzák közelebb 
a vagyonos osztályokéhoz, vagyis a ’lázadás’ szellemét öljék ki.” (NAPLÓ 
384.) Ebből a szempontból fontos, hogy ki és miből állítja össze a népkönyv
tárak állományát, ugyanis a könyvtár is „fegyver” a célok megvalósítására. A 
megoldás Szabó szerint csakis a kollektívmunka lehet.(NAPLÓ 391.)

A hozzászólások sorában Jócsák Kálmán molnár, földműves-szövet
ségi titkár kijelentette, hogy a „a klerikálisok (…) törekvése arra irányul, 
hogy az embereket igénytelenségben tartsák, az emberek türelmesek, önmeg-
tagadók legyenek. És e törekvés nagyobb pusztulást idézett elő, mint a tatár-
járás. Ki kell tehát küszöbölni a népkönyvtárakból minden klerikális irány-
zatú könyvet.” (NAPLÓ 409.) A véleménnyel ismét Prohászka szállt szembe, 
hangsúlyozva, hogy a vallásos-erkölcsös élet, a nemzeti szellem elsőrendű 
szükséglet, melyeket a népkönyvtárakban is ki kell elégíteni. Dr. Szilvek La
jos pécsegyházmegyei tanfelügyelő, tanár és volt könyvtáros viszont kijelen
tette, hogy „a magyar társadalom érdeke, hogy a Krisztusatgadó, atheista 
irodalom ne terelhesse a tömegeket az amoralizmus karjaiba. (…) a nép-
könyvtárak egyik céljának tekinti a hazafias és vallásos érzület kímélését, sőt 
ápolását.” (NAPLÓ 418-419.) A kiegyenlítő álláspontnak is volt támogatója 
(Dr. Gergely György), aki azt hangsúlyozta, hogy mivel az egyes irányzatok 
úgysem tudják meggyőzni egymást, így a legcélszerűbb, ha mindegyik létre
hozza a saját célközönségének szóló, saját elvei szerint kialakított népkönyv
tárat. Mindössze arra figyelmeztetett, hogy e közben a szélsőséges irányzatok 
elkerülésére kell törekedni, melyre a legalkalmasabb eszköz a tanácskozások, 
ankétok tartása. (NAPLÓ 423.)

Végül a sajtó kérdéséről röviden. A kérdésnek külön szakosztályt sze
neltek, de mindössze egy előadás és a hozzászólások hangzottak el. Dr. Kene
di Géza budapesti ügyvéd a folyamatos sajtójelenlét megvalósítása érdekében 
javasolta egy pártállástól független, központi (budapesti), állandó sajtóiroda 
felállítását, mely a friss információkat közlésre készen szállítja a legkülön
félébb sajtóorgánumoknak. E mellett szükségesnek látta egy népies lap- és 
könyvkiadó vállalat alapítását is. (NAPLÓ 448.) Az ötletet a hozzászólók 
nagy része utópisztikus, lehetetlen elképzelésnek tartotta. Jászi Oszkár, Kunfi 
Zsigmond, Schwimmer Rózsa egyaránt a pártsemleges sajtó lehetetlenségét 
hangsúlyozták. A másik oldalon a sajtószabadság teljes garantálásában látták 
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a megoldást, és az államtól követelték ennek megvalósítását (Cziklay Lajos, 
Lerner Dezső). (NAPLÓ 449-453.) A messzire kanyarodó vita lezárásaként 
az előadó szólalt fel: „… iparkodjék egymással a két irány (a vallásos és a 
szociális) megegyezni a nép objektív oktatásának lehetővé tételében, mert ez 
mindenkinek érdeke és föltétlenül közös feladat. Ha ez nem sikerül, a népet 
szétbontó erők végzetes küzdelme következik, s úgy lehet, hogy népkultúra 
helyett a vérontás kultuszára ébredünk.” (NAPLÓ 454.)

Konklúzió

A röviden bemutatott főbb érvek és ellenérvek, a megszólalások hangneme és 
eltérő fogalomrendszere is mutatja, hogy két olyan fél vitájáról volt szó a sza
bad tanítás pécsi kongresszusán, melyek megegyezésére kevés esély mutat
kozott. Sőt, a kongresszus alkalmával vált még inkább nyilvánvalóvá, hogy a 
népművelés, illetve tágabban a társadalom átfogó megszervezése terén eltérő 
utakon járnak a résztvevők. Akkor is, ha az eszközök sok esetben hasonlóak 
voltak. A saját tábor megszervezése – és ennek érdekében a közművelődés 
intézményrendszerének felhasználása – mindkét oldalon alapvető feladatnak 
mutatkozott. 
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JOGI KÉRDŐJELEK A HM KATONA 
POLITIKAI OSZTÁLY 
LÉTREJÖTTÉBEN ÉS 

FELADATSZABÁSÁBAN87

Dávid Ferenc
Pécsi Tudományegyetem, 

Pécs, Magyarország

Absztrakt

A Magyar Honvédelmi Minisztérium, később Magyar Honvédelmi Miniszter 
Katona Politikai Osztálya, -Csoportfőnöksége, majd Katona Elhárító Főcso
portfőnöksége, vagy röviden Katpol meghatározó szereplője volt hazánk 1945 
és 1950 közötti történelmének. Tevékenysége során mindvégig érvényesült a 
szovjet fél irányítása, illetve a Magyar Kommunista Párt a katonai hírszerző 
és kémelhárító szolgálatot saját belpolitikai célkitűzéseinek megvalósítására 
használta. A tanulmány a mindenkori hatalom támaszául szolgáló államvé
delmi szféra katonai ágával, azon belül is a szervezet 1945. évi megszerve
zését követő időszak rövid, de annál érdekesebb néhány hónapjának esemé
87  A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság 
Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása 
és működtetése országos program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai 
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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nyeivel foglalkozik. Az ország történelmében törésvonalat jelentő 1945-ös év 
változást hozott az államvédelmi intézményrendszerben. Pár hónap leforgása 
alatt különböző katonai szervek alakultak, tűntek el, vagy egyesültek. A ka
tonai államvédelmi szervek irányításáért vívott politikai harcban kiemelke
dő szerepet játszott a szinte egy időben megalakult (Magyar) Honvédelmi 
Minisztérium 40. és Katona Politikai Osztálya. A magyar katonai hírszerző 
és kémelhárító szolgálat második világháború követő újjászervezése a HM 
Katona Politikai Osztály megalakításában öltött testet, ami egyaránt élvezte a 
magyar MKP és a szovjet SZEB támogatását. Az osztály létrejötte és felada
tellátása körüli egyik legnagyobb probléma, hogy alapító okirata soha nem 
került elő, talán nem is volt és ez rányomta bélyegét a későbbi feladatszabá
sának körülményeire és működésére. Célom, hogy bemutassam az osztály 
hatásköri és illetékességi jogalapja körüli problémák egy rövid epizódját.

Háborús bűncselekmények, államvédelem, titkosszolgálat-történet

Bevezetés

A Magyar Honvédelmi Minisztérium, később Magyar Honvédelmi Miniszter 
Katona Politikai Osztálya meghatározó szereplője volt hazánk 1945 és 1947 
közötti átmeneti időszakának. Az osztály tevékenységének alig másfél-két 
éve során mindvégig érvényesült a szovjet fél irányítása, illetve a Magyar 
Kommunista Párt (MKP) a katonai államvédelmi szervet saját belpolitikai 
célkitűzéseinek megvalósítására használta. Mint országos hatáskörű, katonai 
államvédelmi szerv, a politikai szerepe mellett ellátta a magyar katonai hír
szerzés és (kém-) elhárítás szakfeladatait. A szervezet tényleges működteté
sében az MKP és rajta keresztül a megszállt ország ügyeiben illetékes Szö
vetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) elnöki tisztségét betöltő Szovjetunió 
felsőbb akarata érvényesült.

 Az ország történelmében törésvonalat jelentő év változást hozott az 
államvédelmi intézményrendszerben. Pár hónap leforgása alatt különböző 
polgári és katonai politikai rendészeti („titkosszolgálati”88) szervek alakultak, 
tűntek el, vagy egyesültek. A katonai hírszerző és (kém-)elhárító szolgálat 
irányításáért vívott politikai harcban kiemelkedő szerepet játszott a szinte egy 
88  A „titkosszolgálatok” fogalom nem tudományos igényű meghatározás, inkább a hét
köznapi szóhasználatban elterjedt elnevezés, ezért a tanulmány mellőzi használatát.
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időben megalakult (Magyar) Honvédelmi Minisztérium (HM) 40. és Katona 
Politikai Osztálya (KPO). A magyar katonai hírszerző és elhárító szervek má
sodik világháború követő megalakítása a későbbi HM KPO megalakításában 
öltött testet és egyaránt élvezte a magyar MKP és a szovjet SZEB támoga
tását. A szervezet a magyar belpolitika egy látszat „koalíciós időszakának” 
szülötte volt és meghatározó szerepet játszott az egypártrendszer fokozatos 
kiépítésében. A tanulmány mégis felvet egy kérdést: az osztály rendelkezett-e 
megfelelő jogi alappal tevékenysége során?

 A HM KPO megalakulásának pillanatától eljárt a háborús és népelle
nes bűncselekmények elkövetésével gyanúsított személyekkel szemben. Tet
te, tehette mindezt attól a gyakorlati körülménytől független, hogy erre mi
lyen jogi, vagy elvi felhatalmazása volt. Az ideiglenes kormányzat mindent 
megpróbálta, hogy a polgári politikai rendészeti szervek működését, a katona 
állományú személyekkel szembeni tevékenységét törvényes keretek közé 
szorítsa, saját felügyeleti és ellenőrzési jogát érvényesítse. A célja egyértelmű 
volt: „politikai rendőrség tisztek ügyével ne foglalkozzék.” (HL. HM. 1945. 
Eln. 29.542). A kijelentésnek két olvasata lehet. Egyrészt, a Magyar Állam
rendőrség (MÁR) politikai rendészeti szervei ne járjanak el hivatásos honvéd 
személyek ügyében. Másrészt, politikai rendőrség alatt értve a már létező 
polgári és katonai szerveket egyaránt –egyben mellőzve mindkettőt-, a politi
kai nyomozás és igazságszolgáltatás katonai vonalának átalakítása.

„Politikai rendőrség tisztek ügyével ne foglalkozzon”

 Az első polgári politikai rendészeti szervek megjelenésével egy 
időben kerültek honvédtisztek utóbbiak őrizetébe. Ez a jelenség a honvédel
mi tárca életében és működésében egy meghatározó napi probléma maradt. A 
budapesti és vidéki visszaélések tarthatatlansága okán a honvédelmi minisz
ter 1945. május 3-án egy általános jellegű átiratot szerkesztetett a belügymi
niszterhez, de utóbbi hallgatása és a honvédelmi tárca háromnaponkénti sür
getésének hasztalansága okán, a hadügy az igazságügy minisztert is bevonta 
a kérdésre adható jogi válaszok megvitatására (HL. HM. 1945. Eln. 29.542). 
Látni fogjuk, ha az álláspontok nem is közeledtek, a HM döntései hatással 
voltak a HM KPO konszolidációjára és orvosolni igyekeztek a polgári és ka
tonai szervek közötti hatásköri súrlódásokat.
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 A korábbi letartóztatások és túlkapások miatt a kormány megpróbálta 
volna a MÁR működését vegyes ellenőrző bizottságok felállításával meg
regulázni. A rendőrség túlkapásaival szemben a hivatásos és tartalékos kato
na állományú személyek a még csak a fővárosban működő, és talán kezdeti 
szervezetlensége, valamint csekély létszáma okán kevésbe hírhedt katonai 
politikai rendészeti szerv vélelmezett illetékességére hivatkoztak (HL. HM. 
1945. Eln. 27.320). A politikai rendészeti szervek oldaláról előnyt jelentett 
az a tény, hogy a HM KPO az országos hatáskörű jelenléthez szükséges 
szervezetrendszerrel, a katonai igazságszolgáltatás pedig megfelelő 
büntetőintézeti lefedettséggel nem rendelkezett, hogy a sérelmezett eljárá
sokat a rendőrségtől átvegye (HL. HM. 1945. Eln. 27.328). Vele szemben a 
MÁR rendelkezett a működéséhez szükséges jogszabályi alappal, eljárását 
ésszerűségi elvek igazolták, amit a honvédelmi tárcával a belügy- helyett az 
igazságügy miniszter közölt 1945. május 24-én kelt válaszlevelében:

 „(…) célszerűségi szempontok szólnak amellett is, hogy a népügyész-
ségek ne legyenek kénytelenek két nyomozó hatósággal együtt működni. Kü-
lönösen országos viszonylatban merülnének fel nehézségek ebben a kérdés-
ben, mert vidéken politikai rendőrség már mindenütt működik, míg katonai 
szerv – Miniszter úr átiratából kitünőleg – csak Budapesten, ami a vidéki 
népügyészségek munkája elé akadályokat gördítene.

 Mindezek ellenére a Miniszter úr átiratában felhozott indokok alap-
ján szükségesnek tartanám, hogy a nyomozást végző rendőri szervek és vala-
milyen – esetleg már felállított – (sic!) katonai szervek között szoros együtt-
működés álljon fenn. Ennek az együttműködésnek a kiépítése érdekében 
látnám szükségét annak, hogy Miniszter úr a belügyminiszter úrral érintke-
zésbe lépjen.” (HL. HM. 1945. Eln. 29.542).

 A gyakorlatban felmerült akadályok esetében több szempontot kell 
figyelembe venni. Egyrészt, hogy a katona szervek mellett volt-e joga a po
litikai rendőrségnek hivatásos katona személyt letartóztatni? Másrészt, ha 
eljárás alá is vontak valakit, igazolási eljárásuk elbírálásáig teljesíthettek-e 
tényleges szolgálatot a honvéd kerületek létszámfeletti állományában? A 
mindkét kérdésre adott igen válasz visszás helyzetet teremtett (HL. HM. 
1945. Eln. 27.531). A HM-nek a népbíráskodásról szóló rendeletre (81/1945. 
(II. 5.) M.E. számú rendelet; Bacsó 1947) és annak módosítására (1440/1945. 
(V. 1.) ME számú rendelet; Bacsó 1947) való hivatkozás a létező legrosz
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szabb megoldások egyike volt, mert a rendelet a MÁR illetékes szervét jo
gosította fel politikai nyomozások folytatására (HL. HM. 1945. Eln. 29.542). 
Mivel a háborús és népellenes bűncselekmények elbírálása a népbíróságok 
hatáskörébe tartozott, a jogszabály rendelkezése szerint a bűnvádi előkészí
tésre a polgári szervek voltak feljogosítva (81/1945. ME. számú rendelet).89 
Másodsorban, a megszállt országban különleges jogbiztonsági helyzetet 
teremtett a törvényerejű rendeletek kihirdetése (G. Vass 2003),90 mely dr. 
Valentiny Ágoston igazságügy miniszter érvelésében „speciális törvényes 
szabály (…), természetesen módosította” a törvényeket (HL. HM. 1945. Eln. 
29.542).

 Az eljárások átvételéhez szükséges hatáskör hiányára a HM későn 
eszmélt rá. Az első lehetséges megoldásnak az tűnt, hogy a jövőben a hivat
kozott ügyekben a nyomozást a katonai szervek fogják végezni és közvetve, 
vagy közvetlenül a népügyészségnek továbbítanák az ügyben keletkezett ira
tokat (HL. HM. 1945. Eln. 27.531). Az első büntetőjogi jogszabály terveze
te, ami a hatáskör illetékességi területét elhatárolta volna viszonylag későn, 
csak 1945. július 14-én került miniszteri jóváhagyásra (HL. HM. 1945. Eln. 
27.320). Addig is a HM –a belügyi tárca hallgatása miatt- 1945. június 20-ig 
háromnaponta szóban, majd azt követően írásban is igyekezett a választ meg
sürgetni (HL. HM. 1945. Eln. 29.542).

 A rendelettervezet soha nem került a minisztertanács elé (HL. HM. 
1945. Eln. 30.796), az egyes hatásköröket a korábban elfogadott és kihirde
tett minisztertanácsi rendeletek megváltoztatásával lehetett volna elhatárolni. 
A népbírósági hatáskörbe utalt bűncselekmények elkövetésével gyanúsított 
személyekkel szembeni fellépés szervezeti elhatárolására a minisztertanács 
egy szakbizottság elé utalta a kérdést, de maga nem foglalkozott vele. A 
bizottság állásfoglalásának eredményeként csak azt sikerült elérni, hogy a 
belügyminiszter utasította a rendőri szerveket, működjenek együtt a katonai 

89  A hivatkozott rendelet 2. §-a népbíróság jogkörét kiterjesztette a fegyveres erő 
tagjaira is, a 24. § alapján a népbíróság előtt a vádat a népügyész képviselte, a nyomozás 
tekintetében a bűnvádi perrendtartás 83-86. §-át tekintette irányadónak. Az 1896. évi XXXIII. 
törvénycikk a bűnvádi perrendtartásról 84. §-a a nyomozást végrehajtó szervként a rendőri 
hatóságokat jelölte meg, ahol a 85. § taxatíve felsorolta a rendőri közegeket is.
90  A hivatkozott minisztertanácsi rendetek (ME) nem hagyományos értelemben vett, 
konkrét törvényi felhatalmazáson alapuló végrehajtási rendeletek, hanem ún. „törvényerejű 
rendelet”-ek, ahol az Ideiglenes Nemzetgyűlés folyamatosan hozzájárult és szélesítette az idei-
glenes kormányzat rendeletkiadási hatáskörét.
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társzervekkel. Az alacsonyabb szintű jogszabályi rendezés 1945. augusztus 
11-én még mindig váratott magára (HL. HM. 1945. Eln. 29.969). Szükség
megoldásként egy –ebből a szempontból bármikor felrúgható és a belügy ré
széről jogszabályba nem ütköző– informális megállapodás jött létre.

 1945 augusztusának végére „egy tárcaközi megállapodás jött létre a 
belügy, igazságügy- és honvédelmi miniszterek között, amelynek értelmében 
a honvédek ellen a továbbiakban a rendőrség politikai osztálya a katona-po-
litikai osztállyal együttműködve fog eljárni.” (HL. HM. 1945. Eln. 27.320). 
A megoldás a gyakorlatban azt is jelentette, hogy íratlan szabályok mentén, a 
gyakorlatban kialakult, de jellemzően a kivételek által erősített, és soha nem 
rögzített irányelvek alakultak ki a polgári és katonai szervezet működésének 
összehangolására, a hatáskörök írásban nem létező elhatárolására. A HM 
KPO oldaláról nézve a fenti elv a gyakorlatban úgy nézett ki, hogy „a Ka-
tonapolitikai Osztályon külön csoport foglalkozott a háborús és népellenes 
bűnök ügyeivel (...). Az első időszakban nem tisztázták pontosan, kikkel fog-
lalkozik a politikai rendőrség, kikkel az osztály; legtöbbször, aki elfogta, le is 
zárta az ügyet az ügyészségnek való átadásig. Később már kialakult, hogy a 
Katonapolitikai Osztályhoz a volt katonák ügyei tartoznak.” (HL. TGy. 295. 
d. 3098. 148.). Természetesen az elhatárolás meghatározatlansága nem ked
vezett a későbbi hatásköri súrlódások kezelésének.

 A Belügy- kontra Honvédelmi Minisztérium között kialakult vita so
rán a szükségmegoldások közé volt sorolható a szovjet SZEB gesztusa. A 
katona politikai szervezet létrejötte körüli 1945. március 12.-i állásfoglaláshoz 
és támogatáshoz hasonlóan, 1945 nyarán is a szovjetek léptek közbe, 
hogy felülről irányítva az eseményeket, feladatot szabjanak az osztálynak. 
Vlagyimir Petrovics Szviridov, a magyarországi SZEB elnökének helyettese 
1945. június 13-án levélben felkérte a honvédelmi minisztert, hogy a Szov
jetunió területén elkövetett bűncselekményekkel gyanúsított személyekkel 
szemben járjon el. A kérést a HM is úgy értelmezte, hogy „azok személyének 
felkutatása a katonai nyilvántartó osztály ügykörébe tartozik.” és a SZEB-
nek küldött miniszteri válasz is jelezte, hogy a „politikai osztályom bevoná-
sával a szükséges intézkedéseket folyamatba tettem.” (HL. HM. 1945. Eln. 
30.790). Az osztálynak a megszállt ország legmagasabb szintjéről származ
tatva szabtak feladatot, de kereteket csak a praxis szabott.
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A belügyi és honvédelmi tárca kötélhúzása nem vezetett eredményre, de a 
gyakorlat fokozatosan áttörte a MÁR jogszabályokkal körülbástyázott ellen
szegülését. A belügy engedékenysége mögött célszerűségi és politikai indo
kok álltak. A politikai indok a kommunista vezetés alatt álló társszervekkel 
szemben elvárható bizalom volt. A MKP és a SZEB, illetve a Szovjetunió 
külső áldása egyidejűleg garantálta a HM KPO későbbi létjogosultságát. A 
célszerűségi indokok mögött a politikai nyomozások számának gyors megug
rása állt, ami sok esetben a tömegesen szolgálatra jelentkező honvéd szemé
lyek ügyeinek intézését jelentette. A számszerűen nagy, de többnyire jelen
téktelen munkateher megosztása, a leterheltség bizonyos fokú csökkentését, 
míg a kiemelten kezelt különleges ügyek visszatartását egyaránt jelenthette. 
A két szervezet együttműködésnek jogi alapjai nem, csak elvi keretei voltak. 
Az együttműködés és összhang legmagasabb szintje és egyben garanciája a 
két szervezet vezetőjének: Pálffy Györgynek és Péter Gábornak baráti kap
csolatán múlott.

 A „politikai rendőrség tisztek ügyével ne foglalkozzék” (HL. HM. 
1945. Eln. 29.542) elv másik lehetséges olvasata, annak a lehetőségnek a 
megfontolása volt, hogy esetleg a HM KPO is félretolható lehetne egy meg
felelő jogi szabályozás esetén. A minisztériumból nézve egy katona politi
kai rendőrség, szemben a MÁR politikai rendészeti szerveinek eljárásával, 
még mindig nagyobb személyi biztonságot jelentett a honvédség tagjainak. 
Amennyire 1945 májusában a szervezetlen és kis létszámú HM KPO még 
mindig a „kisebbik rossznak” tűnt a MÁR politikai rendészeti szerveivel 
szemben, úgy változott meg 1945 nyarán a HM hozzáállása is. A katona 
állományú panaszosok többsége az osztály módszereit és az eljárás tisztaságát 
kifogásolták. A minisztérium megpróbálta a „demokratikus honvédség” ér
dekeire hivatkozva bizottság felállítása útján, akár visszamenőleg is kivizs
gálni az osztály tevékenységét. Végül a minisztérium tehetetlennek bizonyult 
saját osztályával szemben, mert utóbbi elvben csak a miniszternek tartozott 
felelősséggel.

 Ahogy a HM KPO önjáróvá vált, létszámában megerősödött, ugyan
olyan gyorsasággal tűnt el az osztály neve minden, a jogszabályi változásokat 
sürgető, a katonai hatáskörben eljáró szervezetet kijelölő tervezetből. A jogi 
csoport által készített jogszabály-tervezetből és a kézírásos széljegyzetekből 
1945 májusában mindenhonnan kihúzogatták az osztály nevét. A minisztéri
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um nem határozta meg pontosan, hogy mely részlegét gondolja alkalmasnak 
a katonai nyomozások lefolytatására. A tervezet üres helyein csak sejtelmes 
utalásokat tett, hogy ne lehessen sejteni, létező vagy leendő szervezettől vol
na-e szó (HL. HM. 1945. Eln. 29.542). Az 1945. júniusi elképzelés szerint, a 
mind gyakoribb panaszokra hivatkozva előre be nem jelentett módon „repülő 
bizottságok” ellenőrizték volna a politikai rendészeti szerveket a törvényes
ség, arányosság és célszerűség alapelveinek szem előtt tartásával. A tervezet 
nem említette meg név szerint a „saját” politikai rendőrséget. Az átirat készí
tője tisztában volt korlátozott lehetőségekkel és a feladat kivitelezésének ne
hézségeivel, ezért megállapították, hogy „az ellenőrző bizottságnak feladata 
ellátásához szükséges karhatalom álljon rendelkezésre.” (HL. HM. 1945. 
Eln. 27.041). A tervek realizálása akár repülő bizottságok felállítása, akár egy 
alternatív katonai szervezet felállítása útján, természetesen papíron maradt.

Összefoglalás

 A honvédelmi tárca kétségbeesett próbálkozásainak a második vi
lágháborút követő szűk belpolitikai mozgástérben nem volt dimenziója. A 
miniszter már rendelkezett egy katona politikai szervezettel és ez még abban 
az esetben is így volt, ha a szervezeten belül a magyar MKP dominancia és 
a szovjet SZEB felügyelete érvényesült. Új szervezet létrehozására sem idő, 
sem kellő politikai akarat nem volt, ami a realitásokat tükrözte volna. A Bel
ügy- és Honvédelmi Minisztérium kényes egyensúlyát a megfelelő és szívé
lyes együttműködés tudta csak garantálni, amit a politikai rendőrség osztály
vezetőinek közös kommunista támogatása biztosított. Ez a lépés a korábbi 
állapotok visszarendeződését jelentette, mert az illetékesség elhatárolásán túl 
nem sok különbség mutatkozott a két szervezet működésében.
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LEPÉNYMINTÁK BRIGETIÓBÓL

Delbó Gabriella
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

Régészettudományi Intézet, 
Budapest, Magyarország

Absztrakt

A lepényminták a pannoniai kultuszok érdekes tárgyi forrásait 
képezik. Ezek olyan kerek alakú, homorú ábrázolású agyagkorongok, amelyek 
ünnepi alkalmakra sütött áldozati vagy ajándéksütemények készítésére 
szolgáltak. Ábrázolásaikat három fő téma jellemzi: az újévi ünnepekhez, a 
császárkultuszhoz és a római mitológiai alakokhoz kapcsolódó jelenetek.
Brigetióból (Szőny) eddig hat lepényminta és egy lepényminta-bélyegző 
ismert, amelyek közül három régészeti feltárás során került elő.

Kulcsszavak: római kor, Brigetio, lepényminta, crustulum, libum
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Bevezetés

A pannoniai lepénymintákat Alföldi A. gyűjtötte össze és választotta el 
a formailag és díszítőmotívumaikban is hasonló, az edények oldalfalát díszítő 
medaillonoktól, valamint a medaillon-mintáktól a XX. század első felében 
(Alföldi 1918-1919, 1-36.; Alföldi 1938, 312-341.; Alföldi 1945, 66-70.). A 
következő összefoglaló munka 2010-ben született (Szabó―Bollard-Raineau 
2010). Az általában 10-15 cm átmérőjű korongok jellemző formai sajátossága 
a magasított peremkiképzés (Cociş-Ruscu 1994, 121.), ami funkciójukkal 
függött össze, ez akadályozta meg ugyanis a sütés előtt mintába töltött tészta 
szétfolyását (Kuzsinszky 1932, 240.). Az utóbbi évtizedekben előkerült 
Duna-vidéki leletek és az újabb feldolgozások segítségével új információk 
nyerhetőek a szőnyi lepényminták készítés-technikájára, díszítőmotívumaira 
és keltezésére vonatkozóan egyaránt.

A brigetiói lepényminták

Tárgyleírás

A lepényminták helyi gyártását Brigetióban két, a legiotábortól 
keletre fekvő Gerhát és Kurucdombi fazekastelepekről származó töredék 
bizonyítja.  A Pannoniában egyedülálló, 12,5 cm átmérőjű verses bélyegző 
(1. kép) a Gerhát fazekastelep IV. sz. kemencéjének betöltéséből került 
elő. Hátlapja egyenetlen, elülső oldalán szőlőlevelekkel és szőlőszemekkel 
díszített keretben egy hétsoros, distichonban írt szöveg és egy szerencsehozó 
pálmaág látható. A felirat egy udvarló felajánlkozása: Vitula, [d]ulcis amor, 
[se]mper suspiria nostri, quod peto, si dederis, munera grata dabo (Alföldi 
1945, 66., I. t. 1.; Bónis 1979, 136, Abb. 9:11a-b, 8:5-6.; Delbó 2011, 53, Kat. 
III/3. X. tábla 3.; Borhy 2014). A kurucdombi töredéket kör alakú keretben 
elhelyezett sisakszerű motívum díszítette (Bónis 1977, 136.). 

A municipium területén feltárt pékműhely, pistrina anyagához 
tartozott a harmadik minta, ami Borhy L. szerint sisakos császárt ábrázol (2. 
kép; Borhy 2001, 30, Abb. 6.).

Két lepénymintán lovas császárábrázolás látható. Egyiken az 
ellenségét ledöfő imperator és a ló alatt kerek és hatszögletű pajzsa mellett 
fekvő barbárt ábrázoltak (Milch gyűjtemény, Magyar Nemzeti Múzeum, 3. 
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kép). A jelenetet mindkét oldalról egy-egy, vállán lándzsát tartó, menetelő 
katona veszi körbe. A 12,7 cm átmérőjű korongot átlós vonalakkal 
díszített peremrész keretezi. A hátoldalon egy rövid kurzív felirat, a minta 
tulajdonosának a neve olvasható: MANL(ius) (Alföldi 1938, 331., Taf. LVI. 
1a-b.; Kuzsinszky 1932, 241.).

A másik, 16 cm átmérőjű töredéken már a győztes császár képe 
jelenik meg (Wien, Kunsthistorisches Museum, 4. kép, gipszlenyomat). A 
töredéken csak a balra forduló uralkodó előrenyúló teste és a ló mellső része 
maradt meg. (Kuzsinszky 1932, 240-241, Fig. 246.; Alföldi 1938, 331, Taf. 
L. 1.; Paulovics 1945, 233, 13. kép.). 

A Hollitzer-gyűjtemény 20 cm átmérőjű lepénymintájának (Bad 
Deutsch- Altenburg, 5. kép) középpontjában egy szárnyas istennő látható két 
kecske által húzott triumphusi kocsiján, egy mezítelen ifjú kíséretében. Az 
állatok két vízszintes vonallal jelzett talajon állnak. Jóllehet a szárny Victoria 
jellemzője, de a jobb kézben lévő gyümölcskosár és a bal kézben tartott 
virágszál Flora attribútumai közé tartoznak. A fiú kezeiben szintén virágkosarat 
és virágszálat tart, hajában pedig virágfüzért visel. A korongot kettős árkolású 
perem szegélyezi. (Alföldi 1938, 332, Taf. LXX. 4., Kuzsinszky 1932, 231.).

Alföldy A. gyűjtésében szerepel egy Paris ítéletét ábrázoló,  17,2 cm 
átmérőjű agyagminta töredéke is (6. kép). Paris övvel megkötött tunicában, 
köpenyben és phryg sapkában ül, kezeiben görbe pásztorbotot tart. Előtte 
sorakozik a három istennő töredékes alakja. Alatta a PARIS PAST(or) felirat 
olvasható, majd öt azonos kidolgozású, legelő kecske következik. Mögötte 
háromágú, leveles fa, fejétől balra pánsíp, felette pedig töredékes állatfej 
látható. A kompozíciót kettős árkolású perem keretezi. (Alföldi 1938, 332, 
Taf. LXXV.).

Alföldy A. a lepényminták közé sorolt egy a Kállay gyűjteményhez 
tartozó  agyagkorongot is, ami egy íjat tartó ifjút és egy előtte összekuporodó 
alakot ábrázol (Kuny Domokos Megyei Múzeum, Tata, Alföldi 1945, 
66, I. t. 4.). A jelenet értelmezését segíti, hogy az ifjú neve is szerepel 
a töredéken: MELEAGE(R), egy további felirat  pedig a viaszmodellt 
készítő mester, a cerarius nevét adta meg. Az alakokat kísérő feliratok és a 
viaszmodellt készítő személy nevének feltüntetése azonban a Rajna-vidéki 
korongos edényapllikációk jellemzője (Alföldi 1966, 247), nem a Duna-
vidéki lepénymintáké. Valószínűleg ez a negatív is inkább edényapplikáció 
készítésére szolgált.
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Terminológia, készítéstechnika

A lepénymintákat a dulciarius, azaz a cukrász használta, akinek 
termékeit összefoglalóan dulciának nevezték (Alföldi 1918-1919, 7.). Seneca 
a lepénysütőket a crustularius szóval jelölte (Epistulae moralis 56). A mintákból 
készült tésztákat a római feliratok és források crustumnak vagy crustulumnak, 
azaz édes kéreggel borított süteménynek (Varro, De lingua latina V. 22.; 
Horatius, Saturnalia I. 25.; Iuvenalis IX. 5., Seneca, Epistulae moralis 99. I. 
1887.), illetve libumnak vagy libamennek, azaz áldozati kalácsnak (Varro, 
De lingua latina V. 22.; Ovidius, Fasti III. 733-736.;Historia Augusta: Vita 
Taciti 9. 5.) hívják. A lepényeknek ugyanis kettős funkciója volt: egyrészt 
áldozati kalácsként szolgáltak a római polgárok vallási szokásaiban (Historia 
Augusta Vita Taciti 9, 5.; Varro, De lingua latina VI. 3.), másrészt az állami 
propaganda keretében mézes bor, mulsum, kíséretében ajándékként jelentek 
meg a hivatalos ünnepnapokon, templomszenteléskor, városi magistratusok 
megválasztásakor, sőt a gazdagabb családoknál szoborállításkor, temetésen 
vagy lakomán is (Alföldi 1918-1919, 7-8.; Alföldi 1938, 313.).

Különböző alkalmakkor különböző tésztájú süteményeket áldoztak, 
az újévieket, az ún. Ianualt sóból és lisztből gyúrták, az σησαμίς szezámból 
és olajból készült (Latte 1960, 376.), míg máskor édes, mézes lepényeket 
ajánlottak fel az isteneknek (Ovidius, Fasti III, 761.; Ausonius, Ephemeris 
2, 11.). Cato a libum hozzávalói közé lisztet, túrót és tojást sorolt (De 
agri cultura 75.). Egy szombathelyi lepényminta peremén látható karcolt 
DULC(ia) felirat felveti azt a lehetőséget is, hogy a cukrászok meg is jelölték, 
hogy melyik formát melyik tészta sütésére használták (Alföldi 1938, 337, 
Taf. LVII. 3 a-b.).

A lepényminták készítés-technikájára vonatkozóan kevés adattal 
rendelkezünk. Aquincumból, a Gázgyári fazekastelepről ismert egy Lucius 
Verust, Marcus Aureliust és az őket koszorúzó, pálmaágat tartó Victoriákat 
ábrázoló korong, ahol a Victoriákhoz tartozó bélyegzők is előkerültek 
(Kuzsinszky 1932, 235-236, 241-243. ábra). Ez alapján feltételezhető, 
hogy minden díszítő motívumnak külön bélyegzője volt, amiket egyesével 
nyomkodtak bele közvetlenül a nedves agyagba. Az ezekből kiformázott 
pozitív ábrázolású korongok már alkalmasabbak lehettek újabb agyagminták 
készítésére, anélkül, hogy a különböző bélyegzőkkel újra össze kellett volna 
állítani az egész kompozíciót (Kuzsinszky 1932, 236.). 
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A negatívokkal kereskedhettek is. Erre utal egy arrabonai (Győr) 
töredék, ami babérkoszorús keretében, Victoria-ábrázolásában és a 
motívumok elrendezésében is megegyezik a fentebbi gázgyári korongéval. 
Pereme azonban kiegészült egy gyöngysoros kerettel. A fazekas valószínűleg 
megnagyobbította eredeti lepénymintáját, peremét tovább díszítette, majd 
eladta (Bíró 2008, 45-46, Abb. 1.). Nyomóbélyegzőnek készült a brigetiói 
verses darab, ami félkész, rontott állapotban került a Gerhát fazekastelep 
kemencéjének hulladékanyagába (Alföldi 1945, 66.). 

A díszítőmotívumok eredete

A lepényminták ábrázolásai több forrásból merítkeznek: egyrészt a 
galliai ún. Rhône-völgyi edények kerek applikációit és a római éremképeket 
másolják, másrészt helyi, Duna-vidéki sajátosságokat tükröznek.

A medaillonokkal díszített Rhône-völgyi edények kereskedelem 
útján terjedtek el a Rajna völgyéből Germania, Raetia, Pannonia, Moesia 
és Dacia területén, gyártottak őket Galliában, Italiában, Germaniában, Kis-
Ázsiában és Egyiptomban is (Wuilleumier-Audin 1952, 15). J. Dèchelette a 
versenyek győzelmi ajándékaiként határozta meg a kerámiatípust (Dèchelette 
1904, 242), míg Fr. Drexel funkciójukat az ünnepi süteményekkel kapcsolta 
össze. Véleménye szerint a crustulumok mellé felszolgált bort, a mulsumot 
ilyen medaillonokkal díszített kancsókból töltötték ki (Drexel 1916, 19-
20). P. Wuilleumier és A. Audin szerint is használati tárgyak voltak az 
amphiteatrumi játékok vagy az újévi ünnepek során (Wuilleumier-Audin 
1952, 12.). A Rhône-völgyi edényeken megjelenő applikációkat a helyi 
fazekasok akár közvetlenül fel tudták használni agyagnegatív készítésére, de 
meg is vásárolhatták vagy másolhatták is a modelleket.

A brigetiói lepényminták közül a verses töredék követ galliai 
előképeket. Hasonló koszorúba foglalt, kerek, feliratos medaillonok pl. 
Vienneből ismertek (Déchelette 1904, 351, Nr. 162., Alföldi 1945, 66, I. t. 
2-3.). Ezek formában és az ábrázolás részleteiben – felirat, szerencsehozó 
pálmaág – is megegyeznek a szőnyi mintával, de egyszerűbb levélkoszorús 
keret jellemzi őket, illetve felirataik is más jellegűek. 

Az ellenségét ledöfő vagy lovon vágtató, göndör hajú, szakállas 
császár ábrázolásának legközelebbi párhuzamai az aquincumi Gázgyári 
fazekastelep lepénymintái és bélyegzői között találhatóak meg (Facsády 
1994, 1-3. és 7. kép).  A motívumok előképei a II. század második felében 



99

Marcus Aurelius és Lucius Verus uralkodása alatt kiadott érméken láthatóak: 
a győztes lovas Lucius Verus 163-164-es, 165-166-os aureusain és 163-
164-es dupondiusán (BMC IV, pl. 60:5, 76:7) jelenik meg (Facsády 1994, 
263.). Bár az ellenfelét legyőző uralkodót (3. kép) Alföldi A. szakáltalannak 
véli, és ezért a lepénymintát a III. század elejére keltezi, témájában és 
kompozíciójában jól beleillik a II. századi eseményeket ábrázoló aquincumi 
leletek sorába. Fontos kiemelni a barbár ellenfél ábrázolását, ami csak a Duna-
vidéki süteményformák sajátossága (Alföldi 1938, 324.) A mintákból készült 
crustulumok a császárkultusz kellékei és a császári propaganda eszközei is 
lehettek (Facsády 1994, 67). 

A Paris történetét és a Florát ábrázoló töredékek értelmezése 
problematikusabb. Ugyanis ritka az olyan mitológiai témájú lepényminta, 
ami független az újévi ünnepektől vagy a császárkultusztól. Az újévi ünnepek 
süteményinek legjellemzőbb alakjai Mercurius, Isis és Serapis, míg Mars, 
Victoria és Tutela a győztes császárt hirdeti (Alföldi 1938, 320.; Cociş-Ruscu 
1994, 122.). Másrészt a crustulumok mitológiai történeteket feldolgozó 
színházi és amphiteatrumi játékok kísérői is lehettek, így a motívumkincsre 
akár egy-egy színdarab is hatással lehetett. A trójai herceg, Paris történetének 
kulcsmotívumát, a legszebb istennő választásának pillanatának ábrázolását a 
brigetiói töredéken egy színpadi jelenet is ihlethette.

A Flora-ábrázolásos agyagminta az istennő tavaszi ünnepére, a 
Floraliára készülhetett. Az április utolsó napjaira és május elejére eső 
ünnepségsorozat alatt az istennőnek szánt áldozat mellett színelőadások, 
cirkuszi versenyek és egyéb látványosságok zajlottak (Ovidius, Fasti V. 183-
190.).  A brigetiói lepénymintán Flora, a kecskék és a virágok a termékenységet 
és a bőséget szimbolizálják. A negatív a pannoniai sütemény-minták között 
egyedülálló módon az újévi ünnepektől és a császárkultusztól függetlenül 
Flora kultuszához kapcsolódik (Alföldi 1938, 319, 332.).

Mesterkezek

A brigetiói crustulum-mintákat készítő fazekasok közül a 
legkvalitásosabb a verses töredék mestere volt. A felirat, a keretező 
szőlőindák nagyon aprólékos munkát tükröznek. Mivel a töredék a helyi 
Gerhát fazekastelepről került elő, feltételezhetően helyi fazekas is készítette. 
A telep működése alapján a II. századra, III. század első felére keltezhető 
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(Bónis 1979, 154.). A Paris ítéletét bemutató töredék kompozíciója nagyon 
egyszerű, a szikla és a pánsíp apró kis dudorokkal kialakított, ami megegyezik 
a Flora-ábrázolásos minta kosarának gyümölcseivel. Az azonos technikai 
megoldás azonos mestert feltételez (Radnóti 1945, 4). Az ellenséget ledöfő 
lovas császárt ábrázoló lepényminta kivitelezése a legegyszerűbb, ahol az 
uralkodó ugyanolyan bőrszalagos páncélt és süvegszerű sisakot visel, mint a 
két oldalán látható katonák. A jelenet összes szereplőjét azonos arcvonások 
jellemzik, csak a fegyverek segítségével lehet a résztvevőket azonosítani. A 
Gázgyári fazekastelepen előkerült párhuzamok és az ábrázolás témája alapján 
a II. század második felére keltezhető, valószínűleg a többi crustulum-
mintával együtt a helyi fazekastelepek termékei közé tartozik.

Összegzés

Brigetio hat lepénymintájával a tárgycsoport egyik leggazdagabb 
lelőhelyének tekinthető Aquincum mellett. A feltárásból származó leletek 
segítségével nemcsak a minták készítési, hanem az egyik felhasználási 
helyszínét is meg lehet határozni a településen belül. A verses crustulum-
bélyegzőnek, a Flora-ábrázolásos és a Paris-jelentes negatívoknak nem 
ismert párhuzama a Római Birodalom területén, a császárkultuszhoz 
kapcsolódó töredékek pedig a II. századi pannoniai történelmi események 
tanúi. Mindemellett a lepényminták a római hitvilág követőihez kapcsolódó 
rituális események és cselekedetek kézzelfogható tárgyi bizonyítékai.
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A BRIT DIPLOMÁCIA ÚJ KIHÍVÁSAI 
MAGYARORSZÁGON 1933-BAN91

Fürj Orsolya
Debreceni Egyetem, 

Debrecen, Magyarország

Absztrakt

Az első világháborút követően, a budapesti British Legation 
szervezeti kiépülésével a brit diplomácia aktív szakasza kezdődött 
Magyarországon. Míg az 1920-as évek első felében a külpolitikai kérdések 
mellett, elsősorban a gazdasági helyzet iránt érdeklődött a Foreign Office, 
addig az évtized második felében már döntő többségbe kerültek a külpolitikai 
témájú jelentések. Az 1920−1930-as évek fordulójára, a világgazdasági válság 
kirobbanásával Magyarország figyelme a gazdasági kérdésekre helyeződött, 
így – a külpolitika háttérbe szorulásával − az új budapesti követ, Viscount 
Chilston (1928−1933) követi jelentéseiben is egyre nagyobb szerepet kaptak 
a magyar gazdasági és pénzügyi helyzettel kapcsolatos tudósítások.
91  A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság 
Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása 
és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az 
Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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1933 volt az első év, amikor két külpolitikai esemény ismét felkeltette 
a brit diplomácia érdeklődését. A magyarbarát lobbi újbóli felerősödése a 
brit parlamentben és a magyar ügyet támogató angol képviselők budapesti 
látogatásai nehéz helyzetbe sodorták a Foreign Office-t. Emellett nagy 
hangsúlyt kapott Gömbös Gyula németországi látogatása is, amely számos 
találgatásra adott okot a brit diplomácia körében.

Kulcsszavak: Diplomácia, Foreign Office, Horthy-korszak, Revízió, 
Németország

Bevezetés

A budapesti brit követség 1930-as és 1931-es évről készített 
értékelő jelentése még arról tájékoztatta a Foreign Office-t, hogy a magyar 
külpolitikai vezérelvvé a gazdasági kapcsolatok kiépítése, a magyar termékek 
új felvevőpiacának megtalálása vált (TNA FO 371 15973/C889/889/21, 
286−313). 1933-ban viszont új problémákkal találta szemben magát a 
brit diplomácia. Viscount Chilston arra figyelmeztetett, hogy „különösen 
aktívvá” vált a magyar revíziós propaganda, amely a brit-magyar kapcsolatok 
minden formájának igyekezett revíziós színezetet adni, ezért a brit követség 
elsődleges feladatává vált a magyar közvélemény tájékoztatása a hivatalos 
angol álláspontról (TNA FO 371 16782/C5595/395/21, 163−170).

A revízió kérdése mellett 1933-ban Gömbös Gyula németországi útja 
is nehézséget, sőt kezdeti tanácstalanságot szült a brit diplomaták körében. 
Chilston tájékoztatása szerint Gömbös látogatása Hitlernél „olyan hirtelen 
és meglepő” volt, hogy még a sajtó is tanácstalanul állt az események előtt. 
A kormányoldali újságok pedig igyekeztek hangsúlyozni, hogy a berlini 
tárgyalások semmi esetre sem irányulnak harmadik fél ellen, és nem fogják 
érinteni Magyarország más országokkal kapcsolatos barátságát (TNA FO 371 
16785/C5542/2028/21, 77−78).

Az angol revíziós propaganda új hulláma

Az 1920-as évek második felében elkezdődött tendencia 
folytatásaként 1933 folyamán ismét több magyarbarát politikus és közéleti 
személy látogatott Magyarországra, így például Ramsay MacDonald angol 
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miniszterelnök lánya férjével együtt, Lady Snowden és Frederick Llewellyn-
Jones. A brit követség feladata lett eloszlatni azt a téves elképzelést a magyar 
közvéleményben, hogy ezen politikusok a hivatalos angol álláspontot 
képviselnék. Viscount Chilston alapvető különbséget látott az 1920-as és 
1930-as évek revíziós propagandája között: míg korábban Bethlen István 
a revízionista mozgalom engedélyezésével a figyelmet kívánta elterelni 
a kormányzása során felgyülemlő nehézségekről, addig Gömbös Gyula 
hatalomra kerülésével politikájának alappillérévé tette a revíziót (TNA FO 
371 16782/C5595/395/21, 163−170).

1933 augusztusában kiemelkedő jelentőségű társadalmi eseményt 
jelentett a Gödöllőn megrendezett cserkész világjamboree, amelyre Teleki 
Pál a walesi herceget is meghívta, amit azonban a brit diplomácia nem tartott 
kívánatosnak, tekintve, hogy „a jelenlegi zavart közép-európai helyzetben egy 
ilyen jellegű látogatást szükségszerűen félreértenék”. A körülmények között 
így a legjobb megoldásnak az tűnt, ha a herceg meglévő elkötelezettségeire 
hivatkozva, elutasítják a meghívást (TNA FO 371 16786/C6227/6227/21, 
53−56).

A budapesti brit követség már augusztusban arról tájékoztatta 
Londont, hogy szeptemberben a brit parlamenti képviselők, újságírók és 
üzletemberek nagy csoportjának budapesti látogatása várható, amit részben 
a Magyar Külügyi Társaság, részben a Pesti Hírlap szervezett. A másod 
titkár, Patrick Scrivener hangsúlyozta, az angol vendégeknek nagyon oda 
kellene figyelniük nyilatkozataikra, mert magyar részről várhatóan mindent 
megtesznek, hogy a látogatást revízionista színezetben tüntessék fel, a 
gyanút pedig csak erősíti a Pesti Hírlap szerepe. A brit követség ezért azt 
javasolta, hogy munkatársaik ne jelenjenek meg nyilvánosan a képviselők 
társaságában (TNA FO 371 16786/C7429/7429/21, 109−111, TNA FO 
371 16786/C7926/7429/21, 112−115). Az utasításoknak megfelelően 
a követség tagjai elhatárolódtak a magyar propaganda által az angol 
vendégek tiszteletére rendezett eseményektől. Láthatóan a másik oldalon 
is megfogadták a tanácsokat, az angol képviselők óvatosan hangsúlyozták, 
hogy bár általánosságban szimpatizálnak a magyar revíziós célokkal, de 
utazásuk elsődleges célja a kérdés helyszíni tanulmányozása. Sőt, egyikük, 
Geoffrey Mander képviselő kifejezetten örült annak, amikor „egy heti 
magyar propaganda után lehetősége nyílt meghallgatni a másik oldalt” egy 
brit követségi ebéd során, amelyre Viscount Chilston − kifejezetten a fenti cél 
érdekében − a francia, a román katonai attasét és a cseh Chargé d’Affaires-t is 
meghívta (TNA FO 371 16786/C8827/7429/21, 122−127).
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Az események következményeként az új másod titkár, W. E. 
Houstoun-Boswall egy hosszú jelentésben tájékoztatta a Foreign Office-ban 
Owen O’Malley-t arról, hogy ezek a látogatások milyen diplomáciai károkat 
okoznak. Felvetette, hogy valamilyen módon „el kellene bátorítani őket”, 
mert az angol képviselők legtöbbje teljesen tudatlan a magyar kérdésben, 
„úgy tűnik hajlamosak elragadtatni magukat a sületlen ötleteik és pillanatnyi 
érzelmeik által.” Ráadásul, mivel vendégként ünneplik őket Magyarországon, 
nem is tudnak teljesen pártatlanok lenni mondanivalójukban, így viszont 
a magyar közvéleményben azt a benyomást keltik, hogy „Nagy-Britannia 
majdnem lelkesebb Magyarországnál a békeszerződés revíziójában.” Bár 
Houstoun-Boswall azt is elismerte, hogy egy-két kivételtől eltekintve, az 
angol képviselők többsége ügyelt arra, mit mond és kíváncsi volt a másik 
oldal véleményére is, de mégsem tartotta tisztességesnek, hogy hamis 
reményeket keltenek Magyarországon, ráadásul ők lennének az elsők, akik 
cselekvésre szólítanák fel az angol kormányt, ha egy külföldi Észak-Írország 
függetlenségéről beszélne Dublinban (TNA FO 371 16786/C10042/7429/21, 
134−140).

A brit diplomáciának további nehézséget okozott, hogy pont ebben az 
időszakban utazott Bethlen István Angliába, így kérdésessé vált, vajon a brit 
külügyminiszter fogadja-e látogatását (TNA FO 371 16786/C10499/10499/21, 
219−222). A kisantant sem nézte jó szemmel a magyar propaganda újabb 
fellendülésének és Bethlen angliai látogatásának egybeesését, amit egyenesen 
a brit külügyminiszter tudomására is hozott. 1933 novemberében Beneš Sir 
John Simonnal az angliai magyar propagandáról folytatott beszélgetése 
során, különösen a brit parlamenti képviselők budapesti látogatásait és 
a brit alsóházban benyújtott indítványukat nehezményezte. Beneš azon 
aggodalmának is hangot adott, hogy amíg a múltban az angol közvélemény 
objektíven viszonyult a magyar ügyekhez, addig most úgy tűnik, elkezdték 
támogatni azt. Figyelmeztetett, hogy a kisantant következő találkozóján 
kollégái ellenpropaganda indítását fogják javasolni Angliában, bár ő maga 
ellenezte, hogy „Anglia a propaganda földjévé” váljon, ezért arra utasította 
a londoni csehszlovák követet, hogy tartózkodjon minden ilyen jellegű 
cselekedettől. A brit külügyminiszter is egyetértett ezzel, mert bár nem 
ellenzik magánszemélyek nézeteinek reprezentálását, de egy külföldi kormány 
hivatalos propagandája már kevésbé lehetett volna kívánatos (TNA FO 371 
16783/C10340/395/21, 133−136). A bukaresti brit követ is arról tájékoztatta 
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a Foreign Office-t, hogy Románia nem veszi jó néven, hogy brit képviselők 
támogatják a magyar ügyet. A román álláspont szerint a békeszerződések egy 
homogén egységet alkotnak, ezért a trianoni szerződés módosítása „káoszt” 
eredményezne, és a brit diplomácia szemére vették, hogy „mit szólna a 
168 képviselő, ha más országok parlamentje például Írország, India vagy 
Egyiptom függetlenségét követelné, vagy a német gyarmatok visszaadását?” 
(TNA FO 371 16783/10603/395/21, 157−159).
Különösen kényes helyzetbe került a budapesti brit követség a magyar 
propaganda sajtóban folytatott hadjáratával kapcsolatban is. 1933 áprilisában 
Az Est egyik cikke valótlan állításokat közölt Ramsay MacDonald 
miniszterelnökre hivatkozva, amivel tévesen a hivatalos angol álláspont 
magyarbarát jellegét sugallta. Viscount Chilston cáfolta, hogy a brit 
miniszterelnök olyan kijelentéseket tett volna, hogy “a jövő előbb vagy utóbb 
megérleli a szent gyümölcsét a magyar emberek rendkívüli szorgalmának” 
(TNA FO 371 16785/C3018/2349/21, 122−128) és az ügy miatt a követségre 
kérette Az Est szerkesztőjét, Földi Mihályt, aki „alázatosan magyarázkodva” 
közvetítette a vezetőség mély sajnálatát, és egyúttal minden felelősséget 
Seidner Imre genfi tudósítóra hárított. Seidner viszont azzal védekezett, 
nem kapott felvilágosítást arról, hogy a brit miniszterelnök kijelentéseit nem 
publikációra szánta (TNA FO 371 16785/C3683/2349/21, 135−39). Chilston 
szerint semmilyen bizalmuk nem lehet abban, amit Az Est csoport újságai 
publikálnak, mert nem pusztán egy beszéd eltorzításáról volt szó, hanem 
kifejezetten hamis üzenetről, és a brit kormány úgy véli, “egy tiszteletreméltó 
újság sem engedhet meg ilyet magának” (TNA FO 371 16785/C3673/2349/21, 
129−134).

Gömbös Gyula berlini látogatása

Az 1933-as év másik jelentős eseménye Gömbös Gyula 
németországi útja volt, amely körüli bizonytalanság sok találgatásra adott 
okot a brit diplomaták körében. Chilston szerint a találkozó hátterében nem 
gazdasági megállapodás húzódott, a valódi cél az lehetett, hogy Gömbös 
egy „baráti beszélgetés” során megismerhesse Hitler céljait és politikáját 
Ausztriával kapcsolatban, ami a Mussolinivel való tárgyalás előtt különösen 
fontos lehetett. A Foreign Office viszont fordított irányban gondolkodott, 
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elképzelhetetlennek tartotta, hogy Gömbös Mussolini beleegyezése nélkül 
ment volna Berlinbe (TNA FO 371 16785/C5543/2028/21, 79−80).

A berlini brit követ sem ismert ugyan részleteket, de valószínűsítette, 
hogy politikai és gazdasági ügyeket is megvitattak, a gazdasági kérdések 
különösen az aratás közeledte miatt voltak aktuálisak. Viszont cáfolta azokat a 
szenzációkeltő híresztelések, miszerint Gömbös a monarchia restaurálásának 
tervéről kívánta tájékoztatni Hitlert (TNA FO 371 16785/C5589/2028/21, 
89−94).

További találgatásokra adott okot a Foreign Office-ban, hogy vajon 
melyik fél kezdeményezte a találkozó létrejöttét. Bár a berlini brit követ 
tájékoztatása szerint Gömböstől származhatott az ötlet, de ennek ellentmondott 
a magyar miniszterelnök parlamentben tartott nyilatkozata, miszerint Hitlertől 
származott a meghívás (TNA FO 371 16785/C5586/2028/21, 86−87). 
Viscount Chilston is inkább azt feltételezte, hogy Hitler sürgette a tárgyalást, 
miután a magyar „miniszterelnök és a külügyminiszter is (aki meglehetősen 
németbarát) meggyőződtek arról, hogy a náci rezsim Németországban 
maradandó lesz […] a legbölcsebb politika az lehetett, hogy barátkozzanak 
Hitlerrel”, annak ellenére, hogy a németországi folyamatokat sem a magyar 
kormány, sem a közvélemény nem tekintette kedvezőnek (TNA FO 371 
16785/C5623/2028/21, 95−96). Sőt a budapesti követ megfigyelése szerint 
„kínzó nyugtalanság”, majdhogy nem félelem uralkodott el Magyarországon, 
hogy a németek nem fognak megállni a magyar határnál, hanem dél és kelet 
felé akarnak majd terjeszkedni, hogy „megvessék lábukat az Adrián”, ezért 
a germanizáció a legnagyobb veszély, amely Magyarországot fenyegeti, és 
amely ellen minden magyarnak kötelessége harcolni (TNA FO 371 16779/
C4520/26/21, 54‒58).

Összegzés

 Míg 1932-ben a budapesti brit követségről küldött 
jelentéseknek csupán 30%-a foglalkozott külpolitikai kérdésekkel, 
addig ez az arány egy évvel később már 60% volt. Az 1933-as 
év eseményei közül a Gömbös-Hitler találkozó hírét meglehetős 
nyugalommal fogadták Londonban, kíváncsiságuk a tárgyalás 
tartalmi részleteire terjedt ki, és csak attól tartottak, hogy „Hitler mély 
benyomást tett Gömbösre.” (TNA FO 371 16785/C5586/2028/21, 
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86−87). Az ismét fellendülő revíziós propaganda viszont már sokkal 
kellemetlenebbül érintette a budapesti brit követséget, amely hiába 
tiltakozott a magyarbarát képviselők a hivatalos angol állásponttal 
ellentétes tevékenysége ellen, tehetetlennek bizonyult a revíziós 
propagandával szemben.
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IMÁDSÁGOS FÜZETEK ÉS 
SZAKRÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ 

EGY HAGYOMÁNYOS 
KÖZÖSSÉGBEN

Gál Adél
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 

Beregszász, Ukrajna

Absztrakt

A salánki népi írásbeliség vizsgálatával foglalkozva egyre több kéz
irat kerül a kezembe, melyekben számomra újabbnál újabb szövegekkel ta
lálkozom. Jelen esetben az imádságos füzetek keltették fel érdeklődésemet. 
Az alábbi munka egy XXI. századi kárpátaljai falusi közösség egy tagjának 
kézzel írott imádságos füzeteit vizsgálja. Olyan imákra és levelekre is akad
tam, melyek az agyházi imádságos könyvekben nem találhatók meg. A füze
tekben talált imák magas száma gazdag forrásanyagot nyújt a folklorisztikai 
vizsgálatokhoz. Jelen tanulmányban két kéziratot vizsgáltam meg. Mindkét 
imádságos füzet Pilipkó Margit, salánki görögkatolikus lakos tulajdona.

Kulcsszavak: néprajz, népi írásbeliség, Salánk, imádságos füzetek, ima
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Bevezetés

A XX. század közepe előtt a magyar parasztság életét ezer szállal szőtte át a 
vallás tanítása és gyakorlata. A hagyomány szabta életmódot élő parasztem
ber lépten-nyomon találkozott a vallással, vallásos előírásokkal. Ez nagyrészt 
meghatározta tagjaik vallásosságát is. A hagyományos keretek között élő kö
zösségek a legkisebb istentelenséget sem nézték el tagjaiknak.92 

A vallásosság legjellemzőbb megnyilvánulása a gyakori és rendsze
res imádkozás. Az ima egy sajátos vallási nyelv, mely segíti a transzcendens 
és a földi élet közötti kapcsolattartást. A hivatalos egyház imádságai mellett a 
népi vallásosságban hatalmas teret kapnak a nem hivatalos, apokrif imádsá
gok. Az imádkozás lehetett egyéni, családi vagy közösségi. 

A vizsgált településen, Salánkon93, akárcsak egész Kárpátalján, nap
jainkban is nagyon fontos szerepe van a szakrális világnak. A kutatott terület 
földrajzi fekvését tekintve speciális helyzetben van. Földrajzi elzártságának 
következtében az idő és történelmi-politikai változások sorozata nem akadá
lyozta meg a népi írásbeliség nyomainak eltűnését, inkább kedvezően hatott 
annak megmaradására. Főleg a kommunista érában üldözött vallási szféra 
menekítette át értékeit nyomtatott írásos anyag hiányában a kéziratos imád
ságos füzetekbe, melyek mindmáig feltáratlanok. Mindemellett az írásnak 
társadalom és a személyiség kapcsolatát formáló ereje van94. Területünkön 
eddig még nem történt mélyreható kutatás a népi írásbeliség vizsgálata terén. 

A kéziratos füzetek szerkezete

Pilipkó Margit95 a rendelkezésemre bocsátott két imádságos füzetet rendsze
resen használja. A kéziratok igen megkopottak és szakadtak, néhol ragasztva, 
néhol pedig varrva vannak.

Az első egy 20x16 cm-es hagyományos kockás füzet, melynek 37 
lapja van teleírva imádsággal. A borító egyszerű és címzés nélküli. Összesen 
19 bejegyzést tartalmaz.
92  Bárh, 1990
93  Salánk – Kárpátalja egyik magyarlakta települése. Az egykori Ugocsa vármegyében 
található. Lakossága 3000 fő körüli.
94  Keszeg, 1991, 5. p.
95  Pilipkó Margit - 1935-ben született görögkatolikus családban. Az iskoláit Salánkon 
végezte. 19 évesen ment férjhez. Férje Pilipkó Béla. 
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A második kézirat 1991-ben keletkezett, jóval vastagabb és több imát 
tartalmaz. A határidőnapló jellegű 14x10 cm-es füzet 148 lapján található
ak imádságok és énekek. A 114 bejegyzés között szintén vannak énekek és 
egyéb feljegyzések.

Az írás jól olvasható, noha rengeteg helyesírási hibát tartalmaz, mely 
az iskolázottság hiányára utal. A füzetek több éven keresztül íródtak.

A füzetek tartalma és az imák csoportosítása

A kéziratokban foglalt ima-gyűjtemény kitüntetett helyet foglal el az adat
közlő életében. Több típusú imádság is megtalálható bennük. A füzet gazdája 
minden számára fontos imát lejegyzett. 

A két füzetben található 133 bejegyzésből 115 imádság, melyeket 
funkciójuk, illetve rendeltetésük szerint tizenegy kategóriába csoportosítot
tam. A fennmaradó néhány bejegyzés az egyházi énekeskönyvből átírt és 
egyházi, illetve egyéni alkalmakon használt ének, melyekkel jelen tanul
mányban nem foglalkozunk. 

Az imaszövegeket teljes egészében, tekintettel nagy számukra és ter
jedelmükre, jelen tanulmányban szintén nem közlöm. 

1. Reggeli ima

• Én Istenem felébredtem… 2x 

• Hálát adok neked Atyám…

A kategórián belül összesen három imádságot találtam. Az imák először 
is köszönetet tartalmaznak az éjszakai megőrzésért, majd egy segélykérő 
résszel folytatódnak. 
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2. Esti ima

• Este van már, elfáradtam….

• Én istenem lányod vagyok…

• Ó én édes őrangyalkám…

• Óh édes Istenem… 

• Vasárnap esti ima 

• Elődbe borulok jó Isten… 

Ezen a kategórián belül hat imát jegyeztem. 

A közösség fontosnak tarja, hogy a gyermek már egészen pici kortól 
kezdve „megszokja” az imádkozást, vagyis felkészítik a vallásos életre. A 
reggeli és esteli imák, rövidségükre és gyakori alkalmazásukra való tekintet
tel azok, amelyeket a legkorábban megtanítanak a gyermekeknek. Ezek által 
kapja az első vallási élményt. Általában a nagyszülőktől tanulja a gyermek. 

Esti ima

Este van már, el fárattam

És pihenek csendesen

Vigyázz reám az éjszakán 

Gond viselő istenem

Ó én édes Jézusom, 

Te légy az én pásztorom

Ámen 
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3. Ima a nap minden órájában

• Ima a nap 24 órájára

Ez az imafüzér, amint a neve is mondja, a nap minden órájára tartal
maz egy imát. Az ájtatosság egy bevezetővel kezdődik és egy felajánlással. A 
felajánlás szükségességéről már a Hegyet hágék-ban96 is olvashatunk, vagyis 
ha az imádkozó személy nem ajánlja fel az imát senkinek, akkor az angyalok 
nem tudják kinek továbbítani azt. 

4. Ájtatosságok

• Az isteni irgalmasság kilencede 

• Szent keresztúti ájtatosság 

• Ima kilenced Szent Antal közbenjárásáért 

Az ájtatossági gyakorlatokban Isten akarata szerint a szenteket segít
ségül hívhatják, s a kegyelmet az ő közbenjárásuk adja. Az ájtatosságok kissé 
eltérőek a többi imától. Ezeknek maghatározott szerkezete van. Mindegyik 
egy bevezető résszel kezdődik, majd a mindennapi imák következnek, me
lyek mindegyikét bizonyos ismétlődő ájtatosság követ. Majd egy befejező 
résszel zárul.

Az ájtatosságok végzését a lelki megtisztulással is összekapcsolják, az 
elején vagy végén gyónnak, és szent áldozást vesznek magukhoz. 

96  Erdélyi, 1976
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5. Ima Szűz Máriához

• Máriához a boldog kimúlásért

• Szűz Anyám segíts… 

• Oltárodnak zsámolyánál… 

• Hol vagy én szerelmes fájdalmas anyám… 

• A Krisztus koporsójánál 

• Mária segítségül hívása 

• Szeplőtlen Szűzanya… 

• Ima a fájdalmas Szűzanyához

• … Összesen 21 ima

A vallásos tartalmú magyar népköltészet egyik legjelentősebb alakja 
Mária, aki a néphagyományban különösen az asszonyok oltalmazója volt.97 
Ugyanez jellemző az imádságokra is. A fenti imák kimondottan hozzá szól
nak. Mária, Jézus anyja az egyház tanítása szerint szüntelenül közbenjár hí
veiért.98 Legtöbb ide tartozó ima segélykérő, mint az imádságok általában. 

6. Általános imádságok

• Napi felajánlásom Istenhez 

• Csak egy miatyánkot mondjunk el… 

• Megbocsájtok 

• Nagyon elfáradtam és pihenni vágyom 

97  Bálint, 1980
98  Bálint, 1980
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• Rendezd el Istenem minden dolgomat 

• Jézusunk hittel indíts bennünket 

• Ima Jézus szívéhez 

• … Összesen 51 ima

A fenti kategóriában található a legtöbb ima, hiszen a nehéz időben 
mindig az Úrhoz fordul az egyén. Az imák legtöbbje segélykérő, esedező és 
bűnbánó, de vannak közöttük hálaadó és elmélkedést tartalmazó szövegek is. 
Nagy részük nincs alkalomhoz kötve. Bármikor elmondható, amikor idő és 
igény van rá. Adatközlőm nap, mint nap olvasgatja a fenti imákat.

7. Ima a szentekhez

• Ima Szent Miklós püspökhöz 

• Szent Antal oltalmába ajánlom

• Szent József tiszteletére 

A katolikusok körében igen nagy tiszteletnek örvendenek a szentek. 
A szentekhez való fohászokat leginkább az adott Szent ünnepén imádkozzák. 
A szentekbe vetett hit erősíti az imádkozót, illetve az ima meghallgattatásra 
talál, ezért ajánlják magukat valamely szent oltalmába. Emellett a szentek 
közvetítenek Isten és ember között, vagyis közbenjárói szerepet is betöltenek. 
Ezáltal a transzcendens valami létező dolog, személy által kerül közelebb a 
földi léthez. S így a megfoghatatlan és elérhetetlen valamiképpen megfogha
tóvá és valóssá válik. 
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8. Ima betegség ellen és a „szép halál” elnyeréséért

• Ima Máriához a boldog kimúlásért 

• Egyetlen a lelkem 

• Haldokló emberért 

• A halállal küzdő 

• Istenem ki minket halálra ítéltél 

• Ima a boldog kimúlásért 

• Istenem ki minket halálra ítéltél 

• Beteg voltam… 

• Fájdalmas Jézusom 

• Az örökkévalóság felé vezető út

• Ágyam párnáiról 

• Nagy betegért 

• Oltalmadnak zsámolyánál 

• Egy beteg imája 

• Uram, Jézusom 

• Ima a boldog kimúlásért 

• Gyermek imája meghalt szüleiért 

• Ima Máriához a boldog kimúlásért 
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A parasztember a halált az élet természetes velejárójaként kezelte99. 
Salánkon a halottkultuszhoz igen sok, még élő hagyomány fűződik, melyről 
kutatómunkám során magam is meggyőződtem100. Az ima ereje és a lélek 
megtisztítása által próbálják a „szép” halált elnyerni önmaguk, vagy vala
mely más haldokló számára. A transzcendensbe vetett hit és annak a földi lét
re gyakorolt szerepe valahol ezekben az imákban lesz nyilvánvaló számunkra 
is, amikor azzal szembesülünk, hogy az ima alakítja az egyén napirendjét, az 
ima ad támaszt, kapaszkodót, az ima nélkül „elvész a lélek”, vagyis kárho
zatra jut. 

Adatközlőmben mélyen él a hit, hogy imával nemcsak felkészülni 
lehet a túlvilági életre, hanem a haldokló szenvedésein is lehet könnyíteni, 
illetve a megholt lelkekért is imádkozhatunk. 

9. Arany Miatyánk 

Arany Miatyánk (a)

Arany Miatyánk (b)

A két Arany Miatyánk egy-egy archaikus ima. Az archaikus imák 
kárpátaljai kutatására kevés példa akad, azonban létüket mégsem hagyhatjuk 
figyelmen kívül101. Ezek az imádságok a hagyományos kárpátaljai vallásos 
(főként katolikus, de nem kizárólag) közösségekben még ismertek. A jelenle
gi kutatás során mindössze két imádságra akadtam, azonban az írott szövegek 
mellett a szóbeliség is megőrzött néhányat eme kincs közül. 

A népi vallásos gyakorlatban nagy szerepe van egyes régről 
hagyományozódott, egyedül végzett imádságoknak. Az ilyen, egy
házilag nem jóváhagyható, sőt tiltott imákat nevezi a néprajztudo
mány archaikus apokrif népi imádságoknak. Felfedezőjük és első 
gyűjtőjük, Erdélyi Zsuzsanna, aki Hegyet hágék, lőtőt lépék című 

99  Kunt, 1987
100  Zán Gál, 2013
101  Kész, 2012
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gyűjteményében rendszerezte a magyar nyelvterületen először az 
általa gyűjtött archaikus imákat.102

Ezeknek meghatározott szerkezete van: lírai hangulatú, látomásos 
jellegű természeti kezdőkép indítja, ezt követi egy elbeszélő vagy dramatizált 
hosszabb szakasz. A záró szakasz rövidebb, az imádság elmondásáért járó 
kegyes hasznot (bűnbocsánat, jó halál, üdvösség) tudatja103. Ez a felépítés az 
általam gyűjtött egyik imára jellemző. 

Arany Miatyánk 

Názáretbeli Jézus, Zsidók királya

Veszedelemben forgóknak Istene

Megtestesült szent ige

Ne hagyj a bünben elveszni

Hét kereszt alat lefekszem

Hét kereszt alat fel kelek

Őriz angyal éjfélig

Szűz Mária viradatig

Jézus Krisztus mindvégig

Gyarló testünk nyugodjék

De szivünk el ne aludjék

Hogy téged mindenkor lásson

Minden gonoszt távoztasson

Sátánok meg kötöztessenek

Hogy testeik ne fertőzzenek

Ezt enged mindenható Jézus

A te Szűz Anyádnak és 

102  Megjegyzendő: Erdélyi Zsuzsanna kötetet az egész magyar nyelvterületről tartal
maz imákat Kárpátalját kivéve, ami az akkori politikai helyzettel magyarázható.
103  Erdélyi, 1976
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Minden szentjeinek könyörgése által

Ma van péntek, annak napa vala

Méne Jézus a kínok szinhelyére. Meg látták a zsidók

Felfeszítették a magas keresztfára

Folyt a szent vére, szomorkodik

Szent lelke, hervad a szent szine,

Szól a boldogságos Szűz Mária:

Ó fiam, én szerelmes fiam, én azt gondoltam te leszel bus

Látod fiam én vagyok bus

Aki ezt az imádságot háromszor lefektében,

Háromszor felkeltében elmondja

Meg üdvözítem. Ámen

10. Levelek, történetek

• Levél, melyet a mi Urunk Jézus Krisztus a mennyekből alábocsátott

• Szűz Mária levele 

• A könnyező Szűz Mária története

Tudva lévő, hogy a népi írásbeliség vizsgálata területünkön még 
szinte fehér foltnak számít, így a levelekre és történetekre vonatkozólag is 
kevés adatot találtam. A füzet tulajdonosa mindössze annyit közölt, hogy a 
történeteket másoktól, illetve könyvekből írta át. Az említett könyvecskékből 
a vallásos ponyvanyomtatványokra következtethetünk. Az égből alábocsátott 
szent levelek a ponyvairodalom termékei voltak, nyomtatványok vagy kéz
iratos másolatok formájában terjedtek.104 

Az általam vizsgált levelek tartalmuk szerint a vallásos előírások be
tartására ösztönöznek, és bűnbocsánatot helyeznek kilátásba. Ám nem ritkán 

104  Fülöp, 2013
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fenyegető és szigorú szavakat idéznek. A levelek célja a vallásosság még tel
jesebb és mélyebb megélése volt. 

Megállapításom szerint alkalmazásukat és funkciójukat tekintve sok
ban hasonlítanak a ráolvasásokra. Szinte az archaikus imádságokra jellemző 
elemeket tartalmaz: az olvasásért és terjesztésért bűnbocsánatot nyer az ol
vasója. 

A helyi adatgyűjtésemből kiderült, hogy a leveleket nem használták 
és használják a közösségi és hivatalos egyházi alkalmakon. Azonban a levél
ben rejlő utasításoknak megfelelően másolták és továbbadták azokat, mert a 
levél olvasása és sokszorosítása szinte mágikus erővel bírt

11. Alkalmi imádságok

• Ima békességért 

• Ima jótevőinkért 

• Szülő imája gyermekeiért 

• Ima ellenségeinkért 

A hagyományos közösségekben az egymásra való odafi
gyelés természetessége szülte az egymásért, a bajbajutottakért szóló 
imákat. Így különböző alkalmakra, szinte minden élethelyzetre meg
volt a megfelelő ima, mindenre fel voltak készülve. 

A füzet a fent felsorolt imák mellett a rózsafüzér társulat imarendjét, 
különböző alkalmi és ünnepi énekeket, egy prédikációt, továbbá feljegyzése
ket tartalmaz, melyekben a keresztgyerekek és unokák születési dátuma ol
vasható. A füzet hátulján időjárásra vonatkozó információkat találunk, illetve 
néhány emlékeztetőt, melyek a nagyobb ünnepek dátumát jelzik. 
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Összefoglalás

Jelen tanulmányban a kutatás során megvizsgált két füzet tartalmi gazdagsá
gát próbáltam érzékeltetni és bemutatni. A vizsgálat nem terjedt ki a szövegek 
részletes elemzésére.

A kéziratok és a bennük foglalt imádságok kiemelkedően fontosak a tu
lajdonos számára. Naponta többször veszi elő a füzeteket és imádkozik, ami 
a vallásosság naponkénti megélését bizonyítja.

Egyes imákat vagy énekeket a tulajdonos emlékezetből írt le, egyesek pe
dig másolás révén kerültek a füzetbe. A másolatok forrásai imádságos köny
vek és más kéziratok, esetleg ponyvanyomtatványok lehettek. 

A szövegek még teljesebb megismertetése és a további vizsgálódás lehe
tőségének megteremtése érdekében a következőkben szeretném azokat teljes 
terjedelmükben közölni. 

Irodalomjegyzék

Sándor, Bálint. 1980. Mária. In: Magyar Néprajzi Lexikon K-Né, Akadémiai 
Kiadó Budapest, 518.

János, Bárth. 1990. A katolikus magyarság vallásos életének néprajza, In: 
Népszokás, néphit, népi vallásosság, Akadémiai kiadó, Budapest, 431 – 424.

Zsuzsanna, Erdélyi. 1976. Hegyet hágék, lőtőt lépék; Archaikus népi imádsá-
gok, Magvető Könyvkiadó, Budapest 

Zoltán Ottó, Fülöp. 2013. Az ’égből érkezett üzenetek’ szerepe és jelentősége 
az egyéni írásszokásokban. In: Iskolakultúra 2013/7-8. 55.

Vilmos, Keszeg. 1991. A folklór határán. A népi írásbeliség verses műfajai 
Aranyosszéken. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest

Margit, Kész. 2012. A szakrális kommunikáció verbális megnyilatkozása 
Kárpátalján a 21. században. In: Néprajzi Látóhatár, 2012/2. szám, 5-32.

Ernő Kunt. 1987. Az utolsó átváltozás, A magyar parasztság halálképe. Gon
dolat Kiadó, Budapest

Adél, Zán Gál. 2013. A lokális hagyomány és hiedelem szerepe a kisebbségi 
magyar közösségek kulturális identitásában. In: Szoták Szilvia szerk.: Határ
helyzetek V. Sztereotípiák, választások, túlélési stratégiák kisebbségi léthely
zetekben 154-172.



125

IZLANDI SKALDOK A 10-13. 
SZÁZADBAN

Gyönki Viktória
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 

Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék
 Budapest, Magyarország

Absztrakt

Rognvald, Orkney jarlja azt írta magáról, hogy kilenc mesterségben jártas: 
táblajátékokat játszik, ismeri a rúnákat, olvas, kovácsol, síel, íjászkodik, 
evez, verseket ír, és hárfán játszik.  

Előadásomban szeretném bemutatni a középkori Skandinávia 
és Izland költőit és munkásságukat, különös tekintettel a kora középkori 
skaldikus és eddikus költészetre, valamint az izlandi nemzetségi sagákra.

Kulcsszavak: Izland, Skandinávia, skald, Edda, saga, költészet
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Bevezetés

A kora középkori Skandinávia rendkívül gazdag kulturális örökséggel 
büszkélkedhet, nemcsak az anyagi kultúra, hanem az irodalom területén is.

Erre utal Rognvaldnak, Orkney jarljának leírása önmagáról, mely 
szerint járatos volt a táblajátékokban, ismerte a rúnákat, tudott olvasni, 
kovácsolni, síelni, íjászkodni, evezni, de pallérozott elmeként verseket is írt, 
illetve hárfán játszott (Simpson 1967, 162).

Jelen írásomban szeretném bemutatni a középkori Skandinávia 
irodalmi örökségét a teljesség igénye nélkül, valamint azokat a skaldokat, 
vagyis költőket, akiknek mindezt köszönhetjük. 

Mivel a középkori skandináv udvarokban megforduló skaldok nagy 
része izlandi származású volt, először Izlandról ejtsünk pár szót.

Izlandot a 9. század elején norvégok kezdték benépesíteni. A 
kivándorlás okára több féle magyarázat van: Széphajú Harald egységesítő 
törekvései, amelyet nem mindenki támogatott, a túlnépesedés, vagy 
egyszerűen egy új területek elfoglalásának lehetősége. Az izlandiak a 
költészet szeretet is magukkal vitték az egykori anyaországból, és ők lettek 
ennek a kulturális örökségnek a hordozói abban az időszakban, amikor az 
anyaországban ez hanyatlani kezdett.

Eddikus költészet

Az izlandi költészet legrégebbi gyöngyszemei az Edda-versek (régebbi Edda), 
amely a Codex Regiusban (a GKS 2365-es másolat 1662-ben, míg a GKS 2367 
1300 körül íródott) maradt fenn. A kézirat a 13. században keletkezett, de a 
költemények 800 és 1100 között íródtak. (Simpson 1967, 171. Bernáth 2011, 
44.) A mű 36 költeményt s két rövidebb prózatöredéket tartalmaz – ebből 18 
mitológiai témájú. (Bernáth 2011, 44.) Mély filozofikus tartalmuk miatt is 
kiemelkedőek. Például a nyitóének, a Völuspá (a jósnő látomása) az emberek 
és istenek sorsát mutatja be. A második rész, a Hávamál (A fenséges beszéde) 
olyan bölcsességek gyűjteménye, amelyek betekintést nyújtanak a középkori 
ember mindennapi életfilozófiájába. A Þrymskvida humoros írás, amely Þor 
kalapácsának ellopását mutatja be. A hirtelen haragú isten kalapácsát egy 
óriás lopta el, aki csak akkor adná vissza a híres fegyvert, ha Freya a felesége 
lesz. Az istennő nem akar segíteni, ezért Þor öltözik be menyasszonynak, és 
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szerzi vissza a kalapácsot. Végül pedig meg kell említeni, hogy az Edda dalok 
a jól ismert Nibelungenlied előképének tekinthetők. (Simpson 1967, 171.) 
Tehát az Edda dalok nem csak a skandináv kultúrát őrzik, hanem párhuzamot 
mutatnak a kontinentális germán kultúrával.

A skaldok költészete az egyik legérdekesebb mulatság volt a 
skandináv udvarokban. Az Edda énekek szerzői sajnos ismeretlenek, de sok 
skald neve fennmaradt az utókornak. Az Edda versek fiktív elképzelések 
voltak a hősi múltról, míg a skaldok a királyok és törzsfők dicsőségéről 
szereztek költeményeket. És végül: a skaldok költészete sokkal magasabb 
színvonalú verselési technikával készült, és személyes érzéseiket is 
beleszőtték műveikbe.

Skaldikus költészet

A skaldok műveinek formája a drápa, amelyben hosszú versszakok találhatók, 
a végén refrénnel. A flokkr, vísur vagy dræplingr rövidebb versszakokat 
tartalmaz, refrének nélkül. A Lausavísa egy, önmagában álló versszak, 
amelyet improvizáltak egy-egy alkalomra (Roesdahl 2007, 236.)

Egy művelt ember, Snorri Sturluson unokaöccse Óláfr Þórðarson 
hvítskald (fehér-skald) (1210/12-1259) más skaldokról írt Málskrúðsfæði 
(A harmadik nyelvtani értekezés) című művében. Gyűjteménye 
megkérdőjelezhető, mert több skald nem fordul elő más forrásokban. 
A többi skald előfordul olyan forrásokban, mint Snorri Heimskringlája, 
a Morkinskinna, vagy izlandi nemzetségi sagák. A Skáldatal a Codex 
Uppsaliensis-ben maradt fenn, amely a Prózai Edda egyik kézirata, és a 14. 
század első felében keletkezett. Ebben vannak felsorolva a skaldok a mitikus 
kezdetektől a 13. századig (Skáldatal.)

A korai skaldok tehát legendás alakok. A norvég Öreg Starkaðr a 9. 
században, állítólag Széphajú Harald udvarában élt. Öreg Bragi Boddason 
(Braggi hinn gamli Boddason) a szintén legendás Ragnar Lódbrokot szolgálta, 
valamint két svéd királyt, Eysteinn Belit and Björn a 9. század elejént. A 
legrégebbi skaldikus költeményt, a Ragnarsdrápat Bragi írta, valószínűleg 
Ragnarnak, arról a pajzsról, amelyet tőle kapott. (Bernáth 2011, 41.)
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1. ábra: Skaldok a 9-10. században. Az első két, norvég származású skald 
valószínűleg legendás alak.

Jó Hákon király halálát a Hákornamál című költeményben örökítette 
meg Eyvindr Finnson a 10. században. (Blankner 1975, 236.) Hakon 
Sigurdsson Jarl udvarában is szolgált. Háleygjatal című műve neki íródott. 
Þorleifr Rauðfeldarson jársskáld (a jarl költője) szintén a 10 században 
élt, és Hákonnak írt költeményeket. A jarl udvarában más izlandi költők is 
megfordultak, mint például Vígfúss Viga-Glumsson, aki szintén szereplője 
egy izlandi nemzetségi sagának (Víga-Glúms saga) (Finlay 2004, 104, 105, 
106.), úgy, mint a törvénymondó Skapti Þoroddson (Bernáth 1995, 225-573. 
Byock 2001, 355.)

A 10 század végén több izlandi költő is megfordult a norvég udvarban. 
Ketten közülük izlandi nemzetségi sagák szereplői: Egill Skallagrímsson 
(900-983), a viking időszaknak is ismert alakja volt. Rendkívül harcias, de 
ugyanakkor kiváló költő is volt egyben. Legfontosabb munkája a Sonnatorrek, 
amelyet halott fiai emlékére írt (Bernáth 1995, 192-194.) Arinbjarnarkviða 
című művét halott barátja, Arinbjörn számára írta (Bernáth 1995, 195-198.) 
Tehetsége egyszer életét is megmentette, amikor megírta Höfuðlausn című 
művét Vérbárdos Erik királynak. (Blankner 1975, 236. Bernáth 1995, 147-
150)

A másik skald Kormákr Ögmundarsson (kb. 935-kb. 970), akinek 
Steingerdrrel való beteljesületlen szerelmi története jól ismert. Ezt a Trisztán 
és Izolda című mű párhuzamának tekintik.
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Glúmr Geirarson a 10 században élt és két norvég király szolgált: 
Vérbárdos Eriket és Szürkebundás Haraldot. Snorri hivatkozik rá az Ólafs 
saga Tryggvasonarban, és művére a Gráfeldardrápára (Sturluson 1991, 153.)

2. ábra: Skaldok a 10 század végétől a 13. századig.

1000-ben a kereszténység meghódított Izlandot a norvég király, Olaf 
Tryggvason nyomására. Udvari költője az izlandi Hallfredr Óttarson volt, 
akit megérintett az új vallás. Ugyanakkor több műve a Heimskriglában is 
fennmaradt. A királyról szóló sagában (Sturluson 1991, 164, 168, 169.)

Sighvatr Þórdarson (995-1045) két királyt szolgált: Olaf Haraldssont 
és fiát, Magnus Olafsson. Fő műve a rögtönzött Bersöglisvísur, amelyet a 
fiatal király számára írt.

Arnórr Jarlaskáld szintén a 11. században élt Magnus Olafsson 
udvarában. Þjóðólfr Arnórsson szintén írt verset a királynak, valamint Harald 
harðráðinak is (Andersson 2000, 99-280).

A 13. században az izlandi költők elérték a dán udvart is. Markús 
Skeggjason egy drápát írt Eiríkr Sveinsson királyról. Markús törvénymondó 
is volt. (Byock 2001, 355.)

A korábban említett Ólafr hvítskald szintén a 13 században élt. 
Néhány évig a svéd királyságban élt XI. Erik király udvarában. Aztán Dániába 
ment I. Valdemarr udvarába, később pedig izlandi törvénymondó lett. (Byock 
2001, 356.)
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A skaldok költészete a 13. században hanyatlásnak indult, de Snorri 
Sturluson munkássága éppen ekkor kezdődött. Egyik fő műve, a prózai Edda 
a skaldikus költészet gyöngyszeme, de ugyanakkor visszatekintés az Eddikus 
versek által megteremtett hagyományra is. 

Sagák

A skaldikus és eddikus költészet célja az volt, hogy a hallgatóságot 
visszarepítse a múltba, a skandinávok mitológikus gyökereihez. A sagák is 
ebben a szellemben íródtak, de egy alapvető különbséggel: ezek a történetek 
az első izlandi telepesekről szóltak, nem pedig mitológikus alakokról.  
 A saga szó a „segja” szóból ered, amelynek fordítása: mondani, 
elmondani. Az elbeszélés a költészethez hasonló népszerűségnek örvendett 
nemcsak Izlandon, hanem a skandináv udvarokban is.

A sagákat több csoportba oszthatjuk: királysagák (Konungasögur), 
Nemzetségi sagák (Íslendinga sögur), rövid történetek (Íslendingaþættir), 
kortárs sagák (Samtíðarsögur vagy Samtímasögur), legendás sagák 
(Fornaldarsögur), lovagi sagák (Riddarasögur) Grönlandiak sagái 
(Grænlendingasögur), és püspöksagák (Biskopasögur).

Izlandi sagák

Az izlandi nemzetségi sagák a középkori Izland legfontosabb forrásai. 
Ezen belül is a 930-tól 1030-ig terjedő korszakra, amely magában foglalja a 
kereszténység előtti és utáni időszak egy részét. Ám ezek a történetek csak 
a 12-14. században lettek lejegyezve, így kritikával kell kezelni a bennük 
leírtakat.

A 19-20. század fordulóján fordult a kutatók figyelme sagák felé. W. 
P. Kerr Epic and Romance című művében úgy fogalmaz, hogy a sagákban 
megjelenített mindennapi élet primitívebb és kevésbé civilizált, de nagy 
időszakot ölel fel, és időben megelőzi a többi európai elbeszélő forrást (Kerr 
1931). Hasonlóképpen jellemzi a sagákat Robert Scholes és Robert Kellogg, 
kiemelve azok koraiságát (Clover 2005, 239.) 

A saga, mint irodalmi műfaj, egyedülállónak tekinthető, párhuzamba 
csak az egykorú ír sagák állíthatóak. Műfaji besorolása prózai epika, de 
Európa első elbeszéléseiként is tekinthetünk rájuk (Clover 2005, 239.) 
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Andreas Hausler keletkezésüknek két lehetséges módját állapította meg. A 
szabadpróza, miszerint a sagák már korábban is léteztek, szájhagyomány 
útján keletkeztek és maradtak fönt. Tehát volt egy korábbi formája is 
ezeknek a történeteknek, mielőtt lejegyezték őket. A másik keletkezési mód 
a sagák irodalmi szerepét érősíti, eszerint a 13. században azokat lejegyző 
történetíróknak lehettek szóbeli forrásaik, de sokkal inkább irodalmi 
forrásokra támaszkodtak, valamint saját elképzeléseikre (Clover 2005, 239-
240.)

Nehézséget jelen a sagákkal kapcsolatban, hogy nem csak a szerzők 
ismeretlenek (ez alól kivétel az Egils saga, amelyet Snorrinak tulajdonítanak), 
de az sem tisztázott, milyen környezetben keletkeztek, kiknek íródtak, és kik 
olvasták őket (Sigurðsson 2013, 403.) Gísli Sigurðsson és Pernille Hermann 
(Hermann 2013) is hangsúlyozza, hogy kollektív emlékezet kérdése is 
problematikus, hiszen az függ a társadalmi rétegződéstől. A sagák olyan 
emlékek, amelyeket egyének hallottak, őriztek meg, és adtak tovább – nem 
a klasszikus értelemben vett költészetről van szó, hanem tényekről, és a 
történelem darabkáiról a múltból (Sigurðsson 2013, 404.)

A korábban említett Kormákr Ǫgmundarsson életét a Kormákr 
sagában örökítették meg. A boldogtalan szerelmi történet a későbbi trubadúr 
hagyomány előfutára is lehetne. A Bandamanna saga szerkasztikus képet 
fest az izlandi vezető-rétegről, összeesküvésekről, de hasznos forrása az 
igazságszolgáltatásnak is (Bernáth 1973, 155-200.) Hasonlóan a Hrafnkel 
saga freysgoda című történethez, amely bemutatja egy kitaszított goði sorsát 
(Bernáth 1973, 31-67.) Ugyan Sigurður Nordal egy terjedelmes tanulmányban 
részletesen bemutatja, hogy a történet valóságtartalma megkérdőjelezhető 
(Lásd: Nordal 1958), mégis érdekes képet mutat egy kitaszított ember sorsáról. 
A kitaszítás a legsúlyosabb büntetés volt, amelyet az izlandi törvénykezés 
kiszabhatott. Ugyan sok saga említi ezt a büntetést, de “hagyományosa” 
három saga van , amely a kitaszítottak sorsáról számol be, egészen halálukig. 
A kitaszítás ugyanis egyet jeletett halálos ítélettel: büntetlenül meg lehetett 
őket ölni. A Gísla saga súrsonnar egy családi konfliktus elfajulását mutatja be 
(Bernáth 1973, 71-152.), a Hardar saga ok Holmverja pedig egy törvényen 
kívüli társaság sorság. A Grettis saga pedig arról a Grettirről szól, aki a 
leghosszabb ideig élt kitaszításban. 
A sagák közös ismérve, hogy a cselekmény konfliktushelyzet köré épül, 
amely akár több generáción át tartó vérbosszút is eredményezhet. Erre jó 
példa a Njáls saga (Bernáth 1995, 225-573.)
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A sagák a kulturális emlékezet eszközei: egyszerre tartalmaznak fontos 
adatokat és tudást a múltról, rekonstruálják, de újjá is szervezik a múltat 
(Hermann 2013, 351.) A szájhagyományban fennmaradt történetek leírásával 
a múlt egy olyan darabja maradt meg, amely nem tükrözi tökéletesen a 
honfoglalás kori Izlandot, de egy figyelemre méltó kulturális metszetet 
ad a sziget 12-14. századi felfogásáról, bemutatva azokat az embereket és 
eseményeket, amelyeket az évszázadok során megőrzött.

Utószó

Az izlandi skaldok közel 300 évig volt a skandináv kultúra őrzői és művelői. 
Ám a sziget az 1260-as években elvesztette függetlenségét, és ezzel ismét egy 
hanyatló időszak vette kezdetét. A költészet keresztény befolyás alá került, és 
pár évszázadra elveszítette jelentőségét. 
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MAGYARORSZÁG SZEREPE A 
KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI 
KÖZÉP-ÉS DÉLKELET-EURÓPA 

FELÉ IRÁNYULÓ OLASZ 
KÜLPOLITIKÁBAN

Hamerli Petra
Pécsi Tudományegyetem, 

Pécs, Magyarország

Absztrakt

Az első világháborút követően Olaszország többek között a Duna-meden
cében és az Adria-térségben kívánt befolyáshoz jutni. Utóbbi törekvésében 
Jugoszlávia akadályozta, ezért Róma egyik fontos célja a délszláv állam 
felbomlasztása lett. Ennek érdekében támogatta Jugoszlávia ellenlábasait, 
köztük Magyarországot is. Hazánk a Duna-menti olasz – főként gazdasági – 
befolyás elnyeréséhez is kulcsfontosságú partnernek számított. Olaszország 
e mozgatórugóktól vezérelve közeledett a békerendezéssel hasonlóan elége
detlen Magyarországhoz, s a háború után pár évvel a két ország érdekeinek 
hasonlóságát az olasz–magyar barátsági szerződés pecsételte meg. 

Kulcsszavak: olasz külpolitika, magyar–olasz kapcsolatok, Badoglio-trev, 
olasz–magyar barátsági szerződés, jugoszláv–olasz viszony
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Bevezetés

Az első világháborút követően a korábbi, háborús szembenállás ellenére 
Olaszország és Magyarország közeledni kezdett egymáshoz. Evidenciaként 
tekinthető, hogy Magyarország területi integritásának minél nagyobb mér
tékű megőrzéséhez, majd – miután ez nem sikerült – a Trianonban aláírtak 
revíziójához várt támogatást Olaszországtól. 

A kérdés az, hogy mit várt egy nagyhatalom egy vesztes kis államtól? 
A két világháború között fennálló olasz külpolitikai irányvonal nagyjából a 
háborút követő első évtizedben alakult ki. Célkitűzéseinek megvalósításához 
Olaszországnak is fűződtek érdekei Magyarország partnerségéhez. A továb
biakban a közönség előtt kevéssé ismert olasz érdekek mentén kívánom be
mutatni a két állam szövetségének alakulását.

Jugoszlávia felbomlasztásának terve

1915. április 26-án Olaszország Londonban titkos szerződést írt alá Nagy-Bri
tanniával, Franciaországgal és Oroszországgal, mely az 1914-ben kirobbant 
háborúba antant oldalon való belépés fejében Kelet-Isztriát, a dalmát partvi
dék olaszlakta városait, Dél-Tirolt, Triesztet és az Albánia feletti protekto
rátust ígérte Olaszországnak (DDI/5./3. 470. 369–375). A háborút követően 
azonban a szerződés ígéretei tarthatatlanokká váltak, ugyanis 1918. december 
1-jén a szerb Karađorđević-dinasztia uralma alatt kikiáltották a Szerb–Hor
vát–Szlovén Királyságot – ismertebb, 1929-ben hivatalossá lett nevén Jugo
szláviát – (Macmillan 2005, 159), mely szintén igényt tartott az Isztriára és 
Dalmáciára. Ráadásul 1918 novemberében a Fiumei Nemzeti Tanács petíci
óval fordult Vittorio Emanuele Orlando olasz miniszterelnökhöz, kérve a vá
ros Olaszországhoz csatolását (DDI/6./1. 134. 70), ami szintén ütközőpontot 
jelentett Jugoszláviával.

Ezért Olaszország fő külpolitikai célja a háború után Jugoszlávia fel
bomlasztása lett, melynek érdekében kidolgozásra került a délszláv állam be
kerítését, belső ellentéteinek fokozását és belülről történő bomlasztását célzó 
Badoglio-terv, melynek kivitelezéséhez Olaszország Románia és Magyaror
szág segítségére számított (Hornyák 2004, 27), hiszen területi kérdések vé
gett mindkét államnak komoly nézeteltérései voltak Jugoszláviával.
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Olaszország megvárta, hogy Magyarország kezdeményezze a kap
csolatfelvételt. Fülep Lajos művészettörténész önként vállalkozott a közele
dés megindítására, azonban – mivel ekkor még magyar körökben a jugoszláv 
orientáció lehetősége is napirenden volt – hivatalos megbízólevelet nem ka
pott (Károlyi levelezése, 388. 393–395). Harrer Ferenc bécsi követ az olasz 
orientáció feltétlen híveként magyar–román uniót tervezett, mely Olaszor
szág szövetségese lett volna (Károlyi levelezése, 395. 399–402). A tervet 
Charmant Oszkár, Harrer utóda szorgalmazta római útja során, mely már hi
vatalos megbízatást követett (DDI/6./2. 246. 166–167). 

E puhatolózások nem hoztak konkrét eredményeket, viszont a Ta
nácsköztársaság kikiáltása – 1919. március 21-én – új helyzetet teremtett. A 
bolsevik hatalomátvételt követően az angol, amerikai és francia katonai misz
sziók elhagyták Budapestet. Olaszország képviselői a helyükön maradtak, 
gondolván, hogy eljött a pillanat vágyott közép-európai befolyásuk megala
pozására. Ráadásul ez idő tájt a magyarok ismét közeledtek Jugoszláviához 
is, amit a Badoglio-terv sikerre vitelén folyamatosan dolgozó olaszok nem 
nézhettek tétlenül. Cesare Finzi alezredest, a Venezia–Giulia tartományban 
létesített hírszerző iroda vezetőjét bízták meg a jugoszláv-ellenes propaganda 
folytatásával, aki feltehetően e célból hozott létre ügynökséget Budapesten is 
(Réti 1975, 544). Propagandatevékenységét Finzi titkos utazás során igyeke
zett kivitelezni, ellátogatva a nagyobb szlovén, horvát, és bosnyák városok
ba, valamint Szegedre, Budapestre, Bécsbe és Triesztbe is. Útja során arra a 
következtetésre jutott, hogy az olasz propaganda következtében a jugoszláv 
tagállamok egyre kevésbé hívei az egységes délszláv államnak, a vezető szer
bek pedig egyre fásultabbak a helyzet miatt. Ebből következtetve Finzi esélyt 
látott a Badoglio-terv kivitelezhetőségére (DDI/6./3. 134. 141–146).

Jugoszlávia felbomlása azonban még messze volt. 1920–1921 során 
bilaterális egyezmények hálózataként Jugoszlávia, Csehszlovákia és Romá
nia részvételével megalakult a kisantant, mely a háborút követően kialakult 
status quo fenntartását célozta (Ádám 1981, 5). Ekkor Olaszország néhány 
éven át e szervezetre támaszkodva kívánta biztosítani Duna-menti befolyását. 
1924-ben Jugoszláviával, 1926-ban pedig Romániával írt alá egyezményeket, 
azonban a délszláv állammal továbbra is feszült maradt a viszonya a balkáni 
és adriai térnyerésre való törekvés végett (Juhász 1988, 105–110). Így 1926 
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végére Benito Mussolini, az időközben hatalmát megerősítő fasiszta vezető 
visszatért a Badoglio-tervhez, s Magyarország – mint e törekvés egyik lehet
séges, fő partnere – ismét az olasz politikai elit érdeklődési körébe került. 

Ehhez az érdeklődéshez hozzájárult Horthy Miklós magyar kormány
zó 1926. augusztus 29-én, a mohácsi csata évfordulóján elmondott beszéde 
is, melyben a jugoszláv–magyar barátság fontosságát hangsúlyozta. Mivel a 
beszédet követően lehetetlenné vált, hogy Jugoszlávia és Magyarország meg
egyezése a későbbiekben a kisantant másik két államának kizárásával jöjjön 
létre, a Mohácson elhangzottak után Jugoszlávia már nem kívánta a magya
rokkal való egyezkedést, legalábbis nem úgy, hogy az Magyarország számára 
is hasznos legyen, így valószínű, hogy Bethlen István miniszterelnök valódi 
célja a beszéd elmondatásával az volt, hogy Olaszország figyelmét felhívja 
Magyarországra (Hornyák 2004, 228–232). Ez sikerült is, ugyanis Olaszor
szág, megakadályozandó a magyar–jugoszláv közeledést, rögvest óvatos tak
tikázásba kezdett Magyarország maga mellé állítása érdekében. Ezért 1926 
őszén Dino Grandi külügyi államtitkár úgy nyilatkozott, mintha Olaszország 
nem emelt volna kifogást a magyar–jugoszláv tárgyalások ellen (DDI/7./4. 
439. 339–340). Decemberben Alessandro Bodrero belgrádi olasz követ arról 
értesült, hogy a novemberben aláírt, Jugoszlávia-ellenes olasz–albán védelmi 
egyezmény hírére Momčilo Ninčić szerb külügyminiszter mielőbb nyélbe kí
vánja ütni Magyarországgal a már két hónapja tárgyalt döntőbírósági egyez
ményt (DDI/7./4. 521. 406). Ennek hatására Mussolini kijelentette, hogy 
Olaszország számára elérkezett a Magyarországhoz való közeledés pillanata, 
de Magyarország nem sejtheti meg, hogy Olaszország Jugoszlávia bekeríté
sét célozza, amihez szüksége van a magyarok szövetségére (DDI/7./4. 523. 
407). Mivel azonban egyrészt Magyarországnak sem állt érdekében a környe
ző szláv államok térnyerése, másrészt Bethlen István miniszterelnök revízi
ós terveinek támogatóját látta Olaszországban (Carocci 1969, 79–80), 1927. 
április 5-én aláírásra került az olasz–magyar barátsági, békéltető eljárási és 
választott bírósági szerződés.

Ettől kezdve a két állam közösen törekedett a délszláv állam fel
bomlasztására. A háborút követően Ante Pavelić vezetésével szerveződött az 
usztasák, azaz a horvát szeparatisták csoportja, akiknek Olaszország jelentős 
pénzösszegeket és táborhelyeket biztosított (Carocci 1969, 170–179). Szin
tén Jugoszlávia bomlasztásának céljával támogatta a két állam a bolgár Belső 
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Macedón Forradalmi Szervezetet (VMRO) is (Ormos 1971, 146). Jugoszlá
viát azonban csak 1941-ben sikerült ideiglenesen felbomlasztani, miután a 
német–olasz haderő legyőzte a jugoszláv hadsereget. Ebből látható, hogy Ju
goszlávia ideiglenes felbomlását a háború tette lehetővé, így az nem könyvel
hető el magyar–olasz sikerként.

Olaszország gazdasági érdekei

Bár Olaszország fő szempontja a Magyarországhoz való közeledés tekinteté
ben az volt, hogy támogatót szerezzen Jugoszlávia felbomlasztásához, nem 
elhanyagolhatóak az olasz gazdasági térnyerésre irányuló törekvések sem. 
Amikor Olaszország képviselői a Tanácsköztársaság kikiáltását követően a 
helyükön maradtak, ezt egyebek mellett azért is tették, hogy kereskedelmi 
célú behatolásra használják fel kedvező helyzetüket (Szabó 2007, 109). Az 
ezt célzó tárgyalásokat Sidney Sonnino külügyminiszter kérésére titokban 
bonyolították, aki úgy vélte, hogy hivatalos kereskedelmi egyezményt csak 
a bolsevik kormány leváltása után lehetne kötni Magyarországgal (DDI/6./3. 
578. 595). Így ekkor a két állam még csak titkos kereskedelmet folytatott. 

Az olasz–magyar barátsági szerződés megkötését követően azonban 
hivatalos, becikkelyezett kereskedelmi egyezmények is születtek. Szempon
tunkból nem annyira ezek tartalma érdekes, mint inkább az, hogy aláírásuk
kal Olaszországnak mi célja volt.1927. július 25-én írták alá a fiumei kikötőn 
áthaladó magyar áruforgalom fejlesztését célzó jegyzőkönyvet, mely a ma
gyarországi exportárut, elsősorban a gabonát Fiume kikötője felé irányította 
(MNL OL/K 70/335. csomó/Magyar–olasz, 1928–1934. 71). A magyar ex
port Fiuméba irányítása Olaszországnak azért állt érdekében, mert a város 
– miután azt 1924-ben a római egyezmény az olasz anyaországhoz csatolta 
– elveszítette hátországát, és kikötőjét csak úgy lehetett megmenteni a vissza
fejlődéstől, hogy egy ország tengeri külkereskedelmét odairányították (Hor
nyák 2004, 227). Ezt a szerepet töltötte be Magyarország. 1928. július 4-én 
pedig a két állam kereskedelmi és hajózási szerződést kötött, melyben a felek 
egymás nyersanyagtermékeire és iparcikkeire adtak kedvezményeket, vala
mint lehetővé tették a másik fél hazájában való iparűzést és kereskedést is 
(MNL OL/K 70/334. csomó/1928-II-1-Olaszország). Az ehhez fűződő olasz 
érdek nyilvánvalóan a magyar piacra való betörés volt, illetve saját termelési 
hiányosságainak magyar termékekkel való kiegészítése.
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1929-ben, Iginio Brocchi olasz gazdasági diplomata terve nyomán 
Olaszország Magyarországot egy közép-európai gazdasági blokkba kíván
ta bevonni, mely Ausztriával egészítette volna ki a két állam szövetségét. 
Brocchi célja az volt, hogy Olaszország exportterületet biztosítson magának 
az iparilag alulfejlett Magyarországon, és saját gazdaságának hiányát ma
gyar agrártermékekkel pótolja (DDI/7./9. 327. 468–470). Ennek szellemében 
születtek meg 1931. július 21-én a semmeringi megállapodások a két állam 
között, melyben egymás termékeinek felvásárlásáról egyeztek meg a felek 
(MNL OL/k 70/334. csomó/1932-II-1-Olaszország). A megállapodásokat 
csak 1932. február 23-án léptették hivatalosan is életbe.

Ausztria bevonása, és ezzel olasz–osztrák–magyar gazdasági blokk 
létrehozása – mellyel Olaszország Duna-menti gazdasági térnyerését céloz
ta – csak 1934. március 17-én, a római jegyzőkönyvek aláírásával sikerült, 
melyben a felek megállapodtak egymás nemzetgazdaságának kölcsönös ki
egészítéséről (MNL OL/K 70/334. csomó. Magyar–olasz, 1934. 86). A jegy
zőkönyvek, kisebb módosításokkal, az 1938-ban bekövetkezett Anschlussig 
álltak fenn.

A revízió

Mussolini koncepciójában a békeszerződések revíziója kezdettől fogva jelen 
volt, ami a magyarokkal való szövetség megkötése után nemzetközi szintűvé 
vált (Carocci 1969, 116). A magyar revíziós propaganda olasz támogatását 
voltaképpen fel lehet fogni úgy is, hogy Olaszország ezzel viszonozta a Jugo
szláv-ellenes törekvések támogatását. A barátsági szerződés aláírását követő
en Mussolini felvette a kapcsolatot Lord Rothermere-rel a magyar revízióért 
való propagálás érdekében (Carocci 1969, 124). A Duce 1928. június 5-ei 
szenátusi beszédében nyíltan kiállt a magyar határrevízió szükségessége mel
lett, kifejtve, hogy ez Olaszország érdekeit tekintve is kívánatos lenne (Mus
solini 2000, 23). E kijelentéshez Mussolini ugyan nem fűzött magyarázatot, 
de Olaszország külpolitikai célkitűzéseit ismerve feltehetően arra gondolha
tott, hogy a magyar revíziós igények – melyek hivatalosan etnikai határok 
megvonását, nem hivatalosan azonban köztudottan a történelmi Magyaror
szág visszaállítását célozták – teljesülése esetén Jugoszlávia magyarlakta te
rületei, esetleg Horvátországgal együtt, visszakerülnének Magyarországhoz, 
amiből következne a délszláv állam felbomlása is. 



140

Mivel azonban a magyar revízió melletti nyílt propaganda tovább 
folytatása esetén Olaszország gyakorlatilag szembekerült volna Európa ösz
szes többi államával, tettekkel való támogatáshoz pedig nem rendelkezett 
elegendő potenciállal, Mussolini egy időre felhagyott a propagálással. Mus
solini csak később, Gömbös gyula miniszterelnök 1934. novemberi római 
útja során érdeklődött a magyar revíziós igényekről. Az ezeket bemutató tér
képet a Duce tárgyilagosnak ítélte (Zeidler 2001, 152–154). Ez az érdeklődés 
azonban az esetleges magyar–jugoszláv közeledés csírájában való elfojtását 
célozta, Olaszország egymagában továbbra is kevésnek bizonyult Magyaror
szág határainak kiigazításához. Utóbbi a bécsi döntések rendelkezései nyo
mán történt meg – 1938. november 2-án Felvidék egy részét, 1940. augusztus 
30-án pedig Észak-Erdélyt csatolták vissza Magyarországhoz –, amikor már 
Németország is támogatta a magyar revízió ügyét.

Összegzés

A fentiek alapján elmondható, hogy Olaszország főként Jugoszlávia felbom
lasztásához keresett szövetségest Magyarországban. Jó pontot jelentett ha
zánk földrajzi elhelyezkedése is, amely lehetővé tette Olaszország számára, 
hogy Duna-menti gazdasági térnyerést célzó terveiben is támaszkodhasson 
Magyarországra. Revizionista államok lévén a két ország –miután 1927-ben 
hivatalos szövetséget kötöttek egymással – közösen törekedett az első világ
háborút követően kialakult közép-európai status quo megbontására.

Az olasz–magyar szövetséget úgy értékelhetjük, mint kísérletet a 
szép reményekkel kecsegtető együtt haladásra. Az olasz remények azonban 
nem teljesültek, mert Jugoszlávia nem bomlott fel, és Olaszország nem tudott 
meghatározó befolyáshoz jutni a Duna-mentén az erősebb Németországgal 
szemben. A magyarok reményeit pedig azért nem váltotta be a szövetség, 
mert Németországnál gyengébb hatalmi potenciállal bíró Olaszország nem 
tudott megfelelő támaszt nyújtani Magyarország minden törekvéséhez. Fon
tos hangsúlyozni azt is, hogy Olaszország nem rendelkezett valódi nagyha
talmi potenciállal, így a Duna-menti térségben nyert befolyása 1933 előtt is 
csak átmeneti lehetett.
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LLOYD GEORGE AZ ELSŐ 
VILÁGHÁBORÚBAN

Hegedüs Zoltán
Debrecen, Magyarország

Absztrakt

David Lloyd George walesi származású liberális brit politikus, Nagy-Bri
tannia miniszterelnöke 1916 és 1922 között. Személye elsősorban a brit 
birodalom számára győzelemmel végződő első világháborús kormányzása, 
valamint a háborút követő rendezés, és a párizsi békekonferencián betöltött 
vezető szerepe miatt fontos a XX. századi angolszász (és egyetemes) történe
lemben. Tanulmányom első felében a háború alatti koalíciós kormány tevé
kenységét, annak működését szeretném ismertetni különös tekintettel Lloyd 
George miniszterelnökségére, a második felében párizsi szerepével szeretnék 
foglalkozni. Mindezekhez a fellelhető magyar és angol nyelvű szakirodalom 
mellett igyekszem minél nagyobb mértékben beépíteni Lloyd George angol 
nyelven fennmaradt memoárját. 

Kulcsszavak: Lloyd George, első világháború, háborús kabinet, párizsi béke
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A háború kitörésétől a háborús kabinetig

Anglia 1914. augusztus 4-én hadat üzent Németországnak, a hivatalos indok
lás Belgium függetlenségének német részről való megsértése volt. Edward 
Grey külügyminiszter és Herbert Asquith miniszterelnök is tisztában volt 
azzal, ha Franciaország elbukik, az egész kontinens Berlin irányítása alá ke
rülhet, ami hosszú távon megfojtotta volna Nagy-Britanniát. A közvélemény 
és a hadvezetés is néhány hónapos háborúra számított. Sokan önkéntesnek 
álltak, és attól tartottak, mire befejeződik a kiképzésük, a háború már véget is 
ér (Szántó 1992 220). A brit Birodalmi Védelmi Tanács a hadüzenet másnap
ján döntést hozott egy expedíciós hadsereg küldéséről, amely augusztusban 
érkezett meg Európába Sir John French vezetésével. A hadba lépést követően 
Asquith és kormánya úgy vélekedett, hogy a katonai ügyeket a tábornokokra 
lehet bízni. A haderő irányításában azonban súlyos zavarok mutatkoztak, a 
várt győzelmek elmaradtak, emiatt egyre többen kezdték el bírálni az ország 
vezetését. Az augusztusban megérkező első brit csapatok az ősz végére telje
sen felmorzsolódtak.

1915 májusában Asquith „nagykoalícióssá” alakította kormányát, 
bevont öt konzervatív politikust, valamint a Munkáspárt vezetőjét. A vál
tozások egyik következménye volt a Hadianyag Minisztérium felállítása, 
aminek élére a pénzügyminiszteri tárcáról lemondó Lloyd George került. 
1915. június 19-20-án ebben a minőségében vett részt a Boulogne-ban tar
tott konferencián, amelynek témája a háború során bevetett fegyverek ha
tékonyságának javítása volt (Lloyd George 1938 329.). Az új minisztérium 
élén remekül szervezte meg a munkát, szigorúan üzleti alapon működtetve. 
A gyártók és beszállítók hatalmas nyereséget könyveltek el, a fronton viszont 
többé nem volt sem lőszer-,sem pedig géppuska-hiány(Egedy 1998 93). El
érte, hogy a nekik dolgozó üzemek munkásai mentesüljenek a frontszolgálat 
alól, a szakszervezeteket pedig rávette arra, hogy a rendkívüli körülmények 
miatt egyezzenek bele abba, hogy szakképzetlen személyeket is felvegyenek 
bizonyos szakképzettséget igénylő munkakörökbe. 1915-ben elindított egy 
alkoholellenes kampányt, hatóságilag elrendelték a sör hígítását és a „pub”-
ok nyitva tartásának korlátozását. Hamar megromlott a viszonya a tábornoki 
karral, mivelminél gyorsabb beavatkozást és brit csapatok átdobását sürgette 
a balkáni frontra.

 A németek 1916 tavaszán nagyszabású támadást indítottak a szá
razföldön, melynek célja a verduni erődrendszer elfoglalása volt. A véres 
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ütközetnek nem lett győztese. Ezt követően a francia és angol csapatok el
lentámadásra szánták el magukat a Somme folyónál. A júniusban hadügymi
niszterré kinevezettLloyd George szeptemberben a nyugati fronton tett láto
gatása után erősen kritizálta Haiget és Focht. A somme-i offenzíva kudarcát 
követően felerősödtek az Asquithet bíráló hangok is. A konzervatívok vezére, 
Bonar Law eddig is élesen bírálta a miniszterelnököt, most hozzá csatlakozott 
Lloyd George, aki mélyen meg volt győződve arról, hogy képes megnyerni a 
háborút Angliának (Egedy 1998 96.), arra akarta rábeszélni Asquithet, hogy 
a valódi kormányzást adja át egy általa vezetett szűk bizottságnak. Ennek a 
meggyőződésnek az előzményét a Párizsban Briand-nal folytatott megbeszé
lése adta, mint emlékirataiban kifejtette, a kormányfő nem látja át a háborús 
helyzetet és a közelgő újabb veszélyeket (Lloyd George 1938 585.) Novem
ber 25-én terjesztette a miniszterelnök elé a reformjavaslatot, aki egy nap 
gondolkodási időt kért, majd elutasította. December 1-jén Lloyd George öt 
pontból álló memorandumot adott ki, melyben kifejtette egy háborús bizottság 
felállításának fontosságát (tagjai az admiralitás első lordja, a hadügyminiszter 
és egy tárca nélküli miniszter), ezt a bizottságot a miniszterelnök irányítja, 
amely a háborús kérdésekben dönt (Lloyd George 1938 587.). December
ben benyújtotta lemondását, amire Asquith saját lemondásával felelt, mivel 
arra számított, hogy ellenfelei nem tudnak majd megegyezni egymással, így 
az uralkodó ismét őt fogja felkérni miniszterelnöknek. V. György azonban 
(Law tanácsára) Lloyd George-ot kérte fel, aki a Munkáspárt támogatását is 
megszerezte, majd december 7-én letette a kormányfői esküt. A liberálisok 
többsége nem vett részt az új kormányban, a fontos posztokat a toryk kapták. 
Az ország vezetése a gyakorlatban Lloyd George kezében összpontosult. 
 

Miniszterelnöksége a háború utolsó éveiben

1917 januárjában miniszterelnökként vett részt a római konferencián, ahol 
szerette volna meggyőzni az olaszokat és a franciákat arról, hogy az olasz 
csapatok súlypontját helyezzék át Szalonikibe, emellett ígéretet tett az ola
szok nehéz fegyverekkel való támogatására a Monarchia elleni harcban 
(Woodward 1998 83.). Az új miniszterelnök feladata a „túlélés” volt. Első 
lépésként átalakította a központi döntéshozó apparátust: az érdemi munka 
egy ötfős háborús kabinet kezébe került. Még nagyobb súlya lett a kormányfő 
saját személyes titkárságának a Downing Street 10-en. A másik szimbolikus 
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jelentőségű újítása abban rejlett, hogy a domíniumokat is bevonta a stratégiai 
döntésekbe. A kanadai, ausztrál, új-zélandi és dél-afrikai vezetőket meghívta 
az 1917 tavaszán létrehozott birodalmi háborús kabinetbe. Felismerte, hogy 
a hadviselés a nemzeti erőforrások maximalizálását és összpontosítását kí
vánja meg, emiatt korábban elképzelhetetlen lépéseket vezetett be (Egedy 
1998 98.). A brit állam az összes kereskedelmi hajót saját kezelésébe vette, a 
szénbányákat ideiglenesen államosították. A lakosság ellátása a hátországban 
nem omlott össze, a jegyrendszer 1918 januári bevezetésekor csak a húsra 
vonatkozott, később kiterjesztették a cukorra, a zsírra és a vajra is. 

1917 elején Joseph Joffre-t Robert Nivelle váltotta a francia hadve
zetés élén (ezt a miniszterelnök is üdvözölte, memoárjában hangot ad annak 
a vélekedésének, hogy Joffre nem volt maradéktalanul alkalmas a hadsereg 
vezetésére), aki azzal az elképzeléssel állt elő, hogy a sikerhez hirtelen rajta
ütésre van szükség. Az angol vezetés nem osztotta ezt az álláspontot, Lloyd 
George viszont igen (ennek egyik oka a miniszterelnök és a brit hadveze
tés kezdetektől fogva feszült viszonya volt) és a támogatása mellett kezdetét 
vette az újabb offenzíva 1917 áprilisában Arras-nál. Az eredmény azonban 
kudarc volt, mivel a megerősített Hindenburg-vonalat nem sikerült áttörni. 
Augusztus folyamán Haig és a brit hadvezetés hozzákezdett a flandriai offen
zíva elindításához. Llyod George a somme-i kudarcot követően még inkább 
fenntartásokkal kezelte a tervet, végül azonban Robertson, a birodalmi vezér
kar főnöke meggyőzte őt. A cél a német búvárhajók bázisául szolgáló belga 
partvidék elfoglalása volt. A passendale-i ütközet is kudarchoz vezetett.

1916 decemberére Berlinben tisztában lettek azzal, hogy a háború 
elhúzódása a nagyobb tartalékokkal rendelkező antanthatalmaknak fog ked
vezni, ezért a minél gyorsabb lezárás mellett foglaltak állást. Hindenburg és 
Ludendorff keresztülvitte a korlátlan tengeralattjáró háborús elképzelést. Az 
1917 februárjában meginduló akció célja a szigetország kiéheztetése volt, 
áprilisban a németek egymillió tonna hajóteret juttattak a tenger fenekére, a 
gabonakészlet vészesen apadni kezdett. A helyzet megoldását Lloyd George 
találta meg: azt javasolva, hogy vezessék be a konvojrendszert, vagyis a ke
reskedelmi hajókat torpedórombolók kísérjék. Az admiralitás vezetői elvetet
ték az ötletet, mondván, hogy a szállítóhajók kapitányai nem képesek az alak
zatot hosszú mérföldeken keresztül tartani. A miniszterelnök azonban mégis 
keresztülvitte az elképzelést, aminek meg is lett az eredménye, a konvojokkal 
szemben a tengeralattjárók tehetetlennek bizonyultak (Egedy 1998 90.).
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 A márciusban meginduló utolsó német offenzívát követően néhány 
politikus meggyőzte arról, hogy a kötelező sorozást terjessze ki az írekre is. 
Az ír lakosság felzúdult, a Westminster-beli képviselőik nagy része elhagyta 
a brit parlamentet, és az angolellenes Sinn Fein szövetségesévé vált. Lloyd 
George májusban egy más jellegű politikai válsággal is kénytelen volt szem
benézni. A katonai hírszerzés főnöke (Sir Frederick Maurice) azzal vádol
ta meg őt a Times-ban, hogy hamis adatokat közölt a parlamentben, ezzel 
lehetetlen helyzetbe hozva Haig-et a tartalékok visszafogásával a flandriai 
offenzíva során (igaza volt, a kormányfő valóban úgy gondolta, Haig csak 
elvesztené a háborút). Asquith hívei úgy gondolták, hogy Lloyd George bu
kása napok kérdése, ő azonban azzal oldotta meg a helyzetet, hogy közölte, 
épp a Maurice vezette részleg jelentéseit és adatait használta fel, a bizalmi 
szavazást pedig a toryk támogatásával megnyerte.

Márciusában megindult az utolsó német offenzíva. Lloyd George ek
kor átvette a hadügyi tárca és az események irányítását Derby-től, táviratilag 
kérte Wilson elnököt a minél gyorsabb katonai beavatkozásra, a szabadságukat 
töltő katonákat visszaküldte a frontra, elérte továbbá, hogy egyetlen ember, 
Foch legyen a nyugati front főparancsnoka. Májusra a német csapatok ismét 
elérték a Marne folyót, ám az áttörés ezúttal sem következett be. A császári 
offenzíva júliusra kifulladt, augusztus 8-án a britek 20 km szélességben áttör
ték a frontot. A szövetséges erők hamarosan teljesen felőrölték a németeket, 
akik 1918 novemberében Compiegne-ben aláírták a fegyverszünetet. 

A párizsi békekonferencia

A háborút követően összeült a rendezést célzó párizsi békekonferencia, melyen 
a négy nagy (Wilson, Lloyd George, Clemenceau, Orlando) dominált. Lloyd 
George 1919 január 11-én kelt útra több mint négyszáz fős küldöttségével. 
Clemenceau-val már régebb óta ismerték egymást, bár viszonyuk nem indult 
túl jól, a háború végére kölcsönösen tisztelték egymást, ám a francia nem 
tartotta őt igazi „angol úriembernek” (MacMillan 2005 65.). Wilsonnal még 
csak a tapogatózás és egymás felmérésnek fázisában tartottak. A háborút kö
vetően a miniszterelnök kényes kül – és belpolitikai helyzetben találta magát, 
a szigetország közhangulata nem volt felkészülve a békekötésre, a közvéle
mény irracionális elvárásokat támasztott, birodalmi problémák nyomasztot
ták, háborús adósságok, a külpolitikai kikerítés elérése, valamint egy jelen
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tékeny európai befolyási övezet kialakítása voltak az elérendő célok. Ezek 
megkívánták az amerikaiakkal való együtt haladást, de a francia szövetség 
fenntartását is (Ormos 2004). Ez a gyakorlatban úgy nézett ki, hogy Clemen
ceau Németországot érintő törekvéseivel szemben Wilsonnal együtt lépett 
fel, nem szólt bele viszont az ettől keletre történő eseményekbe. A valóság
ban jóval árnyaltabb volt a kép, ugyanis Lloyd George nem rendelkezett sem 
a brit kormányon, sem pedig a delegációkon belül szilárd támogatottsággal, 
könnyítette viszont a helyzetét az a képessége, hogy megérezte, mi jár mások 
fejében, valamint az, hogy kiváló szónok volt, nagy gondossággal előkészí
tett beszédei spontánnak tűntek. 

Az első problémát a domíniumok okozták azzal, hogy szerettek vol
na a háborús részvételükkel arányos beleszólást az ügyekbe. Ezt úgy oldotta 
meg, hogy ezek a területek és India is saját képviselettel vehettek részt a 
béketárgyalásokon (MacMillan 2005 76.). Támogatta Wilsont a Nemzetek 
Szövetsége létrehozásában, ám a képzeletét sohasem ragadta meg, mivel 
kételkedett annak hatékonyságában. Ez abból is látszott, hogy sem ő, sem 
Clemenceau nem vett részt az ezzel foglalkozó bizottságban, „örültek, hogy 
Wilson lefoglalja magát, amíg ők a szokásos módon megosztoznak a hadi
zsákmányon” (MacMillan 2005 130.). 

 A miniszterelnök három kérdéskör kapcsán konfrontálódott ellen
tétes nézetei miatt: Oroszországot illetően mindenképpen tárgyalni akart, 
akár még a bolsevik vezetőkkel is (ezt leghangosabban Churchill ellenezte) 
bár nem kedvelte őket, de a hatalmas országot megkerülhetetlennek tartot
ta. Három lehetőséget vázolt velük szemben: a bolsevizmus elpusztítása, el
szigetelésük vagy a találkozóra való meghívásuk (MacMillan 2005 103.). A 
miniszterelnök egészen áprilisig igyekezett manőverezni, végül a parlament 
nyomása után kijelentette, a brit kormány nem ismeri el a bolsevik államot. 
Az új határvonalak, a többmilliós német és magyar etnikai tömbök elszakí
tása ellen is tiltakozott a híres fontenebleau-i memorandumában, a harmadik 
problémát pedig az okozta, hogy Lloyd George egy kiegyensúlyozottabb és 
barátságosabb békerendszert szeretett volna, ebben viszont csak néhány ba
rátja segítségét vehette igénybe (Ormos 2004).

Németország kapcsán már a háború alatt úgy vélekedett, hogy meg 
kell verni, de nem szabad megsemmisíteni, mivel ez sem Európának, sem a 
szigetországnak nem válna hasznára. A konferencián magas jóvátétel mel
lett érvelt, márciusban azonban már egy jóval mérsékeltebbről beszélt. 1918 
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végén választási beszédében a németek megbüntetését hangsúlyozta, ám a 
következő év tavaszán már másképp igyekezett eljárni. Így otthonról is ko
moly támadások érték, emiatt 1919 áprilisában haza kellett térnie, hogy az 
alsóházat egy beszéddel szerelje le (MacMillan 2005 243.). A lengyel hatá
rok kapcsán egyet értett azzal, hogy kapjanak tengeri kijáratot, ám óvakodott 
attól, hogy túl sok németet helyezzenek a fennhatóságuk alá. Az olasz kér
désben igyekezett tompítani az ellentéteket, próbálta meggyőzni Orlandot, 
hogy engedjen a túlzottnak tartott követelésekből. Az elképzeléseivel sokan 
szemben álltak, így hiába emelte fel a szavát például a magyarok elszakítása 
ellen, végül 1919 nyarán ő is aláírta azt az okmányt, amely kijelölte az új 
határokat. 1920 márciusában a londoni konferencia hoz végleges döntést a 
magyar határok kapcsán, kétségbe vonja ezen határok jogosságát (úgy vélte, 
ha a létrejövő kis államoknak jelentős magyar lakossága lesz, az a jövőben 
komoly konfliktusokat és háborút szülhet a térségben), ám mivel korábban 
ő maga is hozzájárult ennek a vonalnak a meghúzásához, két nappal később 
visszavonta kijelentését. A háttérben az állt, hogy egyrészt saját külügymi
nisztere sem támogatta, másrészt pedig megegyezett a franciákkal, amelynek 
értelmében hajlandóak bizonyos engedményekre a Közel-Keleten, amennyi
ben a britek nem támasztanak ellenvetést a Duna menti rendezésben. Lloyd 
George közel-keleti céljai a következőek voltak: a zsidó állam biztosítása 
Palesztinában, a szuezi csatorna biztonsága, a perzsa olajszállítmányok irá
nyítása, az összeköttetés India felé, valamint az engedelmes arab államok léte 
a termékeny félhold területén. A háború után Nagy-Britannia mandátumot 
kapott a Nemzetek Szövetségétől Irak, Transzjordánia és Palesztina igazga
tására, hivatalosan azzal az indokkal, hogy London felkészítse őket a függet
lenségre. 

A brit politika azonban mégis kudarcnak tekinthető, sikerült ugyan 
néhány mandátumterületet szerezni, ám ezek a nyersanyagforrások mellett 
újabb gondokat okoztak az anyaországnak. Európában nem lehetett az an
goloknak megfelelő kiegyensúlyozott viszonyokról beszélni, a brit-francia 
együttműködés megrendült, az USA pedig hátat fordított az európai színtér
nek.A békekonferencia problémáit Keynes összegezte tökéletesen: „Clemen-
ceau-t az foglalkoztatta, miként lehetne szétzúzni az ellenség gazdasági éle-
tét, Lloyd George-ot az, hogy olyan egyezményt érjen el és vihessen haza, ami 
legalább egy hétig kiállja a próbát, az elnököt (Wilson) pedig az, hogy semmi 
olyat ne tegyen, ami ne lenne igazságos vagy jogos.”(Keynes 1991 209.)
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Háború utáni évek, pályájának összegzése

1918 őszén a brit belpolitikában konszenzus alakult ki azzal kapcsolatban, 
hogy a fegyverszünet aláírását követően meg kell tartani a választásokat. 
Lloyd George és a toryk megállapodtak, hogy egymással szemben nem indí
tanak jelölteket. A választást a koalíciós képviselők óriási fölénnyel nyerték, 
a miniszterelnök azonban a konzervatívoktól függő helyzetben került. Meg
reformálták a munkanélküli-segély rendszerét, kitágították a biztosítottak 
körét, 1920 decemberében egy új Home Rule törvényt fogadtak el, amely 
kimondta az ír sziget kettéosztását. A katolikus dél és a protestáns északi 
megyék külön-külön önkormányzatot kaptak. Észak-Írország elfogadta az el
képzelést, Dublin viszont nem (Egedy 1998 107.). 1921 nyarán tárgyalások 
kezdődtek a déli vezetőkés Lloyd George között, előbbiek teljes elszakadást 
akartak, míg utóbbi közölte, hogy a domíniumi státusz a legtöbb, amit kap
hatnak. December 6-án aláírásra került az angol-ír egyezmény, létrejött az Ír 
Szabad Állam, amely domínium lett, ezt követően néhány hónapig polgár
háború zajlott Írországban, de az IRA erőinek kimerülése után rendeződött a 
helyzet. 

 1922 nyarára fogyni kezdett a levegő Lloyd George körül, az utolsó 
csepp a pohárban a törökországi politikájának kudarca volt. Felbíztatta a gö
rögöket, hogy indítsanak támadást a törökök ellen, Musztafa Kemal csapatai 
azonban súlyos vereséget mértek a támadókra, majd a franciák és olaszok is 
távoztak, még a domíniumok sem álltak ki az anyaország mellett, ez a kudarc 
végleg maga alá temeti Lloyd George-ot (Egedy 1998 125.). Októberben a 
konzervatívok felmondták a koalíciót, a miniszterelnök még aznap benyúj
totta a lemondását. Ezt követően a liberálisok elveszítették vezető szerepüket 
a politikai életben, így hiába vált a 20-as évek közepére egyértelműen a párt 
vezetőjévé, a liberálisok helyét végérvényesen a munkáspártiak vették át a 
parlamenti váltógazdaságban. Parlamenti képviselőségét haláláig megtartot
ta, 1945 január elsején Dwyfor grófjává nevezik ki március 26-án rákban 
meghalt.

Pályáját összegezve ki kell emelnünk, hogy egyike Nagy-Britannia 
legjelentősebb XX. századi miniszterelnökeinek, a háborús sikerben 
kulcsfontosságú szerepet játszott. Nem volt klasszikus értelemben vett párt
politikus, de pályájának vége felé mégis ő egységesíti a liberálisokat. A szi
getország utolsó liberális párti miniszterelnöke, aki 1922-es távozását köve
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tően azonban már nem tud domináns szerepet játszani a politikai életben. 
Sokan azzal vádolták, hogy befolyásolható, nincsenek saját gondolatai, min
dig éppen azokét vallja, akikkel legutoljára beszélt, ám a valóságban inkább 
arról volt szó, hogy egész pályafutása alatt igyekezett manőverezni saját el
képzelései és a külső elvárások között.
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PÁRTOK ÉS FINANSZÍROZÁSUK 
HAZÁNKBAN  

A PÁRTÁLLAMI RENDSZER IDEJÉN

Horváth Anett
ELTE Politikatudományi Doktori Iskola

Absztrakt

A pártállami rendszer politikafinanszírozási metódusának megértéséhez 
szükséges magát a pártállami politikai rendszert is feltérképezni. Az érintett 
korszak meghatározó pártjai, azok kialakulása és működése, valamint a rend
szert jellemző és abból gyökerező politikafinanszírozási mechanizmus ha
zánk politikatörténetének mintegy négy évtizedét ölelik fel. Írásomban arra 
törekszem, hogy az említett időszakról egy átfogó képet adjak a politikai éle
tet meghatározó tényezők kialakulásának, szervezeti felépítésének és finan
szírozási mechanizmusainak bemutatásával. 

Kulcsszavak: pártállam, állampárt, pártfinanszírozás, párttagdíj, diktatúra
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A pártállamról

A pártállam olyan politikai hatalmi rendszer, ahol az uralmon lévő párt de
mokratikus kontrollok nélkül gyakorolja az állami funkciókat, tehát egyfajta 
állampártként működik. Ez a diktatúra egy speciális változata, ahol a hatal
mat olyan szervezet gyakorolja, amely bár külső jegyeiben hasonlít a demok
ratikus rendszerekben működő pártokéhoz, működését tekintve totalitárius. 
A monopolisztikus helyzetben lévő párt a társadalom irányításában és az ál
lami döntésekben is arra törekszik, hogy kizárólagosan érvényesíteni tudja 
befolyását. A pártállam nem nézi jó szemmel, ha az emberek autonóm cso
portosulásokba tömörülnek, a hivatalostól eltérő értékeket támogatnak, vagy 
megpróbálnak az állam szerepéből bármely keveset is átvállalni. Az ilyen 
szerveződések nagy részét betiltják, a megmaradtakat pedig államosítják és 
az állampárt finanszírozása mellett állami felügyelet alá vonják. A demokrati
kus rendszereket jellemző hatalmi ágak elválasztásának elve sem érvényesül, 
mert az állampárt kontrollt gyakorol a törvényhozás, a végrehajtás és az igaz
ságszolgáltatás fölött egyaránt. 

Az állampárti rendszer hazánkban

A második világháborút követően az 1989-1990-es rendszerváltásig hazánk 
politikai berendezkedését a pártállami rendszer jellemezte. Az állam felépíté
se formálisan hasonlított ugyan a nyugat-európai államokéhoz, de a párt és az 
állam összefonódott és e kapcsolatban a domináns szerep a pártnak jutott. A 
párton belül létrejött az állami szervek tükörképe, amelyek feladata az állami 
szervek ellenőrzése volt. A tömegszervezetek rendelkeztek ugyan hatósági 
jogkörrel, de mindezek csak egyfajta transzmissziós szíjként105 működhettek, 
azaz itt is a párt szava volt a döntő. A pártállam személyi állományát az 
apparátus jelentette. Az apparátus fő összetartó erejét a pártállami ideológia, 
a meggyőződés, a hit, a hatalom megtartásának szándéka, a presztízs, a 
privilégiumok és szükség esetén akár a kényszerítés eszközeivel is fenntartott 
pártfegyelem táplálta. A párt és az állam összefonódása személyileg is 
kimutatható, mivel a párt vezetői birtokolták az összes fontos állami pozíciót. 
E rendszer két meghatározó tényezője a Magyar Dolgozók Pártja 1948-tól 
az 1956-os szabadságharcig, majd a véres események hatására az előzőhöz 
képest némileg konszolidálódva, de ugyanúgy cezarisztikus elemekkel a 

105  A központi akarat közvetítése, a pártapparátus meghosszabbított karja.
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Magyar Szocialista Munkáspárt. A két párt egymástól drasztikusan eltérő 
politikai környezetben alakult meg. A Magyar Dolgozók Pártja létrejöttét 
övező történelmi-politikai miliőt jól megjeleníti Rákosi Mátyás elvtelen di
csőítése, a „Rákosi-kultusz”106 életre hívása: „Rákosi a legjobb apa, min-
den dolgozó a fia.”107A szocializmus ideológiájának torzulása, csalások, 
adminisztratív rendőri eszközök alkalmazása és a többi párt felszámolása. 
A szellemi-politikai áramlatok elhalása, leszámolás a népi kollégiumokkal, 
valamint a sematikus művészeti alkotások. A Magyar Szocialista Munkáspárt 
létrejötte az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeihez kötődik. A 
korábbi terrorisztikus eszközöktől való elhatárolódás, de szükségszerűen a 
múltban kiépített struktúrákra, személyi állományra való támaszkodás hatá
rozta meg az „új-régi” párt kialakulását. Az MSZMP más szocialista orszá
gok állampártjaihoz hasonlóan az élcsapat egyeduralmának biztosítását va
lósította meg egy kiterjedt, helyi szinten is jelentős befolyással rendelkező 
hierarchikus pártstruktúrán keresztül.

A Magyar Dolgozók Pártja létrejötte, szervezete, finanszírozása

Az MDP megalakulása

A Magyar Dolgozók Pártjának megalakulása az 1948. júniusi ún. egyesítő 
kongresszushoz köthető, amikor a Magyar Kommunista Párt és a Szociálde
mokrata Párt eggyé olvadt. A meghatározó eseményt és annak hangulatát jól 
visszaidézi a korabeli televíziós tudósítás: „Lobogódíszbe öltözve, történelmi 
ünnepre készül az ország. Harmincesztendős szakadás után végre egyesülnek 
a munkásság pártjai és megalakul a Magyar Dolgozók Pártja. Munkapadok 
és gépek zakatolása mellől, szőlőkből és napsütötte szántóföldekről, falusi 
iskolákból, könyvtárak mélyéről és íróasztalok mellől a dolgozó magyarság 
jobbjai indulnak az egyesülési kongresszusra. Az ország minden részéből ér-
kezett küldöttek első útja a Magyar Dolgozók Pártjának székházába vezet, 
ahol átveszik kongresszusi irataikat. Az egyesülési kongresszust a két párt 
külön kongresszusa előzi meg. A Magyar Kommunista Párt negyedik kong-

106  Rákosiról egyetemet, gyárat, hidat stb. ekkor kereszteltek át. Bélyegre került, 
festők ábrázolták őt és feleségét is. 
107  úttörő-köszöntő
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resszusán az Országházban, Rákosi Mátyás nagyszabású beszámolóban is-
merteti azt a harmincesztendős harcot, amelyet a kommunisták folytattak az 
egységes munkáspárt megalakításáért: „Lezárul végre ez a három nehéz év-
tized, amikor a megosztottság nehezítette és bénította a dolgozók felszabadí-
tásáért vívott harcot.” A Magyar Dolgozók Pártjának megalakulásáról szóló 
határozati javaslatot egyhangúlag elfogadja a kongresszus. Az egyesítést el-
lenző és évtizedekig megakadályozó munkásárulóktól megtisztított Szociál-
demokrata Párt kongresszusán Szakasits Árpád beszélt: „Legyetek hűséges 
harcosai a Magyar Dolgozók Pártjának, bátor katonái a szocializmusért ví-
vott küzdelemnek.” Az egyesülési kongresszus küldöttei és a magyar dolgozó 
nép százezrei együtt vonulnak a Hősök terére, ahol feledhetetlen tömegülésen, 
félmillió ember ünnepli a munkásosztály egységes pártjának megalakulását. 
Szakasits Árpád beszédében megállapítja: „Megvalósítottuk a munkásosztály 
forradalmi, testvéri egységét, egyetlen pártja van a magyar munkásosztály-
nak.”A kongresszus résztvevői titkos szavazással választják meg a központi 
vezetőséget, a munkásosztály egységét jelentő Magyar Dolgozók Pártja meg-
alakult. A küldöttek visszatérnek munkahelyeikre és az egész országban folyik 
tovább a munka és folytatódik a harc a szabad, boldog, független Magyaror-
szágért, minden dolgozó jólétének emeléséért. Ezt a küzdelmet az új Függet-
lenségi Front élén a Magyar Dolgozók Pártja vezeti.”108

Az egyesülés gyakorlatilag érintetlenül hagyta a Magyar Kommunista Párt 
országos vezető szerveinek, testületeinek és központi apparátusának rendsze
rét, vagyis a Magyar Dolgozók Pártja a Magyar Kommunista Párt szervezeti 
felépítését vette át. Lényegében ugyanez mondható el az új párt központi ap
parátusának személyi összetételéről is. A Magyar Dolgozók Pártja legfelsőbb 
szerve a kongresszus lett, amely meghatározta a párt politikai irányvonalát, 
elfogadta programját és szervezeti szabályzatát. Az egyesítő kongresszust 
követő két évben hazánkban végbement a hegemón pártrendszerről az egy
pártrendszerre való áttérés. A politikai viszonyoknak megfelelően kiépített 
központi apparátus továbbra is ellátta az állami apparátus számos feladatát. 

108  http://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=6780 
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Az MDP szervezeti felépítése

A Magyar Dolgozók Pártja Szervezeti Szabályzatának készítői számára min
taként szolgált a Magyar Kommunista Párt III. Kongresszusán elfogadott 
Szervezeti Szabályzat. Az 1944. őszén Szegeden elfogadott MKP szabályzat 
alapvető követelményként határozta meg a párttagok emberi tisztagását és 
korrupciókerülő magatartását. A párt távlati célként tűzte ki „a kommuniz-
mus és a szocializmus létrehozását a demokratikus népi Magyarország után, 
s hogy a párt a munkásosztály, az egész dolgozó nép és a szegényparasztság 
pártjává váljon”.109 A szabályzatot az egyesítő kongresszusig többször is mó
dosították. A párt vezetői belátták, hogy a szovjet minta létrehozása egyelőre 
nem lehet reális cél, ezért a szövegből kiemelték, hogy a párt küzd a szocia
lizmusért, a kommunizmusért.  Mivel hosszútávon a párt nem csak a szegény 
néprétegek pártja kívánt lenni, ezért a korábban használt szegényparasztság 
kifejezés elől eltörölték a szegény jelzőt. A megnövekedett taglétszám mi
att elengedhetetlenné vált új intézmények felállítása is, valamint a meglévő 
struktúrák kisebb átalakítása, hogy a hatékony működés fenntartható legyen. 
A módosítások során tételesen megtiltották frakciók megalakulását a párton 
belül. A további évek változtatásai visszanyúlnak a kezdeti állapotokhoz és 
újra a szövegbe emelik az „ember ember által való kizsákmányolásának meg-
szüntetésére, a szocialista, kommunista társadalmi rend megvalósítására” 
való törekvést.  A szegényparasztság, majd a jelző nélküli parasztság kifejezé
sek után a dolgozó parasztság megnevezés válik általánossá. Lépéseket tesz
nek annak irányába is, hogy megkönnyítsék és meggyorsítsák a pártba való 
belépés feltételeit. Megjelennek a párttagok jogai és kötelességei is tételesen 
felsorolva, valamint maximalizálják az alapszervezetek létszámát. 1948. jú
nius idusán az MDP már klasszikus tömegpártként jelenik meg. Nem célja a 
többpártrendszer és a demokrácia életben tartása, így kikerül a szabályzatból, 
hogy a párt „küzd a független, szabad Magyarországon a népi demokrácia 
maradéktalan megvalósításáért”. A párttagság kötelességei felértékelődnek, 
minden párttag „fegyelmezetten kell, hogy végrehajtsa a pártszervezetek ha-
tározatait” és ez jelzésértékkel a szabályzatban is megjelenik, miszerint a 
párttagok jogait taglaló rész csak a kötelességek felsorolása után kap helyet. 
Az osztályellenességet felváltotta a nép ellenesség. Több olyan új szabályt 
is bevezettek, amelyek lehetővé tették a párton belüli gyors hatalomátvételt. 

109  A Magyar Kommunista Párt III. kongresszusán elfogadott Szervezeti Szabályzat, 
1946.
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Az MDP finanszírozási metódusai

Mint ahogy az már a korábbiakból is kiderült, a korszak és a rendszer sajátos
sága maga a pártállami diktatúra. A rendszer működése minden demokratikus 
elemet nélkülöz, így nem meglepő, hogy mindez a finanszírozási mechaniz
musokból is kiolvasható. A pártfinanszírozás egyik elengedhetetlen és a pár
tállami rendszerben is alkalmazott formája a tagdíjfizetéssel jelenik meg. Ez 
olyannyira fontos a párt működéséhez való hozzájárulásnak, hogy azon párt
tagok, akik elmulasztják a tagdíj megfizetését, tagságuk megszűnését koc
káztatják. Mindezt a szervezeti szabályzatban is rögzítik, mivel az MDP már 
deklaráltan is tömegpártként funkcionál, így a tagdíjakból származó bevétele 
viszonylag jelentős. A párt fenntartását és működését azonban nem fedi le. A 
központi költségvetés teljes körűen és megkötések nélkül támogatja a pártál
lam működését és személyi állományát. A rendszerben egyszerre működtek a 
visszaélésekre csábító kedvezmények, valamint a visszaélésekre reagáló ke
mény, de következetlen megszorítások.

A Magyar Szocialista Munkáspárt létrejötte, szervezete, finanszí-
rozása

Az MSZMP megalakulása

„Az 1956-os forradalom alatt szétesett Magyar Dolgozók Pártja helyett no
vember 1-jén megalakult a Magyar Szocialista Munkáspárt. Nyilatkozatuk
ban vezetői hangsúlyozták, hogy szellemiségében, politikai felfogásában a 
diszkreditálódott Magyar Dolgozók Pártjától teljesen elütő, új párt létreho
zásáról van szó. Az MSZMP valójában a régi párt volt új köntösben, jórészt 
régi tartalmi jegyekkel, de az MDP kárhozatos módszereinek tanulságaiból 
okulva, részben új munkastílussal. 1957 elejétől egyértelművé vált a folyto
nosság hangoztatása. Ezt fejezte ki az 1957. júniusi országos pártértekezlet 
határozata: „A Magyar Szocialista Munkáspárt – bár tevékenységét néhány 
lényeges új vonás jellemzi – nem új párt, hanem a munkásosztály újjászerve-
zett marxista–leninista pártja, élcsapata, mely az MDP volt tagságának leg-
szilárdabb, legáldozatkészebb részét egyesíti.”Kezdetben a fegyveres harcok, 
majd a forradalom politikai utóvédharcai közepette, a gyűlölet légkörében, 
félig-meddig illegálisan folyt a párt szervezése. Az első, 1956. november 8-i 
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keltezéssel fennmaradt irat, amely a pártszervezéssel foglalkozott, leszögez
te: „Az MSZMP a Magyar Dolgozók Pártja szervezeteire és erőire támasz-
kodik.” Minthogy 1957 júniusáig a pártnak nem volt szervezeti szabályzata, 
a Szervezési Osztály irányelveket dolgozott ki a tagfelvételről. A felvétel fő 
kritériuma a párt politikájának elfogadása. Leszögezték, hogy az MSZMP 
elsősorban a munkásosztály pártja, de nyitott más társadalmi rétegek felé is. 
Nem vehetők fel a volt MDP-tagok közül azok, akiket „a Rákosi-klikk ural-
mának idején elkövetett súlyos politikai hibák miatt nem tart a párttagságra 
méltónak”, akik „a Rákosi-féle politikai vezetés idejében nép- és pártellenes 
bűntetteket követtek el”, akik „a fegyveres felkelés résztvevőiként kommunis-
tákat vagy más haladó embereket meggyilkoltak, vagy erre uszítottak, fosz-
togattak, spekuláltak, általában önkényes terrorakciókban vettek részt”. A 
tagjelöltséget eltörölték, hiszen az MSZMP-nek rendkívüli népszerűtlensége 
miatt égetően szüksége volt tagságra.”110

Az MSZMP szervezeti felépítése

A jogutód párt hamarosan hasonló kiváltságokkal élt, mint előde; egyedüli 
párt, állampárt lett. Az új kommunista párt által 1957-ben az Országos Ér
tekezleten elfogadott szervezeti szabályzat az eddigiektől eltérően hosszú, 
ideológiai fejtegetésekbe mereng és újabb veszélyeket sorol fel, amelyek 
elkerülendők: „elhajlás, revizionizmus, dogmatizmus, szektás és pártellenes 
nézetek, megalkuvó, fegyelmezetlen, szektás baloldali, csoportosulás, frak-
ció”.111 Továbbra is fennáll a tagjelöltség intézménye változatlan feltételek
kel. A párt szervezeti felépítésének szabályait tartalmazó fejezetben az egyes 
pontok sorrendje cserélődött föl az 1948-as változathoz képest. A kommu
nista szervezeti szabályzatok közül az 1957-es foglalkozik a leghosszabban 
az ifjúsági szervezettel, amelyből kiderül, hogy az utánpótlás nevelésre nagy 
hangsúlyt kívántak fektetni. Az MSZMP minden támogatást meg ad a Kom
munista Ifjúsági Szövetségnek, amely cserébe köteles hathatósan támogatni 
a pártot, csökkenteni a költségeit és élenjárni a munkafegyelemben. Hang
súlyosan jelenik meg a szabályzatban a párttagsági díj meghatározására vo
natkozó előírás is, mert a vezetők ebben látták bevételi forrásuk bizonyos 
hányadát.112

110  Sipos Levente: Az MSZMP, 1957. in: História 1995. szeptember 10. Budapest 
felhasználásával.
111  MSZMP 1957. 
112  Lesti Árpád: A mai magyar pártok belső szervezeti szabályzatai ELTE ÁJK Buda
pest, 2005.
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Az MSZMP finanszírozási metódusai

A rendszer működése továbbra is nélkülözi a demokratikus elemeket, így a 
finanszírozási mechanizmus sem sokban változik az előzőekhez képest. A 
tagdíjfizetés továbbra is jelen van, de a párt fenntartásának és működésének 
csupán töredékét, elenyésző hányadát fedi le. Leszögezhető, hogy az MSZ
MP gazdálkodása szinte teljes egészében – a tagdíjak következetes és pontos 
beszedése dacára is - állami pénzekből folyt. 
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Budapesti Corvinus Egyetem, Társadalomtudományi kar, 

Nemzetközi Kapcsolatok Multidiszciplináris Doktori Iskola

Absztrakt

Az Európai Unió demokratikus deficitjének jelentőségét több szempontból 
tervezem bemutatni disszertációmban. A demokratikus deficit fogalmi értel
mezésének egyik hangsúlyos szempontja a civilizációtörténeti elemzés lesz. 
Vizsgálni fogom, hogy a „demokratikus deficit” fogalma értelmezhető-e az 
európai integráció mai valóságán kívül, és ha igen, hogyan. Ilyen értelmezé
sek alapján próbálok majd reflektálni a jelenlegi helyzetre. Elemezni fogom, 
hogy az ókori görög demokrácia korlátai felfoghatók-e a nyugati liberális de
mokráciák és az Európai Unió demokratikus deficitjének az előzményeként. 
Jelen tanulmányban az antik demokrácia két korlátjának bemutatása során 
Benjamin Constant és Jürgen Habermas munkáira támaszkodom, és megkí
sérlek tanulságokat levonni a nemzetállamok és az Európai Unió jelenlegi 
viszonyával kapcsolatban. 

Kulcsszavak: antik demokrácia, modern demokrácia, demokratikus deficit, 
középosztály, Európai Unió
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Egyén és közösség viszonya

Az antik demokratikus deficit első összetevőjének elemzéséhez leg
főbb segítségünk Benjamin Constant egyik munkája lesz. Constant „A régiek 
és modernek szabadsága” című művében az antik görögök demokráciájának 
értékeit és korlátait mutatta be és vetette össze a francia polgári forradalom 
eredményeivel. A szerző az 1815 és 1830 közötti restaurációs időszak ve
zető liberális értelmiségi alakja. Bourbon-ellenessége ellenzéki politizálásra 
szorította. Ezek a körülmények sokban segíthetik az általa elfoglalt álláspont 
megértését és magyarázását. Constant idézett alkotásában elismeri a széles 
tulajdonosi középosztályon nyugvó közvetlen részvételű athéni demokrácia 
erényeit. Itt valósult meg először az önkény helyett nyilvános érdekegyezte
téssel létrejövő társadalmi optimum. A népgyűlési határozatok elolvasásának 
képessége és a közügyek iránt való érdeklődés alapvető elvárás volt a pol
gárokkal szemben. Ezek után rátér a szerző az antik szabadságintézmények 
modern nemzetekben történő alkalmazásának kérdésére. Ezzel kapcsolatban 
Constant már az ajánlásban kifejti aggályait: „Vannak dolgok, melyek csupán 
bizonyos korokban lehetségesek, s azután soha többé. Gyakran megfeledkez
nek e közhelynek látszó igazságról, s ez bizony veszélyekkel jár. Nagy baj, 
ha a földi sorsok kormányzói tévesen ítélik meg a lehetőségeket. Ez esetben 
nem válik hasznukra a tapasztalat, sőt, inkább ártalmukra és félrevezetésükre 
szolgál.” (Constant 1997, 37) Constant szerint léteznek olyan karaktervoná
sai a „régiek szabadságának”, amelyek a moderneknél zsarnoksághoz vezet
nek. A legsúlyosabb elvi mozzanatot a politikum és a magánélet kapcsola
tában mutatta ki. Constant szerint az antik demokrácia a közügyekben való 
részvétel szabadságát jelenti.(Constant 1997, 246) Pontosabban fogalmazva 
még az egyéni létnek legnagyobb teret engedő ókori poliszban, Athénban is 
a polgár erkölcsi kötelezettsége volt, hogy részt vegyen a közéletben. Fur
csa módon azonban, míg az antikvitásban „az egyén […] a közügyekben 
mindig szuverén, minden magánviszonylatában rabszolga.”(Constant 1997, 
240) Condorcet egyik munkájára hivatkozva Constant úgy fogalmaz, hogy 
„az ókoriaknak […] fogalmuk sem volt az egyéni jogokról.” (Constant 1997, 
241) Az ókori görög polgár, aki bármilyen kérdésben szavazhatott a népgyű
lésen, ugyanolyan könnyen válhatott az osztrakiszmosz áldozatává. Érdemes 
felidézni, hogy a görög-perzsa háború nagy görög hőseit később vitatható 
tetteikért milyen büntetésekkel sújtották. Themisztoklész száműzetésben, 



162

Miltiádész börtönben halt meg, Pauszaniaszt pedig kivégezték.113 Benjamin 
Constant az arginuszai csata példáját hozta fel ezzel összefüggésben. Ez az 
ütközet a peloponnészoszi háború utolsó athéni tengeri győzelmét hozta a 
spártaiak felett. A népgyűlés szerint ugyanakkor az anyagi áldozatok megha
ladták a győzelem jelentőségét, és ezért kivégezték a hazatérő hadvezéreket. 
(Constant 1997, 245, 272 valamint Ritoók 1988, 400-406) A peloponnészoszi 
háború végére az athéni népgyűlés az egymással való leszámolás színterévé 
vált. E példák alapján Constant arra a következtetésre jutott, hogy az ókori 
demokráciák a döntésben való részvétel szabadságát jelentették csupán, és 
hiányzott az egyén védelme a közhatalommal szemben. A magánélet autonó
miájának semmibevételét a szilárd jogi formákkal orvosolta volna Constant, 
aki a törvényeket és az oltalmazó formákat az emberi társulások két istensé
gének nevezte.(Constant 1997, 48) Később Max Weber is megfogalmazta, 
hogy az önkényes görög esküdtbíráskodás teljességgel nélkülözte a formákat. 
Ez különösen szembeötlő, ha összevetjük a római jog formalizmusával, ahol 
a praetor által kijelölt iudex az előbbi formai utasításai szerint volt köteles 
eljárni.114 Weber szerint a felsőbb bírói kontroll nélküli, népgyűlésből sorsolt, 
fizetett esküdtbíráskodás maga volt a megvesztegethetőség és leginkább a ke
leties kádi igazságszolgáltatáshoz volt hasonlítható. (Weber 1995, 130-151) 
A római jog formalizmusa azután óriási hatást gyakorolt az európai jogfejlő
désre és így a modernek szabadságára. Ezt jelzi számunkra néhány közép-eu
rópai dokumentum is a középkor végéről és az újkor hajnaláról. Werbőczy 
Tripartitumában az igazságszolgáltatás területén a jogi formalizmus mellett 
teszi le voksát, amennyiben különbséget tesz a „természet-szerént” és a „tör
vény-szerént-való igazság” között, és megállapítja, hogy a bírónak nem lelki
ismerete alapján, hanem „törvény-szerént” kell ítélnie.115 Emellett a nemesség 
vonatkozásában „kodifikálták” a magánszemélyek védelmét a közhatalommal 
szemben. A „neminem captivabimus nisi iure victum” elve szerint 1430-tól 

113  Pauszaniászt pontosabban Spártában befalazták egy templomba, ahova bemenekült.
114  A praetor edictumában kihirdetett „formula két mondatból áll: szövegét a) a bíró 
kinevezése és b) egy összetett feltételes mondat alkotja. A bírókinevezés és a második mon
dat egyes tagmondatai képezik a formula ún. alkatrészeit. A különböző formulákat, amely
ek a peres felek és a pertárgy megjelölését, valamint az ügy érdemi elbírálására vonatkozó 
utasításokat tartalmazták, a praetor állandó (blanketta) szövegbe foglalta és közzétette az edic
tumban.” A praetori formula részletes bemutatását lásd: (Földi-Hamza 2003, 172-174.)
115  Verbőczi István [1745]: Az Magyar, és Erdély Országnak Törvénykönyve 1514; 
Nicolai Endes, de Csík Sz. Simón, Prologi, Titulus I. és Titulus XV. A könyv elérhető a 
kolozsvári könyvtár honlapján:  http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/patrimoniu/BCU
CLUJ_FCS_RARE755_1.pdf A fenti megállapítások jelenkori jelentőségét vizsgálja: Éless 
Tamás – Farkas Zsolt [2010]: A polgári perről a tárgyalási elv megközelítésének változásai 
tükrében; in:  Magyar Jog (szerk.: Németh János) 57. évf 1. sz. 1-12. o.
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tilos volt a nemeseket jogerős bírsági ítélet nélkül bebörtönözni Lengyelor
szágban.116 (Davies 2006, 1009) A modernek szabadságának vizsgálata során 
azonban Benjamin Constant szeme előtt elsősorban a brit példa lebegett,117 
amely először terjesztette ki minden polgárra a magánélet autonómiáját. A 
17. századi polgári forradalom következtében megindult alkotmányfejlődés 
eredményeként II. Károly 1679-ben elfogadta a „Habeas Corpus” törvényt. A 
törvény a királyi önkény egy fontos gátját jelentette, mivel megtiltotta, hogy 
bárkit törvénytelenül őrizetbe vegyenek.118 Ezzel Constant szerint létrejött 
a modernek szabadsága, ami a döntésben való (közvetett) részvétel mellett 
megvalósította az egyén közhatalommal szembeni védelmét is. 

Ugyan Constant nem az athéni demokrácia apoteózisát írta meg, mint 
általában a felvilágosodás közírói, mégis fontos látnunk, hogy nem kárhoz
tatta az antik demokráciákat az egyéni szabadság hiánya miatt. Az ókori poli
szok miliőjében nem is jöhetett volna létre a „modernek szabadsága”. A mo
dern nemzetállamban pedig nem járhat sikerrel az, aki a „régiek szabadságát” 
kívánja meggyökereztetni. Ezt a két kijelentést a felvilágosodásban nagy ha
gyománnyal bíró háború - kereskedelem szembeállítással igazolja Constant. 
„»A háború korábbi jelenség, mint a kereskedelem. A háború és a kereskede
lem csupán két különböző eszköz egyazon cél érdekében: birtokolni azt, amit 
kívánunk. A kereskedelem nem egyéb, mint a birtoklásra vágyó tiszteletadása 
a birtokló előtt« A különbség azonban szinte történelemfilozófiai dimenziót 
nyer: a szükségleteiket csupán háború útján kielégíteni képes népek csak a 
közösség erejében bízhattak, ezért a hazafias erények és a kollektíve gyako
rolható politikai jogok alkotják a régiek szabadságának politico-morális bázi
sát. Az egyes csupán az egész részeként létezik, szuverén részese a kollektív 
politikai szuverenitásnak, ám rabja is a politikai közösségnek…” (Constant 
1997, 24-25) Az ókorban, ahol a háborús helyzet volt a szabály és a keres
kedelem a kivétel, (Constant 1997, 242) a társadalom fennmaradásának fel
tétele volt az „egyéninek” a „közösségi” oltárán való feláldozása. A modern 
kori kereskedő államoknál azonban ez megváltozott. „Az ókoriak ugyanis, 
amikor ezt [az egyéni] függetlenséget feláldozták a politikai jogokért, a ke

116  További forrásom volt Ráduly Zuzsanna: A lengyelek története; elérhető: http://
szlavintezet.elte.hu/szlavtsz/slav_civil/lengyel-tortenelem.htm (2014-04-03)
117  Nagy-Britanniának különösen hálás volt Constant, amiért befogadta, valahányszor 
hazájából távoznia kellett.
118  Maga a „habeas corpus” kifejezés jelentése: bírjad a tested! vagy rendelkezzél 
szabadon a testeddel!
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vesebbet áldozták fel a többért, de mi ha hasonló áldozatot hoznánk, a többet 
adnánk oda a kevesebbért.” (Constant, 246) Constant szerint Rousseau, „ez 
a fenséges szellem” nem ismerte fel ezt a különbséget, és a modern korba 
változatlanul akarta átemelni az antik demokráciát a „Társadalmi szerződés
ben”. Ebből adódóan válhatott ez a munka a jakobinus többségi zsarnokság 
ideológiai alapjává. (Constant, 247-248) Így, Benjamin Constant sem az őse
redeti, athéni demokráciát kritizálta, hanem annak anakronisztikus utódját, a 
jakobinus terrort. 

Középosztály és demokrácia

A középosztály és demokrácia kérdéséhez Benjamin Constant-nak a képvi
seleti gyűlés választásáról és a vagyoni cenzusról szóló elmélkedése alapján 
juthatunk el. „Ha a nép képviselőit megfizetik, nem abban teszik érdekeltté 
őket, hogy lelkiismeretesen lássák el hivatalukat, hanem csupán abban, hogy 
minél tovább meg akarjanak maradni hivatalukban.” A hivatalokat éppen 
ezért nem szabad túlfizetni, így azonban már csak a tehetősebbek láthatnak el 
képviseleti funkciókat. Ezt Constant üdvözli, mert az „ő kiindulásuk előnyö
sebb, neveltetésük gondosabb, szellemük szabadabb, értelmük jobban felké
szült a megismerésre.” (Constant 1997, 111) Az aktív választójog tekinteté
ben is kiütköztek Constant-nál a politikai filozófia 19. századi korlátai: ezen a 
területen is támogatta a vagyoni cenzust, mert attól tartott, hogy máskülönben 
„a nincstelenek egyszerűen kiszavazzák a tulajdonosokat javaikból.” (Cons
tant 1997, 12)

Hasonló kérdéseket vizsgált Jürgen Habermas is 1962-es munkájá
ban, „A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozásában.” Habermas szerint 
a modern liberális demokrácia magva a nyilvános társadalmi terek meglé
te, avagy ahogy ő fogalmaz a „nyilvános politikai okoskodás”, a társadalmi 
diszkusszió. Habermas szerint azonban a társadalomban akaratukat nyilvání
tó egyénekkel szemben bizonyos követelményeket támaszt a demokratikus 
rendszer. Habermas ezzel összefüggésben C. M. Wieland 19. század közepén 
írt munkáját idézi. „A közvélemény ott jut érvényre, »ahol a mi közvetlen 
javunkat vagy kárunkat érintő előítéletek és téveszmék… végre engednek 
az igazság túlerejével szemben« […] A közvélemény a tanultak köréből in
dul ki, és »főleg azon osztályok körében« terjed el, »melyek, ha tömegesen 
lépnek fel, túlsúlyban vannak«. Ehhez természetesen nem tartoznak hozzá a 
»legalsó néposztályok«, a sans-culotte-ok, mivel nekik a munka és a szük
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ség nyomása alatt sem szabadidejük, sem alkalmuk nincs ahhoz, »hogy oly 
dolgokkal törődjenek, melyek nem érintik közvetlen közelről testi szükség
leteiket«.” (Habermas 1993, 172) A nyilvános társadalmi tereken véleményt 
megfogalmazó emberek eszerint csak akkor tudnak igazságosan, az érde
keik fölé emelkedve ítélni,119 ha nincsenek napi egzisztenciális problémáik. 
A nyilvános demokratikus működéshez léteznie kell tehát egy olyan széles 
tulajdonosi középosztálynak, amely ha nem is dúsgazdag, mégis független 
egzisztenciát tud felépíteni. 

Nézzük meg, hogy mennyire vonatkoztatható Habermas elmélete 
Athénra, mint az antik demokrácia ideáltípusára. Az athéni demokrácia szé
les középrétegen nyugodott a peloponnészoszi háború kirobbanásakor (Kr. 
e. 431). Számos olyan kézműves műhely működött ekkor, ahol a tulajdonos 
maga is dolgozott családtagjaival és legfeljebb 2-3 rabszolga segítségével. A 
háború végére (Kr. e. 400-ra) 20-30 vagy akár 100 rabszolgát foglalkoztató 
üzemek összpontosultak néhány rendkívül tehetős ember kezében. A lecsúszó 
középosztály annyiban különbözött a 18-19. századi „alsó néposztályoktól”, 
hogy továbbra is szavazati joggal rendelkezett. Ez a réteg vált Marx szavaival 
az „antik proletariátussá”, amely áruba bocsátotta szavazati jogát.120 Így itt ér
telemszerűen nem valósulhatott meg az egzisztenciális problémákat megha
ladó társadalmi nyilvánosság, hanem a vagyonos rétegek szavazatvásárlással 
gondoskodtak saját érdekeik érvényesítéséről.

Érdemes megvizsgálni, hogy a vagyoni cenzus 20. századi 
zsugorodásával hasonló tendenciák kibontakozását láthatjuk-e. A vizsgáló
dáshoz külön kell választanunk a huszadik század első és második felét. Az I. 
Világháború után körvonalazódó kapitalista tömegtársadalmakban a lecsúszó 
alsóközéposztályok egészen más választ adtak erre a kihívásra. A szavazatok 
áruba bocsátása helyett megjelent a demokrácia labilizálódásának egy újabb 
formája. A kapitalizmus keresleti-kínálati logikájának megfelelően megjelen
tek azok a politikai csoportosulások, amelyek a rendszerből kiábrándultak vá
gyainak megfelelően megkísérelték megszüntetni a demokráciát. Az elszegé
nyedő tömegek, tehát nem adták el a szavazati jogukat, hanem ilyen célokat 
követő pártokra szavaztak. Ilyen folyamatok zajlottak a Weimari Köztársaság
ban és máshol. Mindez nagymértékben hozzájárult a II. Világháború kirob

119  Ezzel összefüggésben lásd az első fejezet Gadamer idézetét: (Habermas 1993, 60 
17. lábjegyzet)
120  Az i.e 5. század végi görög vagyonkoncentrálódásról: (Németh-Ritoók-Sarkady-
Szilágyi 2006, 638)
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banásához. A 20. század második felének első 25 évében a gazdasági prospe
ritás Nyugat-Európában soha nem látott mértékű társadalmi emancipációhoz 
vezetett. Habermas ekkor írta meg főművét, és úgy találta, hogy a kedvező 
körülmények – széles szavazati jog és gyarapodó középosztály – ellenére sem 
valósult meg az érdekek fölé emelkedő társadalmi nyilvánosság. Ennek okait 
a szerző a tömegmédiumok torzító hatásában látta. Míg ebben az időszakban 
az optimális feltételek ellenére sem valósult meg az ideáltipikus társadalmi 
nyilvánosság, addig a 20. század végére ráadásul megjelent a demokratikus 
rendszer hagyományos ellensége, a társadalmi polarizáció. Ennek hatására 
ismét megjelentek a demokráciát megkérdőjelező pártok, amelyek az egyre 
inkább kibontakozó globalizáció veszteseit tömörítik. 

Következtetések

Az előző bekezdésben vázolt folyamatok a 21. század első évtizedének a vé
gére elérték Kelet-Közép-Európát is, ahol a következmények még erősebben 
mutatkoznak. A jelenlegi magyar, a román és a szlovák kormány is bizonyos 
mértékben korlátozta a demokráciát. Ez nemcsak a közjogi berendezkedés 
átalakításában nyilvánul meg, hanem néhány társadalmi intézkedésekben. A 
magyar és a szlovák kormány is utalványokban tervez folyósítani különböző 
segélyeket a jövőben. Mindez azt is jelzi, hogy az államok szűkösebb erőfor
rásokkal rendelkeznek, mint korábban. Ezzel összefüggésben érdemes kitérni 
arra, hogy bár a globalizáció egyre nagyobb tőkék nemzetközi kereskedelem
be történő bevonásával járt, mégis a szűkös anyagi erőforrások világát hozta 
el. Ennek oka, hogy az egyre költségesebb technológiák alkalmazását csak a 
rendkívül nagy államok és a multinacionális vállalatok tudják finanszírozni, 
(Kádár 2007, 26) míg ezt korábban egy közepes méretű nemzetállam is meg 
tudta tenni. Habermas terminológiáját az európai integrációra alkalmazva, azt 
mondhatjuk, hogy Európában az „államok középosztálya” is zsugorodik, mi
vel a szűkös anyagi erőforrások miatt szinte egyetlen állam sem képes önerő
ből alkalmazni a legfejlettebb technológiákat. Ez egy paradox és a társadalmi 
mikro-szinthez képest némileg eltérő helyzethez vezet. Egyrészt a lecsúszó 
alsóközéposztályok esetéhez hasonlóan a tagállamok is jóval előbbre helye
zik saját érdeküket, mint a közösség javát, és kevésbé szolidárisak egymással. 
Másrészt azonban a szűkös erőforrások kikényszerítik az együttműködést, 
ha Európa valamennyire is lépést akar tartani a nagy államokkal és multina
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cionális vállalatokkal. Benjamin Constant gondolati sémáját használva, azt 
mondhatjuk tehát, hogy a jelenlegi világgazdasági környezet – csakúgy, mint 
az ókori háborús miliő Athénban - kikényszerítheti, hogy az Európai Unió 
politikailag zárja a sorait a tagállami (egyéni) szabadság rovására. Ezt a folya
matot jelzi, hogy a válság az Európai Unióban számos különös provizórikus 
jogintézményt hívott életre. Az uniós közjogot sértő pénzügyi segítségnyújtás 
kapcsán felállított nem demokratikus eszközökkel összefüggésben felmerül 
a kérdés, hogy a jövőben ki és milyen feltételekkel dönthet ezek alkalmazá
sáról. Emellett a további szuverenitástranszfer komoly ellenállásba ütközhet 
Kelet-Közép-Európában, ahol az államok csupán húsz éve szerezték meg sok 
esetben évszázadok óta vágyott főhatalmukat. 

A történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy Európában a gazdasá
gi-társadalmi átalakulások olykor átmenetileg visszavetik a demokratikus 
fejlődést. Például „azáltal, hogy az abszolutista uralkodók a kora újkor során 
felszámoltak vagy egységesítettek középkori privilégiumokat, immunitáso
kat és addig nem látott mértékben összpontosítottak a kezükben hatalmi esz
közöket, azt a félelmet keltették, hogy aláássák a társadalom régóta kialakult 
középkori szabadságintézményeit. Ennek a folyamatnak negatív végpontja 
a rendi monarchia zsarnoksággá silányulása lehetett volna…” (Zsinka 2011, 
22) Hogy erre végül nem került sor, azt részben annak köszönhetjük, hogy az 
abszolutista állam hatékonyságát elemző vagy azt kritizáló politikai gondol
kodók számára az abszolutizmus olyan ingereket jelentett, amire mintegy vá
laszként fogalmazták meg gondolataikat a jogszerűségen alapuló kormány
zatról. Ehhez hasonlóan az Európai Unió demokratikus deficitjét is bőséges 
irodalom tárgyalja Magyarországon és külföldön is.
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A GÖMÖRI FÜRDŐK 
NÉPSZERŰSÍTÉSE 19. SZÁZADI 

FÜRDÉSZETI ÚJSÁGOK HASÁBJAIN

Kerényi Éva
Gömör-Kishonti Múzeum, 
Rimaszombat, Szlovákia

Absztrakt

Gömör-Kishont vármegye fürdői több színtéren is propagálásra kerültek, 
annak ellenére, hogy nem tartoztak az országosan elismert magyar 
gyógyfürdők és nyaralóhelyek közé, mégpedig egyrészről főleg az 
orvosoknak szánt, különféle hazai gyógymódokat népszerűsítő, tudományos 
balneológiai füzetek és szaklapok által, másrészről a laikus közönségnek 
készülő, ún. „vendégcsalogatásra” szolgáló fürdői kalauzok és brossúrák 
révén, de nem elhanyagolható a sajtóban megjelenői fürdői reklámhirdetések 
mennyisége sem, melyek nemcsak a megye társadalmi hetilapjait, hanem 
valamennyi fürdészeti szakirodalom hasábjait is ellepték. Jelen tanulmány 
Gömör fürdőhelyeinek korabeli fürdői sajtóban megjelenő propagálásának 
bemutatására tesz kísérletet, bizonyítva azon tényt, miszerint fürdőink a hazai 
gyógyfürdők és nyaralóhelyek színes palettáján elismert helyet érdemeltek 
ki.

Kulcsszavak: Gömör-Kishont, fürdők, balneológia, nyaralás, 19. századi 
művelődéstörténet
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Bevezetés
A 18. század második felétől fokozatosan kezdtek megjelenni a 

különböző szintű fürdői leírások a korabeli lapok, folyóiratok hasábjain, 
mígnem a fürdők iránti érdeklődés megnövekedése és a fürdőzés divatjának 
elterjedése a 19. század második felében el nem indította a fürdői újságok, 
később pedig az idegenforgalmi fürdőismertetők piacra dobását, melyeknek 
szerzői orvosok, vegyészek, fürdőügyi szakemberek, alkalmasint 
fürdőtulajdonosok voltak (Kósa 1999).

Fürdői újságok a „boldog békebeli” Magyarországon

A balneológia elterjedésével a 19. század második felében hazai 
fürdőket népszerűsítő társadalmi jellegű fürdészeti lapok tucatjai jelentek 
meg a standokon. Skálájuk az egy szezont megélt vegyes  tartalmú fürdői 
információkat hirdető lapoktól a később több évfolyamon át napvilágot 
látott kiadványokon át a képekben gazdag „turistacsalogató” idegenforgalmi 
jellegű fürdőkatalógusokig terjedt, melyek fürdőéletről szóló beszámolóikkal, 
fürdőlevelekkel, hirdetésekkel nem csupán a közönség megnyerésére, hanem 
tudományos dolgozatokkal az orvosközönség számára is szolgáltak.

Az első, fürdőügy terén megjelenő félig tudományos, félig 
társadalmi heti közlöny csupán 1868-ban jelent meg Dr. Chyzer Kornél 
bártfai fürdőorvos, Dr. Felletár Emil pesti gyógyszerészdoktor és Dr. 
Orzovenszky Károly balatonfüredi fürdőorvos szerkesztésében „Fürdői 
lapok“ néven, mely ilyen tekintetben óriási előrelépést jelentett a magyar 
balneológia terén (A „Fürdőirodalmi Könyvtár” értesítője 1895). A 
nagyközönség számára megjelenő heti közlöny „a gyógy-és fürdőhelyek, a 
fürdői társasélet és természettudományok köréből merített és szolgáltatta 
az információkat” (Fürdői lapok 1868). Ez a lap töltötte be a hazai fürdők 
és ásványvizek nagyközönség számára való ismertetésének szerepét, mind 
pedig a fürdőtannal kapcsolatos cikkek közlését. A csupán egyetlen szezont 
megélt lap kérészélete a fürdőorvosok és fürdővendégek gyér érdeklődésének 
számlájára írható, pedig a lap a fürdői életkör legfrissebb híreit tudósította, 
külön fürdészettel kapcsolatos hirdetés-rovatot vezetett és közölte a 
leglátogatottabb Monarchiabeli fürdőhelyek vendéglistáját is. Mivel a lap 
csupán egyetlen évadban futott, így még inkább jelentős számunkra azon 
tény, miszerint hasábjain gömöri fürdőhelyünk közül elismerően nyilatkozik 
Ajnácskőről, dicsérve annak magas színvonalú nyári báljait, mely kétségkívül 



171

arról árulkodik, hogy a fürdő a nyári mulatságok közkedvelt színhelye volt a 
környéken (Fürdői lapok 1868).

A lap megszűnte után hosszú időre pangás vette kezdetét, mígnem 
1873-ban újraindult Kovách Imre szerkesztésével, ám ez a próbálkozás sem 
bizonyult hosszú életűnek. A Sédy István kiadó által nyomtatott folyóiratban 
gömöri fürdőhelyek – Ajnácskő, Jolsva, Lévárt, Nagyrőce, Rozsnyó, Várgede 
- is szerepet kapnak a lap fürdővendég-statisztikai rovatában (Fürdői lapok 
1873).

Hasonló jelleggel bírt az 1878-ból fennmaradt egyetlen szezont 
megélt fürdészeti s közegészségügyi heti közlöny „Magyar Fürdő-Lapok” 
címmel, mely Dr. Lőrinczi Ferencz szerkesztésében jelent meg. Az elsősorban 
a magyar fürdőközönség számára készült, hazai fürdőket népszerűsítő és a 
külföldi ismertebb fürdőhelyeket bemutató lap kurlistákat is közölt hasábjain, 
ám mégsem mutatkozott iránta igény. A vendéglistákon kívül, melyen elvétve 
felbukkan egy-egy gömöri vendég neve, Ajnácskő is kiemelésre kerül a 
hasábokon, éspedig iblanyt (jódot) tartalmazó kénes hideg vize miatt (Magyar 
Fürdő-Lapok 1879).

Ugyancsak a rövidebb élettartamú, de számunkra helyrajzi okok 
miatt (a tátrai hegyvonulatlánc lábánál elhelyezkedő dobsinai magaslati 
nyaralótelep a Tátra vidéki klimatikus üdülőhelyek csoportjába tartozott) annál 
jelentősebb közlönyök kategóriájába sorolhatjuk az 1883. évben megjelent 
és 1885-ig forgalmazott, Dr. Szontagh Miklós ótátrafüredi fürdőorvos és 
újtátrafüredi szanatórium-alapító szerkesztésében a Tátra környéki fürdőkkel 
foglalkozó „Tátra-vidék” c. kétheti közlönyt. A lap tartalmi felépítése 
szintúgy érdekes, mivel nem egy szokványos fürdészeti lapról van szó, 
mint amelyekről fentebb olvashattunk, hanem magaslati gyógyintézeteket 
népszerűsítő és kínáló közlönyről, mely a következő rovatokból állt: cikkek 
és tárcák a Tátra-hegyi fürdőkről és fürdői életéről, klimatikus gyógyhelyek 
és fürdők ismertetése, vegyes tartalmú közlemények, Új-Tátrafüred és 
Alsó-Tátrafüred fürdővendégeinek névsora, vasúti menetrend ismertetése, 
szerkesztői posta, továbbá érdekességek az archeológia, a barlangászat, 
a meteorológia és az egyesületi élet köréből, a sort pedig minden esetben 
könyvszemle zárta (Tátra-Vidék 1883). Gömöri fürdőink nevével, lévén a 
Tátra-hegyvonulat közelsége miatt, a három évadot megért közlöny hasábjain 
gyakorta találkozunk - Ajnácskő, Csíz, Lévárt, Rozsnyó és jégbarlangja révén 
Dobsina jut szerephez, elsősorban fürdőtelepük leírása, vendégforgalma és 
fürdőéletével kapcsolatosan.
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Az első próbálkozások kérészéletű lapjainak sorát az 1894-ben újból 
„Fürdői Lapok” néven megjelent magyar fürdő és forrásügyi közérdekű 
szakközlöny zárja, Dr. Bosányi Béla Sz. Lukács-fürdő főorvosának 
szerkesztésében. Hasábjain visszaköszön Csízfürdő sós vize, melyet Bókay 
Árpád szerző a legértékesebb magyar ásványvizek közé sorol, ill. a Bókai, 
Boleman és Leichtenstern nyomán összeállított hazai fürdők és források 
használatára készült kalauz, mely szintén Csíz jódos sósvizét említi meg 
gömöri forrásaink közül egyedüliként, mint a bőrbetegségek, görvélykór és a 
syphilis gyógyítására leginkább alkalmatos gyógyvizet (Fürdői lapok 1894).

A századfordulón, 1891-től 1892-ig megjelenő, három számot megélt 
„Fürdő és Turista Ujság” Illés József felelős szerkesztésében hazai fürdők, 
gyógyító források, fürdőintézetek, ásványvizek propagálására volt hivatott, 
első számának címlapján rögtön egy gömöri fürdőhelyet hirdetve, Csíz-t, 
melyet a kontinens leghatásosabb ásványos jódvizű fürdőjeként reklámoz.  
Csíz többször is témára kerül a lapban, Hankó Vilmos „A magyar savanyú 
vizek arisztokratái” c. cikkében emeli ki a csízi vizet, mind nagy jövőre 
hivatott ásványvizet, a közlöny 2. számában pedig konkrét cikket jelentet 
meg „A csízi jódforrás” címszó alatt (Fürdő és Turista Ujság 1891). A közlöny 
rendszeresen közzétette a balneológiai és a turista egyesület határozatait, 
a vasúti menetrendet, viszont a többi folyóirathoz eltérően a legpatinásabb 
magyarországi szállodák, kávéházak és vendéglők listáját is leközölte a 
hasábokon (Fürdő és Turista Ujság 1891).

Egy évvel később, 1893-ban jelent meg az „ORIENT Európai 
Fürdők Központi Képviseletének” kiadásában (amely fürdőközvetítő 
irodaként nemcsak gyógyfürdők, hanem fürdői kirándulások és körutazások 
közvetítésével is foglalkozott, sőt orvosi rendelővel is rendelkezett) az 
„Orient et occidient” című magyar-német-francia-angol nyelvű képes 
közlöny, melynek 2. számában Rozsnyó-fürdő hirdeti magát Gömört 
képviselve a nagy, európai érdemeket szerzett világfürdők mellett, míg 4. 
száma tanácsadó rovatában Csíz-fürdőt ajánlja a szerkesztő görvélykórban 
szenvedő pácienseinek gyógykezelésére (Orient et Occidient 1893). Mindkét 
információ arról tanúskodik, hogy a lap, mely nem mellesleg Budapesten 
kívül Bécsben és Drezdában is megjelent, s nem csupán a magyar, hanem 
az európai fürdőket, gyógyhelyeket és szállodákat is propagálta lapjain, 
Gömörnek eme két fürdőjét is beemelte a megismerésre érdemes magyar 
fürdőhelyek kategóriájába.

Az „egynyári” fürdőlapok sorát tovább bővíti az 1898-ban megjelenő, 
a „Magyar Fürdők Központi Képviselősége” (egyfajta közvetítő iroda, mely 
valamennyi magyarországi és külföldi fürdők kínálatát szolgálta, továbbá 
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hazai és nemzetközi vasútösszeköttetésekről is informálta az ügyfeleket) által 
„Fürdői Szemle” néven, Vértes Dezső felelős szerkesztése alatt közreadott 
balneológiai közlöny, melynek hasábjain egyedül Csízfürdő tűnik föl Gömört 
képviselve, pontosabban annak fürdőtelepét és május 1-i megnyitását 
propagálja a sajtó a katonatiszteknek és államhivatalnokoknak járó 50%-
os kedvezményt hirdetve (Fürdői Szemle 1898), míg máskor Rozsnyó-
fürdő jelenik meg az 1905-ben, sajnos csak mutatványszámmal induló, 
„Magyar fürdők lapja” c. fürdészeti szakközlöny hasábjain, melyben a vasas 
gyógyfürdő eladásáról találunk utaló hirdetést. A  hazai fürdőket népszerűsítő 
bel-és külföldön egyaránt díjmentes lap bár három nyelven került a standokra 
(magyar-német-francia), kérészélete mégis a fürdőközönség érdektelenségről 
árulkodik.

Fürdői lapjaink sorát gazdagítja a 19. század végén standokra 
kerülő „Gyógyfürdők és nyaralóhelyek” c. ingyenes havi közlöny Rózsa 
János szerkesztésében a „Gyógyfürdők, üdülőhelyek és utazási központi 
iroda” kiadásában (ezen iroda az általa képviselt összes fürdőhelyre 
közvetített, lakást, étkezést, vasúti jegyeket egyaránt biztosítva). A hazánk 
kincseinek megismerését kitűző és elsősorban fürdői társas utazásokat 
propagáló és toborzó lap 1899-től „Fürdő-és Utazási Közlöny” cím alatt 
futott tovább, mellékleteként jelent meg 1898. áprilisában és májusában a 
„Magyar utazási közlöny”, 1898. augusztusában és szeptemberében pedig 
az „Utazási közlöny”, melyek nemcsak magyar, hanem európai és Európán 
kívüli desztinációkba is invitálták az olvasókat. A brossúra Magyarország 
legnépszerűbb gyógyfürdőinek és üdülőhelyeinek rövid leírását tartalmazta, 
az utazási idő, a vasúti állomás és a fürdőidény megjelölésével, a fürdői 
híreket, vasúti menetrendeket, reklámokat és tárcákat közlő lapban azonban 
egyik gömöri fürdő forgalmazásával sem foglalkozott a hivatal. Egyedül a 
dobsinai jégbarlang és nyaralótelep jelenik meg a hasábokon, mint a központi 
hivatal által szervezett Magas-Tátra vidéki társasutazások egyik célpontja 
1897-1900 között (Fürdő-és Utazási Közlöny 1900). A lap ugyanakkor 
felhívja számos magyar fürdő igazgatóságának figyelmét – közöttük található 
Ajnácskő és Csíz is - fürdőik folyó évi prospektusának és fürdővendégei 
névjegyzékének beküldésére a szerkesztőséghez, mindezek ellenére azonban 
gömöri fürdőnévvel a továbbiakban mégsem találkozunk (Fürdő-és Utazási 
Közlöny 1899).

Egyetlen fürdészeti folyóiratot emelhetünk ki, melynek több évadot 
is megélt, ez pedig ifj. Hohlfeld Lajos szerkesztésében a millennium évében, 
1896. május 1-én napvilágot látott és 1901-ig megjelent „Nemzetközi Fürdő-
Lapok – Internationale Bade-Zeitung” c. kétnyelvű magyar-német hivatalos 
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közlöny, mely a hazai fürdők népszerűsítése érdekében került a standokra, a 
fürdői élet egyes mozzanatait közölve, ráadásként és új elemként pedig az 
egyes fürdők vendégeinek a névsorát is propagálva. Az ismert szórakoztató 
és szépirodalmi fürdői közlöny a készülő mulatságok műsorát, ill. annak 
beszámolóit is részletesen közölte hasábjain, valamint fürdői történetekkel 
és reklámhirdetésekkel tarkította azokat. A lap fürdőkkel kapcsolatos olvasói 
üzenetekre is szívesen válaszolt. Az 1896. június 20-án megjelent lapszám 
dicsérettel méltatta Csízfürdő kiállítási pavilonját, mely a millenniumi 
országos kiállításon volt látható további 55 hazai fürdő és 24 ásványvíz 
kíséretében, ugyanakkor a fürdő élénk társas életéről is szeretettel cikkezett a 
sajtó. Folyó évi 17. száma Hankó Vilmos tollából egy egész címlapcikket közöl 
a csízi jódforrásról, annak előnyeiről, tulajdonságairól, gyógyjavaslatairól 
és palackozásáról (Nemzetközi Fürdő-Lapok 1896), a lap 1898. évi májusi 
száma pedig Rozsnyó és Dobsina fürdőtelepeit is górcső alá veszi. Arról, 
hogy gömöri olvasóközönséget is magával ragadott a lap, bizonyíték 1898. 
augusztus 1-én egy jolsvai Julius nevű úr szerkesztői üzenetben kapott 
válasza „Gömörben” c. versére, melyet annak „ízetlen voltára nem közölnek 
a hasábokon”, de ugyanúgy a lap gömöriek általi olvasottságára utal egy 
bizonyos Dr. G.J. illető írása Csízből, aki a lap pontatlan kiküldésére tesz 
panaszt a szerkesztőségnek (Nemzetközi Fürdő-Lapok 1898).

Az idő haladtával a vegyes tartalmú fürdőlapok egyre inkább a 
nyaralók igényeinek megfelelésére törekedtek, s végül az orvosi szakszöveg 
a minimálisra csökkent. Így alakultak át a fokozatosan egyfajta „üdülési 
katalógusra”, s jelentek meg a századfordulón a fürdőismertető albumok, 
kalauzok és brossúrák - ez a témarész azonban már egy külön fejezetre 
érdemes.

Összefoglalás
A gömöri fürdőhelyek propagálását elősegítő fürdői 

reklámhirdetésekből egy-egy fürdőnek a fejlődését figyelhetjük meg, ill. azt, 
hol melyik fürdő tartotta szükségesnek, hogy hirdetés útján tájékoztassa a 
közönséget, melyik fürdő adott magáról csupán népszerűsítő fürdőtájékoztatót, 
és melyik dicsőítette igényesebb, irodalmi eszközökkel a vidék szépségeit 
is (Vita 1964). Kétségtelen, hogy a legtöbbet propagált gömöri fürdőhely 
az országos fürdészeti szaklapokban Csíz volt, hirdetései pedig különféle 
jelleget öltve láttak napvilágot. Találkozunk az egész fürdőt tömören 
propagáló pársoros hirdetéssel, mely a legfontosabbnak tartott tényekre - 
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éghajlat, évad, szolgáltatások, kedvezmények, fürdőorvos személye - tér ki, 
mint például a Nemzetközi Fürdő-lapok hasábjain (Nemzetközi Fürdő-Lapok 
1897), de akad olyan reklám is, mely csupán az ásványos víz vegyi elemzését, 
alkalmazását és palackozását hirdeti, mint a Fürdő és Turista Ujság (Fürdő 
és Turista Újság 1891). Reklámok közül Gömört illetően találkozhatunk 
nyaralók és hidegvízgyógyintézet kiépítését szorgalmazó hirdetéssel, mint 
Dobsina esetében a Tátra-Vidék hasábjain (Tátra-Vidék 1884), vagy pedig a 
gyógyfürdő eladásának, ill. bérbeadásának felhívásával, részletezve a környék 
fekvését és a fürdőtelep szolgáltatásait, ahogy azt a Rozsnyói Takarékpénztár 
teszi tulajdonában álló vasas fürdőjét illetően a Magyar Fürdők Lapján 
keresztül (Magyar Fürdők Lapja 1905).

A feltárt ismereteket összegezve konstatálhatjuk Gömör fürdőinek 
lényegesen sokrétű felbukkanását és propagálását a korabeli magyar fürdészeti 
szaksajtóban, annak ellenére, hogy az országos fürdők ranglétráján nem az 
élen helyezkedtek el, ismertetésük mégis egy magyarországi viszonylatban 
elismert és népszerűsítésre méltó gyógyhelyként prezentálja vármegyénket 
az üdülni vágyó közönség számára.
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A POLITIKAI NEVELÉS SZEREPE 
A RÓMAI KÖZTÁRSASÁG 

ÖSSZEOMLÁSÁBAN

Kis Zsuzsanna
Eötvös Loránd Tudományegyetem Politikatudományi Doktori Iskola, 

Budapest, Magyarország

Absztrakt

A politikai nevelés közvetlenül, tanulás útján folyik, így meg kell különböztetni 
az indirekt politikai szocializációtól, ám ennek intézményesült alapjának 
tekinthető, ugyanakkor nem választható el az adott korszaktól és politikai 
környezettől. Éppen ezért rendkívül érdekes, hogy egy labilis, vészterhes 
korszakban a politikai nevelés milyen formában érvényesülhet, s hogyan 
hathat a következő politikusi generáció tagjaira. Jelen tanulmányomban arra 
keresem a választ, hogy azonos politikai fogalmakból és elméleti alapokból 
kiindulva, hogyan jelenhetnek meg gyakorlati téren különböző megoldások 
a válságra, és a Cicero által leírt politikai nevelés és a köztársaság politikai 
intézményei mennyire hordozták magukban Julius Caesar, Brutus illetve 
Augustus politikai tevékenységének megszületését.

Kulcsszavak: Róma, Cicero, kevert államforma, nevelés.
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Bevezetés

A Római Köztársaság válság jelei a birodalom terjeszkedésével 
párhuzamosan jelentkeztek, ilyen válság jelek voltak a hadsereg és a föld, 
a polgárjog illetve az intézményrendszer kérdése. A politikai nevelés 
szempontjából ez utóbbit emelném ki, hiszen a politikai nevelés többek között 
a politikai fogalmak rögzítését és az intézmények megismerését foglalja 
magába, s mivel közvetlenül az iskola vagy a tanító által folyik, így meg 
kell különböztetni az indirekt politikai szocializációtól, azonban véleményem 
szerint a politikai nevelés a politikai szocializáció intézményesült alapjának 
tekinthető. Ugyanakkor a politikai nevelés nem választható el az adott 
korszaktól és az adott politikai környezettől, hiszen az adott kor és a politikai 
környezet is hat a nevelésre, majd ezt követően a nevelés is hat a korra, mivel 
befolyásolja a jövőt és a jövő vezetőit, akik azonos alapokból kiindulva 
különböző megoldásokat hozhatnak létre a gyakorlatban.

A „kevert” államforma

A római köztársaság államszervezete alapvetően oligarchikus 
jellegűnek tekinthető, Marcus Tullius Cicero Az állam című művében kevert 
államként utal rá: „az állam elsőként említett három formájának egyensúlyt 
alkotó és helyes mértékben vegyített keveréke.”121 A három forma, amit Cicero 
említ, az az Arisztotelész által leírt három államtípus: „a hatalom szükség 
szerint lehet egy ember, néhány vagy sok személy.”122 Ugyanakkor meg kell 
említeni, hogy Róma kevert alkotmány fogalma Cicero idejére már-már 
toposszá vált, hiszen feltehetően több műben is megjelent, így Dikaiarkhosz, 
Polübiosz, Poszeidónosz is hatással lehettek123 Cicerora. 

A politikai nevelés szempontjából ez azért kiemelkedően fontos, 
mert több dolgot is bizonyít, egyrészt a politikai nevelés folytonosságát, - 
aminek így Cicero is részesévé válik -, másrészt, hogy a politikai fogalmak 
rögzítése és tisztázása szerves része ennek a folyamatnak. Ugyanakkor 
Cicero már Rómát tekinti etalonnak: „államunkat mint példát ábrázoltam”124, 

121  Cicero. 1995. – 108. oldal
122  Arisztotelész. – 285. oldal
123  Hamza. 1995. – 21-22. oldal
124  Cicero. 1995. – 109. oldal
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s egyenesen azt állítja, hogy a Római Köztársaság azért „a legjobb”125, mert 
keverednek benne a demokratikus, az arisztokratikus és az egyeduralmi 
elemek. Ez annál is fontosabb Cicero szerint, mert „az említett kezdetleges 
államok könnyen ellenkező torz alakzatba csaphatnak át olyan módon, hogy 
a királyból kényúr, az optimatákból érdekszövetség, a népből a tömeg kusza 
sokasága keletkezik, […] azonban ebben az összetett és mértékkel kevert 
államformában rendszerint csak akkor fordul elő, ha a vezető férfiakat súlyos 
hibák terhelik.”126

A demokratikus elemek
  
A demokratikus elemek fő hordozója a népgyűlés. Azonban ennek 

az intézménynek háromfajtája (comitia curiata, comitia tributa, comitia 
centuriata) van, melyek fokozatosan veszik át a jogköröket egymástól, 
miközben párhuzamosan működnek egymással, sőt létezik mellettük 
még egy plebejusgyűlés is. Így ez nem tekinthető túl stabil intézménynek, 
hiszen folyamatosan változik, de a demokratikus-köztársasági elemeket 
mindenképpen magában hordozza. A valódi hatalom, azonban a magistratusok 
(consulok, dictator, praetor, censorok, quaestorok, néptribunusok, stb.) 
kezében van. Fontos, hogy ezeknek a hivataloknak az elnyerése választások 
útján történik, s a hivatalok viselése időben is korlátozott, ami által a királyi 
hatalom felosztásra kerül, s ily módon ugyancsak a köztársasági-demokratikus 
jelleg kerül előtérbe. Azonban a választások szorosan kötődnek a fentebb már 
említett népgyűlésekhez, s több problémát is hordoznak magukban. 

A választások tekintetében először a comitia centuriata-t kell 
megemlíteni, hiszen itt folyik a két legfontosabb magistratus, a consul és 
a praetor megválasztása. A comitia centuriata vagyon szerinti besoroláson 
alapuló népgyűlés, ahol a leggazdagabbak, akik „nyolcvankilenc centuriát 
foglalnak magukba”127 szavaznak először, s „Ha az egyszáznégy centuriából 
– ennyi maradt ugyanis még hátra – csak nyolc csatlakozik még ezekhez, 
biztosítva van a nép teljes hatalma”128, – írja le az intézményt Cicero. 
Ugyanakkor jelentős, hogy nemcsak leírja az intézményt és a szavazás menetét, 
hanem következtetést is levon a rendszerre vonatkozóan, megpróbálva 
alátámasztani annak helyességét: „A fennmaradt tömeget, amely […] szám 

125  Cicero. 1995. – 109. oldal
126  Cicero. 1995. – 109. oldal
127  Cicero. 1995. – 127. oldal
128  Cicero. 1995. – 127. oldal
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szerint jóval nagyobb, egyrészt nem zárják ki a szavazásból, nehogy elzárkózó 
legyen, másrészt ez a tömeg nem rendelkezik túl nagy befolyással, nehogy 
veszélyt hordjon magában.”129 Így itt konkrétan megjelenik a demokratikus 
elem korlátozása. A comitia tributa esetében – mely a kisebb hivatalok 
megválasztására szolgált – minden polgár szavazhatott, azonban a szavazás 
napján jelen kell lenni a szavazásra kijelölt területen, a Mars-mezőn, amely 
feltehetően maximum „70 ezer polgárt tudott befogadni”130 a 300 ezer feletti 
választópolgárból. Ezenkívül a választások általában aratás idejére estek, így 
a vidéki lakosság nemigen vette a fáradtságot arra, hogy Rómába utazzon, 
ebből következően azoknak a polgároknak volt nagy szerepük, „akik eleve 
Rómában laktak, nem függtek a mezőgazdasági munkáktól, s közülük is 
azok, akik a legfelsőbb vagyoni osztályokba tartoztak.”131 A plebejusgyűlésen 
választották meg a vétójoggal rendelkező néptribunusokat, azonban itt csak 
a plebejusok vehettek részt, valamint ez eleve nem egy népgyűlés (comitia), 
hanem concilium, hiszen a patríciusoknak nem volt rajta szavazati joguk. 

A demokratikus elemeket továbbrombolja a választások 
gyakorlata, melybe beletartozik egyrészt az, hogy a választásokon nem volt 
„kampánycsend”, tehát a választókat az utolsó pillanatig lehetett befolyásolni, 
másrészt pedig az, hogy természetesen voltak választási csalások is, ha a 
„patríciusok számára kedvezőtlen eredmény körvonalazódott”132, például 
leszakadt a szavazóhíd, vagy az augurok érvénytelenítették az eljárást 
különböző baljós jelek miatt.

Az egyeduralmi elemek

A legfőbb hatalom letéteményese egyértelműen a 2 consul vagy a 
dictator, bár mindkét hivatal időbeli limitálásánál az egyeduralmi jellege 
korlátozása a cél: „a consulokat továbbá csak egyéves időtartamra korlátozódó 
hatalom illeti meg, amely azonban jellegét és jogi természetét tekintve királyi 
volt”133, azonban e magistratusok esetében jelennek meg még is a leginkább 
az egyeduralmi elemek, valamint a születési előjog fontossága. A consulok 
jelölésénél megvizsgálják alkalmas-e a leendő jelölt consulnak polgárjog, 
életkor, illetve büntető eljárások tekintetében, s ha valami felmerül ellene, 
akkor kizárják. Ráadásul az egyén szempontjából ez a hivatal anyagilag is 
129  Cicero. 1995. – 127-128. oldal
130  Németh. 2006. – 140. oldal
131  Németh. 2006. – 141. oldal
132  Németh. 2006. – 145. oldal
133  Cicero. 1995. – 135-136. oldal
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megterhelő, hiszen a jelöltség után egy egyéves nagyon drága kampány, majd 
a győzelmet követően egy egyéves ingyenes hivatali idő következik, így 
a consulok vagy eleve gazdag és tekintélyes családból származtak, vagy a 
céljuk a proconsulság volt, ahol megsarcolhatták a provinciákat. 

A 2 consulnál teljhatalmat korlátozza a collegialitasuk, tehát hogy 
ketten vannak, azonban a dictartor esetében a teljhatalom egy személy kezébe 
kerül, s csak a hivatali idő által korlátozódik, ami azonban át is hágható, 
mint azt a gyakorlati példák – Sulla vagy Julius Caesar – is bizonyítják. E 
anomáliára Cicero is utal: „szót emeljek azok ellen, akik még a polgárok 
szabadságának elnyerését követően is erőszakkal tettek szert uralomra”134. 

Az arisztokratikus elem

Az arisztokratikus elemet egyértelműen a senatus képviseli, mely 
a köztársaság legbefolyásosabb intézménye, hiszen valójában a senatusban 
döntenek háború és béke kérdésében (külpolitika), a senatusnak van joga 
bárkit rendkívüli hatalommal felruházni (dictator), és a senatus ellenőrzi 
az állam pénzügyeit is. „A senatus azonban továbbra is megtartotta súlyát 
és jelentőségét.”135 Ugyanakkor a senatus nem tekinthető választott 
intézménynek, mely időről időre cserélődik, hiszen ide a hivatali idő lejártával 
kerülhettek be életfogytiglan a főhivatalnokok, így a senatus az arisztokrácia 
fellegvára. Ezt mutatja az a tény is, hogy ha a hivatalnok az első senator volt 
a családjából, akkor még külön jelzővel is illették: „homo novus” (új ember), 
ami a senatus arisztokratikus-oligarchikus jellegéről sokat elárul.

A politikai nevelés léte

Természetesen felmerül a kérdés, hogy létezik-e ténylegesen politikai 
nevelés a Római Köztársaságban, azonban Cicero egyértelműen utal erre: „az 
államigazgatás elméleti kérdéseinek kifejtésében is jártasságra tettem szert, 
nem csupán a tapasztalat, hanem a tanulás és a tanítás iránti érdeklődésem 
alapján… tekintélynek számítanék”136, tehát kiemeli, hogy ő is tanult és tanított 
e kérdésekről. Ugyanakkor kiemelném, hogy fontosnak tartja a vezetéshez is 
a műveltséget: „nagy férfiak […] legyenek képzettek, legyenek az igazság 
és erény tanítói”137, és vitatkozik azzal a felfogással, hogy a „bölcs nem 

134  Cicero. 1995. – 131. oldal
135  Cicero. 1995. – 137. oldal
136  Cicero. 1995. – 75. oldal
137  Cicero. 1995. – 147. oldal
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vállal részt a közügyekben”138, ugyanis szerinte „a bölcs számára a közügyek 
tudománya nem elhanyagolható”139, így „el kell hárítanom az államügyekkel 
való foglalkozásra vonatkozó kételyt.”140 

Így a két gondolat összekapcsolódása jelenik meg szerintem Cicero 
küldetés tudatában is: „A haza nem azzal a feltétellel teremtett és nevelt 
minket, hogy tőlünk semmiféle úgynevezett fenntartási hozzájárulást nem 
vár el, (…) hanem kikötötte magának, hogy szellemünk, tehetségünk és 
bölcsességünk tekintélyes hányadát és legjavát a maga hasznára fordítja”141, 
tehát kell a politikai nevelés a vezetéshez, ugyanakkor a művelt embereknek 
részt kell vállalniuk a politikában.

Folytonosság a politikai nevelésben

A politikai nevelésben véleményem szerint éppúgy kimutatható 
egy szerves fejlődési folyamat, mint a politikai eszmék és a politikai 
gondolkodás fejlődésében. Ez a fejlődés a római kultúrát érő görög hatás 
miatt fokozottan érezhető a Római Köztársaságban, így természetesen Cicero 
Az állam című művében is megjelennek az utalások Szókratészra, Platónra 
illetve Arisztotelészre. Ugyanakkor a római hagyományok is továbbélnek 
ezen a téren, s a kettő ötvözetéből születnek meg Cicero szerint a politikai 
élet legkiválóbbjai: „a hazai és az elődöktől származó hagyományhoz ezt 
a Sokratesre visszanyúló tudományt is hozzávették. Ennélfogva, az, aki 
mindkettőt akarta és aki mindkettőnek a birtokában is volt , az egyrészt az 
elődök hagyományain, másrészt a tudományok révén formálódott”142.

Gyakorlati téren a politikai nevelés egy-egy nagyhatalmú ember 
mellett vagy nagyhatalmú család házában folyik, így például Cicero 
Scaevoláék mellett nevelkedik, ugyanakkor jelentős szerepük van a szónoki 
iskoláknak és a gymansiumoknak is, s bár ezek még nem nevezhetőek a mai 
értelemben intézményesült oktatási intézményeknek, azonban a politikai 
nevelés szempontjából a tanító és az iskolák által egy egységes fogalmi 
alap létrejöttéhez a köztársaság intézményrendszerének ismeretében minden 
bizonnyal elegendő.     

138  Cicero. 1995. – 75. oldal
139  Cicero. 1995. – 74. oldal
140  Cicero. 1995. – 75. oldal
141  Cicero. 1995. – 73. oldal
142  Cicero. 1995. – 148. oldal
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A rendszer válságtényezői

Cicero a Római Köztársaságban éppen a rendszer kevert jellegét 
tartja tökéletesnek, amit véleménye szerint a hagyományokhoz ragaszkodva 
kell megőrizni. Azonban a rendszert egy város irányítására találták ki, s 
nem egy terjeszkedő birodalomra, így eleve válságban van. Mindeközben 
pedig éppen a kevert jelleg okozza a buktatóit is, hiszen, ha a demokratikus, 
egyeduralmi vagy arisztokratikus elemek közül bármelyik kicsit jobban 
megerősödik, akkor már torzul a rendszer. Ezenkívül a kevert jellegnek 
köszönthető véleményem szerint az is, hogy az egységes alapok ellenére más-
más elképzelések valósulhatnak meg, törhetnek felszínre, attól függően, hogy 
a három elem közül az adott egyén, melyiket részesíti előnyben. E probléma 
még Ciceronál is felmerül: „e három közül melyiket tartom a legjobbnak, 
mivel önmagában véve egyiküket sem tekintem jónak, s mindegyikkel 
szemben azt tartom többre, amely mindháromból tevődik össze. Ha azonban 
egyetlen és tiszta formát kell előnyben részesíteni, úgy a királyságot tartanám 
legtöbbre.”143

 
Politikai nevelés a válságban

A fentiekből következően felmerül a kérdés, hogy akkor valóban 
létezett-e és egyáltalán ért-e valamit a korszakban a politikai nevelés. 
Véleményem szerint a válasz mindkét kérdésre igen. Egyrészt, létezik, mivel 
a fogalmak tisztázása és az intézményrendszer megismerése megtörténik, 
tehát az egységes alapok megszületnek. Másrészt, hatása is van, hiszen 
ebből a közös alapból jönnek létre a válság megoldásainak alternatívái, s bár 
Sulla, Catilina, Cicero, Caesar, Brutus vagy Augustus mindannyian más-más 
elképzelésekkel rendelkeztek az állam jövőjéről, azonban a politikai nevelés 
nem egy adott eszméhez, hanem egy adott korszakhoz kötődik, s egy labilis, 
vészterhes korszakban épp a közös alapból kiinduló alternatívák kidolgozása 
a lényeg. Így fordulhat elő, hogy gyakorlati téren az összes alternatíva 
látszólag mind az alapot, a Római Köztársaságot védi, és hogy Róma „legjobb 
polgára” egyszer egy diktátor, majd egy zsarnokölő, végül egy köztársasági 
intézmények mögé rejtett egyeduralkodó. 

143  Cicero. 1995. – 98. oldal
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Összegzésként

Véleményem szerint a korszak politikai nevelése hatott a következő 
politikusi generáció tagjaira, hiszen az Augustus által létrehozott pricipátus 
a köztársaság politikai intézményeire épült fel, s végeredményében a kevert 
államforma egyik elemének a megerősödése jelenik meg benne. Így a Római 
Köztársaság gyakorlatilag magában hordozta Augustus egyeduralmának 
megszületését.
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Absztrakt

1845. február 22-én a vezető politikusok titkos határozatot hoztak 
a dohánymonopólium magyarországi bevezetésére. Előkészítő lépésként 
egyrészt a konzervatív sajtó hasábjain népszerűsítették a vámegység és 
egy esetleges dohányegyedáruság gondolatát, másrészt megnövelték az 

144  A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti 
Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer 
kidolgozása és működtetése országos program című kiemelt projekt által nyújtott személyi 
támogatással valósult meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásával valósul meg. A kutatáshoz előzményként kapcsolódik az Osztrák-
Magyar Akció Alapítvány Ernst Mach Stipendium és a Collegium Hungaricum Ösztöndíja 
Fiatal Kutatók részére projekt. A projekt megvalósulási ideje az Ernst Mach Stipendium 
esetén: 2012. április 1-július 31, 2013. április 1-június 30, a Collegium Hungaricum esetén 
2012. október 1-november 30. 
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osztrák jövedéki gyártmányok forgalmazásának volumenét. Az ellenzék 
az intézkedéseket egyértelműen a dohánymonopólium előkészítéseként 
azonosította. Tiltakozó újságcikkek jelentek meg, a vármegyék közgyűlésein 
pattanásig feszült viták alakultak ki. Tanulmányomban célom bemutatni az 
udvar magyarországi dohánypolitikájának főbb irányvonalait a dohánykérdés 
megjelenésétől egészen annak 1850-es monopolizálásig.

Dohány, Monopólium, Trafiknyitás, Vámunió, Gazdaságpolitika 
 

Bevezető problémafelvetés

1845. február 22-én az udvari kamara és a magyar királyi kancellária 
közös tanácskozásán a vámkérdés és az ehhez kapcsolódó ügyek tárgyalásakor 
a jelenlévők határozatot hoztak a dohánymonopólium magyarországi 
bevezetésére.145 Előkészítő lépésként a konzervatív sajtó, mint például a Pester 
Zeitung vagy a Nemzeti Újság, számos cikkben népszerűsítette a vámegység 
gondolatát. Élen járt ebben a Dessewffy Emil által vezetett Budapesti Híradó, 
amely felvetette egy magyarországi egyedáruság tervét is. Továbbá növelték 
az osztrák jövedéki gyártmányok forgalmazásának volumenét, olyan 
árszabályozással, ami alá kellő tőke hiányában a magyarországi illetőségű 
gyárosok és kereskedők nem tudtak menni. Ezzel párhuzamosan megindultak 
a munkálatok egy kincstári dohánygyár létrehozásához Temesváron.146  

Döntésükről teljes titoktartásban egyeztek meg.147 Ebből is látszik, 
hogy az udvar tisztában volt elképzelésének vitathatóságával. Az ellenzék a 
trafikok nyitását és Dessewffy cikkeit egyértelműen a dohánymonopólium 
előkészítéseként azonosította. A Hetilapban, valamint a Pesti Hírlapban 
tiltakozó cikkek jelentek meg, a vármegyék közgyűlésein pattanásig feszült 
viták alakultak ki. A pesti közgyűlésen felszólalt az ügyben maga Dessewffy 
Emil és Széchenyi István is, a Védegylet ülésén pedig Kossuth Lajos.148 Az 

145  ÖStA FHKA Präs FM 1845: 1288 Kt. 1257.
146  A trafiknyitásról bővebben Sára, Kohút. 2013. Kincstári dohánygyártmányok 
árusítása Magyarországon és Erdélyben 1846-1848 között. In: Gábor, Keresztes (szerk.): 
Tavaszi Szél/Spring Wind 2013 Konferenciakötet. Budapest: Doktoranduszok Országos 
Szövetsége: 93-100.
147  ÖStA FHKA Präs FM 1845: 1288 Kt. 1257.
148  Az 1846-1847-es vitáról lásd bővebben Sára, Kohút. 2011. A dohánymonopólium 
körüli viták 1846-47-ben. In: László, Pete (szerk.). Juvenalia- Debreceni Bölcsész Diákkörösök 
Antológiája. IV. kötet. Debrecen. 109-122. 
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udvar sorra kapta besúgóitól a közhangulatot feketén lefestő jelentéseket.149  
Az ellenzék szerint a kormány a piaci viszonyok manipulálásával kívánja a 
gyakorlatban monopolizálni a dohánykereskedést, holott az új közjövedelmi 
forrásnak minősül, kivetéséhez szükséges az országgyűlés jóváhagyása. 
Azonban maga a monopólium ellentétben állt Magyarország közgazdasági 
érdekeivel, támogatása kétséges a magyar rendek részéről. Tanulmányomban 
célom bemutatni az udvar magyarországi dohánypolitikájának főbb 
irányvonalait a dohánykérdés megjelenésétől egészen annak 1850-es 
monopolizálásig. Kutatásom főként az illetékes minisztériumok bécsi 
Österreichisches Staatsarchivban található iratainak forrásbázisára alapul, 
név szerint a Präsidium des k.k., Finanzministeriums és Kabinettsarchiv 
Minister Kolowrat Akten fondjaira.

Az osztrák dohányjövedék súlya a Monarchia költségvetésében

Az első dohánynövények 1570 körül honosodtak meg Ausztria 
földjén.150 Az Európára általánosan jellemző egyházi és világi tiltó 
rendelkezések ellenére a harmincéves háború alatt széles körben elterjedt 
korabeli kifejezéssel élve a dohányivás, azaz a dohányzás. Az örökös 
tartományokban érvényben lévő korlátozások, adókivetések, valamint az 
egyre növekvő import végett azonban nem tudott erőre kapni a dohánykultúra. 
Nem volt képes konkurálni a magyarországi termesztéssel, ahol ugyanis 
a kedvezőbb klimatikus viszonyok jobb minőséget és olcsóbb árakat 
biztosítottak.151

1658-ban adóztatták meg először, majd több, a dohány kereskedelmi 
forgalomba kerülésének valamely fázisát monopolizáló rendelet lépett 
életbe, általában egy-egy tartományra vonatkozó jogkörrel. Ez a provinciális 
széttagolódás 1701-ben ért véget, amikor I. Lipót általános érvényű pátensben 
szabott irányt az egyedáruság gyakorlásának. Az udvar hol erősítette, hol 
gyengítette befolyását a bérlő társaságok felett, végül 1784-ben II. József 
végleg állami kezelés alá vonta a jövedéket. 1723-ban csak 115.000 konvenciós 
forint nyereséget jelentett, 1784-ben már 3,1 millió bevétellel számolhatott a 
kincstár. Ekkor az állami kiadások 71 millió forintot emésztettek fel.152 

149  ÖStA HHStA Kab MKA 1846: 2017 Kt. 211. és 1846: 2174 Kt. 211.
150  Hitz - Huber 1975, 13. 
151  Strejcek 2007, 91-92.
152 Az állami monopólium financiális mérlegének elemzése, a háttér okok feltárása évi 
lebontásban: Hitz - Huber 1975, 94-100.
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Az udvari kamara adatai alapján 1826-ban a regáléból 4.244.931 
konvenciós forint folyt be, ami az indirekt adók (56.377.616) 7,7%-a, az 
összes bevétel (120.179.971) 3,6%-a. 1836-ban 6.473.713 konvenciós 
forintot jövedelmező monopólium az indirekt tételek (76.077.710) 8,5%-át, 
míg a teljes adók (140.531.485) 4,6%-át tette ki. 1846-os évre 11.930.583, 
vagyis az indirekt adók (95.738.255) 12,4%-a, az összes befolyó adók 
(156.692.148) 7,6%-a. A dohányjövedéki bevételek nagyobb arányú 
részesedése megegyezik azzal az általános trenddel, miszerint az indirekt 
adókból befolyó összeg egyre magasabb; 1826-ban 56.377.617, 1836-ban 
76.077.710, 1846-ban pedig 95.738.255 konvenciós forint.153 Trost szavaival 
élve az egyedáruság egyike az állam legjobb fejősteheneinek.154 

Udvari érvek a magyarországi dohány monopolizálása mellett

A Monarchia legfontosabb dohánytermesztő területe Magyarország 
volt. Termesztettek még dohányt egyidejűleg Galíciában, Tirolban és 
Stájerországban, valószínűleg az itáliai területeken is, azonban csekély 
mennyiségben.155 1798-ban az össztermés (Horvátországgal együtt 168.000) 
58%-át (98.000) a jövedék vásárolta fel, ami a teljes beszerzés 66,5%-a 
(147.257). Az 1819-es évet vizsgálva hasonló volumenű adatokat találunk, 
a termelés (209.160) 45%-ából (94.352) készült kincstári termék, ami a 
dohánybeszerzés 54%-át jelentette.156 Bécs számításai szerint a magyar 
dohánytermesztés azonban nem tudott lépést tartani a jövedék növekvő 
nyersanyagigényével,157 évről évre ismétlődő probléma a szükséges készlet 
biztosítása.158 

Az udvar igyekezett a monopólium hatékony működését akadályozó 
tényezőket felszámolni. Egyrészt korlátozta a dohány exportálását, ezáltal 
biztosítva nyersanyagszükségletét a világpiaci árnál olcsóbban.159 Másrészt 
visszatérő motívum a magyarországi dohánykereskedelem és termesztés 
privilegizálásának igénye a kamara és az uralkodó iratváltásaiban. 1702-
ben I. Lipót rendeleti úton egyedáruságot vezetett be, amely a Rákóczi-
153  ÖStA HHStA Kab MKA 1847: 1265 Kt. 218
154  Trost 2003, 12.
155  Lanier 1998, 43. 
156  Adataimat három szerző által közölt táblázat összevetéséből nyertem. Lásd: Benda 
1973, 122., Mérei 1981, 513., Hitz - Huber 1975. 193.
157  ÖStA HKA Bankale 9. 1, Nr. 584 v. július 1832. Közli: Hitz - Huber 1975, 61.
158  ÖStA HHStA Kab MKA 1836: 816 Kt. 119.
159  Natorp - Bálványi 1896, 25.
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szabadságharc kitörése végett nem bizonyult hosszú életűnek. 1721. június 29-
én az udvari kamara ugyan megbízta a kancelláriát az 1702. októberi rendelet 
újbóli kihirdetésével, a lakosság, valamint a dohánykereskedők panaszainak 
hatására160 III. Károly augusztus 27-ei pátense hatályon kívül helyezte a lipóti 
rendelkezéseket.161 1812-ben I. Ferenc tanácsadóitól kért javaslatot, hogyan 
lehetne életbe léptetni a lipóti rendelkezéseket, a beérkezett válaszok azonban 
kivétel nélkül az egyedáruság ellen foglaltak állást. Érvelésük szerint a 
magyar országgyűlés hozzájárulása nélkül jogszerűtlen egy új közjövedelmi 
forrás megnyitása, s tekintve a rendek hozzáállását, a kortársak számára 
elképzelhetetlennek tűnt annak a diétán való elfogadása.162  

A jövedék folyamatos dohányzavarának felszámolása érdekében 
1843-1844-ben kertészeteket létesítettek a kincstári birtokokon.163 Ezáltal 
kívánta kizárni az udvari kamara a privát kereskedők befolyását a levelek 
felvásárlásában és kincstári gyárakba való szállításában, mivel a piacon 
uralkodó kaotikus viszonyoknak köszönhetően magas volt az árspekuláció 
okozta visszaélések száma.164

1841-ben titkos határozat született Magyarország és Erdély a 
Monarchia egységes vámrendszerébe való beolvasztására. A vámunióról 
való döntés korszakfordulót jelentett a magyarországi dohánymonopólium 
előzmény-történetében. Míg eddig a császári szándék kizárólag pénzügyi 
megfontolásokkal társult, ekkor már jóval komplexebb üggyé duzzadt. 
Mivel a közbenső vámvonal felszámolása után kivitelezhetetlen a magyar 
dohánytermesztés és kereskedés szabadságának fenntartása, a kérdés ekkor 
már nem az volt, bevezessék-e a jövedéki rendszert Magyarországon is, 
hanem hogy mikor és milyen eszközökkel. A trafiknyitás, a sajtón keresztüli 
propagálás volt hivatott előkészíteni a dohányegyedáruság országgyűlési 
elfogadtatását. 

A pesti dohánygyárosok és kereskedők panasziratot nyújtottak 
be az árusítás ellen,165 az ellenzék körlevelet küldetett szét, amelyben az 
intézkedés kárvallottjait felszólították, jelenjenek meg a novemberi piacon 
160  ÖStA FHKA Präs FM 1834: 1830 Kt. 785.
161  ÖStA AVAFHKA Neue Hofkammer und Finanzministerium, Finanzministerium 
Präsidium – Beilagen Jahr 1834 Zl. 1830 Kt. 34. 
162  ÖStA FHKA Präs FM 1834: 1830 Kt. 785.
163  Lásd bővebben: Károly, Dáczer. 1998. Kamarai dohánykertészségek telepítése a 
Dél-Alföldön. Szeged.
164  Lanier 1998, 47.
165  ÖStA FHKA Präs FM 1846: 7189 Kt. 1359.
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az ügy megtárgyalása végett.166 Apponyi György kancellár úgy értesült, hogy 
Perczel Mór és Benitzky Lajos szervezésében, a Pest megyei közgyűlés és a 
vele egy időben rendezett éves vásár alkalmából kísérletet tesznek a kincstári 
dohánytrafikok és raktárak feldúlására.167  A rendbontásra végül nem került 
sor, de az ellenzéki oppozíció következtében mindinkább csökkent az osztrák 
kincstári árudákban az eladás,168 s ilyen körülmények között a rendek nem 
voltak megnyerhetők a dohányjövedék behozására.169 A feszült vita ellenére 
az 1847-48-as országgyűlésen végül nem tárgyalták a kincstári trafikok ügyét, 
s a királyi propozíciókban sem szerepelt a monopólium.170

Az udvari dohánypolitika főbb irányvonalai Magyarországon

Az általam vizsgált levéltári anyag alapján nyomon követhető az 
egyedáruság magyarországi bevezetésének visszatérő volta a Monarchia 
gazdasági vezetőinek politikájában. A kísérletek egymástól függetlenül, 
eltérő politikai-gazdasági kontextusban értelmezendőek. I. Lipót pátense 
illeszkedik az uralkodó abszolutisztikus rendelkezéseinek sorába, III. 
Károlynak ellenben elég volt pár panaszos irat, hogy elálljon szándékától. 
I. Ferenc tájékozódása egy új jövedelmi forrás megnyitásának lehetőségéről 
pénzügyi okokra vezethető vissza. Iratváltásai egybe estek az 1811-12-es 
diéta kudarcával, amely a birodalmi méretű pénzügyi csőd kezelését volt 
hivatva elvégezni.

Az udvar folyamatosan elállt bevezetési szándékától, így 
valószínűsíthető, hogy nem tekintette gazdaságpolitikai kulcskérdésnek 
a dohánymonopólium Magyarországra történő kivetését. Ezt a helyzetet 
döntően megváltoztatta az 1840-es évek politikai fordulatai. A közbenső vám, 
valamint a két terület adóztatási különbségeinek felszámolására tett kísérletek 
végett már nem csak pénzügyi megfontolásokkal társul a monopólium 
gondolta. Maga a dohánykérdés vagy mint egy új indirekt adó kivetéseként, 
vagy a piaci viszonyok okozta károk megoldásának kontextusában – lásd 
a dohánykertészségek létesítése – bukkant fel eddig az illetékes szervek 
iratváltásaiban. 

166  ÖStA FHKA Präs FM 1846: 8997 Kt. 1372.
167  ÖStA HHStA Kab MKA 1846: 2017 Kt. 211.
168  Natorp - Bálványi 1896, 66.
169  Natorp - Bálványi 1896, 74. 
170  ÖStA HHStA Kabinettsarchiv Separat Billeten Protokoll 1847 Nr. 674 Band 565. 
Lásd: Czinege. 2013, 168-169.
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Az 1841-ben elhatározott vámunió egyértelmű irányt szabott Bécs 
további dohánystratégiájának. A márciusi forradalom ugyan megakadályozta 
az 1845-ben hozott rendelkezések realizálását, a szabadságharc leverése 
azonban megteremtette a monopóliumot bevezető császári pátens kiadásának 
lehetőségét.
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AZ ÖBÖLHÁBORÚ ÉS A DIPLOMÁCIA

Kozma Bertalan
Eötvös Loránd Tudományegyetem, 

Budapest, Magyarország

Absztrakt

A súlyos vietnámi vereség után kicsit több mint egy évtizeddel az Amerikai 
Egyesült Államok újra támadást indított egy tőle több ezer mérföldre lévő or
szág, Kuvait, felszabadítására, miután a szomszédos Irak a pici, de annál gaz
dagabb országot elfoglalta. Ebben a dolgozatban azt elemzem, hogy milyen 
diplomáciai eszközöket vetett be az amerikai, a kuvaiti illetve az iraki fél, 
hogy megindokolják azokat az eseményeket, melyek Kuvait lerohanásához 
és egy azonnali, az Egyesült Államok által indított ENSZ koalíciós válaszcsa
páshoz vezettek, ami öbölháború néven vonult be a történelembe.

Kulcsszavak: öbölháború, Szaddám Husszein, Kuvait, Irak, April Glaspie
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Bevezetés

Az amerikai történelmi emlékezetben még nagyon frissen élt az elbukott és 
számos emberéletet követelő vietnámi háború emléke, amikor az Egyesült 
Államok egy újabb offenzívára készült a tőle több ezer mérföldre lévő Kö
zel-Keletre, hogy teljesítse önjelölt feladatát, mint a „világ csendőre”. A dá
tum 1990-91, a felszabadítandó ország az ásványi olajban rendkívül gazdag 
Kuvait, amelyet a szomszédos agresszor Irak katonailag elfoglalt.

 Jelen tanulmányom célja, hogy feltárjam ehhez az első öbölháború
ként emlegetett konfliktushoz vezető utat valamint a diplomáciai kommuni
káció és a döntések valódi okait. Az öbölháború esetén, mint látni fogjuk, az 
elemzés azt a következtetést fogja levonni, hogy a háttérben rejlő érdekek 
és a hivatalos kommunikáció között sokszor látunk különbséget. A dolgozat 
első részében felvázolom a két közel-keleti konfrontálódó fél, Irak és Kuvait 
viszonyát és közös történelmét, amely a szaddámi diskurzus fontos része Ku
vait katonai inváziójának megindokolására. A fejezet további témája a Kuvait 
katonai inváziójához vezető út leírása, ahol látni fogjuk, hogy diplomáciai lé
pések inkább ürügyként, mintsem valódi tárgyalási alapként szolgáltak. A ka
tonai lépésre elszánta magát Szaddám Husszein, és e tervétől eltántoríthatat
lan volt. Ennek az oka pedig a tanulmányom következő fejezetében elemzett 
April Glaspie, az USA iraki nagykövetének és Szaddám Husszeinnek 1990. 
július 25-i találkozója, ahol az amerikai külpolitika mind a mai napig vita
tott pontjaként, az amerikai nagykövet ígéretet tett arra, hogy az Irak-Kuvait 
határvitát az Egyesült Államok arab belügynek tekinti, ezzel mintegy zöld 
jelzést adva a kizárólag egy nemzetközi beavatkozástól visszarettenő Szad
dám Husszeinnek Kuvait elfoglalására. Az utolsó fejezetben a megszállásra 
adott diplomáciai válaszokat megtestesítő ENSZ Biztonsági Tanács határo
zatokban és különösképpen a három visszautasított iraki ajánlatban a háború 
elkerülésére látni fogjuk, hogy a Glaspie által nyilatkozott non-intervenciót 
sugalló kijelentésnek a teljes ellentéte lett a valóság, amelynek végkifejlete 
a „Sivatagi Vihar” hadművelet elindítása 1991. január 17-én és Kuvait fel
szabadítása. A meggyengült Irakot azonban nem próbálták meg elfoglalni az 
ENSZ koalíció csapatai. Ez alapján azt a konklúziót tudom levonni, hogy a 
kuvaiti olajkészlet feletti ellenőrzés kritikus volt az USA számára, ám egy 
erős (ámbár diktatórikus) Irak megtartása a nyíltan nyugatellenes Iránnal 
szemben is fontos volt az erőegyensúly fenntartására a Közel-Keleten. 
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Irak és Kuvait viszonya

Kuvaitot a 18. században alapították, amikor az Anaiza törzs klánjai Sza
úd Arábiából a Perzsa-öbölbe vándoroltak a század elején és magukat Bani 
Utub-nak nevezték el. A legenda szerint egy korábbi telepesek által épített 
erődöt találtak útjuk végén. Az erőd szó arabul „Kut”, valószínűleg innen 
ered a Kuvait név (http://globaledge.msu.edu).

 A Bani Utub törzs irányította a tengerparti kereskedelmet, azonban 
belső feszültségek hatására a szárazföldi kereskedelmi utakat felügyelő Al 
Sabah törzs vált a hatalom gyakorlójává Kuvaitban és van a trónon mind a 
mai napig. Kuvait a térség egyik legszegényebb országa volt egészen addig, 
míg a gyöngyhalászat felvirágzása révén fel nem lendült a kereskedelem (Ku
vaitot a Perzsa-öböl gyöngyszemének is hívták). Ez a prosperitás az 1920-
as évekig folytatódott, amikor a mesterséges gyöngytenyésztés bevezetése 
visszavetette a kuvaiti igazgyöngyök iránti igényt. A rövid visszaesés után 
azonban az 1930-as évek hatalmas változást hoztak, hiszen a technika elérhe
tővé vált ahhoz, hogy felfedezzék és kitermeljék a Kuvait alatt található óriási 
ásványi olaj készletet. A világ olajmennyiségének 1/10 része Kuvait alatt van, 
ezzel a hazánktól mintegy ötször kisebb ország a világ egyik leggazdagabb 
olajhatalma lett.

 Az Oszmán Birodalom folytonos fenyegetést jelentett Kuvait szá
mára, ezért 1899-ban Kuvait brit protektorátussál vált, hogy elkerülje a török 
uralmat ezzel korlátozva saját külpolitikájába beleszólásának hatáskörét. Az 
első világháború után felbomlott az Oszmán Birodalom, a határt Kuvait és 
Irak között pedig 1919-ben állapították meg. Ezzel Irak elvesztette tengeri ki
kötőnek döntő többségét, ami hátrányosan érintette gazdaságát. Kuvait csak 
1961-ben lett független állam, Irak pedig csak 1963-ben ismerte el ezt.

 Láthatjuk, hogy a történelmi megoldás a Kuvait-Irak határ meghúzá
sára magában hordozta egy későbbi határvita írmagját. Erre 1979-ig kellett 
várni, amikor Irakban a keménykezű Szaddám Husszein került hatalomra, aki 
Kuvaitot Irak szerves részének tekintette. Husszein 1980-ban háborút indított 
vallási és területi vitákból adódóan Irán ellen. Az Irak-Irán háború nyolc évig 
tartó véres harccá alakult, amelyhez a pénzt Szaúd Arábia és Kuvait bizto
sította, több milliárd dolláros kölcsön formájában. A háború végén azonban 
Kuvait visszakövetelte ezt az adósságot, amit súlyos sértésként értékelt Husz
szein. Ezen kívül megvádolta Kuvaitot, hogy megsértette az OPEC olaj ki
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termelési kvótáját és jóval több olajt adott el, ezzel gyengítve az iraki piacot. 
Mindezek mellett Irak a kuvaiti határon átnyúló Rumaila olajmezőn Kuvaitot 
ferde fúrással elkövetett olajlopással vádolta meg. 

 Az Irán elleni háborúban meggyengült Irak anyagi forrásokat Kuvait 
megszerzésével kívánt elérni. A két ország közti feszültséget az Arab Liga 
a Jeddah-i tárgyalásokon (1990. július 31.) igyekezett oldani és még meg
próbálta békíteni a feleket és elkerülni a háborút (a mediátor a Liga részéről 
Hoszni Mobarak volt), de ez nem sikerült. A katonai megszállás közvetlen 
ürügyének az tekinthető, hogy Irak Kuvaitot tíz milliárd dollár megfizetésére 
kötelezte, de Kuvait csak kilenc milliárdot volt hajlandó ajánlani. Ennek ha
tására 1990. augusztus 2-án megindult az offenzíva (PBS, 1996).  

Az April Glaspie – Szaddám Husszein találkozó

A Jeddah-i tárgyalások előtt hat nappal, 1990. július 25-én az iraki vezér Bag
dadban, az elnöki palotában fogadta az Egyesült Államok akkori iraki nagy
követét, April Glaspie-t. A találkozó tárgya többek között az egyre feszülteb
bé váló kuvaiti határvita volt.

 A fokozott katonai készültség Irakban és Irak egyre több követelé
se Kuvait felé arra mutatott, hogy a katonai megszállás elindítása bármelyik 
pillanatban megtörténhet, Szaddám Husszeinnek csak arról kellett megbizo
nyosodnia, hogy egy Kuvait segítségére siető nemzetközi koalíció nem húzza 
–e keresztbe számításait. A tárgyalás során erről megnyugtató állásfoglalást 
kapott a nagykövet asszonytól. A tárgyalás átiratának kiragadott részletét itt 
idézem (saját fordítás):

Szaddám: [….] „de ha muszáj választanunk a Shatt al Arab fele és a 
teljes Irak között, akkor feladjuk követeléseinket a Shatt felé és fenn
tartjuk igényünket Kuvaitra, hogy a teljes Irakot olyanná formáljuk, 
amilyenre mi szeretnénk. Mi erről az USA véleménye?”

Glaspie: „ Nincs véleményünk az Önök arab-arab konfliktusairól, 
mint például a Kuvaittal fennálló határvitáról. Baker államtitkár úr 
arra utasított, hogy hangsúlyozzam azt a hozzáállást, amit az 1960-as 
években fogalmaztunk meg Irakkal szemben, vagyis, hogy a kuvaiti 
probléma nem tartozik Amerikára.” (Szaddám mosolyog) 
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April Glaspie válaszából kiderül, hogy duplán is megerősítette Husszeinben 
azt a hitet, hogy az Egyesült Államok a határvitát arab belügynek tekinti, 
abba beleavatkozni nem fog. Tette mindezt úgy, hogy az iraki elnök fenti 
mondatából kiderül, hogy Kuvaitot Irak részének tekinti (erre utal a „teljes 
Irak” kifejezés) és inkább az irak-iráni háború során vitatott Arab csatornára 
(Shatt al Arab) vonatkozó több évtizedes követeléseit is képes feladni, hogy 
Kuvaitot újra Irak részévé tegye.

 A találkozó elérte a várt hatást, és egy hét múlva megkezdődött az 
offenzíva. A pár tízezres kuvaiti hadsereggel szemben a világ ötödik leg
nagyobb hadereje állt közel egymillió katonával és ötezer harckocsival. A 
hatalmas erőfölény hatására augusztus 8-ra főváros, Kuwait City elesett és 
iraki bábkormány alakult Ali Hasszán al-Majid kormányzásával, akit később 
a világ a kurdok elleni vegyi fegyverekkel elkövetett népirtással kapcsolatban 
ismert meg a sajtóban elterjedt  „Vegyi Ali” becenéven.

Diplomáciai válaszok a megszállásra

A megszállás hírére az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Taná
csa (ENSZ BT) azonnal összeült és még aznap kiadta állásfoglalását a témá
ban 660. számú határozatában, amely elítéli a támadást, azonnali kivonulást 
követel és a tárgyalások megkezdését sürgeti. E követelést még két fontos 
határozat követett.

 Augusztus 6-án a 661. számú ENSZ BT határozat megállapította, 
hogy Irak nem teljesítette a 660. számú határozatban foglaltakat, ezért gazda
sági szankciókat vezet be Irak ellen. Ezen szankciót magukban foglalták az 
Irakba történő bevitel és az onnan történő kihozatal teljes betiltását és a hu
manitárius segélyek befagyasztását. Ahhoz, hogy ezen intézkedéseket ki le
hessen eszközölni, az ENSZ BT 1990. augusztus 25-én 665. számú határoza
tában tengeri blokádot rendel el Perzsa-öböl térségében (http://daccess-ods.
un.org). 

 Irak nem teljesítette azonnal a fenti határozatokban foglaltakat, de 
több ajánlattal is előállt a konfliktus rendezésének érdekében. Augusztus 13-
án első ajánlatában az lett volna a tárgyalási alap, hogy a kivonulással cserében 
Izrael vonuljon ki Palesztinából és Szíriából, Szíria pedig Libanonból (Royce 
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1990). Ez nagyban sértette volna a nyugati érdekeket, így az ajánlatot az USA 
elutasította. Augusztus 23-án egy második iraki megkeresés történt, amely 
közvetlen hozzáférést kért a Perzsa-öbölhöz két kuvaiti szigeten (Bubiyan és 
Warbah) keresztül illetve a Rumaila olajmező feletti teljes ellenőrzést (Royce 
1990). Ezt az ajánlatot is tárgyalások nélkül visszautasították. Decemberben 
még egy utolsó ajánlatot eljuttatott Washingtonba az iraki vezetést, ami azon
nali kivonulást ígért Kuvaitból, ha az ENSZ garantálja a visszavonuló kato
nák sértetlenségét. Ezenkívül megemlíti, hogy a térségben szeretnék rendezni 
a tömegpusztító fegyverek elpusztításának illetve az izraeli palesztinok ügyét 
(Royce 1991, 5). Erre a megfontolandó ajánlatra is azonnali elutasító válasz 
érkezett, mondván, hogy Amerika nem teljesít semmilyen iraki követelést a 
kivonulásért cserébe. Ezzel nyilvánvalóvá vált, hogy az USA nem diplomáci
ai, hanem katonai eszközökkel kívánja megoldani a kérdést.

 Eközben a sajtóban azt hangoztatták, hogy Irak semmit sem reagál az 
ENSZ határozatokra és kiemelték, hogy Irak nyugati túszokat tart saját terü
letén, és azokat élő pajzsként kívánja használni egy esetleges háborúban. Az 
ENSZ BT november 10-én hozzá meg 678. számú határozatát, amelyben egy 
engedélyt ad USA által vezetett nemzetközi koalíciónak (ami végül 34 tag
országot számlált) a katonai felvonulásra a Perzsa-öbölbe. Ezt a határozatot 
az Arab Liga minden országa is támogatta Jemenen kívül (http://daccess-ods.
un.org).

 Mivel Irak a koalíció által adott 1991. január 15-i határidőig nem 
kezdte meg a kivonulást Kuvaitból, január 17-én megkezdődött a katonai 
offenzíva (a Sivatagi Vihar hadművelet). Az Egyesült feltétlen támadási szán
dékát az is jelezte, hogy a Sivatagi Vihar hadműveletet már jóval a diplomá
ciai lépések megtétele előtt elkezdték tervezni (1990. október elején).

A háború befejezése és konklúzió

Az ENSZ koalíció csapatai óriási technikai fölénnyel rendelkeztek az ira
ki hadsereggel szemben. A harcok általában nem a szokványos szárazföldi 
keretek között zajlottak a katonák között, inkább az koalíció távirányítással 
vezérelt lopakodókkal indított légicsapásai voltak a jellemzőek. Ezért az első 
öbölháborút gyakran nevezték „videojáték háborúnak” (Videogame War), 
amiről például a CNN csatorna folyamatosan élőben közvetített.
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 A technikai fölény meghozta az eredményét és február 26-ra felsza
badult Kuwait City. Az iraki hadsereg február 26-28 között vonult ki Kuva
itból, ezalatt számos olajkutat felgyújtottak, illetve olajfoltot idéztek elő a 
Perzsa-öbölben, ami természeti katasztrófához vezetett. Az iraki emlékezet
ben ez a három nap, mint a „halál útja” (Highway of Death) él, mert a vissza
vonuló katonák közül sokan elestek.

 Március 1-re az összes katona elhagyta Kuvaitot. George Bush úgy 
döntött, hogy Irak területén nem hajt végre további támadásokat, nem próbál
kozik az ország megszállásával. Fegyverszüneti megállapodást kötöttek és 
március 10-én a koalíció katonái elkezdték elhagyni a Perzsa-öblöt.

 Konklúzióként elmondhatjuk, hogy Glaspie félreérthető megnyilvá
nulása és a három elutasított iraki ajánlat elutasítása arra enged következtetni, 
hogy az USÁ-nak meg kellett szilárdítani befolyását a kuvaiti olaj készlet 
felett, ám nem támadta meg Irakot, hiszen egy erőskezű (ámbár kegyetlen és 
diktatórikus) vezetőre volt Iraknak szüksége, hogy a nyíltan nyugatellenes 
Iránnal szemben ellenpólust képviseljen. A törékeny erőegyensúly fenntar
tásának az is része volt, hogy az USA haditechnikája felvonultatásával de
monstrálja Irakkal szembeni katonai fölényét, ezzel elkerülve egy későbbi 
nyílt ellenszegülést.
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ÉREMKÉP ÉS PROPAGANDA A 
CSÁSZÁRI PÉNZEKEN171

Kuun Aladár
Debreceni Egyetem BTK Történelmi Intézet

Debrecen, Magyarország

Absztrakt

Bármily hihetetlen, a legolcsóbb propagandaeszközök egyikét a rómaiak ta
lálták fel.  Olyan olcsó, hogy noha sok pénz kell hozzá, mégsem került egyet
len fillérbe, pontosabban as-ba, semissis-be sem. Nem ők voltak feltétlenül 
az elsők, akik használták a propagandát, de kétségtelenül ők alkalmazták a 
legjobban egész idő alatt.  

Az ókorban nem voltak napilapok, amelyek a Római Birodalom minden 
pontjára eljutottak volna. A pénz azonban képes volt erre. Az új uralkodók rá
verették arcmásukat, nevüket, titulusaikat az újonnan kibocsátott pénzeikre. 

A római császárkorban a pénz nem csupán fizetőeszköz, hanem a politikai 
propaganda tudatosan alkalmazott eszköze. Ennek megfelelően mind az ér
mén lévő ábrázolás, mind a szöveg lehetett katonai vonatkozású: hirdethette 
a császár katonai erényeit, virtusát, de mindenekelőtt háborús győzelmeit, 
vagy ezen utóbbiak alkalmából tiszteleghetett a római fegyverek győzelmét 
biztosító isteneknek. 

Kulcsszavak: numizmatika, pénzverés, propaganda, római birodalom

171  A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság 
Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása 
és működtetése országos program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai 
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Bevezetés

A propaganda a latin propagare szóból ered, melynek jelentése: „ter-
jeszteni”. A propaganda célja az emberek véleményének befolyásolása, megy
győzése. Leggyakrabban a politikában használják, de egy termék, sport, vagy 
szemlélet (felfogás) népszerűsítésére is alkalmas.172 

Az ókorban is voltak a propagandára alkalmas eszközök, amelyek segítségé
vel sok dologról meggyőzték az embereket a birodalmak vezetői. Ebben segí
tett a fikció is: használták a vallást, az irodalmat, a pénzverést, az ikonográfiát 
és minden más művészeti ágat az emberek befolyásolására. Egy-egy császár 
például olyan jellemzőkkel látta el magát, amelyekkel isteni tulajdonsággal 
bíró személlyé vált. Ez jól nyomon követhető a pénzérméken: a legtöbb em
bert ugyanis ezzel lehetett elérni. Az istenként való ábrázolásokat tudatosan 
használták a propagandára a rómaiak az i.e. 1. századtól, röviddel később 
pedig a görögök is. A pénz mellett népszerű volt a köztéri szobrokkal való 
manipulálás is. Az alkotásokon egy-egy császárt isteni tulajdonságokkal áb
rázoltak. 

Az 5. századi nyugatrómai kormány készített olyan pénzeket, illetve 
más elit és nem elit tárgyakat, amelyekkel képesek voltak a társadalom em
lékezetét befolyásolni, illetve a látszatot fenntartani. Az alkalmazás később 
bővült pl. a dyptychonnal, vagy a kontorniát érmék megjelenésével. A pénzek 
és naptárak használatát a római központi irányítás tökéletesre fejlesztette az 
évszázadok alatt. 

A kereszténység újjáéledése a korai 4. században komplikálta a po
gány szimbolika addigi terjedését, amit a politikában alkalmaztak. A keresz
tény elemek és a hagyományos motívumok egymás mellett ingadoztak az 
állami és a birodalmi „támogatást” illetően. Nagy erőfeszítést tettek annak 
érdekében, hogy melyiket támogassák erőteljesebben. Ezen bonyodalmak 
kiváló alkalmat jelentettek a különböző hódítóknak, akik látszólagos birodal
mi trónkövetelők és bábcsászárok voltak. A nyugatrómai trón megszerzése 
érdekében különféle propagandisztikus eszközöket – elsősorban a pénzekre 
vert feliratokat – vetettek be, amivel a társadalom emlékezetét törekedtek 
befolyásolni.

172  Hannestad 1988, 7-8..
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Propaganda a pénzverésben

A császárkori érmék egy részét az igen nagyszámú helyi veretek te
szik ki, melyek főleg a görög városokból származnak. Másik részük a ró
mai állam által központilag készített arany, ezüst és bronz vereték. Ebben a 
korszakban a pénzérméknek mind az elő- mind a hátlapján igen változatos 
képtípusok és feliratok fordulnak elő. A különböző kulturális hagyományo
kat egyesítő, többnyelvű birodalomban ugyanis lehetetlen volt egységesített 
tömegtermelés.

Bármily hihetetlen, a legolcsóbb propagandaeszközök egyikét a ró
maiak találták fel.  Olyan olcsó, hogy noha sok pénz kell hozzá, mégsem 
került egyetlen fillérbe, pontosabban as-ba, semissis-be sem. Nem ők voltak 
feltétlenül az elsők, akik használták a propagandát, de kétségtelenül ők alkal
mazták a legjobban egész idő alatt.173  

Az ókorban nem voltak napilapok, amelyek a Római Birodalom min
den pontjára eljutottak volna. A pénz azonban képes volt erre. Az új ural
kodók ráverették arcmásukat, nevüket, titulusaikat az újonnan kibocsátott 
pénzeikre. 

A római császárkorban a pénz nem csupán fizetőeszköz, hanem a po
litikai propaganda tudatosan alkalmazott eszköze. Ennek megfelelően mind 
az érmén lévő ábrázolás, mind a szöveg lehetett katonai vonatkozású: hirdet
hette a császár katonai erényeit, virtusát, de mindenekelőtt háborús győzel
meit, vagy ezen utóbbiak alkalmából tiszteleghetett a római fegyverek győ
zelmét biztosító isteneknek. 

A feliratok többféle típusa kifejezetten katonai vonatkozású. Ilyenek 
lehettek pl. katonai diplomák (diploma militaris), téglabélyegek, kenyérbé
lyegek, katonai egyesületek szabályzatai, katonai tárgyak feliratai: csapat
testek jelvényei (bullae), parittyagolyók feliratai, vagy a tessarae militares, 
vagyis azok a táblák, amelyeken a jelszavakat illetve a parancsokat adta ki 
a császár. Katonák által vagy a katonák számára állított feliratok: pl. az ún. 
laterculi vagy latercula, vagy a sírkövek, oltárok, megtisztelő feliratok. 

De propaganda eszköznek számítottak még a régészeti feltárások 
objektumai: katonai létesítmények és egyéb építészeti emlékek; pl. táborok, 
Traianus oszlopa, Marcus Aurelius oszlopa, diadalívek, illetve az ezek ábrá
zolásai (pl. I. (Nagy) Constantinus diadalíve).

173  Sayles 2007, 217. o.
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A pénzkibocsátás, pénzverés császári hatáskörbe tartozó monopóli
umként a Római Birodalom területén azonos típusú érmék forgalmát eredmé
nyezte. Mivel a római pénz vásárlóértéke elméletileg a benne foglalt fém ér
tékétől függött, a kibocsátott érmék visszavonására, érvényességük lejártára 
soha nem került sor. Ugyanakkor az érmék felirata alapján, melyen a császár 
éppen érvényben lévő titulusát tüntették fel, a verés pontos időpontja évre 
(néha még kisebb időegységre is) meghatározható.

Az előlapok

Az előlapon általában – bizonyos kivételektől eltekintve – a pénz ve
retését elrendelő császár balra vagy jobbra néző, meglehetősen élethű, élet
korának változásait is követő profilja látható. A hátlapi ábrázolás kiválasztása 
viszont látszólag esetleges. A történelmi eseményekkel összevetve azonban 
gyakran tudatos, az embereket befolyásolni akaró képi megfogalmazást vagy 
megszemélyesítés fedezhető fel.

A motívumok kiválasztása a köztársaságkorban a tresviri aere argen-
to auro flando feriundo, azaz egy háromfős testület kezében volt, de az Au
gustus-korban már nem jelent meg a nevük az érméken. A kortársak szerint 
az uralkodó lett felelős az éremképek kiválasztásáért. Pl. Suetonius tudósít 
arról, hogy Augustus saját csillagképével, a capricornusszal (Bak csillagkép) 
díszítette ezüstpénzeit,174 illetve Nero Görögországból való visszatérése után 
kitharódosként (lantos) ábrázoltatta magát a pénzérméken.175 

RIC 78
Előlap: NERO CLAVDIVS CAESAR AVG GERMA

Hátlap: PONTIF MAX TR P IMP P P
174  Suetonius 1961, 30.2. 
175  Suetonius 1961, 20.3.
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Néhány motívum el sem képzelhető az uralkodó közvetlen befolyá
sa nélkül: pl. Claudius közvetlenül hatalomra lépése után pénzérméin IM
PER(ator) RECEPT(us) – PRAETOR(ianus) RECEPT(is)176 felirattal utalt 
trónra emelése körülményeire. (Őt ugyanis elődje megölése után a palotában 
egy függöny mögött találták meg a katonák, s császárrá választották. Ezután 
császárként az éves zsold ötszörösével jutalmazta meg a praetorianus gárda 
minden tagját). 

RIC I 29
Előlap: TI CLAVD CAESAR AVG P M TR P

Hátlap: PRAETOR RECEPT

Ebben az időben jelent meg a perszonifikációk egy sajátos típu
sa: Pax Augusta Claudiana (Victoria szárnyaival, Felicitas caduceusá-
val, Salus kígyójával és Pudor tartásában).

RIC I 9
Előlap: T CLAVD CAESAR AVG P M TR P

176  RIC II 29.
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Hátlap: PACI AVGVSTAE

Mivel a kibocsátott pénz elméletileg a (katonaság zsoldja révén) a 
legtávolabbi településekre is eljutott, a lakosság gyakran csak az éremképek 
változásaiból tudhatott meg egy-egy eseményt; olykor még a császár sze
mélyének változását is. Természetesen a hátlapi ábrázolások nem a tények 
pontos rögzítésére voltak alkalmasak, csak az események tendenciáira (pl. 
háborús veszély, területszerzés, békekötés reménye) vagy a császár szándé
kára (az általános béke és jólét biztosítása, ingyen gabonaosztás stb.) hívhat
ták fel a figyelmet. 

A késő római korra – bár a pénzverés szervezése az újabb, egy-egy 
területet hivatalosan ellátó verdék megindításával megváltozott – a hátlapi 
ábrázolások nagyon leegyszerűsödtek. Időben csak egy-egy típusra korláto
zódtak, s ezek propaganda értéke a megszokottá válásuk arányában csökkent. 

A császár fejét egészen az 5. század végéig minden esetben profil
ból ábrázolták (ez alól kivételt képezhettek az ajándékozás céljára készített, 
nem hivatalos fizetőeszköznek szánt, általában többszörös súlyú medallio
nok, azaz mai szóhasználattal emlékérmék). Igen gyakori a mellkép, maga a 
fej lehet fejdísz nélküli, illetve babérkoszorúval, sugárkoronával, diadémmal 
vagy sisakkal díszített.

A hátlapok

A hátoldalon ezzel szemben a „hírek” voltak. Barbara Levick a tö
megkommunikációs eszközökkel állította őket párhuzamba: az állandóan 
változó motívumok, a tömeges kibocsátás és a gyors terjedés ugyanis a biro
dalom központi információhordozóivá tette a pénzérméket. Ehhez hasonlóan 
jellemzik őket acta urbis-ként is. A képprogram értelmezhető úgy is, mint 
Res Gestae, maguk a veretek pedig mint a császár hivatalos publikációs esz
közei, (mivel az elő- és a hátoldal tematikája közvetlenül vonatkozik egymás
ra). Pl. előfordulnak aktuális külpolitikai események ábrázolásai az ezekre 
utaló feliratokkal.177

Felmerül a kérdés, hogy a tömegek megértették-e ezt a képprogra
mot. A pénzérmék ábrázolásai nem a birodalom lakosainak szóltak, hanem 
magának a képnyelvben járatos uralkodónak: szerinte a hivatalnokok, akik 
a motívumok kiválasztásával foglalkoztak, az új ábrázolásokkal elsősorban 
tiszteletüket fejezték ki.178

177  Levick 1982, 104.
178  Levick 1982, 106. 
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RIC II 569
Előlap:  IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P M TR P COS V P P

Hátlap: SPQR OPTIMO PRINCIPI

Számos példa található arra, hogy egy-egy éremkép vagy felirat nem 
magától az uralkodótól származott, hanem az éremverő hely kezdeményezé
sére jött létre. Ha egy motívum vagy titulus nem volt az uralkodó kedvére, 
korrigáltatta azt. Ez általában új császár hatalomra kerülésekor fordult elő, 
mert amikor már hosszabb ideig uralkodott valaki, az új éremterveket bemu
tatták neki, mielőtt elkezdték a pénzverést.179

RIC VI 33
Előlap:  IMP C M AVR SEV-ALEXANDER AVG

Hátlap: P M TR P  II COS PP

179  Levick 1982, 110.  
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Az érméken mind a képnek, mind az írásnak kommunikatív funkci
ója volt, hiszen mindenki láthatta és olvashatta. Bár a Római Birodalomban 
elsősorban a katonaság körében és a városokban tudtak olvasni, de a pénzér
mék feliratai a betűcsoportok gyakori ismétlődése folytán az írástudatlanok 
számára is azonosíthatók voltak. Ezenkívül ezek a feliratok – a pénzforga
lomból adódóan – a birodalom egész területén egyidejűleg olvashatók voltak.

A feliratok mellett a képnyelv is fontos szerepet játszott: az éremáb
rázolások megszilárdult ikonográfiájával konkrét közlésre törekedtek. A pén
zérme sajátossága, hogy szemlélője általában a tulajdonosa is egyben. Ennek 
megfelelően elképzelhető, hogy a különféle pénznemek ábrázolásai külön
böző társadalmi rétegekhez szóltak: így az aranypénzek elsősorban a szená
torokhoz és lovagokhoz, az ezüstpénzek a katonasághoz, a bronzok pedig a 
szegények szélesebb rétegéhez, illetve a plebshez. Míg a kisebb pénzérmékre 
általában konkrét események kerültek, az ezüst-, illetve aranypénzeken el
vontabb ábrázolásokat találunk, melyek már nem feltétlenül az uralkodó sze
mélyéhez kötődnek, hanem lehetnek erények ábrázolásai is.

Az új kiadású pénzérmékkel azonban elsősorban azok találkoztak, akiket az 
állam fizetett: katonák, állami hivatalnokok és Róma város lakói. Ezek az ér
mék aztán keveredtek a régebbi kiadásokkal, így a birodalom sok városának 
és falvának lakói mit sem tudtak az aktuális ábrázolásokról vagy komplex 
képprogramokról.180

Az éremveretek ábrázolásai között gyakran összefüggés volt, mert 
meghatározott képprogramot követtek. Ebből azonban a kortársak nem sokat 
észleltek, ugyanis a régi és az új pénzérmék együtt voltak forgalomban. Az 
ábrázolásokban rejlő propaganda inkább a történészek számára rekonstruál
ható, s ezáltal a pénzérmék a kutatás elsődleges forrásainak tekinthetők.181

Az. 5. századi római pénzrendszer

Itt szeretnék kitérni a késő római pénzrendszerre. A pénz értékőrző 
funkciójából kiindulva kimutatható, hogy a 4. századi infláció kevésbé volt 
olyan súlyos, mint a 3. századi pénzügyi összeomlás. A pénzügyi rendszer a 
4. században fennmaradt. A Római Birodalom szakított a bimetallizmussal, 
amelynek uralkodó nemesféme az ezüst volt, s áttért az aranyalapú pénzrend
180  Levick 1982, 114.
181  Levick 1982, 118. 
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szerre. Ezáltal megteremtette a stabilan magas értékű pénznemet, a solidust. 
A solidus megteremtése révén az arany nem esett áldozatul leértékelésnek. 
Andrew Burnett úgy véli, hogy az állam által fizetett rétegek eshettek leg
könnyebben az infláció áldozatául, s ezért ők előnyben részesítették a termé
szetbeni adóbehajtást és fizetést.182 

Az 5. században többféle pénz is forgalomban volt. A pénzreformok 
ellenére az ezüstpénz értéke folyamatosan ingadozott, ezért nem szívesen 
használták. Az infláció is a legkisebb címleteket sújtotta legjobban. Ugyan
akkor a nagy létszámú hadsereg zsoldjának fizetésére és ellátására értékálló 
pénzre volt szükség, amely nem vesztett az értékéből ebben a gyenge gazda
sági helyzetben sem. Különösképpen vonatkozik ez a mind nagyobb számban 
alkalmazott barbár szövetséges csapatokra, melyek fejedelmeinek hűségét 
elsősorban hatalmas aranykészletekkel tudták megvásárolni. Számukra az 
ezüst és bronz pénzeknek már nem volt értéke. Az aranypénzeket hamisítani 
is nehezebb volt. 

RIC X 2010
D N PLA VALENTI-NIANVS PF AVG

VICTORI-A AVGGG

Az arany pénzek elterjedésének másik oka, hogy ezekkel vásárolták 
meg a békét. Az 5. századi Pannoniából származó kincsleletek többsége olyan 
arany solidus, amelyet III. Valentinianus veretett az oda betörő, betelepedő, 
vagy betelepített barbárok jóindulatának megnyerésére. Vagyis a rómaiak 
arany pénzekkel vásárolták meg sok esetben a békét a barbároktól. III. Valen

182  Burnett 1987, 105.
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tinianus idején kezdetben még főleg a hunoktól. Ilyen körülmények között 
a nyugati gót és a hun hadisarcok az 5. században valóban gazdasági bukás 
útjába sodorták a nyugatrómai államháztartást. A 440-es évekre az adózok 
teljesen kimerült állapotba kerültek a sorozatos adóemelések és sarcfizetések 
miatt. III. Valentinianus a rendes adókat is alig tudta beszedni, és kénytelen 
volt minden további megterhelésről lemondani.183 A Nyugatrómai Birodalom 
utolsó időszakában még a legfontosabb határszakaszok erődjeinek zsoldellá
tása is teljesen kimaradt. A központi adózás és a magánszolgáltatások egyi
dejű súlyosbodása a termelés viszonylagos csökkenéséhez vezetett. Ennek 
során a birodalmi aranyállomány egyre jelentősebb része koncentrálódott a 
nagybirtokos uralkodó osztály kezében. Ez a folyamat Nyugaton - főleg III. 
Valentinianus idején -, ahol az állami bevételek kevésbé támaszkodhattak 
fejlett manufaktúrákra, a kisiparra és kereskedelemre és ahol egyébként is 
az extenzív agrártermelés volt uralkodó, gyorsan felőrölte az államszervezet 
gazdasági teljesítőképességét. 

RIC X 2048
D N PLA VALENTINIANVS PF AVG

VICTORIA AVGOSTORVM – 
VOT X / MVLT XX

Ha a kincstárba nem folyt be kellő mennyiségű aranypénz, akkor az 
állam inkább a terményadót és az állami közmunkákat részesítette előnyben. 
Mivel az egyéb fémpénz-típusok visszaáramlása a kincstárba tovább gerjesz
tette volna az inflációt. Ez nem jelentette szükségképpen a birodalmi kereske
delmi- illetve pénzforgalom hanyatlását, ugyanis a vagyonos osztály jelentős 
arannyal táplálta a kereskedelmi forgalmat és spekulációit.184 
183  Várady 1961, 115. 
184  Várady 1961, 119.
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Összegzés

Az aranypénzeknek azonban volt még egy oka is, ami elősegítette, 
hogy az egyik legtöbb fajta ebből az időből származzon. A pénzek töltötték 
be ebben az időben a korabeli hírközlés szerepét, amivel a császári bürokrácia 
előszeretettel élt. Ugyanis a pénz volt az egyetlen olyan eszköz, amely gyor
san és könnyedén eljutott a Birodalom minden szegletébe. Így propaganda 
szerepet is betöltött: miután erről értesültek a lakók, hogy mi történik az ál
lam területén. Szinte minden fontosabb – de sokszor még a jelentéktelenebb 
ügyeket is – megörökítették a pénzek hátlapjain. 
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TELEPÜLÉSKÖZI KAPCSOLATOK A 
RÓMAI BIRODALOMBAN AQUILEIA 
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Absztrakt

Tanulmányomban kutatásom kezdeti szakaszának eredményeit mu
tatom be. Aquileia városát Kr.e. 181-ben alapították. Később a Római Bi
rodalom egyik legnagyobb városává vált olyannyira, hogy Marcus Aurelius 
uralkodására lakosainak száma meghaladta a százezer főt. A folyamatosan 
prosperáló colonia az egyik legfontosabb csomóponttá, kereskedelmi köz
ponttá vált. Ebből kiindulva azt lehet feltételezni, hogy széles körű kap
csolatokkal rendelkezett birodalom szerte. Vizsgálatom középpontjában a 
településközi kapcsolatok állnak és az, hogy az ókori irodalmi és feliratos 
források alapján valóban olyan kiterjedt kapcsolathálózattal rendelkezett-e, 
mint ahogy azt feltételezni lehet? Fő forrásként eddig Sztrabón és Titus Livus 
írásait használtam. A feliratok a Salzburgi Egyetem Ubi Erat Lupa nevű digi
tális adatbázisából származnak.

Kulcsszavak: Aquileia, Róma, colonia, településközi kapcsolatok, feliratok
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Módszertan és források

A települések közötti gazdasági, társadalmi kapcsolatok vizsgálata 
a múlt évezred második felében vett új lendületet (SZILÁGYI, 2013. 45), 
amelynek középpontjába nagyrészt a modern kori falvak kerültek. Egy ókori 
település kapcsolatainak feltárásához segítségül kell hívni a történeti földrajz 
és településföldrajz eszköztárát is. A településföldrajz „a települések kiala-
kulásával, térbeli elhelyezkedésével, a települések között kialakuló térkap-
csolatokkal, a települések fejlődésének és belső szerkezetének vizsgálatával 
foglalkozik”(SZŰCSNÉ-SZŰCS 2007. 5). Az ókor történetét kutatóknak kis
sé nehezebb dolguk van, lévén nem állnak rendelkezésre statisztikai vagy 
pontos demográfiai adatok. Esetünkben a fő forrásokat egy Kr.e. 1. századi 
történetíró munkája (Titus Livius: Ab urbe condita), s egy vele kortárs föld
rajzi író műve (Sztrabón: Geógraphika) valamint a feliratok adják. A Római 
Birodalomra viszonylag sűrű városhálózat jellemző. Az elemzés tárgya egy 
ebbe a városhálózatba a Kr.e. 2. században bekapcsolódott Észak-itáliai vá
ros, Aquileia. A kutatás jelenlegi, kezdeti fázisa arra ad lehetőséget, hogy a 
település laterális (oldalirányú, kölcsönös függés) kapcsolatait (SZILÁGYI 
2013. 46) vizsgáljuk meg. A jogi státuszból fakadó hierarchikus viszonyok 
elemzéséhez és a pontos kronológiai keretek meghúzásához jelenleg még 
nem áll rendelkezésre elég forrás.

 
A város története és kapcsolatai

A II. pun háború tapasztalatai alapján Rómának egyrészt szembe 
kellett néznie azzal a kérdéssel, miképpen biztosíthatja Itália északi határa
it, másrészt foglalkoznia kellett az alig két évtizede meghódított Pó-síkság 
viszonyainak rendezésével. A helyzet megoldását a városalapításban látták. 
A senatus fellépésének köszönhetően az Alpok és az Appenninek közé eső 
területeken Kr.e. 190 és 187 között 8 új coloniát hoztak létre (GARGOLA 
2006, 156). A köztársaság idején alapított coloniákat legnagyobb részt kato
nai okokból alapították (Vö. SALMON, 1936. 51). Ez a kolonizációs hullám 
több mint 50000 telepest és családját érintette.

Aquileia városát Kr.e. 181-ben alapították a birodalom északkele
ti határán, a Natisón folyó partján (az alapítás részleteiről bővebben: Liv. 
39.55). Aquileiát latin coloniaként hozták létre, amelyek esetében a telepe
sek a deductio után megszűntek Róma polgárának lenni, viszont nagyobb 
fokú helyi autonómiát élveztek. Verhettek saját pénzt, választhattak saját ma-
gistratusokat, a lakosság számához képest arányosan meghatározott számú 
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katonát kellett adnia a hadseregbe (Lsd. PATTERSON, 2006. 608). Annak 
ellenére, hogy elvesztették római polgárjogukat, a ius migrandival vissza
kaphatták azt. 

Aquileia jelentősége már a colonusok számában és a számukra ki
osztott föld nagyságában is megmutatkozik. Háromezernél több szabad férfi 
lakossal jött létre a város. Livius így ír erről: „Ebben az évben alapították a 
gallusok területén Aquileia coloniát. Itt háromezer gyalogos katona kapott 
egyenként ötven iugerum földet, a centuriók százat, a lovagok száznegyve-
net” (Liv. 40.34). Ezzel szemben például a Kr.e. 183-ban polgári coloniaként 
alapított Saturnia, Parma és Mutina városában csupán 10, 8 vagy 5 iugerum 
földet kaptak a colonusok. (SALMON, 1936. 65).  Kr.e. 169-ben még 1500 
családot telepítettek a városba, hogy problémamentesen tudja ellátni quasi 
határvédő feladatait (Liv. 43.1.; 43.17). A város hamar növekedésnek indult: 
Augustus idejére a fizikai kiterjedése elérte a 70 ha-t, a Kr.u. 3. századra 
pedig már a 100 ha-t (DE LIGT, 2012. 265). Később a Római Birodalom 
egyik legnagyobb városává vált olyannyira, hogy Marcus Aurelius uralkodá
sára lakosainak száma meghaladta a százezer főt. A coloniák létrehozásával 
együtt fejlesztették a római úthálózatot (PATTERSON, 2006. 608). Aquileia 
jelentőségét jól példázza, hogy már Kr.e. 173-ban része lett a birodalmi út
hálózatnak (Sztrab. C 217, 5.1.11). Mócsy András világít rá, hogy a coloniát 
nem csupán az esetleges gall betörések megakadályozásának érdekében hoz
ták létre. Álláspontja, hogy Róma így akart közelebb kerülni a Noricumban 
(mai Ausztria) található természeti kincsekhez (MÓCSY, 1974. 33). A folya
matosan prosperáló város az egyik legfontosabb csomóponttá, kereskedelmi 
központtá vált; innen szállították a noricumi vasat, ezüstöt, és innen szervez
ték Északkelet-Itália és az északkeleti Alpok kereskedelmét (MÓCSY, 1974. 
33). Több császár is személyesen megfordult a városban (Suet. Aug. 20; Tib. 
7). A Kr.u. 4. század végén Ausonius a kilenc legnagyobb város közé sorolta 
(Ausonius: Ordo urbium nobilium IX), sőt mi több, Constantinus uralkodása 
alatt császári palota is működött a városban (COOLEY-MITCHELL-SAL
WAY, 2007. 205), amiről egy felirat is tanúskodik (CIL 05. 8269 / AE 1984, 
434 / Lupa 14422).

Sztrabón Geógraphikájában részletesen ír a kereskedelmi termékek
ről és a terület körül lakó idegen törzsekről (C 214, 5.1.9; C 217, 5.1.11-12). 
Korábbi elemzések bebizonyították, hogy az Aquileia – Tergeste – Ocra át
kelő – Nauportus – Pannonia vonal fontos kereskedelmi útvonal volt. A Pan
noniában talált késő köztársaságkori érmék alapján egy másik, Aquileiából 
induló, Nauportuson keresztülmenő Sisciába majd a Duna alsó szakaszára 
vezető útvonalat is rekonstruálhatunk (DZINO, 2010. 71). Leírja továbbá, 
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hogy a hegyvidéken földművelésre alkalmas területek és jól megművelt völ
gyek vannak (a hegycsúcsok lakóiról és kereskedelmi termékekről: C 206-
208, 4.6.8 – 11). A colonusoknak kiosztott földeket a város korai időszakában 
elsősorban állattenyésztésre használták. Ezt alátámasztja, hogy az első szá
zadban még Aquileia importál bort, a köztársaság utolsó évtizedeiben viszont 
már exportált (DE LIGT, 2012. 14). Tehát a bor és mellette az olaj az egyik 
fő exportcikké vált. Elsősorban Illyricumba és a dunai térségbe szállították, 
cserébe rabszolgált, bőrt és marhát importáltak. A görög szerző bemutatja a 
Natisónt is (C 214; 5.1.8). A folyó útvonalán régészeti feltárások során rá
találtak kikötők, vagy inkább egyfajta kirakodási pontok maradványaira is 
(GARNSEY, 1998. 51). Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy az irodalmi 
források – bár csak elszórt adatok révén – egy pezsgő társadalmi és gazdasági 
életet élő városról számolnak be.

Az eddig felvázolt kép árnyalását a régészeti leletek mellett a feliratos 
források teszik lehetővé. Első lépésként a Salzburgi Egyetemen létrehozott 
Ubi Erat Lupa adatbázist használtam fel a feliratok összegyűjtésére. Az adat
bázisban 2987 olyan felirat vagy töredék található, amit Aquileia területén 
tártak fel. Ebből 86 olyan feliratot sikerült találni, amely másik területet vagy 
települést említ. Ezekből a kutatás jelenlegi kezdeti fázisában 30-at vizsgál
tam meg közelebbről, a többi esetben a terület vagy a település említése már 
első olvasásra sem volt jelentős a településközi kapcsolatok elemzéséhez. A 
katonai feliratok nem képezték az elemzés tárgyát, csupán példaként mutatok 
be egyet részletesebben.

A megvizsgált feliratok tizenkét különböző várost említenek meg. 
Ezekből a többi városhoz viszonyítva Róma jelenik meg legtöbbször, ami 
nem meglepő birodalomigazgatási funkcióját tekintve. Hozzá kell tenni azt 
is, hogy a kiépített úthálózatnak köszönhetően biztosítva volt az összekötteté
se az Imperium többi részével, így például a légvonalban megközelítőleg 440 
kilométerre fekvő Aquileiába is könnyen el lehetett jutni. 

A feliratos forrásokon megjelenő városok legnagyobbrészt a kör
nyékbeli, közel fekvő területeken találhatóak, mint például Altinum, Ateste, 
Patavium vagy Tergeste. A colonia kapcsolathálója az eddig feldolgozott for
rások alapján leginkább egy kb. 435-440 kilométer sugarú körön belül mo
zog. Aquileiától talán a legtávolabb eső megjelenő települések maga a fővá
ros és Vienna, egy mai Dél-Franciaországban található város (Inscr.Aqu 02, 
2744). Ez utóbbi megközelítőleg 660 kilométerre fekszik Aquileiától.

A területek esetében ugyanez a tendencia már nem mondató el. A 
feliratokon távolabbi vidékék is megjelennek, mint például Hispania, Aqui
tania vagy Syria. Ezek túlnyomórészt egy tisztség (pl.: praetor, legatus) vagy 
egy-egy legio aktuális állomáshelyeként tűnnek fel (pl.: CIL 05, 01090; Inscr.
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Aqu. 01, 00265; CIL 05, 00810; Inscr.Aqu. 01, 00499). 
Elsőként a fentebb említett katonai felirattal érdemes kezdeni. D(is) 

M(anibus) / Val(erius) Longinianus / vixit annos XLV / militavit optio leg(io-
nis) / XI Clau(diae) ann(os) XV centurio / ord(inarius) ann(os) VI natus is 
M(oe)si(a) / inferiore castellum Abritanorum (CIL 05, 00942 / Lupa 17094). 
Egy veterán katona sírfelirata ez, aki fél életét katonáskodással töltötte, majd 
végül Aquileiában halt meg, az Kr.u. 1. században. 45 évet élt, a 11. legio 
Claudiában szolgált, 15 évig optio legionis 6 évig pedig centurio ordinarius 
volt. Moesia inferiorban született a Castellum Abritanorumban, ami egy ka
tonai tábor volt a mai Bulgária területén. A feliratból nem következtethetünk 
arra, hogy a két település között szerves kapcsolat lett volna. Az tűnik való
színűsíthetőnek, hogy Longinianus miután leszerelt, Aquileiában telepedett 
le, és később itt is halt meg. Ez egy olyan példa, ami megmutatja, hogy a 
feliratokon megjelenő település- és területnevek sok esetben nem adtak vá
laszt a vizsgált kérdésre (ehhez hasonló példák: Inscr.Aqu 02, 2803; CIL 05, 
00892; CIL 05, 00932).

A következő felirat egy rabszolgának állít emléket. D(is) M(anibus) 
/ Philagrypno / Aug(usti) vern(ae) ex kap(ite) / Africaes qui vix(it) / ann(is) 
XXII mens(ibus) VIII / dieb(us) XXV Heliodo/rus unctor ad / kaput Africaes / 
bene merenti / fecit (CIL 05, 01039 / Lupa 14398). Philagrypnus emlékének, 
aki a császár házában született rabszolga a Caput Africae-ből, aki 22 évet 8 
hónapot és 25 napot élt. Heliodorus a rabszolgák iskolájának masszőre állí
totta rabszolgatársának.

A Caput Africae egyfajta rabszolgaiskola volt Róma II. kerületében. 
Ide jelen esetben egy, a császári udvarban született rabszolgafiút küldtek el 
tanulni. Ún. paedagogoi oktatták a gyermekeket. Ők többnyire felszabadított 
rabszolgák voltak. (Lsd. CIL 06, 1052).  A fiatalok 6-8 évet töltöttek el itt, 
majd 18 éves korukban „munkába álltak”. A tanodában megtanultak a fiúk 
írni-olvasni latin és görög nyelven, alapvető matematikai tudásra is szert tet
tek, hogy később képesek legyenek ellátni a könyveléseket vagy elvégezni 
egy villa adminisztrációs feladatait. Az elméleti oktatás mellett minden bi
zonnyal fizikai képzésben is részesültek. Részben talán azért is volt szükség 
masszőrre, hogy egészségesen tartsák a tanulókat. Az eltöltött évek alatt jó 
kapcsolat alakult ki a tanárok és diákok között, erre bizonyíték, hogy számos 
olyan feliratot ismerünk, amelyeket az egyes diákok állítottak tanáraiknak 
vagy fordítva. A fenti feliratot egy masszőr állította az elhunytnak (MOH
LER, 1940. 271-277). Az itt tanuló fiúk – jogi helyzetüktől függetlenül – elit 
nevelést kaptak, nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy ők később a császári 
udvarban szolgáltak. A felirat állításának ideje Kr.u. 161-169 közé tehető. 
Az első markomann háború során a város Kr.u. 167-ben ostrom alá került és 
egy része elpusztult. Marcus Aurelius Kr.u. 168-ban a Birodalom egyik fő 
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védőbástyájává tette az északi és keleti barbárok ellen. A császárság korában 
a hadsereg gyakori gyülekezőhelye volt a colonia. Valószínűsíthető, hogy a 
két rabszolga egyfajta császári kihelyezett főhadiszálláson szolgálhatott.

Az utolsó bemutatásra szánt felirat a már említett kereskedelemhez 
kapcsolódik.

C(aio) Licinio C(ai) l(iberto) / P(h)ilomuso / merkatori(!) Trans/al-
pino / C(aius) Licinius Andero l(ibertus) vivos(!) fecit sibi / et patrono loc(us) 
/ p(edum) q(uadratorum) XVI (AE 1994, 00671 / Lupa 16907). A felirat ke
letkezésének időpontja Kr.e. 25 és Kr.e. 1 közé tehető. Ekkorra már megerő
södött, a kezdeti nehézségek után virágzásnak indult a város.  A fenti felirat 
is aktív kereskedelemről tanúskodik, információt kapunk egy Alpokon túli 
kereskedőről. Pontosan nem tudjuk, hogy melyik város lakosa lehetett az il
lető, feltehetőleg Aquileiában volt tevékenységének egyik központja. A Tran-
salpino kitétel megerősíti Sztrabón és Mócsy András érvelését. A kereskedő 
maga is felszabadított, akinek egy saját libertusa állított feliratot. A neveik 
Philomusus és az Andero is alacsony társadalmi státuszra utalnak. Továb
bi néhány példa hasonlóan a kereskedelemhez kapcsolódó feliratok közül: 
Inscr.Aqu 01, 00148; Inscr.Aqu 01, 00718.

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy Aquileia kiemelkedő fontos
sággal bírt a birodalom számára. A korai időken elsősorban határvédelmi 
funkciót töltött be, később azonban kereskedelmi központtá vált. A feldol
gozott feliratok alapján a gazdasági élet legnagyobb része város környékére 
koncentrálódott. Az irodalmi források általános információkat adnak a co
lonia életéről, melyet a feliratos anyag segítségével konkrét adatokkal lehet 
kiegészíteni. A kutatás kezdeti szakaszában megvizsgált feliratok zömét rab
szolgák, felszabadított rabszolgák vagy katonák állították. Ez torzítja a felvá
zolható képet és további aprólékos elemzést tesz szükségessé, melynek végén 
aránylag pontos kép tárulhat elénk a colonia laterális kapcsolatait illetően.

Hivatkozások

AE = L’Année épigraphique
CIL =  ed.: T. Mommsen, Corpus Inscriptionum Latinarum Vol. V. Inscrip
tiones regionis Italiae decimae. 1872.
InscAqu = J.B. Brusin, Inscriptiones Aquileiae I-III. Udine 1991/93.
Lupa = Ubi Erat Lupa
Cooley, Alison E.; Mitchell, Stephen; Salway, Benet. 2007. Roman Inscrip
tions 2001-2005. The Journal of Roman Studies 97: 176-263.



218

De Ligt, Luuk. 2012. Peasants, Citizens and Soldiers: Studies in the Demog-
raphic History of Roman Italy 225BC-AD100. Cambridge University Press.
Dzino, Danijel. 2010. Illyricum in Roman Politics 229 BC-AD 68. Cambridge 
University Press.
Gargola, Daniel J. 2006. The Mediterranean empire (264-134). In: Nathan 
Rosenstein, Robert Orstein-Marx eds. A Companion to the Roman Republic. 
Blackwell Publishing Ltd. 147-167.
Garnsey, Peter. 1998. Cities, Peasants and Food in Classical Antiquity: Es-
says in Social and Economic History. Cambridge University Press.
Mócsy, András. 1974. Pannonia a korai császárság idején. Akadémiai Ki
adó, Budapest.
Mohler, S. L. 1940. Slave Education in the Roman Empire. Transactions and 
Proceedings of the American Philological Association 71: 206-280.
Patterson, John R. 2006. Rome and Italy. In: Nathan Rosenstein, Robert or
stein-Marx eds. A Companion to the Roman Republic. Blackwell Publishing 
Ltd. 606-625.
Salmon, E.T. 1936. Roman Colonisation from the Second Punic War to the 
Gracchi. The Jorunal of Roman Studies 26(1): 47-67.
Szilágyi, Zsolt. 2013. A sárréti falvak laterális kapcsolathálója 1925-ben. In: 
Pallai László szerk. Vidék és város. Ellentétek és kölcsönhatások a 20. Száza-
di Magyarországon. Hajdúnánás. 
Szűcsné Kerti, Anita; Szűcs, István. 2007. Településföldrajz. Debrecen.



219

CASES OF AVAR AGE 
ARTIFICIAL CRANIAL 

DEFORMATION 
IN THE TISZÁNTÚL REGION

Anett Miháczi-Pálfi
Institute of Archaeology, Research Centre for the Humanities, 

Hungarian Academy of Sciences
Szeged, Hungary

Abstract

The archaeological sites presented in my paper clearly indicate that the 
custom of the artificial cranial deformation, which was so widespread in the  
5–6th centuries AD did not disappear entirely after the fall of the Hunnic Empire 
and the Gepid Kingdom. Based on the research of the anthropological and the 
archaeological data I can assume the survival of the previous communities 
to the Avar Age at some sites. But at other sites the survival can definitely 
be excluded. Determination of social status of the people with artificially 
deformed skulls and indication of survival of these population remains a 
challenging task.

Keywords: Avar Age, Tiszántúl region, Artificial cranial deformation, 
Question of survival, Determination of social status
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Introduction

In this current paper Avar Age burial sites are analyzed from the Tiszántúl 
region (area beyond of the Tisza river) that contained artificially deformed 
skulls. The work is mainly intended to raise questions in this topic and to 
clarify the sometimes arguable data in the literature. The aim of my work was 
to revise all the published Avar Age graves with artificially deformed skulls 
and to process the unpublished cases from the viewpoint of archaeology 
and anthropology. I would like to thank anthropologists A. Marcsik and Zs. 
Bereczki for their support and advice.

Cases with artificially deformed skulls in the Avar Age

Most of the Avar Age burials are located in the Tiszántúl region (Figure 1), 
there is none from the Duna-Tisza köz (region between the Danube and 
Tisza rivers) and only two archaeological sites are known from the Dunántúl 
(Transdanubia) region (Kiszely 1978). 

The absence of sites with artificially deformed skulls in regions other 
than the Tiszántúl is linked with the deficiency of research. Therefore it would 
be necessary to lay bigger emphasis on the study of different regions in the 
Carpathian Basin from the viewpoint of artificial cranial deformation.



221

Figure 1. The location of Avar Age sites with artificially deformed skulls

(sites: 1. Ároktő, Csík-gát, 2. Hajdúnánás–Fürj halom járás, 3. Kiszombor–B, 
Kiszombor–F, Kiszombor–O, 4. Maroslele–Gyűrűs, 5. Pitvaros–Víztározó, 6. 

Sövényháza–Kőtörés halom,  
7. Szegvár–Oromdűlő,8. Szőreg–Téglagyár, 9. Tiszavasvári–Petőfi u. 49.)



222

Site and grave 
No.

Orien-
tation Gender Age at 

death
Type of 

deformation
Taxonomic 

type Dating References

Ároktő–Csík-
gát, 36 no data male 40–80 slightly 

deformed – Late Avar 
Age

Kővári–
Szathmáry 2003

Ároktő–Csík-
gát, 53 no data child 1–2 slightly 

deformed – Late Avar 
Age

Kővári–
Szathmáry 2003

Ároktő–Csík-
gát, 69 no data male? 19–28 slightly 

deformed – 9th 
century

Kővári–
Szathmáry 2003

Ároktő–Csík-
gát, 77 no data female 66–75

slightly 
deformed?
trepanation

– Late Avar 
Age

Kővári–
Szathmáry 2003

Ároktő–Csík-
gát, 93 no data child 1–2 frontally 

deformed –
Early 

Avar Age
Kővári–

Szathmáry 2003

Ároktő–Csík-
gát, 106 no data female 25–34 slightly 

deformed? –
Late Avar 

Age
Kővári–

Szathmáry 2003

Ároktő–Csík-
gát, 174 no data male 40–80 slightly 

deformed – Late Avar 
Age

Kővári–
Szathmáry 2003

Hajdúnánás–
Fürj halom 

járás, 6
N–S male 35–50 heavily 

deformed – Middle 
Avar Age

Hajdu et al 
2009

Rácz–Szenthe 
2009

Kiszombor–B, 
141 E–W child 8–9 heavily 

deformed – Early 
Avar Age

Bereczki oral 
information

Kiszombor–B, 
234 E–W female 30–35

double 
fronto-

occipitalis
heavily 

deformed

mongolid Early 
Avar Age

Bartucz 1936
Török 1936
Bereczki–

Marcsik 2006

Kiszombor–F, 
16 no data female 20–40 slightly 

deformed mongolid Late Avar 
Age

Bereczki–
Marcsik 2005

Kiszombor–O, 
4 E–W child Inf.II. slightly 

deformed

medi-
terranoid, 
mongolid

Early 
Avar Age

Apor– 
Rosztóczy 1939

Csallány 
1939

Pitvaros–
Víztározó, 72

NNW–
SSE male 40–60 slightly 

deformed – Late Avar 
Age

Bende 
2000

Molnár 
2000

Figure 2. The certain cases with artificially deformed skulls in the Avar Age from 
the Tiszántúl
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In the course of the examinations 25 burials from 13 Avar Age sites were 
recorded in the Tiszántúl region, besides the already known 32 female graves 
from the extraordinary site of Szegvár–Oromdűlő (Fóthi and Lőrinczy 2000).  
From the 25 cases I had to exclude 12 uncertain cases from 8 sites, so 
altogether 13 certain cases from 6 sites were appropriate for study. This paper 
is also intended to present data of these cases (Figure 2).

Artificial cranial deformation appeared in equal proportions regarding 
gender (males, females and children: 5-4-4) and age at death (Figure 3). 

Figure 3. Gender and age at death of the individuals  
with artificial cranial deformation

With the help of Zs. Bereczki I identified 2 groups within these 13 cases,  
i.e. the heavily deformed (4 cases) and the slightly deformed (9 cases) skulls. 
The heavily deformed skulls definitely show the artificial cranial deformation. 
Although the bandages caused unambiguous flattening on the skulls, there are 
no dimensional alterations on them (Zs. Bereczki’s oral information). 

Figure 4. Skulls with artificial cranial deformation from the site of  
Kiszombor–B, graves 141 and 234 (Photos by Zs. Bereczki)
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Question of survival/continuity

Since the number of cases is relatively low, the circumstances of the 
development of the Avar Age habit of artificial cranial deformation are 
ambiguous. It seems so that the habit of the artificial cranial deformation that 
was rather frequent in the 5–6th centuries AD, appeared in the Avar Age as a 
result of an extraneous effect. 

Regarding the site of Hajdúnánás–Fürj halom járás T. Hajdu and his  
co-authors reject the possibility that the artificial cranial deformation would 
show the survival of the Gepids to the Middle Avar Age in the local population 
(Hajdu et al 2010). Contrary to those aforementioned, I. Kővári and L. 
Szathmáry presume that the population from the 5th century site of Ároktő–
Csík-gát survived to the Early Avar Age (Kővári and Szathmáry 2003).  
Regarding the site of Kiszombor–B similarity was found between the 
deformed skulls of the earlier Gepid burials and those of the Avar Ages in the 
type and the method of deformation (Zs. Bereczki’s oral information). Based 
on the current data available one could hypothesize that a certain type of 
heavy deformation is a signal of Gepid survival, in my opinion more research 
is needed to allow such statements.

Determination of social status

Determination of social status is just as problematic as the question of survival 
is. Although most of the anthropological and archaeological literature state 
that artificial cranial deformation usually represents higher social status, on 
the basis of the current archaeological finds I can see the opposite. In most of 
the archaeological sites and graves of individuals with artificially deformed 
skulls usually there are only simple grave goods (e. g.: iron buckle or knife, 
spindle-whorl, etc.). No elaborate pieces from precious metals or other high-
value material or special burial customs were found that could imply higher 
social status. Even though a lot of burials were disturbed and robbed and 
certainly there are some exceptions (for example at site of Pitvaros–Víztározó 
in grave 72 iron buckle and mounts inlayed with silver and copper were 
found), the majority of these graves are poorly furnished.

However if I compare the graves with and without artificially deformed 
skulls from the same site, I can clearly see that the burials generally do not 
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diverge from each other, they do not show neither higher nor lower social 
status than the graves of non-deformed individuals. However, this question 
cannot be correctly answered at the moment since some archaeological sites 
were not published yet or sometimes the anthropological data are missing. 
Hopefully the shortage of data will soon disappear in the future and we can 
get nearer to the solution of this problem.
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A PALESZTIN ÁLLAMISÁG 
KÉRDÉSE A PALESZTIN 

DIASZPÓRÁK 
HELYZETÉNEK TÜKRÉBEN

Mousa Aida Zsófia

Absztrakt

Tanulmányomban a modernkori diaszpórák államalapításban betöltött szere
pét kívánom bemutatni a palesztin közösség példáján keresztül. Az UNRWA 
adatai szerint 6,7 millió palesztin él a történelmi Palesztinán kívül. Ezzel a 
palesztin menekültügy az egyik legtöbb embert érintő menekültkérdés. A pa
lesztin menekültek helyzete szerves része az izraeli-palesztin konfliktusnak, 
valamint a palesztin államiság problematikájának. Tanulmányom célja, hogy 
bemutassa a palesztin diaszpóra kiemelkedő szerepét a palesztin nemzeti 
mozgalomban és az államalapításban.

Kulcsszavak: diaszpóra, Közel-Kelet, Palesztina, nacionalizmus, Izrael
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Bevezetés

„Our name was born in exile”(Fawaz Turki)

.A diaszpóra-politika az utóbbi évtizedekben egyre fontosabb szere
pet tölt be az államok életében. Ebből a szempontból érdemes olyan közös
ségeket megvizsgálni, amelyek esetében a nemzeti karakter vagy az állami
ság magva nem az anyaország társadalmához, hanem inkább a diaszpórához 
köthető. A palesztin diaszpórák államalapításban betöltött szerepét annak 
ellenére tartom kiemelkedőnek, hogy a palesztin állam tekintetében olyan ál
lamiságról beszélünk, amely mind a mai napig nem jött létre. Hipotézisem, 
hogy a palesztin diaszpórák kiemelkedő szerepet töltöttek és töltenek be az 
állam jelenlegi struktúrájában és palesztin nemzeti mozgalomban, jelentős 
mértékben határozták meg a palesztin nemzeti identitás karakterét. Összessé
gében a palesztin államiság és nemzeti identitás legfőbb karakterjegyei nem 
a palesztin területeken, hanem sokkal inkább a menekülttáborokban vagy épp 
az amerikai palesztin diaszpóra körében jöttek létre. Ebben ragadható meg 
ennek a kérdéskörnek a paradoxonja is, hiszen annak ellenére, hogy a pa
lesztin véleményformáló elit, amely mind az állam, mind a nemzeti identitás 
karakterét formálta, a palesztin menekültkérdés megoldatlansága miatt mind 
a mai napig nem térhetett vissza arra a területre, amelyet hazájának tart.

A Palesztin Menekültkérdés

A palesztin diaszpórák kérdése szervesen összefügg a palesztin me
nekültkérdéssel. A palesztin menekültek jövője az izraeli-palesztin konfliktus 
megoldatlan kérdéseinek egyike. A palesztin diaszpórák helyzetének megér
tése a palesztin menekültkérdés bemutatása nélkül nem valósulhat meg. Pa
lesztin menekültnek az a személy tekinthető, aki elvándorolt, vagy elüldöztek 
a hajdani brit mandátum alatt álló Palesztina területéről és nincs jelenleg joga 
visszamenni e területre (Badil 2008).

A palesztin menekültkérdés kialakulásának okai még máig is sokak 
által vitatottak. Ami bizonyos, hogy a palesztinok elvándorlása otthonaikból 
a XIX. század végén, XX. század elején kezdődött. 1948. május 14.-én kiki
áltották Izrael államot, melynek területéről a háború során 720 000 palesztin 
elmenekült. Ezt a korszakot nevezi az arab történelemírás „al-nakbának”, a 
katasztrófának. A nakba bekövetkezte a palesztin nemzeti identitás kiformá
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lásában sajátos viszonyítási pont. Az 1948-ban történtek teljesen felszámolták 
a palesztinok addigi társadalmi struktúráit azáltal, hogy a lakosság jelentős 
része menekültté vált. A nakba teljes mértékben eltüntette a palesztin társada
lom urbánus, a politikai szervezkedés szempontjából meghatározó szerepet 
játszó központjait. 1948-tól kezdve palesztin menekülttáborok árasztották el 
a Közel-Kelet térképét (Nassar 2001).

A palesztin narratíva szerint 1948 jelentősége az, hogy elválasztja a 
katasztrófát megelőző időszakot az azt követőtől. E diskurzus idealizált képet 
fest a boldog palesztinai évekről, amelyeket követett a fordulat a maga drá
mai következményeivel, mely révén a katasztrófa, a menekülés, a száműzetés 
„örökös jelenné” vált (Rostoványi 2006, 220). Ezt követően vált a diaszpóra
lét meghatározóvá a palesztinok többsége számára, amely sajátosan formálta 
tovább a palesztin nemzeti identitást. A palesztinai arabok a környező arab 
országokba menekültek, ahol először az adott ország lakosai kezdték magu
kat (mi) megkülönbözetni a palesztin menekültektől (ők.)

A palesztin közösség kisebbségi csoportként, a hátrányos megkülön
böztetés miatt egyre erőteljesebben vállalta sajátos nemzeti közösségtudatát. 
Kiemelhető, hogy akárcsak a zsidóság esetében a galut hatásának is tekinthe
tő, hogy a zsidóság megőrizte különálló hagyományait, a palesztinok eseté
ben az „összetartozás-tudatot” is ez a fajta száműzetés (ghurba) hozta létre. 
Az arab országokba betelepülő palesztin tömegek asszimilálódása nem volt 
oly könnyen megvalósítható, mint azt hitték, még a nyelvi és kulturális ha
sonlóságaik ellenére sem (Badil 2008).

Palesztin Diaszpórák

A diaszpóra görög eredetű szó, jelentése szétszóródás. Robin Cohen 
szerint számos szétszóródott csoport vonatkozásában, mint a palesztinok, zsi
dók, örmények a diaszpóra kifejezés fenyegetőbb, brutálisabb jelentéssel is 
bír, mint elsődleges jelentése (Cohen 1997). A kifejezés e csoportok számá
ra olyan másodlagos jelentéseket is magában hordoz, mint kollektív trauma, 
száműzetés. Az elmúlt pár évben arab kutatók arra a megállapításra jutottak, 
hogy nem ajánlatos a palesztin közösségek kapcsán a diaszpóra kifejezést 
használni. Érvelésük szerint a palesztin „diaszpóra”/közösség annyira új je
lenség, hogy még nem lehet tudományosan igazolni, hogy diaszpóráról van 
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szó. Egyes kutatók szerint a palesztin közösségek tekintetében ajánlatosabb 
azt a meghatározást használni, melynek a középpontjában az áldozatiság áll. 
Safran Williams további kritériumként pedig leszögezi, hogy csak az alábbi 
közös jellegzetességekkel rendelkező csoportokra igaz e terminus. Ezek az 
alábbiak: a közösség összes tagjának azonos a származási helyük, kollektív 
emlékezettel, és mítoszokkal rendelkeznek eredeti otthonukról, a száműze
tésben az idegenség és inzultáció érzését tapasztalják, ősi otthonukról ideali
zált képet dédelgetnek, vissza akarnak térni, és hisznek benne, hogy kollek
tíven képesek erre. Ebből kifolyólag Safran szerint a palesztin közösségek 
leírására használható a diaszpóra kifejezés. Megállapítása szerint a cionizmus 
és a palesztin nemzeti mozgalom közötti összeütközés az ami igazán segített 
abban, hogy kialakítsa az előbb felsorolt jellegzetességekkel felruházott sajá
tos palesztin diaszpóra identitást (Safran 1991).

Libanoni Palesztin Diaszpóra

Libanonban mind számát, mind jelentőségét tekintve is nagy a palesz
tin közösség. Ma a libanoni lakosság kb. 11 százaléka vallja magát palesztin 
származásúnak, akiknek hozzávetőlegesen a fele még mindig az UNRWA 
által felállított 12 menekülttábor valamelyikében él. A libanoni palesztin me
nekültek helyzetét elemezve nem feledkezhetünk meg a libanoni felekezeti, 
konfesszionális alapú rendszerről. Az érzékeny társadalomszerkezet érthető 
módon nehezen tudta elfogadni a betelepülő tömegeket. A betelepülő pa
lesztinokra idegenként tekintettek és számos korlátozás lépett életbe velük 
szemben. A legnagyobb megszorítások a táborok bővítésével, illetve fejlesz
tésével kapcsolatban jellemzőek. A palesztinok földbirtoklási igénye még a 
2000-es évek elején sem volt megvalósítható folyamat. Az állampolgárság 
megszerzése szintén nehézkes, sokszor már-már lehetetlennek tűnő opció. Ez 
az a pont, melyet mindenképp ki kell emelni a libanoni palesztin menekültek 
kapcsán, hiszen az alacsony integráltság két oldalról táplálkozottt: egyrészről 
saját belátásuk alapján, hiszen úgy gondolták, hogy „pár éven belül” hazame
hetnek, másrészről az „átmenetiség” érzését a libanoni hatóságok is erősítet
ték bennük. Mindezzel magyarázható az is, hogy miért töltenek be a libanoni 
palesztinok meghatározó szerepet az államépítés folyamatában (Schulz and 
Hammer 2003, 53).
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A PFSZ libanoni jelenléte a másik ilyen fő aspektus. A PFSZ ha
talomra kerülésétől kezdődően erős elszigeteltség jellemezte a Libanonon 
belüli palesztin diaszpórák létrehozták önálló társadalmi és részben politi
kai rendszerüket, mely révén a menekülttáborok kvázi „állam az államban” 
módon léteztek (Fakhani Köztársaság) (Schulz and Hammer 2003, 54). A 
libanoni keresztény elit egyre erőteljesebben ellenezte a palesztinok jelenlé
tét. Ezen események révén egyre mélyebbé vált a libanoniak ellenszenve a 
palesztinokkal szemben, mely az 1970-es évektől fegyveres összetűzésekhez 
vezetett. A „Fakhani Köztársaság” pedig végül, igazolva a libanoni félelme
ket, az 1982-es izraeli expanzióval zárult (Schulz and Hammer 2003, 57). 
Miután a PFSZ fegyveresei elhagyták Bejrútot sor került a szabrai és satilai 
menekülttáborok lakói elleni mészárlásra. Ez lett a kiindulóponttá a későb
bi „áldozati diaszpóra identitás” elméletének, mely mélyen meghatározta a 
későbbiekben a palesztinok Libanonhoz fűződő viszonyát (Schulz and Ham
mer 2003, 57). Pozitív tendenciák mindössze a 2000-es évektől mutatkoztak 
az integráció terén. A libanoni palesztinok helyzetének megoldatlanságát jól 
tükrözi, hogy a munkaerő piacra való bejutásuk megkönnyítését érintő új sza
bályozás kérdése csak 2010-ben merült fel napirendi pontként. A libanoni 
palesztin diaszpóra tehát asszimiláció híján, az előbb felsoroltakkal egyetem
ben különösen fontos szerepet töltött be a palesztin államépítésben. Jól pél
dázza ezt, hogy Washington mellett Bejrútban nyitotta meg kapuit 1963-ban 
az egyik legjelentősebb palesztin történelemkutató központ az Institute for 
Palestine Studies.

Palesztin Diaszpóra Amerikában

Az eddigi statisztikák szerint az USA-ban kb. 67 000 magát palesz
tinnak valló személy él, Kanadában kb. 24-25 000 fős a közösség. Ezen kívül 
jelentős palesztin közösségek jöttek létre számos Latin-Amerikai államban. A 
legtöbb jogot élvező és legjobban integrált palesztin közösségek az Egyesült 
Államokban és Kanadában találhatóak. Az USA-ban élő palesztin közössé
gek a szervezettség magas fokát érték el, számos szervezettel, klubbal és ku
tató intézettel rendelkeznek. Az Észak-Amerikába történő palesztin migráció 
több hullámban zajlott. Számos palesztin érkezett az 1970-1980-as években, 
miután a környező arab országokban nem tudták politikai és munkavállalói 
jogaikat érvényesíteni. Ezen személyek többsége másodszori migráció révén 
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került az amerikai kontinensre, azonban van egy olyan része a palesztin kö
zösségnek, akik már korán és más megfontolásból vezérelve kezdtek új életet 
az amerikai kontinensen. A palesztin keresztény közösségek már az 1920-as 
évektől kezdtek a fenyegetettség hatására elvándorolni, misszionárius isko
lák segítsége révén. Kiemelendő, hogy a jeruzsálemi keresztény közösséget 
különösen erősen érintette a nakba és annak következményei. Rohamosan 
kezdett csökkeni Jeruzsálem keresztény lakossága 1944 és 1961 között, mely 
a későbbiekben sem állt meg. Az Amerikába való kivándorlás második nagy 
hulláma az intifáda kitörésével vette kezdetét (Schulz and Hammer 2003, 43). 
Az amerikai diaszpóra tekintetében elhanyagolhatatlan a jeruzsálemi tehetős 
keresztény réteg kiemelése, hiszen az ő értelmiségi és gazdasági bázisuknak 
köszönhetően válhatott az Egyesült Államok Washington központtal a „kül
honi” palesztinok egyik tudományos és gazdasági központjává.

Izraeli Palesztinok

Az Izraelen belül élő palesztinok helyzete az egyik leginkább vitatott 
a palesztin diaszpórák közül, elég, ha akár megnevezésükre gondolunk. Jól 
tükrözi ezt, hogy például a Palesztin Központi Statisztikai Hivatal az izraeli 
palesztinokat nem sorolja a diaszpórák közé (PCBS 2014). Ma Izraelben a 
palesztinok körülbelül az izraeli lakosság 21,5%-át alkotják ez hozzávetőle
gesen 1 647 200 izraeli palesztint jelent (CBS 2013). Izrael Állam független
ségének kikiáltásával az újonnan létrejött ország határain belül a palesztinok 
kisebbséggé váltak. Számos diszkriminatív intézkedésre került sor ezt kö
vetően, melynek köszönhetően az izraeli társadalom marginalizált rétegévé 
váltak. A diszkrimináció leginkább politikai és gazdasági téren érintette at 
izraeli palesztin közösséget. 

A környezet tekintetében is jelentős változás történt miután megszűnt 
Palesztina, mint brit mandátum. Izrael Állam területén, ekkortól több szinten 
és egyre nagyobb méretekben folyt az ország „judaizálása”, mely fontos ele
me az elidegenítésnek, amely az izraeli palesztin lakosságot sújtja. Az arab 
környezet eltűnt, transzformálódott egy zsidó környezetté, melynek eredmé
nyeként az Izraelen belüli palesztin közösség hiába maradt ugyanott, egészen 
új helyzetben és új környezetben találta magát. A palesztin földbirtokok el
kobzását is fontos ebben a folyamatban megemlíteni. Ezt jól írja le a Meron 
Benvenisti által megfogalmazott „eltűnt környezet” kifejezés (Benvenisti 
2000, 1–9). 
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A palesztinok identitásának kérdése egyre problematikusabbá vált, 
hiszen nem érezték magukat izraelinek, azonban egyre kevesebb kapcsolatuk 
volt nyugati parti és gázai palesztinokkal. Az izraeli politikai diskurzusban 
ekkortól a palesztinokat egyre inkább „izraeli arabokként” aposztrofálták, 
gyengítve a kötődést a nyugati-part palesztinjaihoz. Az izraeli palesztinok 
körében két identitásváltozás figyelhető meg: az izraelizáció és a paleszti
nizáció. Az izraeli palesztinok speciális helyzete abból is fakad, hogy noha 
a Függetlenségi Nyilatkozat alapján jogilag egyenlők az izraeli zsidó lakos
sággal, a diszkrimináció azonban más tekintetben jelen van a társadalomban.

Két fő aspektus emelhető ki, amelyben ez megragadható. Az egyik az 
izraeli visszatérési törvény. A törvény a palesztinok kapcsán nem rendelkezik 
a visszatérésről (Knesset 2009). A másik fő aspektus, amelyet az izraeli pa
lesztinok sérelmezni szoktak a kötelező katonai szolgálat alóli mentesség. Az 
izraeli palesztinok többsége mentesül ez alól, főképp biztonsági szempontok 
miatt. A katonai szolgálat alóli mentesség azonban elmélyíti az ország zsidó 
és palesztin lakosai közötti ellentétet, valamint sok a leszerelt katonáknak 
járó előnytől megfosztja a palesztinokat (Végh, 2013).

Összegzés

Tanulmányomban azt mutattam be, hogy a palesztin államiság és 
nemzeti identitás legfőbb karaktere a diaszpórában alakult ki. Ennek az iden
titásnak a legfőbb elemei a következők:

• annak szándéka, hogy a pánarab gondolatok romjain új palesztin 
nemzeti identitás jöjjön létre

• száműzetés szerepének fontossága

• az al-awda, a visszatérés jogának megjelenése. Ennek értelmében a 
palesztin menekültek, nem menekültként, hanem visszatérőkként lettek meg
határozva.

• a nakba, mint a palesztin történelem legfőbb fordulópontja

• a diaszpóra lét átmenetiségének hangsúlyozása

• ard al falasztin (Palesztina földje) az államnélküliség tényének el
utasítása
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Ha jobban szemügyre vesszük ezeket a karakterjegyeket, láthatjuk, 
hogy ezek több szállal kötődnek a diaszpóra identitás jellegzetességeihez. 
Összességében a palesztin nemzeti karakter és az államiság arculata a pa
lesztin diaszpórához köthető és pont ebben ragadható meg a helyzet legfőbb 
ellentmondása. A visszatérés megvalósíthatatlansága miatt „a palesztin visz
szatérők nagy generációja” a valóságban minden bizonnyal nem térhet haza, 
ezzel fenntartva az izraeli-palesztin megbékélés akadályában álló egyik leg
főbb kérdés megoldatlanságát.
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Absztrakt

Az általam tárgyalt időszakban még nagyközségként működő Tiszaföldvárt a 
17. századtól kezdve református többségű népesség lakta. Nem véletlen tehát, 
hogy 1948-ig a település oktatásának történetében óriási szerepe volt a re
formátus egyháznak. A vizsgált időszak a helyi felekezeti oktatás végnapjait 
jelenti, melynek bemutatására elsősorban azért vállalkoztam, mert úgy gon
dolom, a tiszaföldvári református iskola története pontos látleletet szolgáltat 
arra vonatkozóan, hogy milyen körülmények között működhettek a felekezeti 
iskolák a koalíciós években és hogyan reagáltak azokra a kihívásokra, me
lyek elsősorban az állam irányából érkeztek. Prekoncepcióm szerint ugyanis 
az állam már 1948 előtt meghatározó szerepet játszott ezeknek az intézmé
nyeknek az életében.

Kulcsszavak: Tiszaföldvár, iskolatörténet, oktatás, református egyház, álla
mosítás 
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Bevezetés

Tiszaföldvár Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Szolnoktól mintegy 28 km-
re délre, a Tisza bal partján fekszik. A tájföldrajzi besorolás alapján a telepü
lés nem tartozik a Tiszazughoz, de település- és gazdaságföldrajzi, valamint 
művelődéstörténeti és munkaügyi szempontból ehhez a területhez sorolják 
(Kelemen 2002, 11). A falut már a 17. században is többségében református 
jobbágyok lakták, és bár a későbbi századokban evangélikus, római katolikus 
és izraelita lakosok is érkeztek a településre, a legjelentősebb felekezet mégis 
a református maradt (Gulyás 2002, 162-174). Ennek megfelelően a reformá
tus iskolai oktatás nagy hagyományokra tekintett vissza. Ez az oktatás az álta
lam vizsgált időszakban két helyen folyt: az egyik, két tantermes iskolaépület 
a település központjában helyezkedett el, míg egy kisebb, egy tanteremmel 
rendelkező iskola Tiszaföldvár Ószőlő nevű külterületén. 1947 őszéig a két 
külön álló épület intézményileg egy irányítás alatt állt, ez év tavaszán azon
ban a helyi presbitérium úgy döntött, hogy az Ószőlőben lakók külön egyház
községet alakítanak, így az ottani iskola is önálló intézményként működött 
tovább (P. j. 1947/XI). A két iskola tanulói létszáma az 1943-48-as időszak
ban 145 és 180 fő között mozgott, akikkel 3-4 tanító foglalkozott (TREKL sz. 
n. 1948). Ezek a számok ekkor már természetesen messze elmaradtak az álla
mi iskolák adataitól, mely jól mutatja, hogy a 20. század közepére a felekezeti 
oktatás meglehetősen veszített súlyából az állami intézményekkel szemben.

Tanév Tanulók száma Oktatók száma
1943-44 180 3
1944-45 160 3
1945-46 178 4
1946-47 148 4
1947-48 145 4

1. táblázat A református iskolák tanulói- és oktatói létszáma (bel- és külterület)

 A következőkben néhány tematikus problémacsoport kifejtésével 
szeretnék rámutatni arra, hogy a felekezeti iskolák mennyire mostoha körül
mények között működtek a második világháború után, továbbá, hogy az ál
lam befolyása már jóval az iskolák tényleges államosítása előtt meghatározó 
volt azok működésére.
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A tanerők igazoltatása

Álláspontom szerint az első komoly nyomás, melyet az állam az iskolákra 
helyezett, a közigazgatás politikai és erkölcsi megtisztításának igényére 
hivatkozó igazolási eljárás volt. A közalkalmazottak igazolását előíró kor
mányrendelet 1945. január elején jelent meg, a debreceni tankerület pedig 
1945. január 7-én adta ki erre vonatkozó utasítását. E szerint az igazolás célja, 
hogy megállapítsa, az igazolandó „illetőnek 1939. évi szeptember hó 1. nap-
ját követőleg tanúsított magatartása megsértette-e a magyar nép érdekeit.” 
(SZML 103/1945) Igazoló eljárás alá került minden iskolai tanár, tanító, ta
nügyi alkalmazott és intézményvezető, akiknek igazoló nyilatkozatot kellett 
benyújtaniuk az igazoló bizottságokhoz, melyek a járásbírósági székhelyen 
működtek. A bizottságok igazolhattak, megfeddhettek, áthelyezhettek, ve
zető állásra alkalmatlannak minősíthettek, kizárhattak az előléptetésből, el
távolíthattak és népbíróság elé utalhattak (Kardos 2007, 19). Így az eljárás 
természetesen alkalmas volt arra, hogy a tantestületekből kizárják azokat a 
személyeket, akik a hatalom számára elfogadhatatlannak bizonyultak.

 A tiszaföldvári református iskola tantestületében ilyen példát nem 
találunk, jóllehet Kazai Benjámin igazgató-tanítót a kunszentmártoni igazoló 
bizottság 1945. június 14-én megfeddte, mégis meghagyta közszolgálatban 
(SZML 816/1945). Közvetlenül tehát az állam nem nyúlt bele a tantestület 
összetételébe, közvetetten azonban igen, hiszen ezután az iskola csak iga
zolt pedagógust alkalmazhatott, ráadásul amennyiben új álláshelyet kívánt 
meghirdetni, azt köteles volt előzetesen engedélyeztetni a Vallás- és Közok
tatásügyi Minisztériummal. Ráadásul az állam az igazolási eljárással való
színűleg komoly politikai nyomás alá is helyezte a korszak pedagógusait.

A földreform következményei és az iskola anyagi helyzete

A következő kihívás, mellyel az egyházaknak és az általuk fenntartott isko
láknak is szembe kellett nézni, a földosztás és annak következményei voltak. 
Tiszaföldvárra 1945 márciusában érkezett meg a földreform híre, és a munka 
1947 februárjáig elhúzódott, melynek során összesen 7420 kat. hold földterü
letet osztottak ki 1270 földigénylő között (Szikszai 2002, 97).
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 A földosztásban természetesen a református egyház is érintett volt, 
de elsősorban mint a folyamat kárvallottja. A tiszaföldvári református egy
házközség 1945 áprilisában összesen 174 kat. hold és 1418 négyszögöl föld
birtokkal rendelkezett, melyből 158 kat. hold és 218 négyszögöl szántóföld, 
1 kat. hold szőlő, illetve 15 kat. hold és 1200 négyszögöl legelő. Ennek a 
földterületnek a 33%-a, azaz 58 kat. hold 230 négyszögölnyi terület az isko
lák ellátását szolgálta, elsősorban a belőlük származó bérleti díjak által (P. j. 
1945/II). A földosztás végeztével 111 hold és 1032 négyszögölnyi földterület 
maradt az egyház kezén, ami kiegészült a közös legelőkből való részesedés
sel, ami 15 kat. hold körüli területet tett ki (P. j. 1947/XIV). Sajnos arról 
nem szól kimutatás, hogy a megmaradt földeknek hány százaléka szolgálta 
az iskolák ellátását. Azt azonban leszögezhetjük, hogy a tiszaföldvári egyház 
a földreform során birtokainak 28%-át elvesztette, amely jelentős veszteség 
volt és az iskolának az államtól való anyagi függését erősítette.

 Az egyházközség a korszakban elsősorban a földek után járó bérle
ti díjakból próbálta fenntartani magát, ez azonban már akkor sem sikerült, 
amikor földjeinek még teljes birtokában volt. Ennek megfelelően az iskola 
mindennapos működési feltételeit még képes volt biztosítani, a pedagógusok 
béreit azonban már nem tudták önállóan előteremteni. Segítséget elsősorban 
az állam nyújthatott. Az anyagi kiadások döntő többségét alkotó tanerők ja
vadalmazásának nagy része már a felszabadulás előtt is az államra hárult. 
1942-ben az iskola a tanítók fizetéséhez a kezdő fizetés 30%-val járult hozzá, 
ami azt jelentette, hogy minden esetben csak a XI. fizetési osztály 3. fokoza
tának 30%-át kitevő összeget fizette az egyház, bármilyen fokozatba tartozott 
is az adott pedagógus (TREKL 3109/1942). A háború utáni években az egy
házi hozzájárulás tovább csökkent. 1947-ben a belterületi református tanítók 
bérének már csak 10%-át fedezte az egyházközség, bár az ószőlői tanítók 
esetében ez megmaradt a korábbi 30% (TREKL 372/1947). 

Mindez jól mutatja, hogy az iskola már az államosítás előtt is erősen 
függő helyzetbe került az államtól az által, hogy nem tudta önállóan fedezni a 
működését. Ezt a helyzetet a földreform következményei csak súlyosbították, 
de alapvetően nem azok idézték elő.
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Az általános iskola megszervezése és az egyházi szellemű oktatás

A második világháborút követő időszak legjelentősebb oktatásügyi fordulata 
a nyolc osztályos általános iskola megszervezése volt. Az 1940. évi 20. tör
vény alapján létrehozott nyolc osztályos népiskolát átszervezték: alsó tagoza
ta megmaradt a korábbi osztálytanítós rendszerben, azaz egy osztály összes 
tantárgyát az osztálytanító tanította, a felső tagozatában azonban előírták a 
szakrendszerű oktatást, azt, hogy az egyes szaktárgyakat az e tárgyak okta
tására általános iskolai tanári képesítéssel rendelkező pedagógusok tanítsák. 
Az 1945. augusztus 16-án kiadott rendelet szerint a korábbi népiskoláknak az 
1948-49-es tanévre kellett átalakulniuk új iskolatípussá (Mészáros, Németh, 
Pukánszky 2005, 250-251).

 Az átalakulás, éppen a fent vázolt hiányos anyagi kondíciók miatt, 
a tiszaföldvári református iskolában szinte lehetetlennek bizonyult. Ahhoz 
ugyanis, hogy az általában 1-5. évfolyammal rendelkező és három-négy taní
tót foglalkoztató iskola megszervezhesse a teljes felső tagozatot és ott szak
rendszerű oktatást vezessen be, egyszerűen hiányoztak az anyagi feltételek. 
Ehhez még legalább két állandó tanerőt kellett volna alkalmazni, amire vi
szont az iskolának nem volt kapacitása, sőt, ezeknek a posztoknak a betöl
tését már az állam sem engedélyezte (P. j. 1946/V). A probléma megoldását 
végül a törvények által engedélyezett „kooperálás” jelentette. Szabó Gyula, 
a helyi polgári iskola igazgatója 1946. augusztus 4-én megegyezett a presbi
tériummal, hogy az egyébként is funkcióját vesztett polgáriból szerveznek 
egy általános iskolát, ahol a régi polgári osztályok képzik az új intézmény 
felső tagozatát. Ez az iskola ezután együttműködik a református és az evan
gélikus népiskolával, mégpedig úgy, hogy a református iskola alsó osztályai 
egyházi jellegüket és autonómiájukat megtartják, viszont az ötödik osztályt 
elérő diákok a polgári iskolából szervezett általános iskola felső tagozatában 
folytatják tanulmányaikat (P. j. 1946/VI). 

Az általános iskola megszervezésének kényszere azzal a veszéllyel 
fenyegetett, hogy a felekezeti iskolák diákjai nemcsak kikerülnek a felekezeti 
iskola szárnyai alól (hiszen a felső tagozat eddig sem működött, a diákok 
ötödik osztály után általában abbahagyták a tanulást), de az egyházitól telje
sen eltérő eszmeiséget közvetítő állami oktatásba kerülnek. A megállapodás 
lehetővé tette ugyan, hogy a református iskola autonóm intézmény marad
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jon, ugyanakkor tudomásul kellett venni, hogy a 10 éven felüli református 
növendékek állami iskolába fognak járni, ahol nem biztos, hogy garantált a 
felekezeti iskolákra jellemző vallásos nevelés. A Tiszaföldvárhoz hasonló te
lepüléseken tehát az egyházi oktatás ismét jelentős hátrányba került az állam
mal szemben, hiszen diákjait kénytelen volt továbbadni az állami iskoláknak, 
ahol ekkor már ideológiai továbbképzésen részt vett pedagógusok tanítottak 
a pártok által cenzúrázott tankönyvekből, és a Vallás- és Közoktatásügyi Mi
nisztérium által közvetített általános nevelési elveket a „világnézeti áthango-
lódás” jellemezte (SZML 319/1945).  

Ebben a helyzetben a tiszaföldvári egyházközség mindent elköve
tett, hogy a felekezeti iskola szárnyai alól kikerült diákok vallásos szellemű 
nevelése tovább folytatódjon. Mivel az újonnan létrejött állami iskolában 
protestáns többség alakult ki, ezért arra törekedtek, hogy annak az igazgatója 
protestáns legyen. A presbitérium e mellett azt is szerette volna elérni, hogy 
az állami iskolában tanító pedagógusok vallási összetétele egyezzen meg a 
gyermekek felekezeti megoszlásával (P. j. 1947/X). Az államtól természe
tesen egyik követelésre sem kapott hivatalos garanciát. Szintén a protestáns 
hagyományok továbbvitele érdekében az állami intézményekben is nagy 
gondot fordítottak a hitoktatás megszervezésére, ahol gyakran a református 
vallású pedagógusok vállalták magukra a hittanórák megtartásának terhét 
részben ingyen, részben díjazásért (P. j. 1946/VIII).

Az általános iskola megszervezése révén létrejött kettősség azonban 
hamarosan megszűnt. 1948. június 16-án ugyanis az Országgyűlés elfogadta 
az iskolák államosításáról szóló törvényt, melynek következtében az állam 
azonnali intézkedéssel 6505 iskolát vett át, amelyből 5437 általános és népis
kola volt. Tiszaföldváron a lelkészelnök az 1948. június 25-én tartott presbi
teri gyűlésen jelentette be, hogy az iskolát államosítják, s az egyháznak meg 
kell válnia a tanítóktól (P. j. 1948/II). Ezzel megszűnt a településen a refor
mátus oktatás, bár a hitoktatói munka az iskolák államosítása után is folyta
tódott, méghozzá a tanulók igen magas részvételével (TREKL 1939/1949).
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Összegzés

A felekezeti iskolák Magyarországon egészen 1945-től folyamatos állami 
nyomás alatt működtek. Jóllehet a mi esetünkben erre nem volt példa, az 
állam tantestületek megszűrésével mindjárt a háború után komoly ellenőrzés 
alá helyezte az iskolákat, amit a gazdasági jellegű befolyás növelése követett. 
A kisebb egyházi iskolák anyagi függését nem a földreform következményei 
idézték elő, de mindenképpen elmélyítették azt. Az anyagi gondok miatt ezek 
az iskolák nem tudtak megfelelni az állam elvárásának, az általános iskolák 
megszervezésének. Ennek következményeként a református növendékeknek 
az állami iskolákban kellett folytatni tanulmányaikat, ahol nem kaptak olyan 
mértékű vallásos nevelést, amit egy felekezeti iskola biztosíthatott volna szá
mukra. Ugyanakkor a teljes ideológiai áttörés még váratott magára, hiszen az 
államosításig legalább az alsó tagozatos oktatás megtarthatta egyházi jellegét.
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AZ ÁLDOZATKÉSZSÉG OLTÁRAI. 
A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI 

EMLÉKMŰÁLLÍTÁS VIZSGÁLATA 
A SZEGEDI EMLÉKJELEK 

PÉLDÁJÁN.

Nagyillés Anikó
Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék 

Szeged, Magyarország

Absztrakt

Szegeden a két világháború között összesen huszonhat emlékművet állítattak, 
valamint a vonzáskörzetében további ötöt. Ezek készülhettek egyéni adako
zásból, a vallási felekezetek, ezredek, iskolák, egyletek (például a Tűzoltó 
Hősök Emléktáblája), vagy a város megbízásából. Nagy részük közadako
zásból, illetve a város támogatásával készült el. Az emlékművekről a beszé
dekben mint oltárokról beszéltek, ahová imádkozni, erőt gyűjteni mehetnek, 
illetve amelyek maradandóságuknál fogva örökre hirdetni fogják az eső vi
lágháborúban részt vett katonák hősiességét. A jelenséget a nemzetvallás, a 
kollektív emlékezet, a „new history” és az emlékezet helyei felől közelítve 
vizsgálom a két világháború közötti napilapok, felekezeti anyagok és a köz
gyűlési jegyzőkönyvek alapján.

Kulcsszavak: 1. emlékműállítás, 2. kollektív emlékezet, 3. nemzetvallás, 4. 
liturgiaparafrázis, 5. szimbolikus térhasználat
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A jelenségről 

Szegeden a két világháború között összesen huszonhat emlék
művet állítottak. Ez a jelenség az országos, illetve nemzetközi tendenciába 
illeszkedett. Az emlékműállítás közösségi igény volt, amely összekapcsoló
dott a politikai elit igényével. Az emlékműveknek több funkciórétegük volt: 
egyrészt kifejezték a hozzátartozók kegyeletét, gyászát, másrészt politikai 
szimbólumok voltak (Szabó 1991,46). Az emlékművek nagy anyagi áldoza
tot követeltek, ezért többnyire közadakozásból, illetve a város támogatásával 
állíttatták őket (Kovács 1991,111). Az emlékművek a régi tradíciók elemeire 
és formai alapjaira építettek (Sinkó 1991,39). Eleinte a kisebb közösségek 
emlékjelei készültek el, majd 1937-ben felavatták a város által állítatott em
lékművet, a Hősök Kapuját is. 

Társadalom és emlékműállítási tendenciák

A trianoni békeszerződést következtében kialakult új határok következtében 
Szeged határvárossá vált. Az addig virágzó gazdasági, kereskedelmi útvona
lakat kettévágták a határok, a gyárak nagy része tönkrement. A gazdasági vi
lágválság tovább súlyosbította a helyzetet. Több ezren váltak munkanélkülivé 
(Tamasi 2001, 89).  Szeged ugyanakkor ebben az időszakban vált egyetemi 
várossá, hiszen 1921-ben Kolozsvárról ideköltözött át az egyetem. (Földvári
né 1994, 273-274). Emellett Glattfelder Gyula Csanád egyházmegyei püspök 
vezetésével Szeged fontos vallási központtá is lett (Bárány 1994, 358). 

Szeged 88%-a katolikus volt ebben az időszakban, ennek ellenére 
kevés katolikus emlékművet találtam. Ennek egyrészt a második világháború 
utáni eltűnés, megsemmisülés lehet az oka, másrészt ezek az emlékművek 
valószínűleg egyben iskolai, ezredemlékművek is lehettek. 

Az, hogy melyik közösség mikor állíttatott emlékművet egyrészt 
attól függött, hogy mikorra tudták összegyűjteni a szükséges összeget, illetve 
ha ez nem sikerült, akkor a város támogatta-e őket. Másrészt szükség volt 
egy olyan személyre, aki kézben tartotta az emlékműállítás ügyét. Ez a fele
kezeti emlékművek esetében többnyire a közösség vallási vezetője volt, az 
ezredek esetében pedig az ezred vezetője. Ez a megmaradt forrásokban is 
megfigyelhető. Kouff Róbert nyugdíjas tábornok például pontosan leírja a 
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46-os gyalogezred emlékművének tervét, illetve, hogy mennyi támogatásra 
lenne még szükségük (Kuoff 1926). 

Az emlékművek lenyomatai lehetnek Szeged két világháború kö
zötti társadalmának, hiszen minden Szegedhez kötődő ezred és az összes val
lási felekezet, illetve iskola állított emlékművet. A felekezeti emlékművek 
felállításában nagy szerepe volt Shvoy Kálmán vegyesdandárparancsnoknak, 
akinek célja az volt, hogy minden felekezeti temetőben legyen hősi emlékmű, 
amelynek célja egyrészt a világháborúban harcoló katonák hősiességének, 
bátorságának hirdetése volt, másrészt a közösség kegyeletének kifejező esz
közét látta benne. Emellett az emlékműre úgy tekintett, mint zarándokhelyre, 
ahova a leszármazottak elzarándokolhatnak. (N.N.1933,4). Az emlékműállí
tás tehát hazafias kötelesség is volt. 

Shvoy Kálmán elképzelései a kor gondolkodásába illeszkedtek. 
Egyrészt lényeges eleme volt a közgondolkodásnak az irredentizmus, ame
lyet a sajtó is erősített (Zeidler 2001, 79). Másrészt a 19. században, az 1848-
’49-es forradalommal kialakult a magyar nemzetvallás (Gerő 2004, 22), 
amely ugyan megváltozott kontextussal, de továbbélt a 20. században is. Ez 
az immanens vallás a magyarság múltját, jelenét, jövőjét tette a hit tárgyává 
(Hankiss 1991, 66). Ennek fontos eleme volt a közös tapasztalat, amely egy 
emlékezőközösséget hoz létre. Tagjaiban ezek a közös élmények (első vi
lágháború, veszteség) az összetartozás érzését keltették (Jakab 2007,14.). Ez 
a nemzeti identitás ráépült a korábbi kulturális formákra, amelyek a vallási 
világképhez kötődtek. Létrejött egy szekuláris vallás, amely azonban megtar
totta a szakralitás alapvető jegyeit (Gerő 2004, 19). 

Felekezeti emlékművek

A felekezeti emlékművek nagy része a hősi temetőkben található. 
A szegedi belvárosi temetőben 1916-tól négy részt alakítottak ki, a római ka
tolikus, református-evangélikus, görögkeleti és zsidó hősi halottak számára. 
Az első emlékműállítások 1924-től kezdődtek el. Ennek hátterében az állt, 
hogy a húszas évek második felétől a város anyagi hozzájárulással támogatta 
az emlékművek létrejöttét (Kanyó 2002, 156-158). Azonban így is előfordult, 
hogy nem tudták összeszedni a szükséges összeget. Ennek egyik példája a 
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Hősök Keresztje, amely a belvárosi római katolikus temetőben található. Ezt 
az emlékművet végül Özvegy Tóth Ferencné adományából készítették el és 
1930. május 25-én, a Hősök Emléknapján avatták fel (N.N.1930, 4).

A római katolikusok összesen három emlékművet állíttattak a 
temetőkben (ezen kívül vannak még katolikus vonatkozású iskolai emlék
művek), a reformátusok az evangélikusokkal közösen egyet, a görögkeletiek 
szintén egyet. A zsidó hősök emlékére a Hajnóczy utcai zsinagóga falára, 
a temetőben található „cinteremben”, illetve szintén a temetőben állíttattak 
emlékművet. A temetőben lévő emlékművek azért is voltak fontosak, mert 
városi emlékmű nem lévén, 1924-től eleinte itt ünnepelték meg a Hősök Em
lékünnepét (Kanyó 2002, 158), amelyet minden felekezet esetében ünnepi 
istentisztelet előzött meg. Az ünneppel összekapcsolódott a jótékonykodás 
is. A város több pontján gyűjtősátrakat állítottak fel, a „halott hősök emléké
re”, tehát a hadirokkantak és a hősök hozzátartozói számára gyűjtöttek (N.N. 
1930, 2). 

Az emlékművek állíttatásáról a helyi sajtó részletes beszámolót 
nyújtott (vö. L. Juhász 2010, 13). A leírás részletessége összefüggött a közös
ség méretével, a résztvevők társadalmi, politikai rangjával. 

A legrészletesebb forrás az 1933. október 29-i zsidó hősök emlé
kére állított emlékmű avatásáról maradt meg. Kezdeményezője Shvoy Kál
mán volt, az emlékjel a katonaság és a Szegedi Zsidó Hitközség együttműkö
désével készült el. Az emlékmű avatásán részt vettek a katonai alakulatok, a 
város képviselői, az egyetem képviselői, a Szegedi Zsidó Hitközség elöljáró
sága, tagjai és egyesületeinek képviselői, Bakó László református lelkész, a 
katolikus kör képviselője, az Országos Frontharcos Szövetség, a Vitézi Szék 
és a zsidó hadviseltek képviselői (N.N. 1933, 5-7). Az emlékművek avatási 
ünnepségén szokás volt ugyanis, hogy a felsorolt intézmények képviseltették 
magukat, ezzel is kifejezve a tiszteletüket az elesett hősök iránt. Általános
ságban elmondható, hogy a beszédekben a katonák legnagyobb érdemeként 
az áldozatkészséget említik. Ez az ábrázolások egy részén is megfigyelhető. 
A protestáns emlékművön emellett János evangélista szavai is megjelennek: 
„Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő fe
lebarátaiért” (N.N. 1932, 3). Egyes beszédekben a felebarát szó helyett a Ha
zát használták (Bakó 1932, 6). Az emlékműre oltárként tekintettek, ahová a 
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nemzet leteheti a kéréseit, ahova elzarándokolhat, ahol az elhunyt hősök köz
benjárását kérheti (N.N. 1933, 5-7). A zsidó emlékmű esetében ez kiegészült 
azzal az igénnyel, hogy bizonyítsák a Haza iránti szeretetüket, kötelességtu
datukat, igazolják, hogy az ő katonáik is életüket áldozták az első világhábo
rúban (N.N. 1933, 5-7). Az ünnepi beszédet Pap Róbert mondta el. Az eredeti 
tervek Szerint Löw Immánuel mondta volna, de betegsége megakadályozta 
ebben. A háborúval, emlékműavatással kapcsolatos beszédei azonban nyom
tatott formában megmaradtak. Ezekben a két világháború közötti helyzetet a 
Szentírásban lévő eseményekkel állította párhuzamba, természeti képeket és 
a gyásszal kapcsolatos szimbólumokat felhasználva (Lőw 1928). 

Ezredek emlékművei

Az első világháborúban a szegediek több ezredbe vonultak be. 
Ezek közül a meghatározóbb volt a cs. és kir. 46. gyalogezred, illetve az m. 
kir. 5. honvéd gyalogezred és tábori ezredei, az 5. népfelkelő gyalogezred és 
a m. kir. 3. honvéd huszárezred (Kanyó 2002, 16-32). Ezek közül a legrész
letesebben a sajtó az m. kir. 5. honvéd gyalogezred emléktáblájának avatási 
ünnepségéről számolt be. Az emléktáblát eredetileg a Csonkatorony falába 
helyezték el, ma a fogadalmi templom falán látható. Készítője Margó Ede, 
kezdeményezője Shvoy Kálmán volt, mint a volt 5. honvéd gyalogezred 
bajtársi egyesületének elnöke. Az emlékmű Przemysl várából való kitörést 
ábrázolja. A források az emléktáblát a felekezetiekhez hasonlóan „dombor
mű-oltárnak” nevezik, amely a hősi halált halt katonáknak állít emléket (Fir
bás 1932, 1-2). Az emlékművekre, függetlenül attól, hogy ezred-, felekezeti 
vagy városi többségében jellemző, hogy kizárólag a halott hősökről emlé
keznek meg. Dr. Firbás Oszkár írásában az emlékművet zarándokhelynek, a 
„honvédek szenvedésének szimbolikus Golgotájának” nevezte. (Firbás 1932, 
1-2). Párhuzamot vont tehát a bibliai húsvéti események és a jelen eseményei 
között. Ez megfigyelhető más szerzőknél is. A honvéd emlékmű avatások 
abban különböznek a városi és a felekezetitől, hogy megjelenítették rajta a 
katonaélet jellemző elemeit: a zenés takarodót, a tábori misét (N.N. 1932,3). 
Ezeknek az emlékműveknek az avatásán sok esetben nagy szerepet kapott a 
háborúban való harc, esetenként a halálnemek, a szenvedés okainak részle
tes leírása (Firbás 1932,1-2). Egy-egy újságcikkben Szeged ellenforradalmi 
szerepét is hangsúlyozzák (N.N. 1932, 6). Az 5-ös honvédek emléktáblájának 
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avatásán részt vett dr. Glattfelder Gyula megyés püspök és József főherceg. 
Glattfelder Gyula hangsúlyozta, hogy amikor megszentelte az emlékművet, 
akkor a hűséget és a lelki nagyságot áldotta meg és nem a pusztítást, a harcot. 
József főherceg a testvériségre, egységre, a megosztottság megszüntetésére 
helyezte a hangsúlyt. (N.N. 1932, 2-3).  

Tanulságok

Az emlékművek városi és közösségi szinten egyaránt megjelen
tek. Szegeden a város két emlékművet állíttatott, az egyik a Hősök Sírja, a 
másik a Hősök Kapuja. Elemzésük meghaladná e kötet kereteit. Ezeket a 
városi ünnepségeket vették alapul a közösségi megemlékezések, amelyeket 
ugyanakkor a közösség igényekhez is igazították. 

Általánosságban megállapítható, hogy a megemlékezések 
szimbólumaikban, gesztusaikban, a beszédek szövegeiben a szakrális 
szóhasználatot követték, a nemzetvallás keretébe illeszkedve. Ebben két fő 
motívum fonódott össze: egyrészt a hősöket örökéletűvé lényegítették, más
részt az emlékműveket a nemzetvallás oltáraként szentelték fel. Fontos szim
bólum volt ezen kívül az újjászületés, a feltámadás. (Hankiss 1991,79). Egyes 
beszédekben a hősökről, mint közbenjárókról beszéltek. Az ünnepség tehát a 
bibliai húsvéti eseményeket állította párhuzamba a jelen helyzettel. Minde
zek alapján az ünnepségek liturgia parafrázisként értelmezhetőek.

 Az emlékművek felállítása alulról és felülről jött kezdeménye
zés volt, amelyet az 1915-ben létrejött Hősök Emlékét Megörökítő Orszá
gos Bizottság (HEMOB) is szorgalmazott és az 1917. évi VIII. törvénycikk 
szabályozott (L. Juhász 2010, 17). Az avatási ünnepségek, majd az évente 
megtartott emlékezések létrehoztak az egyéni emlékezettel párhuzamosan 
létező, arra épülő, mesterségesen létrehozott kulturális emlékezetet. A kul
turális emlékezet a múlt szilárd pontjaira irányult, benne a múlt szimbolikus 
alakzatokká olvadt össze, amely normatív erővel bírt (vö. Assmann 1999, 
53). Az ünnepi szónoklatok értelmezték a múltat, illetve a jelen igényeihez 
igazították azt (Romsics 2008, 269). 
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Képek

A zsidó emlékmű felavatása. Shvoy Kálmán fotója.

Glattfelder Gyula püspök megszenteli az 5-ös honvédek emlékművét. Shvoy Kálmán 
fotója.
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HÉTVÉGIHÁZ-MOZGALOM A 
KELETI BLOKKON BELÜL

Németh Szandra

Absztrakt

1990-ben az egyik legjelentősebb német földrajztudományi folyóiratban 
Wolfgang Albrecht, a greifswaldi egyetem földrajztudósa és Frankdieter 
Grimm, a német akadémia földrajz intézetének munkatársa közös 
tanulmányában a következőket írja: Magyarországon a hétvégi házak 
használata nagyon jellemző, mindenekelőtt Budapest körül és a Balaton 
környékén. (Grimm, Albrecht. 1990. 89.) Az olvasóban felvetődik a kérdés, 
hogy pontosan mennyi nyaraló, illetve hétvégi ház van a szocialista korszak 
végén Magyarországon? Európai viszonylatban, illetve a keleti blokkon belül 
valóban kiemelkedő mértékű a hétvégi házak használata hazánkban? 

Kulcsszavak: hétvégi ház, tömegesedés, keleti blokk
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Bevezetés

A második otthonok – nyaralók, hétvégi házak, telkek, egyéb részben, vagy 
égészben a szabadidő eltöltését, kikapcsolódást szolgáló, magántulajdonban 
álló ingatlanok – története az ókorra vezethető vissza.  A mindenkori elit szerte 
a világon rendelkezett nyári lakokkal. A jelenség tömeges méreteket azonban 
csak a 20. század második felében öltött. A számbeli expanzió, térbeli és 
társadalmi kiterjedés hazánkban a hatvanas–hetvenes években kulminált. 

Különféle ingatlanok szolgálták a nyári és hétvégi kikapcsolódást a 
hétvégi telkektől, nagyvárosok környékén elhelyezkedő kiskertektől, az 
impozáns víkendházaktól, az ERDÉRT-házakon át az összetákolt bódékig. 
Pénztárcától, igényektől, lehetőségektől és az elvárt funkciótól függött, 
hogy ki, melyiket részesítette előnyben. A felsorolásból is érezhető, hogy 
a hétvégi, illetve nyári hajlékoknak csak egy része volt alkalmas tartós 
üdülésre, az alacsonyabb jövedelműek körében nagyobb számban jelentek 
meg az „üdülőslum” jellegű építmények. A telkek mérete és beépítése is 
nagyon különböző mértékű és minőségű volt. Kutatásom elsősorban azokra 
az épületekre fókuszál, melyek tavak, folyók partján, vonzó természeti 
környezetben, turisztikailag frekventált helyen, üdülőövezetekben épültek, 
rendszerint nyaralás, tevékeny pihenés, illetve kikapcsolódás céljából. 

A hétvégi házak száma hazánkban

Az üdülőépületek 1980-ban jelentek meg a Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) népszámlálási adatai között, ekkor is a lakásadatokhoz csapódva, 
a lakásellátottság átlagmutatóit javítva, helyenként komoly torzításokat 
okozva. A nyaralóépületek nem önálló kategóriaként, hanem a bontási 
és építési adatokba bujtatva jelentek meg. Az első 15 éves lakásfejlesztési 
program időszakában – 1960–1975 között – 1 047 924 lakás épült, a tényleges 
lakásszaporulat 833 000 lakás volt. A két szám közötti különbözet 225 000, 
amit bontás és nyaralóépítés címén elmosva tüntetnek fel, így csak két dolog 
nem derül ki a statisztikából, hány lakást bontottak le és hány nyaraló épült. 
(Saád. 1979. 2.)

Országos szintű összeírásokat a Városépítési Tudományos és 
Tervező Intézet (VÁTI) is készített a korszakban. A hetvenes évek végén 
Berey Katalin, a VÁTI munkatársa 300 és 351 ezer közé tette a különböző 
színvonalú építménnyel beépített üdülőtelkek számát. (Berey. 1979. 21.) A 
VÁTI másik kutatója, Saád József becslései szerint ugyanebben az időben 
350–380 ezerre tehető azoknak az üdülőtelkeknek, illetve bel- és külterületi 
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földingatlanoknak a száma, amelyek használatát döntően az üdülés, illetve a 
tevékeny pihenés igényei határozzák meg. (Saád. 1979. 4.) Hangsúlyozni kell 
azonban, hogy már az összeírások idején nehéz volt megállapítani a telkek és 
épületek tényleges funkcióját. Saád adatai szerint a hetvenes évek végén az 
összes magyar háztartás körülbelül 30–35%-ának volt a magántulajdonában 
vagy használatában valamilyen földingatlan, mely évről-évre rekreálódásukat 
szolgálta. A KSH adatok és a szakértői becslések közötti jelentős eltérés oka 
egyrészt az, hogy az üdülőtelkek és építményeinek csak kisebb hányada volt 
alkalmas tartós üdülésre és a KSH főleg ezeket mérte fel. Másrészt Hegedüs 
József és Manchin Róbert felhívja a figyelmet arra, hogy a tulajdonosoknak 
sem állt érdekében, hogy ingatlanaik szabályosan kerüljenek nyilvántartásba, 
hiszen „a jogszabály az üdülő és lakás közötti különbséget az épület tényleges 
funkciója alapján vonta meg, és mivel az adózás tekintetében a lakás 
kedvezőbb elbírálás alá esett, az állampolgárok érdekeltek voltak üdülőjük 
lakásként való értelmezésében. Például a család idősebb tagjait állandó 
lakosként jelentették be.” (Hegedüs, Manchin. 1987. 273.) Láthatjuk, hogy 
különféle indokok miatt lehetetlen a nyaralók, hétvégi házak és telkek számát 
pontosan meghatároznunk. Mindenesetre az üdülőtelkek- és épületek száma 
feltehetően nagyobb, mint amennyi az országos összeírásban szerepel, tehát 
a VÁTI adatai alapján készült becsléseket kell relevánsnak tekintenünk.  Az 
is bizton állítható, hogy a magántelken folytatott üdülés jelentős mértékű volt 
hazánkban és alapvetően meghatározta a szabadidő eltöltését a korszakban.

Kelet-európai kitekintés

Az orosz dácsa

A dácsa (дача) az orosz nagyvárosok közelében elhelyezkedő – 
2–3 órányi távolságra fekvő – szezonális második otthon, időszakosan 
használt lakóhely. Használói általában hétvégenként és nyaranta látogatták. 
Oroszországban az elmúlt évszázadokban többféle telket használtak részben, 
vagy egészben rekreálódás, illetve aktív pihenés céljából. A hetvenes évektől 
mind a saját, mind a bérelt nyaraló, hétvégi ház, telek fontos része volt az 
orosz városi családok millióinak mindennapjainak. A hetvenes években már 
Moszkva és Leningrád lakosságának negyede töltötte szabadidejét dácsában a 
becslések szerint. A városi lakosságon belül különösen a fővárosiak töltötték 
a nyarat a városon kívül. A hétvégiház-mozgalom dinamikáját mutatja, hogy 
1935-ben mintegy fél millió moszkvai hagyta el a várost a hétvégére, 1967-
ben már 2,9 millióan. Ezek közül az emberek közül mintegy 450 000 a saját 
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dácsáját látogatta, további 400 000 szállást bérelt a vidéki lakosságtól. (Lovell. 
2003. 198.) Ezen túlmenően pedig rengetegen jártak ki a Moszkvából kiinduló 
vasútvonalak mentén elterülő telkekre, kiskertekbe, veteményeskertekbe. 
1980-ban mintegy 210 000 telket számláltak össze csak a moszkvai régióban, 
továbbá a dácsaszövetkezetek mintegy 20 000 dácsatelket tartotta nyilván 
ugyanitt. 1990-es években készült felmérés szerint Moszkva lakosságának 
60%-a használt telket valamilyen formában. (Grimm, Albrecht. 1990. 90.) 
A Szovjetunió területén lévő dácsák és kiskertek pontos számát nehéz lenne 
megbecsülni, az azonban már a frekventált területek nyilvántartási adataiból is 
látszik, hogy a mozgalom tömeges méreteket öltött a városi lakosság körében 
és ennélfogva nem túlzás kulturális-társadalmi jelentőséget tulajdonítani a 
dácsáknak és kiskerteknek az orosz területeken. 

Második otthonok a moszkvai régióban az 1990es évek elején (Brade. 1998. 24.)
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Második otthonok az NDK-ban

Német nyelvterületen a szabadidő eltöltésére szolgáló ingatlanok 
szintén sokfélék, a lakókocsiktól, lakóhajóktól kezdve, a villákon, bungalókon, 
hétvégi házakon át, a Schreber-kertekig és az azokon álló kunyhókig minden 
épület szabadidős laknak tekintenek, még a tartós kempingeket és kiadott 
apartmanokat, lakásokat is. Ezek az ingatlanok funkciójuk, elhelyezkedésük, 
nagyságuk, felszereltségük, infrastrukturális ellátottságuk, használatuk ideje 
és jellege szerint nagyon eltérőek, de mégis közös bennük, hogy valamennyit 
szabadidős tartózkodási helyként használják.

Kelet-Németországban már az ötvenes–hatvanas évektől megindult 
a kereslet a privát tulajdonú nyaralók, hétvégi házak és telkek iránt, ekkor 
elsősorban a foghíjtelkeken kezdődtek meg az építkezések. (Wolter. 
2009. 307.) A szabadidő eltöltését szolgáló lakhelyek kelet-németországi 
elterjedtségének meghatározása azonban problematikus, mivel hiányoznak 
a folyamatos, tartományi szintű statisztikai felmérések, a becslések 
esettanulmányokon alapulnak. 

Jó közelítést adhatnak a hétvégi lakok számának meghatározásához a 
szociológiai kérdéssorok eredményei, ezek alapján a lakosság körülbelül fele 
érdeklődött már a hétvégi házak iránt. Azonban az NDK-ban a társadalom 
ekkora hányada számára nem voltak meg a szükséges anyagi körülmények a 
hétvégi ház, vagy kiskert vásárlásához. Valójában a lakosságnak csak kevesebb, 
mint 10%-a tartozott a potenciális hétvégi ház, illetve telektulajdonosok közé. 
(Grimm, Albrecht. 1990. 90.)

A szabadidős lakok száma Németországban az kilencvenes évek elején 
(Forrás: Liebecke. 2006.)
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A két német államban a szabadidő eltöltését szolgáló lakhelyek 
száma 1990-re elérte, sőt kicsivel meg is haladta a 2,5 milliót. Ebből az NSZK 
részesedése több mint négyszerese volt az NDK-énak. Mindent egybevetve 
elmondható, hogy az NDK-ban a korszak végén a második otthonokkal a 
becslések szerint maximum a lakosság alig 7%-a rendelkezhetett. A használók 
aránya persze jóval nagyobb volt.

Cseh Köztársaság

A Cseh Köztársaságban 1980-ban 300–320 ezer hétvégi házat 
számláltak össze, ezeknek 10%-a esett a szovjet köztársaság területére. 
1990-re mintegy 100 000-es növekedést terveztek, a népszámlálás azonban 
a várakozásokat felülmúlva fél millió hétvégi házat számlált össze. (Grimm, 
Albrecht. 1990. 88.) Vystoupil vizsgálatai alapján a Cseh Köztársaságban 
1987-ben a lakosság a rövidebb hétvégi pihenést több mint 90%-ban 
egyénileg, illetve családi-baráti körben töltötte. Ezeknek a rövid pihenéseknek 
több mint a harmada a privát hétvégi házakba koncentrálódott. Ez a szám 
a cseheknél 70 %-a az összes valamilyen szálláshelyen rekreációval töltött 
időnek. Ami azt jelenti, hogy a csehek a hétvégi kiruccanásuk több mint 
kétharmadát – egyúttal rekreálódással töltött idejük jelentős részét – második 
otthonukban töltötték, ami alapvetően határozta meg szabadidejük eltöltését. 
A cseh háztartásoknak azonban csak 4,8%-a rendelkezett saját tulajdonú 
hétvégi házzal és a tulajdonosok elsősorban a városlakók közül kerültek ki. 
A használók aránya természetesen ennél jóval magasabb volt. Ezen a ponton 
azonban hangsúlyozni kell, hogy ez a szám hétvégi házakra, nyaralókra 
értendő, a telkeknek, kiskerteknek a számát nem ismerjük, utóbbiak minden 
bizonnyal tovább növelhetik a második otthonok tulajdonosainak arányát a 
társadalomban. A kiskertek elterjedtsége az egyszerű utazónak is nyilvánvaló, 
hiszen az egykori csehszlovák nagyvárosok közelében számtalan kiskert 
sorakozott és sorakozik a mai napig.

Lengyel területek

Lengyelországban a hetvenes évek közepén, mintegy 20 000-re 
becsülték a hétvégi házak számát, 1980-ban már több mint 40 000-re. Egy 
évtizeddel később számuk az időközben fellépő gazdasági nehézségek 
ellenére is meghaladta 50 000-t. (Grimm, Albrecht. 1990. 89.) Más elemzők 
azonban legalább 200 000-re teszik a hétvégi házak számát (Grazeszczak, 
Kowalczyk és Matczak). Ez az óriási különbség utal a nyilvántartás 
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hiányosságaira. A szociológiai kutatások mindenesetre arra következtetnek, 
hogy Lengyelországban a hétvégi házak száma a szocialista időszakban nem 
érte el a szomszédos országokban tapasztaltakét. A jelenség nem öltött olyan 
méreteket, hogy tömegjelenségről lehessen beszélni. 1980 után gazdasági 
okokból főleg a kiskertek használata került előtérbe Lengyelországban. 

Román és jugoszláv területek

Romániában a saját tulajdonban lévő hétvégi és nyári pihenést szolgáló 
házak meglehetősen ritkák, mindenekelőtt Bukarest környékén találhatóak kis 
számban. (Grimm, Albrecht. 1990. 89.) A jelenség jugoszláviai kiterjedtségét 
pedig a keleti blokkon belül Csehszlovákiáéhoz hasonlítják a szakértők. 
(Zweitwohnungen. 1972. 3.)

Összegzés

A hetvenes években egy amerikai egyetemi projekt keretében kelet-
európai országok fogyasztását vizsgálták és megállapították, hogy a rekreáció 
elhanyagolt szabadidő-töltési tevékenység a térségben, ami alól egyedül 
az NDK kivétel, ahol a rekreáció egyik elsődleges formája a kertészkedés, 
a kerti lakok, a hétvégi házak, illetve a vidéki nyaralók látogatása. (Jung. 
1976. 750.) Mindezt alátámasztani látszik, hogy a németeknél valóságos 
kultúrája alakult ki ennek a rekreációs, szabadidős és részben termelési célt 
is szolgáló jelenségnek. A fent közölt száraz számadatok alapján azonban ez 
az elrugaszkodás a térségen belül nem látszik igazoltnak. Láthatjuk, hogy a 
keleti blokkon belül mindenütt 10% alatt marad a hétvégiház-tulajdonosok 
száma az összlakossághoz viszonyítva és az országok között meglehetősen 
kis különbségek mutatkoznak a mozgalom kiterjedtsége tekintetében.  Ezt 
az arányt növeli a részben rekreálódási és részben termelési funkcióval 
rendelkező telkek, kertek száma. 

A tömegesedés szó használata tehát mérsékelten állja meg a helyét, 
hiszen ebből a rövid áttekintésből is nyilvánvaló, hogy a második otthonok 
használata a 20. század felében nem érte el a tömegesedésnek azt a fokát 
a (közép-)kelet-európai mindennapokban, mint például a személyautó-
használat esetében. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy a helyi 
társadalmakban szélesebb körben kezdődtek meg ekkor a hétvégi ház építések, 
mint azt megelőzően bármikor. Illetve, hogy a tulajdonosok számából nem 
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következtethetünk a használók számára, hiszen nem csak a közvetlen család, 
de rokonok, barátok is használták ezeket az ingatlanukat szabadidejükben. 
Érdekes lenne összevetni az eddigi adatokat például skandináv adatokkal, 
a finn mökki, vagy a svéd sommarstuga használatának ugyanis hasonló 
jelentőséget szokás tulajdonítani, mint a német második otthonok 
használatának. Ugyanakkor a számok világán túlhaladva számos izgalmas 
kérdés tehető fel a hétvégi házakkal kapcsolatban. Vizsgálható a tulajdonosok 
szociológiai összetétele, motivációik; a hétvégi házak elterjedésének feltételei 
és okai; továbbá hogy a magántulajdon ezen formájának terjedése, hogyan 
egyeztethető össze a szocialista ideológiával? Milyen a hatalom hozzáállása 
a hétvégiház-mozgalomhoz? És ez mit árul el a hatalom természetéről, vagy 
épp az egyén szabadságáról, a korabeli hétköznapokról?
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A PALESZTINAI RÉGI ÉS ÚJ JISHUV 
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Absztrakt

A 19. századi Palesztina életében a nagy változást az 1880-as években meg
induló zsidó menekülttömegek felbukkanása jelentette. Az új bevándorlók 
egyrészt felduzzasztották az addig csöppnyi zsidó közösség lélekszámát, 
másrészt egy új életformát vezettek be az addig vallási tanulmányaikba te
metkező, adományokból tengődő régi zsidó közösséggel szemben. A két 
közösség viszonya gyakran nyílt ellenségeskedésbe csapott át, mely nem 
kerülte el a diaszpórabeli zsidó felekezeti újságok figyelmét sem, így a ma
gyarországi Egyenlőségét sem.  A tanulmányban arra a kérdésre keresem a 
választ, miért állt ki a lap működésének első két évtizedében miért nyíltan az 
újonnan kialakuló zsidó közösség mellett.

Kulcsszavak: Palesztina, jishuv, Egyenlőség, modernizáció, Petach Tikva
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Bevezetés

Akár nosztalgiát is sugallhatna a Szentföld régi zsidó közösségét jelentő „régi 
jishuv” kifejezés. Egy olyan világot, ahol az őslakos és az újonnan érkezett, 
eltérő származású, vallási rítusú és kultúrájú zsidó csoportok egymással és 
a környező nem zsidó lakossággal békében élnek, imádkoznak, jámborsá
gukkal és hagyománytisztelő életvitelükkel, egyfajta spirituális központként 
biztosítják a zsidóság fennmaradását a rohamosan szekularizálódó modern 
világban.  Egy cseppnyi idilli világot, melyre a diaszpóra zsidósága büszkén 
tekinthet, ahová a vallási bölcseletben kiváló tudósaikat és életük alkonyát az 
ősi földön eltölteni szándékozó öregjeiket küldhetik. Akár így is viszonyul
hatott volna az Egyenlőség, a neológ Pesti Izraelita Hitközséghez ezer szál
lal kötődő lap Palesztina régi zsidó közösségéhez, a régi jishuvhoz. Ám az 
Egyenlőség – míg az ősi föld iránt vitathatatlanul táplált egyfajta romantikus 
nosztalgiát - Palesztina régi zsidó közösségében nem látott mást, mint haszon
talanságot, élősködést és visszamaradottságot. Messzemenően támogatásáról 
biztosította viszont a régi jishuv világát elhagyó, illetve az újonnan Palesz
tinába bevándorló olyan zsidók erőfeszítéseit, akik mezőgazdasági települé
sek alapításával egy produktív életformát kívántak folytatni. A tanulmányban 
arra keresem a választ, miért láthatta szükségesnek a magyar zsidóságnak 
a többségi nemzetbe való integrációja elősegítését és védelmét fő célként 
tekintő lap azt, hogy tudósítson a palesztinai régi és új jishuv párharcáról, sőt 
állást is foglaljon benne. 

Az Egyenlőség

A magyar izraelita újságok egyik megkerülhetetlen lapját tisztelhetjük az 
Egyenlőségben, mely 1882-től egészen 1938-ig hetilapként jelent meg. Mű
ködésének kezdetére – köszönhetően az 1867-es emancipációs törvénynek 
– már megvalósult a magyarországi zsidóság politikai egyenjogúsítása, zaj
lott a gazdasági és társadalmi integrációja, ugyanakkor még váratott magára 
a zsidó vallás recepciója. A befogadás azonban korántsem zajlott zökkenő
mentesen, amire példaként szolgál a Tiszaeszlári vérvád és per, illetve a ma
gyarországi antiszemita mozgalom és párt megjelenése. Éppen a Tiszaeszlá
ri vérvád ösztönzött néhány fiatal újságírót Bogdányi Mór vezetésével egy 
olyan újság megalapítására, amely hatékonyan ellensúlyozhatja az antisze
mita sajtót (Prepuk 2008, 192). Jelentős felekezeti sajtóorgánummá azonban 
csak az irányítást 1886-ban átvető Szabolcsi Miksa, majd fia, Szabolcsi Lajos 
szerkesztésével vált. 
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 A főként a neológ zsidóságot képviselő újság évtizedeken át 
következetesen azt az álláspontot fogalmazta meg, mely szerint a magyar
országi zsidóság a magyar nemzeten belül csupán vallási felekezetet alkot, 
nem pedig egy külön nemzetet. Nemcsak hirdette, az Egyenlőség kész is volt 
megvédelmezni hitvallását mindenkitől, aki ezt megkérdőjelezni merte, ér
kezzenek azok az antiszemiták, cionisták vagy éppen az ortodox zsidóság 
táborából. Az általam vizsgált időszak cikkeinek témaválasztásai ezért több
nyire Tiszaeszlárral és az antiszemita mozgalommal, a magyarosodással és 
magyar zsidók hazafiasságával, a magyar zsidóság belviszályaival foglalkoz
tak. A külföldi zsidó közösségek hírei közül az oroszországi zsidó közösség 
helyzetének az 1880-as évek elejétől megfigyelhető romlásának, szenvedése
inek, menekültjeinek és letelepítésüknek szenteltek nagyobb figyelmet. Lete
lepítésük, korabeli kifejezéssel a „zsidó gyarmatosítás”, különösen élénken 
foglalkoztatta az Egyenlőség íróit. A filantróp személyek (Maurice de Hirsch 
báró, James Edmond de Rotschild) és szervezetek (ICA, Alliance Israéllite 
Universelle), illetve a proto-cionista szervezetek (Hibbat Cion, BILU) által 
vagy azok utólagos támogatásával zajló, a hazájukat elhagyni kényszerülő 
zsidók csoportos letelepítése gyéren lakott területeken (mint például Argen
tina, Kanada vagy éppen Palesztina) vezető helyet foglalt el a külföldi hírek 
körében. Az újság fennállásának első évtizedében a figyelem elsősorban Pa
lesztina „zsidó gyarmatosítására”, az ősi föld új, zsidó mezőgazdasági telepü
léseire összpontosult.

Palesztina „gyarmatosítása”

A dicső történelmi helyszín, illetve a vallásos zsidók vágyódásának tárgyát 
jelentő Palesztina a zsidóság identitásában mindig is fontos szerepet töltött 
be, ezért nem meglepő, ha a Szentföld eseményei nagyobb figyelmet vívtak 
ki a külföldi hírek között. Nosztalgikus hangulatú írásokkal azonban csak 
útleírásokban találkozhatunk, a helyi zsidó közösséggel kapcsolatos tudósí
tásokban már burkolt vagy nyíltabb formában, dicsérő vagy éppen bíráló, 
az Egyenlőségtől amúgy sem távol álló harcias véleménynyilvánításokat is 
megfigyelhetünk. 
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A régi jishuv

Az általam vizsgált időszakban Palesztina már évszázadok óta az Oszmán 
Birodalom fennhatósága alatt állt. Az alapvetően elmaradott területen lassú 
fejlődés csupán a 1830-as évektől mutatkozott meg, párhuzamosan a nyugati 
hatalmak befolyásának növekedésével. A muszlim többségű helyi lakosság 
száma a 19. század második felére elérte a 400 ezret (Gorny 1989, 19), mely
ből a zsidók száma nagyjából 10 ezer körül mozgott. 

 Zsidók mindig is éltek az ősi földön, még az ókori államaik elveszté
sét követően is. Számuk az időről-időre érkező bevándorló csoportoknak és 
nyugalmasabb időszakoknak köszönhetően időnként emelkedett, míg a zsidó 
háborúk és vereség utáni megtorlások, keresztes hadjáratok, helyi háborúk, 
járványok és földrengések következtében gyakran radikálisan megfogyatko
zott. A 19. századra ez a régi zsidó közösség többnyire a szent városokban, 
mint Hebron, Tiberias, Safed és legfőképpen Jeruzsálemben koncentrálódott. 
Alapvetően jellemző az egész közösségre a konzervativizmus, a hagyomány
tisztelet és a mély vallásosság. A Palesztinát otthonként választók többnyire 
vallásos motivációkkal rendelkeztek, életük hátralevő részét kívánták csen
des imádkozással eltölteni őseik földjén, vagy pedig az emancipációs tenden
ciáktól tartva a zsidóság fennmaradásához tekintettek szükségesnek a minél 
teljesebb elzárkózást. 

 Ez a régi jishuv korántsem alkotott egységes homogén tömböt, szár
másuk, vallási rítusaik (askenáz és szefárd), bevándorlásuk időpontja alap
ján több kisebb csoportra is felosztható (Löwenheim 1992, 85). A származás 
szerinti csoportosítás alapján harminc közösséggel (kollel) kell számolnunk. 
A magyar kollel (Kollel Somrei Hahomot) például 1858-ban jött létre, s tag
jainak mindennapi életére vezetőik jelentős befolyást gyakoroltak. A kollelek 
ugyanis a származási országból adományokat gyűjtöttek (halluka), melyeket 
aztán tagjaik mindennapi életére vagy/és intézményeik fenntartására fordí
tottak (Pietsch 1999, 79). Mivel a kollelek férfi tagjai életük jelentős részét 
a Tóra és Talmud tanulmányozásával töltötték abban a hitben, hogy ezzel a 
zsidóság fennmaradását szolgálják, elvárták a diaszpóra tagjaitól a létfenn
tartásukhoz való hozzájárulást, vagy egyenesen annak biztosítását. Különb
ség figyelhető meg azonban az askenáz és szefárd kollelek között a kétkezi 
munkához való viszonyt tekintve. Az utóbbi csoport tagjaira kevésbé volt 
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jellemző, hogy boldogulásukat teljesen az adományoktól tegyék függővé. A 
hallukán alapuló életforma azonban az askenázok egy részét sem  elégítette 
ki, s néhányan már az 1830-as években kísérletet tettek egy mezőgazdasági 
település alapítására (Yaari 1958, 43˗44).  

Az új jishuv

Az oroszországi menekülteknek ugyan csak egy töredéke választotta az ősi 
földet Amerika ellenében, a régi jishuv számára így is hatalmas kihívást je
lentett befogadásuk. A halukkától függő közösség képtelen volt eltartani őket, 
s az újonnan érkezők sem vágytak feltétlenül belesimulni a kollelek szigorú 
életébe. Az új bevándorlók motivációi között továbbra is megtalálhatjuk a 
vallási megfontolásokat, de megjelentek azok a bevándorlók is, akik egy pro
duktívabb és szabadabb élet, vagy egyenesen a zsidó nemzet feltámasztásá
nak reményében vállalták a megpróbáltatásokat.  Ezekből az új bevándorlók
ból alakult ki lassan egy új zsidó közösség, mely az adományokkal szemben 
az önfenntartó, produktív életre helyezte a hangsúlyt. Az újonnan érkezettek 
mezőgazdasági településeket alapítottak, melyek a szélsőséges időjárás, a be
tegségek, az oszmán hatóságok ellenségessége, a rossz közbiztonság, illetve 
a szakmai hozzá nem értés miatt az  első években a túlélésért küzdöttek. A se
gítségükre érkező filantróp személyek és szervezeteik, illetve kisebb részben 
a proto-cionista Hibbat Cion pénzbeli juttatásai nélkül valószínűleg nyomuk 
sem maradt volna. 

A régi és az új zsidó közösség közötti kapcsolat hideg és időnként 
ellenséges volt. Az újonnan érkezettek éppen azért kezdték magukat az új 
jishuvként nevezni, hogy ezzel is elhatárolják magukat a régi, adományoktól 
függő, általuk bigottan vallásosnak és modernizáció-ellenesnek tartott zsi
dó közösségtől. A régi jishuv tagjai ezzel szemben, hogy helytelenítették az 
újonnan jövők vallástalannak tűnő életformáját, s az adományok elnyeréséért 
folytatott versenyben a mindennapi megélhetést veszélyeztető tényezőként 
tekintettek rájuk.

Az új zsidó mezőgazdasági telepek az Egyenlőség hasábjain

Az Egyenlőség a szentföldi új zsidó mezőgazdasági településekről 
1887-ben tizenhárom részes cikksorozatot indított Krausz J. M., a magyar 
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kollel titkárának leveleiből, aki látogatóba érkezett az első zsidó mezőgaz
dasági telepre, Petach Tikvára („Remény Kapuja”), ahol lánya és családja 
élt. Krauszt elbűvölte hitsorsosainak földművessé és földjét megvédeni képes 
harcosokká való gyors átalakulása. Vejének kijelentése, mely szerint „csak 
most vagyok igazán én, csak most találtam fel magamat”, már sejtetni en
gedi az Egyenlőség által képviselt nézetet, mely szerint a kétkezi és hasznos 
munka által válhat a zsidó hazája jó polgárává, nem pedig fóliánsok élet
hossziglan tartó bújásával, adományokra szorulva (Szabolcsi 1887. 6(32): 2). 
Külön nyomatékosítja a tudósító, hogy Petach Tikvát tulajdonképpen magyar 
zsidók alapították, többek között a Szombathelyről származó Stampfer Jo
zsua. Krausz szerint a kezdeti nehézségektől eltekintve Petach Tikva fejlő
dése megállíthatatlan volt, s a siker híre úgy elterjedt Európában és Orosz
országban, hogy amikor 1882-ben megindultak az orosz zsidó kivándorlók 
hullámai, sokan „e példa által hatalmasan vonva, nem Angliát, sem nem 
Amerikát, hanem őseik szent földjét, Palesztinát választották új hazául.” S 
mikor a tömegeket a régi jishuv nem tudta befogadni, Stampfer volt az, állítja 
Krausz, aki további mezőgazdasági települések alapítását tanácsolta, továbbá 
kijelölte a megfelelő helyszíneket, módszereket, sőt, külföldi pénzgyűjtő kör
útra is indult az anyagi háttér megteremtésére.

  A jó földművelőkké és harcosokká váló zsidó telepesek ugyanakkor 
nem hagyták el őseik hitét, bár a régi jishuv vallástalansággal vádolta őket. 
Az Egyenlőség szerint, éppen az új telepesek testesítik meg Szabolcsi Miksa 
deklarált eszményét, a „konzervativizmust a vallási felfogásban” (Szabolcsi 
1993, 78), de korántsem szélsőséges formában. Krausz tudósításából például 
azt tudhatjuk meg, hogy a mezőkön eltöltött munka után mindenki azonnal a 
templomba siet, de a „kolóniákban a vallási vakbuzgóság nyüge alul felsza-
badult szellem az uralkodó.” (Szabolcsi 1887. 6(33): 3)
 A lap az elkövetkező évtizedekben is folyamatosan beszámolt újabb 
palesztinai települések alapításának terveiről, megszületésükről és sikere
ikről.  Nyíltan a gyarmatosítók pártját fogta a mezőgazdasági települések
re egyre féltékenyebben tekintő régi jishuvval szemben. Krausz tudósításá
ban még csak azt írta, hogy „Az öregek nem jó szemmel nézték ugyan a [ti. 
Stampfer – kiegészítés N.V.] merész ujító törekvésit, de nem is gördítettek 
akadályokat útjába”(Szabolcsi 1887. 6(34): 4). A következő évben Szabolcsi 
Miksa már egyenesen azt állította, hogy a gyarmatoknak nincsen nagyobb el
lensége a „jeruzsálemi, tiberiasi, zafeti, jaffai vagy chaifai zsidónál. Ez ellen-
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ségeskedés kifolyása az emberből soha ki nem irtható gyarlóságnak. Míg nem 
léteztek zsidó gyarmatok, a szentföldön kívül lakó zsidók adományai csak ő 
közöttük, a nevezett városok zsidói között osztattak szét.” (Szabolcsi 1888, 
7(17): 2). 

A mezőgazdasági telepek „üzenete” a magyar zsidóságnak

A lap írói és szerkesztői azt igyekeztek bizonyítani, hogy bármilyen háttérrel 
is rendelkezzen is egy zsidóból, kellő idő elteltével jó földműves és katona 
válhat belőle. A földművessé avanzsáló hitsorsos által folytatott kétkezi ter
melő munka pedig a jeshivák életétől eltérő, egészségesebb életvitelt biztosít
hat számára. Művelője a fizikai munka révén nemcsak teljesebb életet élhet, 
hanem hasznosabb polgárává is válhat az őt befogadó hazájának. Hangsú
lyozták azt is, hogy a földműves életforma egyáltalán gátolja nem a vallásos 
parancsolatok megtartását, hiszen őseik maguk is földet műveltek egykoron. 
A modern technikák alkalmazását preferáló új zsidó földműves pedig ugyan
úgy megtartja vallását, mint a fóliánsokat bújó ortodox társa. 

 A tényekhez hű tudósítás az egyértelműen sugallt üzenetek meg
fogalmazásának eshetett áldozatul. Krausz beszámolja ugyanis hemzseg a 
pontatlan információkról. Ráadásul a lap egészen 1891-ig csak az új jishuv 
sikereire koncentráló híreknek adott helyet, s ehhez számtalan más zsidó fele
kezeti, illetve nem zsidó újságoktól (mind például a héber nyelvű Havazelet, 
a német Jüdische Presse, vagy éppen az angol Spectator) átvett tudósításokat, 
cikkeket és rövidhíreket használt fel. 

Következtetések

Miért volt az Egyenlőségnek annyira fontos a palesztinai zsidó mezőgazdasá
gi telepek sikereinek hangsúlyozása? A magyarázat az Egyenlőség hazai har
caiban keresendő. A tanulmányban már korábban említettem, hogy a vizsgált 
időszakban az Egyenlőség legfőbb küzdelmeit az antiszemiták és az ortodox 
zsidóság ellen folytatta. Márpedig annak bebizonyítása, hogy zsidókból jó 
földművesek válhatnak, megcáfolja az antiszemiták azon állítását, mely sze
rint zsidók nem képesek produktív fizikai munka elvégzésére. A Palesztinában 
sikeresen teljesítő zsidó telepesek így kiváló példaként szolgáltak arra, mely 
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szerint izraelita vallású személyek is hasznos polgáraivá válhatnak az őket 
befogadó államoknak. Az új mezőgazdasági telepek sikereivel az Egyenlőség 
azt is bizonyítani vélte, hogy Palesztina alkalmas zsidó telepítésre, ezáltal a 
magyar határoknál felbukkanó orosz menekültek problémáira is megoldást 
jelenthet. Ezek a menekültek hasznos polgáraivá válhatnak a mezőgazdasági 
települések révén Palesztinának.

 Petach Tikva telepeseinek vallásos törvényeket megtartó életformá
ja pedig az ortodox zsidó tábor ellenében volt hivatott bebizonyítani, hogy 
igenis össze lehet egyeztetni a modernizációt a zsidó vallásos élettel. A régi 
jishuv Egyenlőség által lefestett képe könnyen azonosítható volt a magyar or
todox táborral. Ellentéteként ott állt a produktív, követendő új jishuv, mellyel 
az Egyenlőség olvasótábora könnyedén azonosulhat. Nem véletlenül hang
súlyozza a lap, hogy Petach Tikvát a produktív életet igenlő magyar zsidók 
alapították. Hová lett volna büszkesége tárgya, ha Krausz azt az információt 
is megosztja, mely szerint az első alapítás rövid életűre sikeredett, és az 1882-
ben érkező orosz Hibbat Cion tagjaira volt szükség az újrakezdéshez? 

 A buzgó szóbeli támogatás ellenére az Egyenlőség a gyakorlatban 
nem tett semmit a telepesek megsegítésére, csupán erkölcsi támogatásáról 
biztosította a hontalanná vált orosz, majd román zsidók letelepítésével fog
lalatoskodó filantróp személyeket és szervezeteket. S mikor ezek figyelmü
ket és tevékenységüket a kilencvenes évektől Argentína felé fordították, az 
Egyenlőség követte az új helyzetet. Végül is a helyszín mindegy volt, míg 
a zsidó telepek virágoztak és lehetséges megoldásként mutatkoztak a honta
lan zsidók számára. Palesztinának cionista mozgalom által történt kisajátítása 
végképp az új jishuv ellenzői közé sodorta az egykori támogatót. 
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Az elmúlt 20 évben született tanulmányok nem fordítottak kellő figyelmet a 
Visegrádi országokban a képre, amelyet a pártok, valamint parlamenti kép
viselőik festenek önmagukról. A tanulmány a törvényhozói testületek emberi 
dimenzióját emeli középpontjába, amely a régióban különösen meghatározó. 

Jelen írás a parlamenti képviselők első politikai pozícióiját vizsgálja és be
mutatja jellemzőiket egy új megközelítésből: kérdőíves adatfelvétel helyett a 
választópolgárok számára elérhető adatokra támaszkodik. A tanulmány arra 
keres választ, hogy kerülnek kapcsolatba a későbbi parlamenti képviselők 
pártjaikkal, hogy jelenítik meg ezt az első csatlakozási pontot önéletrajzaik
ban. 

Az első rész a módszertant, a második a hipotéziseket, a harmadik a kutatási 
eredményeket mutatja be. 

Kulcsszavak: önreprezentáció, rekrutáció, parlamenti képviselők, Visegrádi 
országok, depolitizáltság 
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Bevezetés

A geográfiai, politikai, társadalmi közelségre alapozva a tanulmány a Viseg
rádi országok – Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia – 
parlamenti képviselőinek rekrutációs csatornáit vizsgálja. 

A pártok rekrutációjának gazdag irodalma (COTTA-BEST 2000, BEST 2007) 
kitér a pártok egyik alapvető funkciójára, saját maguk megújítására. A politi
kai pártoknak a közép-kelet európai régióban különösen fontos szerepe van a 
parlamenti elitek kiválasztásában, a választási rendszer tovább erősítette ezt a 
szerepet a függetlenek kisebb parlamentbe kerülési esélyeivel (SEMENOVA- 
EDINGER- BEST, 2013:29).

Mivel a pártok főszerepet játszanak a parlamenti képviselők kiválasztásában, 
ezért ebben a kontextusban vizsgálja a tanulmány a képviselők rekrutációját: 
ahogy Putnam írja a rekrutáció az, ami leginkább befolyásolja az adott elit
csoportot (PUTNAM 1976: 47). A tömegpártok kora óta a politikai ifjúsági 
szervezet csak az egyik csatorna, amit a régió pártjai kihasználnak (STOL
LE-HOOGHE 2005), de ezen túl kapcsolatokat ápolnak a civil szervezetek
kel, szakértőket alkalmaznak és az 1989 előtti politikusi generáció tapaszta
latait is felhasználják. 

A Visegrádi országok több szempontból is hasonlóak: 1989 után parlamenti 
demokráciát vezettek be, nem voltak kitéve jelentős etnikai konfliktusoknak, 
kulturális gyökereik és gazdasági helyzetük hasonló, ahogy jövőképük is az 
volt 1991-ben, amikor megalapították a Visegárdi négyek csoportját. 

Ezen túl politikai rendszerük is hasonló: a jelenleg jelentős pártok 1989 
után alakultak, párttagokra volt szükségük, akik jelöltként részt vesznek 
a választásokon, mobilizálják a szavazókat és a párt napi működésében 
asszisztálnak. E párttagok rekrutációja kezdetben ad hoc volt, ám hamaro
san stabilizálódott (ILONSZKI-SCHWARZ 2013:57). Közülük a parlamenti 
képviselők professzionalizálódtak a leginkább, amit a párttagok magas száma 
jelez (SEMENOVA -EDINGER - BEST, 2013:296). A fenti hasonlóságok 
alapján feltételezhetnénk, hogy a parlamenti képviselők karrierútjai is hason
lóak lesznek. 

A négy ország választási rendszere azonban különbözik egymástól, ami befo
lyásolhatja a képviselők karrierútját. Magyarország vegyes, míg Lengyelor
szág, Csehország és Szlovákia arányos választási rendszerrel rendelkezik. Az 
utóbbi három eset zártlistás, Csehországban és Szlovákiában preferenciális 
szavazat is létezik. 
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Hipotézisek

Mivel a kutatás korai szakaszban van, az első hipotézis az országok közti 
hasonlóságok és különbségek miatt deskriptív módon vizsgálja a parlamenti 
képviselők első politikába lépési pontjait. A választási rendszerek különb
ségeiből kiindulva azonban arra számítunk, hogy Magyarországon nagyobb 
arányban találunk képviselőket, akik karrierjüket pártpolitikától távolabbi
ként mutatják be. 

A második hipotézis a depolitizálódással van összefüggésben, amely gaz
dasági nehézségek esetén a politikai beszéd előterébe kerül (FLINDERS 
– BULLER 2006). Steven Kettel tanulmányából (KETTEL, 2008) ihletet 
merítve vizsgáljuk a témát, azt feltételezve, hogy a 2008 utáni képviselői 
életrajzokban többségbe kerülnek azok, akik politikai karrierük depolitizált 
vonásait hangsúlyozzák, míg a 2008 előtti képviselői életrajzokban a politikai 
vonások lesznek előtérben. 

Módszertan

A képviselők életrajzainak összegyűjtésekor az elsődleges adatforrás a par
lamentek honlapjai voltak, Csehország és Szlovákia esetében azonban civil 
szervezetek honlapjaira kellett támaszkodni. A cseh és szlovák képviselők 
életrajzai a parlamenti archívumokban csak személyesen elérhetőek, ezért 
a kutatási kérdés megválaszolására, amelynek középpontjában a képviselők 
önreprezentációja áll nem alkalmasak. Az 1. táblázat a vizsgálatba vont vá
lasztási éveket és pártokat mutatja. 

      Pártok
 1. időcsoport 2. időcsoport  

 

Országok 2002 2005 2006 2007 2010 2011 2012 2013

Magyarország
MSZP, 
SZDSZ

 
MSZP, 
SZDSZ

 
Fidesz, 
KDNP

   

Lengyelország  
SRP, 
PiS, 
LPR

 
PSL, 
PO

 
PSL, 
PO
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Csehország

SZ, 
ODS, 
KDU-
CSL 

   
ODS, 
TOP09, 
VV

  
CSSD, 
ANO, 
KDU

Szlovákia   

SMER, 
ĽS – 
HZDS, 
SNS

 

MOST-
HÍD, 
KDH, 
SaS, 
SDKÚ – 
DS

 SMER  

1. táblázat: A vizsgálatba vont pártok

A vizsgálatba csak a később kormányra került pártokat vontuk be a képvi
selők nagy száma miatt. A lengyel és cseh felsőházak választási módja, sze
repe a politikai életben eltér a többi parlamenttől, ezért a szenátorok nem 
kerültek kódolásra.

Ahogy korábban említettük a képviselők, mint individuumok önreprezentá
ciói életrajzukon keresztül állnak a kutatás középpontjában, ezért csak nyil
vánosan elérhető adatok kerültek felhasználásra és így a korábbi kutatásoktól 
(SEMENOVA- EDINGER – BEST, 2013) eltérő eredményeket várunk. Az 
egyik jellemző különbség a pártállami tagsággal kapcsolatos, hiszen feltéte
lezhető, hogy a jobboldali képviselők életrajzukban nem hangsúlyozzák volt 
tagságukat. 

A parlamenti képviselők életrajzainak összegyűjtése után egymást kölcsönö
sen kizáró kategóriákba kódoltuk őket, csak az első helyen említett politiká
ba lépési pont került feltüntetésre. A kategóriákat nem rögzítettük a kutatás 
megkezdése előtt, hogy maximalizálni tudjuk azok flexibilitását. A következő 
kategóriák rajzolódtak ki az életrajzok feldolgozásakor. 

1. Pártalapító: azok a képviselők, akik hangsúlyozták, hogy aktívan részt vet
tek a párt alapításában és azóta annak tagjai. 

2. Párttag: képviselők, akik politikai karrierje jelenlegi pártjukhoz csatlako
zással kezdődött és előtte más pozícióról nem számoltak be. 

3. Ifjúsági szervezet: karrierjüket pártjuk ifjúsági szervezetében kezdték. 
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Ebbe a kategóriába kerültek a korábbi kommunista pártok ifjúsági szerveze
teinek tagjai is. 

4. Más párt tagja: azok a képviselők, akik pályafutásukat más politikai párt 
színeiben kezdték és a későbbiekben csatlakoztak jelenlegi pártjukhoz. 

5. Helyi politikus: karrierjüket lokális szinten, pl. polgármesterként vagy kép
viselőtestület tagjaként kezdték. 

6. Volt kommunista párttag: azok a képviselők kerültek ebbe a kategóriá
ba, akik hangsúlyozták, hogy politikai karrierjüket az 1989 előtti valamelyik 
kommunista párt tagjaiként kezdték. 

7. Civil szervezet: karrierjüket politikán kívüli társadalmi mozgalom alapító
jaként vagy tagjaként kezdték. 

8. Szakértő: azok a képviselők, akik valamely szakterület jeles képviselői 
voltak és így kerültek kapcsolatba a politikával, pl. professzorok, vezető köz
gazdászok. 

9. Kisebbség: akik életrajzukban hangsúlyozták, hogy elsősorban valamelyik 
kisebbség érdekeit érvényesítik és ez volt elsődleges motivációjuk a politiká
ba való bekapcsolódásba. 

10. Híres személy: közéleti személyiségek, TV műsorvezetők, énekesek, szí
nészek és más, hírnevet szerzett képviselők, akik ismertségüket és politikán 
kívüli teljesítményüket hangsúlyozták életrajzukban. 

11. Nincs adat: néhány esetben nem állt rendelkezésre megfelelő életrajz, ami 
alapján eldönthető lenne, hogy mi volt politikai karrierútja a képviselőnek. 
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Eredmények

A módszertan ismertetése után az utolsó három választás kumulatív eredmé
nyeit szemlélteti országonkénti bontásban az 1. ábra. 

1. ábra: A Visegrádi országok kumulatív adatai. N=1952. Forrás: saját számítás. 

Az adatok elérhetőek voltak a Visegrádi országokban, nincs jelentős szórás. 
A pártalapítók Szlovákiában voltak a legkevesebben, a három másik vizsgált 
országban hasonló arányban találjuk őket. A képviselők majdnem fele hang
súlyozta, hogy politikai karrierjét párttagként kezdte Csehországban, míg 
a másik három esetben ez az arány jelentősen alacsonyabb (21-24%). Ma
gyarország esetében tapasztaltuk az ifjúsági szervezetek legnagyobb súlyát 
(14%), a Visegrádi országok többségében ez a karrierkezdés nem jellemző. 
Annak ellenére, hogy a pártrendszerek jelentős átalakulásokon mentek ke
resztül a képviselők kis arányban emelték ki azt a tényt, hogy karrierjüket 
nem jelenlegi politikai pártjukban kezdték: Lengyelországban 11% a leg
magasabb az arány, míg Szlovákiában mindössze 2%. A helyi politika mint 
rekrutációs csatorna hangsúlyosan megjelenik: a lengyel képviselők 28%-a, 
a többi három ország képviselőinek kb. ötöde emelte ezt ki. A volt pártál
lami tagság egyedül Magyarország esetében jelentős, a képviselők negyede 
hangsúlyozta, hogy MSZMP tag volt. Lengyelországban a képviselők tizede 
emelte ki társadalmi mozgalmi múltját, legtöbben a Szolidaritás tagjaiként 
kezdték pályájukat. A szlovák képviselők nagyszámban hangsúlyozták szak
értői indíttatásukat (29%), ez a többi ország esetében kevésbé jelentős. Az 
életrajzukban a kisebbségi érdekek képviseletét hangsúlyozók aránya a Vi
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segrádi országokban minimális, ezzel szemben a hírességek Csehországban 
és Lengyelországban nagyobb szerephez jutnak (7 és 5%), de Magyarorszá
gon és Szlovákiában nem jelentősek. 

Ahogy korábban említettük a kutatás jelenlegi állása csak az adatok deskrip
tív ismertetését teszi lehetővé, ennek ellenére arra számítottunk, hogy Ma
gyarországon az egyéni jelöltek miatt nagyobb arányban lesznek azok a kép
viselők, akik karrierjüket a pártpolitikán kívül kezdték. Ez a feltételezésünk 
nem igazolódott be az adatok elemzése során. 

A kumulatív adatok áttekintése után a 2. ábra az első időcsoport eredménye
it szemlélteti országonkénti bontásban. A 2008 előtti választások esetében 
feltételeztük, hogy magasabb arányban lesznek azok a képviselők, akik élet
rajzukban pártpolitikától függő első pozíciókat jelöltek meg. 

2. ábra: 2005, 2006, 2007 választások adatai. N=860 (Magyarország: 215, Len-
gyelország: 460, Csehország: 100, Szlovákia: 85). Forrás: saját számítás. 

A pártalapítók Csehországban voltak a legmagasabb arányban (20%), míg a 
többi országban ennél jóval alacsonyabb arányt tapasztalunk. Legtöbbször 
szintén a cseh képviselők emelték ki párttagságukat (45%), de ez a többi Vi
segrádi ország esetében is meghatározó karrierkezdési pont. Ezzel szemben, 
ahogy korábban említettük a politikai ifjúsági mozgalomból való indulás 
nem a legelterjedtebb a régió országaiban: Magyarországon a legmagasabb 
arányuk (19,5%), ezt Lengyelország (4,1%) és Szlovákia követi (1,1%), 
Csehországban egy képviselő sem esett ebbe a kategóriába. A más pártból 
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csatlakozó politikusokat (14,7%) és a helyi politikából (23%) érkezőket leg
nagyobb arányban a lengyel képviselők közt találjuk, azonban a karrierjüket 
más pártban kezdők a többi három országban a lengyelekhez képest kisebb 
arányban vannak jelen (5%), addig a helyi politikusok korántsem ilyen rit
kák (17,6% Szlovákiában, 13% Csehországban és 9,7% Magyarországon). 
A magyarországi képviselők hangsúlyozták legnagyobb arányban élet
rajzukban volt kommunista párttagságukat: 33,9%-os arányuk szignifikán
san magasabb, mint a szlovákiai 8,2%, a cseh és a lengyel 1%. A társadalmi 
mozgalmak kategóriájába ismét a lengyel képviselők kerültek a legnagyobb 
arányban: 12,6%-uknak volt ez az első politikába kapcsolódási pontja, míg 
a többi ország esetében ez az arány 3,5%-2% közötti volt. A szakértőként 
politikai karriert kezdő képviselők aránya kiemelkedik Szlovákiában (27%) 
Lengyelországhoz (5,8%), Csehországhoz (4%) és Magyarországhoz (0,9%) 
viszonyítva. A kisebbségi csoport hangsúlyozása egyáltalán nem jellemző a 
képviselők életrajzaiban: 2 lengyel és 1 magyar került ebbe a kategóriába. A 
hírességek ennél nagyobb számban jelennek meg a Visegrádi országok par
lamentjeiben, elsősorban Csehországban (10%), majd Szlovákiában (4,7%), 
Lengyelországban (3,4%) és Magyarországon (1,4%). 

Az első időcsoport adatainak deskriptív bemutatása után a második időcso
port következik. A kapott eredményeket a 3. ábra szemlélteti. 

3. ábra:  2010, 2011 választások adatai. N=698 (Magyarország: 265, Lengyelor-
szág: 236, Csehország: 118, Szlovákia: 79). Forrás: saját számítás.
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A pártalapítók aránya várakozásainknak megfelelően csökkent a Visegrádi 
országokban, Szlovákia kivételével. Eredményeink felemásak a párttagok 
vonatkozásában: a trend csökkent Lengyelországban és Szlovákiában, azon
ban nőtt Magyarországon és Csehországban. Az ifjúsági szervezetek eseté
ben is hasonlóan vegyes a helyzet: arányuk jelentősen csökkent a magyar, 
változatlan maradt a lengyel és a cseh képviselők közt. A karrierjüket más 
pártban kezdő politikusok számának változása sem bizonyítja vagy cáfolja 
második hipotézisünket: Lengyelország esetében csökkenést, Szlovákiában 
stagnálást, míg Magyarország és Csehország esetében növekedést tapasztal
tunk. A helyi politikusok kategóriájában találtuk a legnagyobb arányú, hi
potézisünkkel egybevágó növekedést: 9,7%-ról 40%-ra Magyarországon és 
23%-ról 36,4%-ra Lengyelországban. A volt kommunista párttagságot hang
súlyozó képviselők második hipotézisünket igazolva gyakorlatilag eltűntek, 
összesen 4 képviselő került ebbe a kategóriába. A társadalmi mozgalmakat 
kiemelő képviselők aránya Magyarországon és Csehországban változatlan, 
Lengyelország és Szlovákia esetében megnőtt. A szakértők arányváltozása 
ugyancsak egybevág második hipotézisünkkel: a szlovák képviselők ese
tében változatlan, a többi országban növekedett. A kisebbségi képviseletet 
nyomatékosító képviselők esetében nincs jelentős változás, míg a hírességek 
kategóriájában vegyes képet kaptunk. 

A második időcsoport vegyes eredményei után az adatokat kumulatív vizs
gálva tudjuk megerősíteni vagy elvetni második hipotézisünket, ezt a 4. ábra 
mutatja. 

4. ábra: A depolitizált és pártpolitikai kategóriák kumulatívan.
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Az adatok kumulatív vizsgálata alapján világosan megállapítható, hogy má
sodik hipotézisünket sikeresen verifikáltuk: a második időcsoportban jelen
tősen nagyobb arányban vannak azok a képviselők, akik karrierjük kezdetét 
életrajzukban inkább depolitizált pozíciókhoz kötik, szemben a karrierjüket 
pártpolitikai pozíciókban kezdőkkel. 

Konklúzió

A tanulmány első felében bemutattuk a Visegrádi országok kormányra került 
parlamenti képviselőinek különböző önreprezentációit, ahogy azt nyilváno
san elérhető életrajzaikból kiolvasható. Eredményeink alapján a pártalapítók 
azonos arányban vannak jelen mind a négy országban, a pártpolitikai karri
erkezdés szintén jelentős, különösen Csehországban. Magyarországon nagy 
szerep jut az ifjúsági szervezeteknek, míg a más pártból való migrációt a cseh 
és a lengyel képviselők emelik ki. A helyi politikából érkezők szintén hasonló 
arányban vannak jelen a Visegrádi országokban, míg kommunista párttagság
nak egyedül Magyarországon jut nyíltan meghatározó szerep. A civil moz
galom, kisebbség és híres emberek kategória, noha minden országban jelen 
van, nem túlzottan jelentős, inkább csak színesítik a képviselői palettát. Ezzel 
szemben a szakértőknek, különösen Szlovákiában kiemelkedő szerep jut. 

Második hipotézisünket verifikáltuk az adatok kumulatív elemzésekor: a 
2008 előtti választásokon a pártpolitikai, míg a 2008 utáni választásokon a 
depolitizált kategóriákba került képviselők voltak többségben. 

A tanulmány célja a már létező irodalom kiegészítése volt egy új perspektívá
ból. Mivel csak nyilvánosan elérhető életrajzokat dolgoztunk fel, így elkép
zelhető, hogy eredményeink nem egyeznek a korábbi kutatások eredményei
vel, ennek ellenére a további vizsgálódás mindenképpen indokolt a témában, 
hiszen új módszerünk az elitkutatás és a Visegrádi országok komparatív iro
dalmát is gazdagítja. 
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REZIDENCIA VÁLASZTÁS KÉRDÉSE 
A PERÉNYI CSALÁDBAN – 

CSORBAKŐ SZEREPE

Novák Ádám
DE BTK Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola, 

Debrecen, Magyarország

Absztrakt

Doktori disszertációmat Perényi János tárnokmester (†1458) tevé
kenységéről készítem. Birtokai nagyságának, elhelyezkedésének ismerete 
nélkülözhetetlen a politika-, gazdaság-, és társadalomtörténeti vonatkozások 
vizsgálata során. Ezért egy a család birtoklástörténetét feldolgozó és elem
ző munka lát hamarosan napvilágot. Ennek a munkának egyik eredménye a 
terebesi Perényi család rezidencia vizsgálata. Jelen írásomban a család törté
netének, birtokszerzési folyamatának rövid ismertetését követően rámutatok, 
hogy a terebesi központ nem volt kizárólagos a család történetében. A csor
bakői rezidencia bár hosszú távon nem lett a család székhelye, de a kutatók 
által eddig felállított szempontok szerint 1403-tól 1428-ig elsősorban Perényi 
Imre, de fiai is arra törekedtek, hogy birtokaikat innen irányítsák.

Kulcsszavak: Perényi család, Rezidencia, Birtoklástörténet, Tere
bes, Csorbakő



283

Bevezetés

Engel Pál archontológiai munkájában az olvasó három Perényi család 
leszármazási ábráját találja: nyalábi, rihnói és terebesi (Engel Gen). Mindhá
rom család elnevezését székhelyéről kapta. Kutatásom csak a terebesi ágból 
származó Jánosra terjed ki. Működésének vizsgálatához azonban nélkülöz
hetetlen elődei tevékenységét is ismerni. Különösen igaz ez a birtokok tekin
tetében, ugyanis János hatalmát és mozgásterét elsősorban az őseitől örökölt 
birtokok nagysága és elhelyezkedése határozta meg. Éppen ezért szükséges 
volt a család birtoklástörténetének elkészítése. Ehhez a munkához az eddig 
kiadott összes vonatkozó forrást felhasználtam kiegészítve azt saját levéltári 
kutatásaimmal. Teljes okleveles anyagot feldolgozó okmánytár csak 1425-ig 
áll rendelkezésünkre, így az esetleg fennmaradt, de még nem kiadott, vagy 
kutatott források pótlására négy teljes és egy részleges birtokösszeíró forrást 
használtam fel, amelyek segítségével több idősíkban ábrázolhatóak a család 
birtokai, és az uradalmak összetétele is. 

1. ábra: A terebesi Perényi család leszármazása
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A teljes anyag a közel jövőben kerül publikálásra. Ezért itt a kisebb 
birtokszerzéseket, és azok pontos körülményeit nem taglalom. Dolgozatom
ban az elvégzett kutatófolyamat adataira alapozva egy szűkebb társadalom
történeti vizsgálatot vezetek le, mely összeegyeztethető a tanulmány szigorú 
formai követelményeivel. A főúri rezidenciákkal behatóbban elsőként Kubi
nyi András foglalkozott (Kubinyi 1991). Írásában meghonosította a külföldi 
szakirodalom szempontrendszerét, és magyarázta azt hazai példákon keresz
tül. Munkáját több modern vizsgálat vette alapul, gyakran kiegészítve azt, 
mint például Naumann Tibor PhD dolgozata is (Neumann 2007). A további
akban az ő szempontrendszerüket alkalmazva végzek el rezidenciaelemzést a 
terebesi Perényi családon.

2. ábra: A terebesi Perényi család birtokszerzései 1418-ig

A család rövid története

A család forrásokban is említett őse bizonyos Dobos Orbán, aki a csa
lád ősbirtokait szerezte (Perény, Detek, Velejte Engel 1987, 439. 1. jegy). Az 
ő három fiától származtatható a család három ága. A terebesi ág Orbán István 
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nevű fiától eredt (1. ábra), az ő fia András nevéhez köthető a Szuhogy nevű 
birtok megszerzése. Vétel útján 1351-ben (Zichy IV. 216. sz) jutott hozzá 
melynek területén Csorbakő késő árpád-kori romjai feküdtek. Ez volt az csa
lád első önálló birtoka. Apróbb birtokszerzéseket testvére Péter is hajtott vég
re, aki I. Lajost diósgyőri várnagyként szolgálta (Engel Arch, Várnagyok). Ő 
és fiai mind Kis Károlytól, mind Máriától nyertek kisebb birtokokat (Alsó
regmec: HO VII. 392-3. sz), Zsigmond azonban valósággal elhalmozta őket 
birtokadományokkal (Szentmiklós: ZSO I. 63.; Terebes: DF 209 831.; Füzér: 
DL 7480). Az utóbbi két birtok egyben váruradalom is volt, közülük felte
hetően a zempléni sederia helyként is működő (Csukovics, 1997) Terebesen 
rendezték be székhelyüket. 

Péter legidősebb fia Miklós gyorsan emelkedett a ranglétrán. A szöré
nyi bánságot követően (Engel Arch), testvéreit kizárva önálló uradalmakat is 
kapott (Patak: ZSO I. 1674). A nikápolyi csatában azonban ő és testvére János 
is elesett, így a család az ő fiaikban és Péter harmadik fiában, Imrében foly
tatódott. Imre testvérei halálát követően a pohárnokmesteri tisztséget nyerte 
el, és ispánként is szolgálhatta Zsigmondot (Engel Arch). Mivel kitartott ural
kodója mellett az 1401 és 1403 közötti felkelésben ezért Zsigmond Vadászi 
Imre birtokait adományozta neki Csorbakő közelében (ZSO II. 2716), majd 
nem sokkal később megteszi titkos kancellárjának és további birtokokat adott 
neki (Sztropkó és Újvár ZSO II. 7599). Mindezeket a 2. ábrán szemléltetem 
is.

Rezidenciavizsgálat

Kubinyi András fogalom meghatározása szerint a főúri rezidencia 
alatt a következőt kell értenünk: „azt az épületet – és átvitt értelemben azt 
a települést, amelyben a rezidencia áll – ahol a főúri udvartartás általában 
tartózkodni szokott” (Kubinyi 1991, 220). Egy olyan család esetében, ami
nek több uradalma, váruradalma is van – mint a Perényieknek is – szükséges 
elvégeznünk a rezidencia vizsgálatot, amennyiben kapcsolati hálózatukra, 
vagy politikai törekvéseikre vagyunk kíváncsiak. Kubinyi 6+1 szempontot 
állított fel a rezidencia helyének meghatározásához, melyet Neumann továb
bi néggyel kiegészített. A Perényiek esetében én szükségét éreztem további 
két szempont figyelembe vételét. 
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Perényi Imre székhelye: Csorbakő

1403. november 5-én Székesfehérváron Zsigmond a felkelésben mel
lette kitartókat jutalmazta a legyőzöttek birtokaiból. Perényi Imre a fentebb 
már említett Vadászi birtokokat kérte magának Abaúj, Borsod és Zemplén 
megyékben, továbbá várépítési engedélyt a Szuhogy birtokon lévő csorbakői 
romvárra (ZsO II. 2724). Zsigmond adományának eredményeként Perényi 
Imre először jutott kizárólagos tulajdonosként birtokokhoz. Bár ezeket a 
közös birtokként jelentkező szuhogyi területen emelendő Csorbakő várából 
szándékozott igazgatni. Az építkezések eredményeként kétszintes várat emel
tek (Nováki–Sárközy–Feld 2007, 120). Bár 1408-ban Sárosban váruradal
mat (Újvár), Zemplénben pedig uradalmat várépítési engedéllyel (Sztropkó) 
szerzett, építkezésekről nincs tudomásunk. Vagyis Csorbakő várának építését 
elsődlegesnek tekintette.

Feltehetően azért volt ez így, mivel a környéken elszórva helyezkedtek 
el a Perényiek birtokai. Ezeket igazgatni a kor viszonyainak megfelelően egy 
várból lehetett. A legközelebbi Perényi vár Füzér, ami csaknem száz kilomé
terre feküdt. Feltehetőleg Csorbakőről kívánták igazgatni a közös birtokokat 
(Selyeb, Kisfalud, Odoma) és Imre szerzeményeit is (Ormos, Nyárád, Tövis
ses, Kelecsény, Szuhogy, Felvadász, Jánosd, Balázsháza, Olaszi). Így újabb 
rezidencia kritériumnak felel meg Csorbakő: uradalmi, igazgatási központ.

1408-ban az elnyert birtokok egyikén, Nyárádon az immáron csor
bakői uradalomban pálos kolostort alapított Imre, azt a szükséges kegytár
gyakkal ellátta, továbbá Márton pápától még búcsúengedélyt is kért (Czeglé
dy 1988, 224). A közeli Kurityán nevű birtokért hosszasan pereskedett, amit 
vélhetően a kolostornak akart adni, de halála miatt ez már fiaira maradt (ZSO 
VII 2215.; 2232). A régészeti feltárások során itt találták meg sírkövét is (En
gel–Lővei–Varga 1983, 35), vagyis családi temetkezési hely létrehozásán fá
radozott.

A választ arra a kérdésre, hogy miért nem Terebesen képzelte el Pe
rényi Imre székhelyét, a családon belüli birtokosztályok vizsgálata adhatja 
meg. 1403-ban és egészen 1418-as haláláig három unokaöccsével együtt kel
lett osztoznia ezen az uradalmon (vö. 1. és 2. ábrát). Bár ugyan ez igaz ma
gára a szuhogyi területre is, ahol Csorbakő várát emelte. Az építés költségeit 
azonban csak a környező birtokok jövedelméből fedezhették, amelyekben vi
szont nagyrészt egyedül Imre a birtokos. A közös birtokok felosztásáról nem 
rendelkezünk információval, Szörényi Gábor András is csak feltételezi, hogy 
Imre halála után fiai felosztva igazgatták birtokaikat (Szörényi 2003, 187).

Támpontot talán az 1427-es kamarahaszna összeírások adhatnak. A 
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források sajnos nem tartalmazzák Borsod megye adatait, de Abaúj és Sáros 
megyéjét igen, és ebben az egyes portákhoz rendelt tulajdonosok is adottak. 
Sáros megyében például a közös birtokot Kucsint Perényi Miklós, az abaúji 
Selyeb birtokot azonban Perényi János neve alatt találjuk (Engel 1989). Ha 
hozzávesszük, hogy más közösen birtokolt uradalmakat is felosztva találunk 
(Füzér, Szinye) akkor egy szóbeli, vagy egy azóta elveszett írásbeli szerződést 
sejthetünk a birtokosztályok meghatározásáról Perényi Péter unokái között. 
Az írásbeli szerződés szükségtelenné válhatott 1428 után, amikor is Miklós 
lovászmester halált követően az Imrefiak kezén egyesült az ág összes birtoka 
(3. ábra). Bár az, hogy egyik környékbeli hiteleshely (jászói, leleszi konvent, 
szepesi, egri káptalan) levéltárában sem maradt fenn harmadpéldány kétsé
gessé teszi annak létezését, de nem is zárja ki. A fennálló birtokviszonyok 
késztethették arra az Imrefiakat, hogy apjuk halála után is gyarapítsák csor
bakői uradalmukat. 1425-ben 400 forintért zálogba veszik a vártól északra 
fekvő két birtokot Alsó, és Felsőtelekest (ZSO XII. 921-2). Feltehetően még 
1428 után is fontosnak tartják Csorbakőt, de a családi temetkezési helyet min
denképpen. Perényi Istvánt, Imre kisebbik fiát korai halálát követően ugyanis 
a környéken temetik el, erről sírkövének lelőhelye is tanúskodik (Rudabánya. 
Engel–Lővei–Varga 1983, 36).

3. ábra: A terebesi Perényi család birtokai 1428-ban
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Sajnos a források nem teszik lehetővé, hogy további szempontokat 
vegyünk figyelembe a rezidenciavizsgálat során. Perényi Imre által keltezett 
levél ugyanis csupán egy maradt fenn, ezt pedig Terebesen adta ki (DL ZSO 
III. 1008). Egy forrásból azonban nem vonhatunk le messzemenő következte
téseket. Családtagjainak keltezései nem ismertek, hasonlóan perbehívásaihoz. 
Perényi Imre titkos kancellárként gyakran teljesített diplomáciai szolgálatot, 
vagy tartózkodott Zsigmond közvetlen környezetében. Előneve sem ismert, 
és végrendelete sem maradt ránk. A számba vehető vizsgálati szempontok 
tehát egyértelműen Csorbakő irányába mutatnak.

Perényi János székhelye: Terebes

Perényi János esetében több adat áll rendelkezésünkre. 60-nál is több 
levelet, oklevelet adott ki, ezeknek keltezési helye legtöbbször Terebes (No
vák 2014). Egy alkalommal saját maga még székhelyének is nevezi. (DF 228 
777) Ezek alapján itineráriuma is felállítható lesz, ez azonban még a jövőbeli 
kutatómunka feladata. 1458-ban bekövetkezett halálát követően őt már nem 
a családi temetkezőhelyre temetik, hanem Terebesre, sírköve ma a terebesi 
róm. kat. plébánia templomban található (Engel–Lővei–Varga 1983, 37).

Rezidenciaváltására elsősorban a birtokosztályok megszűnése adott 
lehetőséget, Terebes kiválasztásában pedig a sziklavárak korszakának leáldo
zása, és a jobb védhetőség játszhatott szerepet. A 15. század második felében 
ugyanis tendencia mutatkozik arra, hogy a castrumokkal ellentétben a castel
lumokat részesítették előnyben lakhatás szempontjából. Terebes pedig más 
birtokokkal övezve, elsősorban Füzértől egy napi járásra feküdt. A források 
tükrében már többen rámutattak arra, hogy Füzér a család tárházaként funk
cionált (Nováki–Sárközy–Feld 2007, 49-52). Csorbakő földrajzi fekvéséből 
– és talán jelentőségének csökkenéséből – következőleg egy időre el is veszti 
Perényi János, és biztosítékul 1445-ban Pálóci Simon lovászmesterhez került 
(DL 13 846).

Kubinyi a Perényiekre vonatkozó rövid rezidenciaelemzésében Tere
best a család székhelyének tartja Imre nádorsága idején is, elsősorban temet
kezésére, építkezéseire, és tartózkodásaira hivatkozva (Kubinyi 1991, 216). 
Balog Jolán azonban rámutatott, hogy a korábbi szakirodalom tévedett, mikor 
a Perényi János sírkövével szembeni szintén vörös márvány sírkövet Perényi 
Imre nádoréval azonosította, az ugyanis inkább tudható János fiáénak, Ist
ván tárnokmesterének (Balogh 1974, 36). Ezzel szemben a nádor sírkövének 
töredéke Siklóson került elő. Kubinyi saját maga megjegyzi, hogy a család 
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szinte minden birtokán építkezéseket hajtott végre, és azt is, hogy gyakran 
tartózkodott Imre Siklóson, Terebesen, és Budán is. A nádor fia Perényi Péter 
pedig siklóson tartotta esküvőjét (DL 84148), ami kétségbe vonhatja Terebes 
székhely voltát a 16. század elejétől. Ennek bizonyítása azonban még további 
kutatásokat igényel.

Összegzés

A kutatásaim jelenlegi fázisa egyelőre csak a 15. század eleső felére 
szolgáltat elegendő adatot, hogy kielégítő rezidenciaelemzést hajtsak végre. 
Ebből azonban egyértelműen kiderül, hogy a zempléni Terebes vára nem volt 
kizárólagos székhelye a családnak. Perényi Imre önálló birtokszerzései, vár 
és uradalomépítése, családi temetkezési hely alapítása bizonyítja, hogy maga 
és utódai számára Csorbakőt jelölte ki rezidenciául. Unokaöccseinek magta
lan halála adott csak lehetőséget fiának Jánosnak, hogy székhelyét Terebes
re helyezze át, és onnan irányítsa a kezén egyesült birtokokat. A Zemplén 
központú birtokállomány Perényi Imre nádor birtokszerzései révén olybá 
tűnik elvesztette jelentőségét, és legalább olyan fontosnak tarthatta délvidé
ki birtokait Siklós központtal, mint ősei magterületét. Ennek támadhatatlan 
igazolására azonban még várni kell. Bár csorbakői Perényi családdal Engel 
Pál genealógiájában nem találkozunk, azonban a család sorsának másképp 
alakulásával jogosult lett volna helye a történetírás fogalomtárában.
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HADSEGÉLYEZŐ TEVÉKENYSÉG AZ 
I. VILÁGHÁBORÚ ALATTI 

KARCAGON

Pintér Zoltán
Debreceni Egyetem, Történelmi és 

Néprajzi Doktori Iskola

Absztrakt

Előadásom Karcag város hátországi szerepének néhány jellegzetességét hi
vatott bemutatni az I. világháborús szerepvállalás számos vonatkozása tükré
ben. A boldog békeidők során a mezőgazdasági feldolgozóipar és gabonaex
port által fellendülő és gyarapodó település a háború 51 hónapja alatt és után 
mély válságot él át. Jelentős emberveszteség, anyagi kimerülés, eszmetörté
neti meghasonlás megy végbe a településen. A fokozódó terhek kihívás elé 
állítják a háborús létállapotú társadalmat. Célkitűzésem néhány jól nyomon 
követhető, és országosan jellemző hadsegélyező tevékenység bemutatása. Az 
Auguszta Gyorssegély Alap karcagi tevékenységének, a városi Vöröskeresz
tes hadi tartalékkórház szerepének és a hadikötvény-váltások helyi jellegze
tességeinek kiemelése. 

Kulcsszavak: Karcag, hadsegélyezés, Auguszta Alap, hadikötvény, hadikór
ház
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A szakirodalomban a hátország fogalomkörnek számos megközelítése 
ismeretes, noha mindegyik dimenziójában ugyanazt a célt szolgálja. Mögöt
tes régióként egy hadászati rendszer kiszolgálását végzi. A hátország a mo
dern hadviselés őskatasztrófáját képező „Nagy Háborúban” a győzelem kul
csát képezte. Az elhúzódó háború korábban nem tapasztalt méretű kihívás elé 
állítja a hadviselő országok társadalmait. Az anyagháború szabályosan felfal
ta a frontok nagyoffenzívái során a mozgósított élőerőt, hadianyagot, melyek 
pótlása nélkülözhetetlen súllyal nehezedett a harcterek mögötti hinterlandra. 

Karcag város a vizsgált 1914-1918 közötti korszakban rendezett tanácsú 
kis középváros mezőgazdasági és agrár-feldolgozóipari profillal. Nyilvánva
ló, szerepkörét tekintve nem hangsúlyos település, hátországtörténete nem 
adhat teljes képet az Osztrák-Magyar Monarchia háborús szerepvállalásának 
és összeomlásának minden kérdésére, de mint látni fogjuk, nem is ez a kitű
zött cél! Ugyanakkor egy birodalmi rendszer kis elemén vizsgálva a háborús 
létállapot kihívásait: a (háborús) társadalom eszmei irányultságára, gazdasá
gi terheire s összességében kimerülésére nézve, új nézőpontot nyerhetünk a 
nagy léptékű vizsgálódások és események hitelesebb feltárásához. 

Az Auguszta főhercegnő185 által életre hívott Auguszta Gyorssegély Alap 
a háború elején, 1914. augusztus 6.-án szerveződik meg186. Tisztán a hábo
rús társadalom önszerveződő erejét tükröző, hadijótékonysági mozgalom
ként születik, mégis a duális államalakulat történetének egyik legnagyobb 
horderejű-, az összegyűjtött és kezelt javak értékét tekintve megkerülhetetlen 
jelensége az I. világháború magyar hátországtörténetének. A mozgalom fő
védnöke a kor legendás és agilis miniszterelnök személyisége, a háborús sze
repvállalás miatt „gyakran” politikai rendszerek bűnbakjaként használt gróf 
Tisza István volt, díszelnöke Csernoch János esztergomi hercegprímás-ér
sek, bíboros. A kezdeményezést a köznyelv a kezdetektől fogva „Aranyat 
vasért” (Gold für Eisen) mozgalomként emlegeti, amely a birodalom tehetős 
és áldozatkész családjait ösztönzi, hogy nemesfém vagyontárgyaik vas em
léktárgyakra („Pro Patria 1914-1915” vagy „Durch Krieg zum Sieg. 1914-
1916” feliratú vasérme, vasgyűrű, vasmozsár…) becserélésével a harctéren 
elesett, vagy súlyosan megsebesült frontkatonák nyomorgó családjait támo
gassa a hátországban. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a Dr. Küry Albert 

185  József (Ágost) főherceg felesége, I. Ferenc József osztrák császár és magyar király 
unokája.
186  Szoleczky E. – Kreutzer A. 2011. 17.
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vármegyei alispán úr hivatala adja ki a 25269/1914. rendeletet a vármegye 
minden helyhatósága számára a begyűjtés megkezdésére, 187 így Karcagon 
is megkezdődik a lakosság arany- és ezüstadományainak összegyűjtése. Dr. 
Szentesi-Tóth Kálmán polgármester 1914. december 7.-én kelt kéziratos leve
léből188 megtudjuk, a városi hazafias érzületű lakosság óriási mértékben veszi 
ki a részét a gyorssegélyezésből. Városi szinten a mozgalom vezéregyénisége 
Szentesi-Tóth polgármester volt, gyűjtőmunkáját segítették Dr. Elbel Tibor 
közjegyző, Lázár Gyula járásbíró, Nt. Török Vincze református lelkész, Szabó 
Sándor anyakönyvvezető, és Adler Jakab földbirtokos-gazda. 

1914 decemberéig két szakaszban egyrészt 2027 gramm arany és 5980 
gramm ezüst, másrészt 420 gramm arany és 2720 gramm ezüst küldetett fel 
az illetékes gyűjtőközpontba, a székesfővárosba (Eskü utca 6., Klotild „iker”
paloták). A polgármester 1915 januárjában keltezett hivatalos leveléből189 
megtudjuk, hogy 1915 januárjáig további 58 gramm arany és 100 gramm 
ezüst küldetett fel az Alap számára. 1915 májusában a lakossági aranytartalék 
leapadása, és az adakozási kedv csökkenése miatt hivatalosan is leállítják az 
Auguszta Alap kezdeti Aranyat-Vasért programját, ehelyett jótékonysági ren
dezvényekre, természetbeni közadakozásokra koncentrál a segélyező moz
galom. 1915 januárját követően írásos levéltári források nem ismertek to
vábbi karcagi szállítmányokról, de Szentesi-Tóth polgármester visszatekintő 
munkájában említ egy utolsó, 1915. július 1.-én a székesfővárosba eljuttatott 
nemesfémszállítmányt.190 Így a városi részvétel a karitatív tevékenységben 
feltétlenül jelentős: összefésülve a különböző elsődleges források kiegészíté
seit, mintegy 3318 gramm aranyra, és 8800 gramm ezüstneműre rúg a Kar
cagról begyűjtött nemesfémmennyiség. Már puszta mértékét illetően is a tár
sadalmi kohézió, háborús áldozatvállalás magas támogatottsági fokáról tesz 
tanúbizonyságot. Mint Dr. Szentesi-Tóth polgármester emlékirataiban közli, 
az adakozók száma 1365 fő volt,191 azaz a kevéssel 20 ezer fő feletti város 
családjainak túlnyomó többsége kiveszi a részét (lehetőségeitől függően) a 
karitatív tevékenységben. Mindez a háború elején igen jól jellemzi a város 
háborús társadalmának közhangulatát, nevezetesen támogató attitűdjét, haj
landóságát a haza védelmében való áldozatvállalásra.
187  Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár (JNSZML) 288/915. Alispáni iratok, 
164/1914 ikt. számú hivatalos levél, a főispáni hivatalból az alispáni hivatalhoz. Kelt: 1914. 
szeptember 14.
188  JNSZML 288/915. Alispáni iratok, 9768/1914 ikt. számú levél, Szentesi-Tóth pol
gármestertől az alispáni hivatalba. Kelt: 1914. december 7.
189  JNSZML 288/915. Alispáni iratok, Karcag város polgármesterétől az Auguszta 
Gyorssegély Alap megyei bizottságának megküldött hivatalos elszámoló levél.
190  Szentesi-Tóth 1928. 33.
191  Szentesi Tóth 1928. 34.
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Az első világháború jelenségei és hatásai közül a népi emlékezetben 
kitüntetetett helyet foglal el a hadikölcsönjegyzések, rekvirálások toposza, 
melynek hatására súlyos anyagi terhek, majd végzetes kimerülés lesz a sor
sa a háborús győzelem ügyét támogató hátországnak, a háborús létállapotú 
társadalomnak. A hadikölcsön hadviselő államok által jegyzett értékpapír 
(kötvény), mely a háborús többletterhek viselésébe civileket, magán- és köz
vagyonkezelő hivatalokat von be. A háborús vereség önmagában nem jelenti 
feltétlenül a hadikötvények elértéktelenedését, hisz az állam garanciát vállal 
azokra. Azonban az 1918 őszén bekövetkező háborús összeomlás, a dualista 
államalakulat felbomlása, a vesztesnek tekintett utódállamok (Ausztria, Ma
gyarország) megcsonkítása, és teljes körű meggyengítése a jegyzett hábo
rús kötvényállomány értékének csökkenését majd annulálódását vonta maga 
után. 

Aki hadikölcsönt jegyez, mint Krúdy Gyula fogalmaz egy 1917-es 
publicisztikájában: „a befolyó pénzen — békét vesz. Hadikölcsönt jegyez, a 
háborúnak adja vagyonát — a háború ellen.”192 A világháborús évek során 
az Osztrák-Magyar Monarchián belül a Magyar Szent Korona országaiban 
kb. féléves intervallumokban, nyolc alkalommal volt hadikölcsön jegyzés, a 
kilencedik jegyzés kihirdetését a padovai fegyverszüneti egyezmény gátolta 
meg.193 

A világháborús részvétel során az Osztrák-Magyar Monarchia körülbe
lül 18,5 milliárd korona névértékben bocsát ki hadikölcsönt194 (rendszerint 
5,5-6%-os kamatra), mely a közös államalakulat háborús költségeinek nagy 
részét volt hivatott fedezni. Így a hátországtörténet e szelete igen hangsúlyos, 
s külön figyelmet érdemel egy, a lakosság etnikai összetételét tekintve tisz
tán a magyar politikai nemzethez tartozó alföldi kisváros vizsgálata esetében. 
Fontos figyelemmel kísérni a befizetett összegek mértékét, a fizetési hajlan
dóságot, és a befizetések trendváltozásait, mely jó közelítéssel a társadalom 
háborúhoz kötődő megítélését is érzékelteteti.

Karcag város polgári közössége, a város egyesületei, pénzintézetei, a 
városi hitközségek (református, katolikus, izraelita) és iskolák, alapítványok, 
egyéb szervezetek és intézmények szinte minden hadikölcsönjegyzésben 
részt vettek, gyakran erejükön felül szerepet vállaltak. Ebben kezdetben a ha
zafias lelkesedés, a társadalom háború melletti elköteleződése lelhető tetten. 
Az elhúzódó háború későbbi szakaszában az egyre hathatósabb propaganda, 

192  Krúdy Gy. 1917. 354.-355.
193  Szabó D. 2011. 140.
194 Barta R. 1996. 29.
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a különböző eszközökkel (például minisztériumi utasításra készülő kimuta
tások útján)195 a közalkalmazottaktól elvárt, megkövetelt anyagi hozzájárulás 
is szerepet játszott.

A városi közvagyont és alapítványi-, intézményi pénzek jelentős részét kezelő 
Nagykun-karczagi Takarékpénztár mind a nyolc hadikölcsönjegyzésben részt 
vesz. A helyi pénzintézet egy 1919-es összesítő kimutatás szerint196 1.033.400 
korona értékben jegyez háborús kötvényt, mely az intézet bő két és félmillió 
koronás kezelt vagyonának negyven százalékát teszi ki.

A város zömében birtokos-paraszt társadalmának megtakarításait kez
elő Karczagi Mezőgazdasági Takarékpénztár Részvénytársaság az első két 
hadikölcsönjegyzésben nem vállal szerepet, 1915-től azonban rendszeresen 
jegyez háborús kötvényeket. A III. jegyzés során önerejéből 50.000 koronát 
vált, és befektetőit is erősen agitálja kötvényvásárlásra.197 A IV. és V. hadiköl
csönjegyzések során újabb két alkalommal vált ötvenezer korona kötvényt.198 
1918 novemberéig három ízben újabb kb. 82.000 korona hadikölcsön jegy
zésben vállal a pénzintézet szerepet, azaz összesen kb. 230 ezer korona érték
ben jegyez hadikölcsönt.199

A Karczagi Református Főgymasium is aktív szerepet vállal hadiköl
csön jegyzésekben. Az I. hadikölcsön jegyzés során a gimnázium akkori 
nyolc évfolyama és tanárkara összesen 30796 koronát, jegyez hadikölcsön
ként.200 A II. hadikölcsön 1915-ös kibocsátása során összesítve 17440 korona 
lekötésével vesz részt.201 A III. hadikölcsön kibocsátásból 20710 koronát202 a 
IV.-ből 20229 koronát jegyeznek.203 Az V. hadikölcsönre 7400 koronát204, VI. 
jegyzésből 14702 koronát205, a VII. hadikölcsönhöz 14827 korona értékben 
195  Ilyen minisztériumi rendelet a közoktatásban dolgozó tanárok hadikölcsönjegyzé
seinek hajlandóságát vizsgáló 5354/1916. min. rendelet, (kiadja: Jankovich Béla vallás- és 
közoktatásügyi miniszter)
196  Nagy-Kunság, XLIV. 8. szám, 1919. február 23. „A Nagykun-karczagi Takarék
pénztár 1918. évi zárszámadása”
197  Nagy-Kunság, XLI. 5. szám, 1916. január 30. „Karczagi Mezőgazdasági Takarék
pénztár Részvénytársaság XXIII. évi rendes közgyűlésének gazdasági zárszámadása”
198  Nagy-Kunság, XLII. 5. szám, 1917. február 4. „Karczagi Mezőgazdasági Takarék
pénztár Részvénytársaság XXIV. rendes közgyűlésének gazdasági zárszámadása”
199  Nagy-Kunság, XLIV. 4. szám, 1919. január 26.. „Karczagi Mezőgazdasági Takarék
pénztár Részvénytársaság XXIV. rendes közgyűlésének gazdasági zárszámadása”
200  Karczagi Református Főgymnasium Értesítője (KRFÉ) az 1914 – 1915-ik Iskolai 
Évről. Karcag, 1915. 40-42.
201  Uo., 41-42.
202  KRFÉ. 1915 – 1916-ik Iskolai Évről. Karcag, 1916. 45-46.
203  Uo., 46-47.
204  KRFÉ az 1916 – 1917-ik Iskolai Évről. Karcag, 1917. 36.
205  Uo.: 37.
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járul hozzá.206 A VIII, s a háborúban utoljára (1918 nyarán) kibocsátott hadi
kölcsön jegyzéshez mindösszesen 2342 koronát adnak össze.207 A Karczagi 
Református Főgymnasium, a város egyik legnagyobb intézménye tehát ösz
szesítve igen jelentős, 128 ezer koronás értékben vesz hadikötvényt a jegy
zések folyamán. 

Karcag város közvagyonából is vásárol hadikötvényeket, noha mind a 
nyolc jegyzéshez kötődően nem állnak rendelkezésre hitelt érdemlő forrá
sok. 1914 őszén az I. hadikölcsönjegyzés során a város képviselőtestülete az 
1914/230. közgyűlési szám alatt döntést hoz 100.000 korona hadikölcsön vál
tásáról.208 1915 év tavaszán a II. hadikötvény kibocsátásakor a város 1915/72. 
közgyűlési szám alatt újabb 100.000 korona hadikölcsön jegyzését határozza 
el. A harmadik hadikötvény kibocsátása alkalmával ismét közgyűlési határo
zat születik (1915/117.) 100.000 korona hadikölcsön váltásáról.209 A negye
dik hadikölcsön 1916 áprilisi meghirdetése, és jegyzési időszaka során ugyan 
a városi hetilapban erős agitációt végez Szentesi-Tóth polgármester a városi 
lakosság és intézmények jegyzési hajlandóságának fokozására,210 azonban 
a jegyzések mértékéről nincs pontos képünk. Az ötödik hadikölcsönt 1916 
őszén hirdetik meg, a városi közvagyonból 100.000 korona értékben történik 
jegyzés, a város lakossága és intézményei, alapítványai, egyesületei további 
1.435.200 korona értékben jegyeznek hadikölcsönt.211 A hatodik hadikölcsönt 
1917 májusában hirdetik meg, az 1917 június 9.-i közgyűlésen ismét 100.000 
korona jegyzés történik.

A vármegye alispáni hivatala tartalékkórház felállítására kötelezi a várost,212 
helyéül a Református Főgymnasium épületének tantermeit jelölik ki.213 Az 
iskolaépület tantermeit 1914. augusztus 14.-től a szükségkórház fenntartását, 
berendezését kialakítandó, a polgári hatóságok veszik kezelésbe. Szentesi 

206  KRFÉ az 1917 – 1918-ik Iskolai Évről. Karcag, 1918. 8.
207  Uo.: 8.
208  Szentesi-Tóth 1928. 33.
209  Szentesi-Tóth 1928. 52.
210  Nagy-Kunság, XLI. 18. szám, 1916. május 21. „Jegyezzünk a negyedik had
ikölcsönre! Felhívás Karcag város polgáraihoz!”
211  Nagy-Kunság, XLII., 12. szám, 1917. március 25. „Az ötödik hadikölcsön”
212  Karcagi Református Egyházközség Irat- és Levéltára (KREKL), Egyháztanác
si Jegyzőkönyv, 1914. szeptember 17. „Szentesi-Tóth levele, hivatkozva az alispáni hivatal 
16983./1914. számú rendeletére a karcagi tartalékkórház létrehozásáról.”
213  KREKL, Egyháztanácsi Jegyzőkönyv, 1914. szeptember 17. „Dr. Baltazár Dezső, a 
Tiszántúli Református Egyházkerület püspökének körlevele”.
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Tóth polgármester írásából tudjuk,214 hogy a kórház felszerelését ágyak be
szerzésével a város támogatta, ágynemű, kötöző textíliák és egyéb kellékek 
terén a városi társadalom járult hozzá ahhoz, hogy a karcagi hadi- szükség
kórház 1914. októberétől már fogadja a sebesülés miatt hátravont frontkato
nákat. A református gimnázium épületében és a vele átellenes „szegényház” 
épületében berendezett hadikórház orvosa Dr. Soltész Nagy Pál városi tiszti 
orvos (sebészorvos) volt. A kórház 1916 májusig tartó működéséig rendsze
res volt a sebesült katonák szórakoztatására ünnepségek, műsoros estek szer
vezése, sőt még a karácsonyi ajándékozás is. 1916 áprilisában a városi hadi
kórház létrehozásában és fenntartásában tett áldozatos munka elismeréseképp 
az uralkodó nevében Ferenc Szalvator Habsburg főherceg elismerő oklevéllel 
és hadiékítményes érdemrenddel tüntette ki a városi polgárság több tagját. 
Szentesi-Tóth Kálmán polgármestert, Dr. Soltész Nagy Pál sebészorvost és 
Dr. Nyitray Pált a Vörös Kereszt hadiékítményes II. osztályú díszjelvényével, 
a kórházi életet szervező városi lakosok legaktívabb csoportját a Vörös Ke
reszt hadiékítményes ezüst díszérmével tünteti ki a főherceg.215 

A hadikórház átlagosan 50-55 sebesült magyar és német katonát ápolt egyi
dejűleg. Karcagi tevékenységét a budapesti császári és királyi katonai főpa
rancsnokság rendeletére 1916. május 4.-i hatállyal szüntetik be a városban, 
s az ekkor itt ápolt 57 sebesültet Szolnokra telepítik.216 Fennállása során ösz
szesen három haláleset (egy német és két magyar katona) történik, rendjéről, 
tisztaságáról számos esetben elismeréssel nyilatkozott a Szolnokról érkező 
közös hadseregbeli, és a Jászberényből érkező honvéd ellenőrző bizottsá
gok.217

214  Szentesi-Tóth 1928. 41.-43.
215  Nagy-Kunság, XLI. 14. szám, 1916. április 16. „Kitüntetések”
216  Nagy-Kunság, XLI. 16. szám, 1916. május 7. „A karcagi vöröskereszt kisegítő 
kórház”
217  Szentesi-Tóth 1928. 43.
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Absztrakt

Kutatásom során az a következtetés vonható le társadalompolitikai 
szempontból, hogy létszámát tekintve megfogyatkozott a kevésbé iskolázott 
helyi baloldali szavazóréteg, amely korábban akár el is dönthette a 
választások kimenetelét. A változások oka a magas életkor, a munkahelyek 
lecsökkenése (ebből következő elvándorlás), az iskolázottság arányának 
megváltozása (javulása). Mindez szintén beleillik az országos „fősodorba”. 
A rendszerváltás óta eltelt 25 esztendő, közben kicserélődött a lakosság egy 
része. Mások lettek a település vezetői, mások lettek a lakosság igényei is. 
Ezzel párhuzamosan egy jobboldali politikai fordulat következett be 2002 
óta, ami a lakosság iskolázottságának változásával is együtt járt. 

Kulcsszavak: választás, Gárdony, politika, baloldal, jobboldal
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 „ez a falu, ez az ország…”218

Bevezetés 

Dolgozatom célja, hogy bemutassam lakóhelyem politikai vonulatát az 
elmúlt 60 esztendőre visszatekintve. Abból indulok ki, hogy részben a 
lakosság társadalmi összetétele nyomán egy hagyományosan erős baloldali 
közösség működött itt az elmúlt időszakban, ami alapvetően csak 20 évvel a 
rendszerváltás után változott meg bizonyos mértékben. 
Vizsgálat szempontjából azt a települést választottam, ahol már 30 éve élek, 
ahol jól ismerem a helyi viszonyokat. 

Azért az 1945-ös évszám a dolgozat kiindulópontja, mert ekkor 
ért véget a II. világháború, majd ezt követően alakult át jelentősen az 
ország társadalmi, gazdasági és politikai értelemben egyaránt; azért 2010-
ig tárgyalom a történteket, mert ebben az évben voltak – eddig – az utolsó 
parlamenti és önkormányzati választások, ami szintén egy éles határvonal 
a korábbi időszakoktól. Ahhoz, hogy jobban megértsük a helyi lakosság 
döntéseinek okait, annak legjobb mérője az adott korszakban jelentkező 
politikai pártokra leadott szavazatok és azok arányai mutatják meg. 

Előzmények

A hivatalos politika mellett létezett az illegálisan tevékenykedő mozgalom 
a faluban. Vizneth Antal nevét kell kiemelni, aki már a Tanácsköztársaság 
idején is szerepet vállalt, ami miatt a 20-as években megbüntették. 

„ennek a viszonylag fiatal nemzedéknek az élén találjuk Vizneth 
Antalt, akinek politikai szerepe rendkívül hatékony az illegalitás ellenére 
is.” (Erdős-Farkas-Kállay 49.) Tehát „komoly” előzményekre tekint vissza a 
helyi baloldali hagyomány, amely – ez köztudott – a szegényebb vidékeken 
nagyobb befolyást szerzett. Barna Erzsébet is meghatározó egyéniség lehetett, 
aki „megszervezte a Természetbarátok Turista Egyesületének Országos 
találkozóját.” (Erdős-Farkas-Kállay 49.) Ez a találkozó egy országos 
méretű és jelentőségű demonstráció volt, amin nagyjából 500 fő vehetett 
részt. A megjelent munkások zöme Pécsről, Budapestről, Miskolcról és 
Székesfehérvárról érkezett. A 30-as években megfigyelhető volt a szegényebb 
népesség számának gyarapodása. Ennek természetes velejárója volt az, hogy a 
szegényebb rétegek szinte kivétel nélkül katolikusok, míg a birtokos parasztok 
inkább reformátusok vallásúak voltak. 1930-ban a katolikus lakosság már a 
községi népesség 52%-t alkotta.(Erdős-Farkas-Kállay 49.)
218  Illyés Gyula: Magyarok (1935) 
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Helyi választástörténet…

…a Horthy-korszakban (1920-44)…

Magyarországon 1920 után vitéz nagybányai Horthy Miklós került az ország 
élére, mint kormányzó, az államforma újra királyság lett. 1920-ban és 1922-
ben tartottak nemzetgyűlési választásokat, majd 1926-tól rendes országgyűlési 
választásokat. Az erre vonatkozó törvényeket a korszak alatt megváltoztatták: 
eleinte vidéken nyílt szavazás volt, míg a városokban titkos választásokat 
bonyolítottak le. A későbbiekben csak kerekített adatokat közlök. 

1939-ben a MÉP 67%-ot ért el a gárdonyi járásban, ami kifejezetten 
jó eredménynek mondható országos viszonylatban. Jócskán lemaradva 
szerepelt a Nyilaskeresztes Párt 28%-al, de még mindig megszerezve ezzel a 
második helyet. A kisgazdák mindössze 5%-ot értek el, a szociáldemokraták 
azonban ebben az évben itt nem indítottak önálló jelöltet. (Hubai 178.) 

…a koalíciós korszakban (1945-48) ….

Ugyan ekkor is többpártrendszer jött léte hazánkban, de sok esetben 
korlátozták működésüket a szovjet vörös hadsereg vezetői. 

1945-ben a gárdonyi járásban az FKGP lett a győztes 63%-al, ami 
megelőzte az országos átlagot is. A második azonban az MKP lett: 20%-al. 
Az SZDP 12%-ot szerzett, a NPP pedig 3%-ot. Végül indult a PDP is, ami 
csak 2%-ot tudott elérni. A baloldali szervezetek (MKP, SZDP, NPP) együtt a 
szavazatok 35%-át tudták megszerezni, ami – érthető módon - nagy változást 
jelentett a 6 évvel korábbi állapotokhoz képest. 

1947-ben az MKP a megyei összesítések alapján megkapta a 
szavazatok 29%-át, míg a KNT 20%-ot kapott, az SZDP-nek pedig 15%-ot 
sikerült elérnie, a kisgazdák viszont csak 14%-ot kaptak, míg az NPP 10%-ot. 
A FMDP 6%-ot, míg a MRP 1%-ot sem ért el. A helyi járáson belül Gárdonyban 
az országos átlagnál is magasabb arányban nyertek a kommunisták: 25%-al. 
A második helyet ugyan a KNT szerezte meg: 21%-al, de az SZDP 17%-ot, 
a kisgazdák pedig 15%-ot kaptak. Az NPP 11%-ot, míg a Balogh-párt 6%-ot, 
addig a radikálisok csak 1%-ot tudtak szerezni. (Hubai 178.) A három baloldali 
szervezet hívei (48%) egységesen és fegyelmezetten ment el szavazni, sőt 
számuk és arányok jelentősen nőtt is az 1945-ös állapotokhoz képest. 



302

…majd a kommunizmus időszakában (1949-89)…
 
Ebben az időszakban nem tartottak szabad választásokat, hanem központi 
utasításra a HNF jelöltjei szerepeltek a szavazólapokon, az eseményre ajánlott 
volt elmenni. 

Gárdony már a 70-es években is a 4. számú választókerület 
központjának számított, így alakult ez 1990 után is egészen 2014-ig. Ebben 
az időszakban rendszerint katonatisztek kerültek be a Parlamentbe a gárdonyi 
kerületből, akik évente két alkalommal eljöttek és megkérdezték, hogy mi a 
gond a településen, miben tudnának segíteni, mindezek mellett különböző 
helyi rendezvényekre is ellátogattak. Dr. Mórocz Emil altábornagy volt a 
térség képviselője a 80-as években. Ekkoriban egypártrendszer működött az 
országban, előbb az MDP, majd évtizedekig az MSZMP vált meghatározó 
politikai erővé (Vitek 326.o.). 

…és végül a III. Magyar Köztársaságban (1989-) 

1990 után a többpárti parlamentáris demokráciában sok minden 
megváltozott: Szilasy György (MDF) nyerte meg a választást az első 
fordulóban 25%-al, míg a második fordulóban: 46%-al. A második Bakó 
Béla (SZDSZ) lett: első alkalommal 30%-ot ért el, míg a másodikban már 
40%-ot. A harmadik helyezett pedig Mészáros Pál először 9%-al, majd 13%-
al végzett. Az MSZP Áron Józsefet indította, aki 13%-ot kapott. Ezen kívül 
indult a Hazafias Választási Koalíció219, aki Hetyei Jánost indította: 2%-al 
végzett. Az MSZDP is jelöltet állított Gárdonyban: Csordás Péter 5%-ot 
kapott. Bogár Lajos az egykori NPP utódszervezetének színeiben, a Magyar 
Néppártban indult el: 2%-ot kapott. A Vállalkozók Pártja Ániszfeld Erzsébetet 
indította el: 6%-ot szerzett. Bukovics István a Kelet Népe Párt színeiben 
indult el végül. Ebben az évben a sem a FIDESZ, sem az MSZMP nem tudott 
önálló jelöltet állítani ebben a választókerületben. Indult két független jelült 
is: Kracsun Csaba és Pethes Sándor220. A 3%-os és 1%-os eredmény azonban 
csekélynek számított. A tizenegy jelöltből hat tekinthető baloldali jelöltek 
(MSZP, HVK, VP, a két független jelölt, MSZDP), akik helyben összesen 
30%-ot kaptak a választók bizalmából. Ez meglehetősen jelentős arány, ha 
egy politikai szervezetbe tömörültek volna, alaposan átrajzolták volna a 
választási térképet.

1994-ben szintén az országos tendenciát követve Ecsődi László 
(MSZP) nyerte meg helyben a választásokat: Ecsődi ekkor először 33%-ot 
219  A Hazafias Népfront jogutód szervezete
220  http://valtor.valasztas.hu/valtort/jsp/t0.jsp (letöltés ideje: 2014. március 7.)
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kapott, majd két héttel később 49%-ot zsebelhetett be. Az SZDSZ részéről 
Fáklya Csaba indulhatott, aki először 19%-ot, majd 31%-ot kapott. Az 
FIDESZ Turbók Jánost indította el, aki 14,5%-ot nyert el. Az FKGP Orosházi 
Györgyöt indította, aki először 8%-ot kapott, majd 20%-ra tehetett szert. Az 
Agrárszövetség 1,5%-ot kapott, a jelölt Kósáné Hujber Katalin volt. A KDNP 
Mózs Józsefben találta meg jelöltjét: 4%-ot tudott elérni. A választókerület 
korábbi nyertese Szilasy György időközben elhagyta az MDF-et, a Magyar 
Piacpárt színeiben indult: még a 2%-ot sem tudta elérni. Az MDF Paál Huba 
személyében találta meg újabb jelöltjét, aki ekkor a párt megyei elnöki 
tisztjét is betöltötte: 11%-ot sikerült elnyernie. Az egykori állampárt romjain 
nyíltan építkezni kívánó Munkáspárt Szalóki Lászlót indította el: 1% körüli 
eredményt ért el, míg Palotási Károly a Köztársaság Párt színeiben indult el, 
aki 4%-ot ért el.221

Ekkor négy baloldali-liberális szervezet (MSZP, Agrárszövetség, SZDSZ, 
Munkáspárt) indult el a választásokon: összesen majdnem 55%-ot birtokoltak. 

1998-ban az MSZP újra Ecsődi Lászlót indította el, aki ismét meg 
tudta őrizni pozícióját: Az első fordulóban 38%-ot kapott, majd a második 
fordulóban 52%-al tudott győzni. A FIDESZ-es ellenfele Gubicza Tibor 
mindössze  48%-ot ért el. 
Az MDF Liebmann Katalint indította el, aki 11%-ot kapott a választóktól. 
Ő később az kisgazdáknál folytatta politikai pályafutását: a párt budapesti 
elnöke lett 2000-ben. Az FKGP újra Orosházi Györgyöt indította el, aki 10%-
ot szerzett. A KDNP jelöltje Berecz Botond lett, aki a párt megyei elnökeként 
is csak 3%-ot tudott szerezni. Elindult az MDF ellenlábasának számító 
MDNP is, Kalota József személyében, aki 1%-ot kapott. Itt indult Rozgonyi 
Ernő is, aki ekkor még a MIÉP jelöltjeként szerepelt: majdnem 5%-ot ért el. 
A Munkáspárt ismét Szalóki Lászlót indította el222, ezúttal 1,5%-ot kapott. 
Az MSZDP is elindított saját jelöltjét: Bőhm József személyében: 0,4%-ot 
ért csak el. Az SZDSZ ismét Fáklya Csabát indította el: 7%-ot szerzett.223 A 
baloldali szervezetek (MSZP, SZDSZ, MSZDP, Munkáspárt) összesen 48%-
ot tudtak összehozni. 

2002-ben az MSZP ismét Ecsődi Lászlót indította el, aki végül 
első körben 48%-al, majd a második fordulóban 53%-al nyerte meg a 
körzetet. A FIDESZ-MDF a korábbi kisgazda Orosházi Györgyöt indította 
el, de elveszítette a választásokat. Az SZDSZ Sörös Lászlót indította: 
5%-ot szerzett, míg a MIÉP Pallag Ferencet indította el: 4%-ot kapott. A 

221  http://valtor.valasztas.hu/valtort/jsp/t0.jsp (letöltés: 2014. március 7.)
222  http://valtor.valasztas.hu/valtort/jsp/t0.jsp (letöltés: 2014. március 7. )
223  Hubai László szerk.: Magyarország választási atlasza 1920-2000 Napvilág Kiadó 
Budapest, 2001. 178 o. és 209. o.  
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Centrumpárt azt az Áron Józsefet indította el, aki 1990-ben még az MSZP 
színeiben politizált, ekkor majdnem 4%-ot ért el. A Munkáspárt Komoróczki 
Jánossal próbálkozott: de csak 2%-ot ért el. Egy KISGAZDAPÁRT nevű 
formáció is jelöltet tudott állítani, de Szekeres Zsuzsanna224 csak 0,5%-ot ért 
el. A baloldali szerveződések (MSZP, Centrumpárt, SZDSZ, Munkáspárt) 
57%-ot értek el. 

2006-ban az MSZP ismét Ecsődi Lászlót (47%) indította el, aki újra 
megnyerte a választásokat. A FIDESZ-KDNP Rédli Lászlót (39%) jelölte 
képviselőnek, míg az MDF Takács Jánost (5%). Az SZDSZ Hajdú Éva 
Emesét (5%) jelölte, a Magyar Kommunista Munkáspárt Pintér Imrét, aki 
1%-ot tudott elérni. Ács Sándorné az Élőlánc Magyarországért jelöltje lett 
(2%). Négy baloldali szerveződés (MSZP, SZDSZ, Élőlánc, Munkáspárt) 
indult a választásokon: 56%-al végeztek. Indulni kívánt Herman István is a 
MIÉP-JOBBIK szövetség színeiben, de nem sikerült helyben összeszedni az 
ajánlószelvényeket225. 

2010-ben L. Simon László indult a FIDSZ-KDNP színeiben, aki már 
az első fordulóban megnyerte a választásokat (53%). Ellenfele az addig 1994 
óta mindig egyéni mandátumot szerző képviselő, az MSZP-s Ecsődi László 
pedig vesztett (24%). Itt indult még Kránitz László is az MDF színeiben 
(4%) és Rozgonyi Ernő (17%), aki ezúttal a JOBBIK jelöltjeként szerepelt226. 
Ugyan indulni szeretett volna Németh Vladimir is az LMP színeiben, de már a 
kopogtatócédula-gyűjtés sem sikerült neki. A baloldali pártok (MSZP, MDF) 
összesen 28%-ot tudtak elérni, tehát szinte a felére csökkent azon választók 
száma, akik korábban az úgynevezett baloldali értékeket részesítették 
előnyben. Az LMP-hez hasonlóan más párt és egyéb politikai szervezet 
(MKMP, Civil Fórum) is szeretett volna indulni a választásokon, de nekik 
sem sikerült összeszedni a szükséges ajánlásokat.

2014-ben a FIDESZ-MPSZ és a KDNP Tessely Zoltánt indítja, míg 
az baloldali ellenzéki összefogás (MSZP, E14, DK, PM, MLP) Horváth 
Andrást jelölte. 12 év után ismét jelöltet tudott állítani az FKGP: Molnos 
Levente személyében. Bogdán János az MCF színeiben indul, míg Gáspár 
Kornél a JOBBIK-ban. A Munkáspárt (MKMP) Veres Pétert indítja, míg az 
LMP Varga Györgyöt227. Leghamarabb ők tudták összeszedni az induláshoz 
szükséges 500 ajánlást. A dolgozat írásának pillanatában még nem ismertek 
az eredmények, azonban a közhangulat nem kormányváltást mutat. 

224  http://valtor.valasztas.hu/valtort/jsp/t0.jsp (letöltés: 2014. március 7. )
225  http://valtor.valasztas.hu/valtort/jsp/t0.jsp (letöltés: 2014. március 7. )
226  http://valtor.valasztas.hu/valtort/jsp/t0.jsp (letöltés: 2014. március 7. )
227  http://www.valasztas.hu/hu/ogyv2014/769/769_0_index.html (letöltés: 2014. 
március 7.)
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Kolompár László TEMPO

Varga György LMP

Gáspár Kornél Dániel JOBBIK

Lakatos Edit MCP

Dr. Molnos Levente Lóránt FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT

Horváth András Tibor MSZP,EGYÜTT,DK,PM,MLP

Tessely Zoltán Károly FIDESZ,KDNP

Huszti Dávid MAGYAR CSELEKVŐ PÁRT

Dr. Bednár András Tibor SZOCIÁLDEMOKRATÁK

Bódi Tibor SMS

Birtalan József KTI

Tamás József ÖP

Herpai Róbert Gyula ZÖLDEK

Veres Péter MUNKÁSPÁRT

Papp László SEM

Huszti Lajos EGYÜTT 2014

Pilz István Gábor ÚMP

Paksi Imre MGP

Borsos Sándor Ákos JESZ

Bogdán János MCF

Végül Herpai Róbert Gyula (Zöldek), Tamás József (ÖP), Lakatos 
Edit (MCP) és Kolompár László (TEMPO) nem indulhat a választásokon, 
mivel a Nemzeti Választási Iroda elutasította kérelmüket.  

Összességében tehát látható, hogy ebben a térségben (Gárdony 
központtal) az elmúlt 60 évben mindig egy jól beágyazott baloldali 
szavazóréteg húzódott meg, ami csak 2010. tavaszán változott meg 
radikálisan. Ha párhuzamot kellene vonni az államszocialista és a kapitalista 
időszak között, akkor bátran kijelenthető: átmentették magukat a korábbi 
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kommunista szavazók, akik manapság szocialistaként és balliberálisként 
mutatkoznak meg a nyilvánosság előtt. 

Országos viszonylatban az figyelhető meg, hogy a szavazó ide-oda 
vándorolt, nem találta meg tartósan a helyét a politikai palettán. A magyar 
választónak óriási a szabadságvágya, de ezzel együtt meglehetősen konform 
is. Nem érdekli, hogy éppen mi történt a szomszédjával, az mit dolgozik, 
ez azt mutatja, hogy korábban szétzilálták a társadalomszervező erejét. 
Megnövekedett az anonimitásra való törekvés, miközben húzzuk magunkkal 
a bajok egy részét. A lényeges az lett, hogy „nekem és a családomban jó 
legyen, a többi nem érdekel”. Talán 2008-ban fordult elő első alkalommal, 
hogy a társadalom és a nemzeti oldal együtt gondolkodott. 
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A FOGLALKOZÁSSZERKEZET 
ELEMZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI ÉS 
NÉHÁNY FONTOS ASPEKTUSA EGY 
FUNKCIÓT VÁLTÓ TELEPÜLÉSEN 

A MODERNIZÁCIÓ KORÁBAN

Rakita Eszter
Eszterházy Károly Főiskola, 

Eger, Magyarország

Absztrakt
A 19. századi Magyarországon a kiegyezés után jelentősen fellendült a gaz
dasági fejlődés, ami a társadalom számára is sok változással járt. A rohamos 
iparosítás hatására felgyorsultak az urbanizációs folyamatok, amelyek nem 
csak megsokszorozták számos település lakosságát, de gyakran jelentős tár
sadalmi-szerkezeti változásokat is előidéztek. Tanulmányomban egy funkciót 
váltó település, a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében található Vecsés példá
ján keresztül kívánom bemutatni az iparosodás és az urbanizáció társadalmi 
hatásait. A kutatás elsősorban az 1850 és 1930 között tartott népszámlálások 
adataira épül, de az adatsorok alapján elvégzett számítások további finomítá
sához természetesen más forrásokat is be kell vonni a kutatásba. 

Kulcsszavak: foglalkozásszerkezet, funkcióváltás, népszámlálás, ipar, me
zőgazdaság
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Elsőként röviden a kutatás előzményeiről szólnék. 2011-12-ben tudományos 
diákköri kutatás keretében foglalkoztam Vecsés birtok- és adózási viszonya
ival a 20. század első felében. Ehhez alapvetően kataszteri birtokíveket és 
térképeket, valamint adózási dokumentumokat használtam. A munka során 
felmerült több olyan kérdés, amely a vizsgálatot a település 19. századi törté
netére irányította. A helytörténeti művek szerint Vecsés a 19. század második 
feléig jobbágyfalu volt (például: Lakatos 1986 vagy Hetényi 1961). A job
bágyfelszabadítás után indult átalakulási folyamat során, a főváros vonzása 
miatt viszont hamarosan elveszítette gazdasági önállóságát. Mindeközben 
megváltozott a lakossága körében addig betöltött funkciója.

Doktori kutatásaim során az urbanizáció folyamatát próbálom lemodel
lezni egy funkciót váltó település példáján keresztül a modernizáció korában. 
Vecsés egy ilyen község volt a vizsgált időszakban. A funkcióváltás lénye
gében azt jelenti, hogy a korábban egyértelműen földműveléssel foglalkozó 
lakosságú jobbágyfalu, a modernizáció hatására – Erdei Ferenc terminoló
giáját átvéve – úgynevezett „lakófaluvá” vált (Erdei é. n. 120–129). Ez azt 
jelentette, hogy nagyrészt csak lakófunkciót látott el a környék más települé
sein (főként Budapesten) dolgozó lakosság számára. A modernizáció átalakí
tó hatása igen erős volt Vecsés esetében, hiszen az egyre növekvő Budapest 
közvetlen szomszédságában helyezkedett el és helyezkedik el ma is.

Eddigi kutatásaimra alapozott véleményem szerint tehát Vecsés ezen az 
úgynevezett funkcióváltáson keresztülmenve alkalmassá vált arra, hogy rajta 
keresztül az urbanizáció településformáló hatásait szemléltethessem. Ebben 
a rövid tanulmányomban ezt kívánom példákkal igazolni. Az munka első ré
szében a népszámlálások adatai alapján röviden felvázolom Pest-Pilis-Solt-
Kiskun vármegye, illetve a település népesség- foglalkozásszerkezetét a 19. 
század második, és a 20. század első felét illetően. Ezt követően összevetem 
a kapott eredményeket a levéltári forrásokból (adófőkönyvek) kiolvasható 
információkkal, végül pedig kijelölöm a kutatás további irányvonalait.

Elsőként tehát röviden tekintsük át Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye la
kosságának és foglalkozásszerkezetének változásait az 1857 és 1930 között 
lezajlott népszámlálások alapján (NéDA, a további hivatkozástól eltekin
tünk). 
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1. ábra: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye lakossága a népszámlálások alap-
ján

Amint a táblázat is mutatja, a lakosság száma az évtizedek során folya
matos növekedést mutatott. Az császári hatóságok 1850-ben és 1857-ben is 
végeztek népszámlálást Magyarországon, ezek közül a második adatait hasz
nálom, mivel az 1850-es alkalommal a statisztikusok szerint kevésbé meg
bízható adatsorok születtek (Varga 1998). Az adatok szerint Pestet és Budát, 
illetve Kecskemétet, mint törvényhatósági jogú várost nem számítva 451.274 
fő élt a vármegyében. Ez a szám az évtizedek során folyamatosan emelkedett, 
az 1910-es adatnál már átlépi az egymillió főt, 1930-ra pedig 1.366.089 főre 
növekszik. Fontos itt megjegyezni, hogy a Kiskunságot 1876-ban csatolták a 
vármegyéhez. A grafikon készítésénél korrigált adatsorral dolgoztam. Ez azt 
jelenti, hogy az 1876 előtti adatoknál, amikor még csak Pest-Pilis-Solt vár
megyéről beszélhetünk, a Statisztikai Hivatal munkatársai utólagos számí
tásokkal hozzáadták a megye lakosságszámához a Kiskunság népességének 
megfelelő becsült számot. Ezáltal összehasonlíthatóvá tették a vármegyeren
dezés előtti és utáni népszámlálási adatokat. 1870 és 1880 között látványos 
növekedést tehát nem láthatunk, ehhez pedig az 1873-as kolerajárvány is 
hozzájárult.

A vármegye foglalkozási adataira áttérve, az elemzés során elsőként fel 
kell állítanunk a legfontosabb vizsgálandó foglalkozáskategóriákat. Esetem
ben ezek a következők: őstermelés (mezőgazdaság), ipar és kézművesség, 
kereskedelem, illetve közlekedés. Az őstermelésbe sorolhatók a földműve
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léssel foglalkozók mellett az állattartást, illetve a hozzá kapcsolódó foglalko
zásokat fő megélhetési forrásként űzők is. Az iparba elsősorban a kézműves
séggel foglalkozók kerültek. A kereskedelem kategóriába a banki és egyéb 
pénzügyekkel foglalkozók is bekerültek. Közlekedéssel foglalkozónak pedig 
a személy- és áruszállításból, fuvarozásból élő kereső személyek tartoznak. A 
kereső lakosság számán belül ebben a négy fő kategóriában való megoszlást 
vizsgálom, a többi foglalkozás, például az értelmiségiek, vagy a nyugdíja
sok ezúttal kihagyhatók az elemzésből, mivel a funkcióváltás már az említett 
négy kategóriában megmutatkozik. Szintén kimaradnak a szolgálók, hiszen 
hovatartozásuk a statisztikusok és demográfusok körében is állandó kérdés, 
szinte eldönthetetlen, hogy a mezőgazdaságon vagy az iparon belül kell-e 
számon tartani őket, mivel a forrásokban ezek nincsenek pontosan feltüntet
ve. 

Az elmondottak alapján a következő ábrán a lakosság megoszlása az 
említett négy vizsgált foglalkozáscsoport tekintetében látható. 

2. ábra: A négy fő kategória alakulása abszolút számokban 1870 és 1930 között

Ahogyan az a grafikonról könnyen leolvasható, mind a négy kategóri
ában dolgozók száma növekedett. 1870-ben például az őstermelésből kevés 
híján 150 ezren éltek, míg iparral alig több mint 26 ezren, kereskedelemmel 
pontosan 5.394-en foglalkoztak. Közlekedésben pedig ekkor még olyan ke
vesen dolgoztak, hogy a népszámlálásban nem is szerepel külön kategóri
aként. A közlekedés, más néven „forgalom”, mint foglalkozás elsőként az 
1880-as népszámlálás adatsorai között jelent meg, még a kereskedelemmel 
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összevonva (kereskedelem és forgalom). 1890-től már önálló csoportként sze
repel, innentől kezdve figyelhetjük meg az ebben dolgozók számának a ke
reskedelemhez hasonló mértékű növekedését. Az 1890 és 1910 között eltelt 
időben a közlekedéssel foglalkozók száma 10 évente több mint kétszeresére 
nőtt, de az iparról is szinte ugyanez mondható el. Azt láthatjuk, hogy 1890 és 
1900 között 36.119-ről 55.556-ra, 1900 és 1910 között pedig már 101.244-re 
emelkedett. 

Az 1920-as eredményekben egy kiugrás figyelhető meg az őstermelés 
terén. A népszámlálás szerint az ebből élők száma 1910-ben 215.170, 1920-
ban pedig 286.603 volt. A jelentős emelkedés a nőknél figyelhető meg, szá
muk 10 év alatt több mint 50.000-el nőtt. Ennek oka abban kereshető, hogy 
mivel a világháború során nők tömegeinek kellett munkába állnia, sokan a 
háború befejezése után továbbra is keresőnek (nem pedig eltartottnak) vallot
ták magukat a népszámláláson.

A következő grafikonon még látványosabban látszik az iparosodás fo
lyamata. Itt a négy foglalkozáskategóriában dolgozók százalékos arányának 
változásait látjuk.

3. ábra: A négy fő kategória százalékos arányának alakulása 1870 és 1930 között

 
1870-ben például a négy kategória összegén belül az őstermelésből élők 

több mint 80%-ot tettek ki, míg az iparral, kereskedelemmel és közlekedéssel 
foglalkozók száma 20% alatt maradt. A dián látható görbén megmutatkozik, 
hogy az őstermelésből élők aránya szinte folyamatosan csökkent, míg az ipar, 
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a kereskedelem, vagy a közlekedés területén dolgozóké, stabil, néha rohamos 
növekedést mutat.

A továbbiakban Vecsésről beszélnék. Elsőként a következő diagram 
segítségével röviden tekintsük át Vecsés lakosságának alakulását a vizsgált 
időszakban. 

4. ábra: Vecsés lakossága a népszámlálási adatok szerint

A dián látható a település népességének közel egy évszázados, viszony
lag töretlen növekedése. 1850-ben, vagyis a 19. század közepén a település 
1881 lelket számlált, ami az ezt követő 40 évben a dupláját sem érte el. Ebben 
nagy része volt az 1871 és 1873 közötti hólyagos himlő-, és kolerajárványnak 
és annak, hogy Szent-Lőrinc puszta elvált Vecséstől és önállósult. Ezek az 
események az 1880-as népszámlálásban látható csökkenésben is megmutat
koztak. A századfordulón azonban robbanásszerű növekedés vette kezdetét, 
és 1910-re, majd pedig 1930-ra is szinte megkétszereződött a népesség. Az 
1850 és 1930 közötti időszakban pedig Vecsés összesen mintegy hétszeresére 
növelte a lakossága számát.

A település múltjáról érdemes elmondani, hogy a török hódoltság ideje 
alatt teljesen elnéptelenedett, újratelepítése gróf Grassalkovich Antal nevéhez 
fűződik, aki 1786-ban 50 jobbágycsaládnak biztosított házhelyet és kertet. 
(Hetényi 1961, 14–17), Innentől kezdve a 19. század folyamán Vecsés társa
dalmát jobbágyok és zsellérek alkották. Az eddigi kutatásom során feldolgo
zott források (telekkönyvek, földkönyvek, úrbéri peres iratok) mind a telepü
lés agrárjellegéről tanúskodnak.
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A továbbiakban vizsgáljuk meg, miként változott a foglalkozásszerkezet 
a 19. század második felének Vecsésén. Az 1850-es és ’57-es népszámlálások 
még nem tartalmaztak foglalkozási adatokat, 1870-től kezdve már igen, de 
még községenkénti kimutatások nem találhatóak. A magyar népszámlálások 
foglalkozási statisztikájának rendszere csak a századfordulóra alakult ki vég
leges formában, ezért például az 1890 előtti összeírások foglalkozási adatait 
csak bizonyos korrekciókkal és csak hozzávetőlegesen lehet összehasonlítani 
a későbbiekkel. (Bárdi 1998) Az 1900-as népszámlálás újítása volt, hogy a 
foglalkozási adatokat községenként is közölte. Ennek alapján vizsgálhatóak a 
község foglalkozási megoszlása 1900 és 1930 között. A következő diagramok 
ezt hivatottak ábrázolni.

5. ábra: A vizsgált kategóriák megoszlása az összes kereső népességen belül 1900-ban  
(1 698 fő)

1900-ban az összes kereső 1698 fő volt, ebből 1312 élt mezőgazdaságból. 
A dián látható, hogy az iparban dolgozók száma ehhez képest elenyésző, 
mindössze 191 fő. Kereskedelemmel 33-an, közlekedéssel 43-an foglalkoz
tak. 
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6. ábra: A vizsgált kategóriák megoszlása az összes kereső népességen belül 1910-ban 
(2 901 fő)

1910-ben 2901 fő volt a keresők száma. Ebből itt már több mint a fele 
foglalkozott az ipar, a kereskedelem és a közlekedés kategóriába tartozó 
munkával. Amint a diagram is mutatja, 1166 fő dolgozott az iparban, 108 a 
kereskedelemben és 226 a közlekedésben, míg őstermeléssel már csak 1115 
fő foglalkozott. 

7. ábra: A vizsgált kategóriák megoszlása az összes kereső népességen belül 1920-ban 
(3 965 fő)
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1920-ra az összes kereső népesség létszáma több mint 1000 fővel nőtt 
meg. Az iparból élők száma 1.467-re emelkedett. Kereskedelemből 163-an, 
közlekedésből pedig 274-en éltek. Eközben az őstermelésből élők száma az 
iparral egyenlő mértékben emelkedett 1485-re. 

8. ábra: A vizsgált kategóriák megoszlása az összes kereső népességen belül 1930-ban 
(5 945 fő)

Az 1930-as adatokból az látszik, hogy a kereső népesség 5.945 főre nőtt, 
az ipari népesség 2856 főre duzzadt. A kereskedelmi dolgozók száma 294 
főre, a közlekedéssel foglalkozóké pedig szinte alig, 285-re emelkedett, az 
őstermelőké pedig 1257-re csökkent.

A népszámlálási adatsorok átvizsgálása után érdemes megnéznünk, 
hogy milyen eredményeket mutatnak a levéltári források az 1930-as években. 
A bevont forrástípus, a település 1935-ös adófőkönyvének 6 kötete és Vecsés 
1935-ös adózási képét mutatja meg (PML V. 1202). Az adatokat Microsoft 
Access adatbázisban rendszereztem, ahol összesen 3.301 fő adatait vettem 
fel, eddig három kötetből. Közülük 1.076 személynél a néven kívül semmi
lyen adat nem szerepelt, így az elemzések során nem tudtam számításba ven
ni őket. A fennmaradó 2.225 fő közül 891-nek nem ismert a foglalkozása. A 
fennmaradó, ismert foglalkozású 1.334 fő adja az elvégezhető, nem repre
zentatív mikrovizsgálat mintáját. Ezen csoport 70%-a, vagyis 941 személy 
dolgozott az ipar, a kereskedelem, vagy a közlekedés valamely területén.
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9. ábra: A népszámlálási eredmények összevetése az adófőkönyvek adataival

Ahogyan a grafikonon látható, a népszámlálásban olvashatóhoz képest 
eddig kevés adatot sikerült beazonosítani az adófőkönyvekből. A vizsgált ka
tegóriák közül a legtöbb, 723 ember az iparban dolgozott. Ettől jelentősen 
lemaradva következik a többi foglalkozás. Második a közlekedés, ahol 171 
fő dolgozott. A mezőgazdaság, ami korábban még a lakosság fő megélhetési 
forrása volt, már csak a harmadik helyen található. 92 fő sorolható ide, őket 
pedig követi a kereskedelem 47 fővel.

Az adatok tehát egyelőre nem fedik a népszámlálásból kiolvasható szá
mokat. Arra azonban talán módszertanilag így is alkalmasak, hogy a mező
gazdaság, vagyis az őstermelés háttérbe szorulását és az ipar–kereskedelem–
közlekedés előretörését megjelenítsük a korszakban. Ha a forrásokat sikerül 
teljesen feldolgozni, pontos, név szerint lebontott kép alakulhat ki Vecsés 
foglalkozásszerkezetéről. Ezzel több dimenzióssá válnak az egyének, akiket 
a népszámlálások csak egy dimenzióban ábrázolnak.

Az eddigiek alapján tehát elmondható, hogy a két világháború közötti 
Vecsés már nem az a jobbágyfalu, ami a 19. század első felében volt. A nép
számlálási adatok alátámasztani látszanak, hogy a település mezőgazdasági 
jellege eltűnt. Az adófőkönyvek adatai alapján pedig kiderül, hogy az ipari 
munkások budapesti gyárakban (Ganz, Hangya Szövetkezet, Radiátorgyár, 
stb.) dolgoztak, a közlekedésben dolgozók pedig a MÁV és a Beszkárt (a 
BKV elődje) alkalmazásában álltak.
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Végül a kutatás néhány további irányvonalát szeretném felvázolni. 
Amint látható, a feldolgozott adófőkönyvi adatok egyelőre elenyészőek, 
teljes feldolgozás után viszont alkalmasak lennének, hogy árnyalják a nép
számlálás egydimenziós adatait. Célom tehát ezeknek az adatoknak minél 
teljesebb feltárása. Emellett jelenleg Vecsés 19. századi birtokviszonyainak 
feltárásán dolgozom, ehhez a földkönyveket, a kataszteri dokumentumokat és 
az úrbéri peres iratokat használom. A célom a társadalom teljes vagyoni- és 
birtokviszonyainak feltérképezése, és ezáltal a modernizáció során lezajlott 
változások érzékeltetése, a funkcióváltás megjelenítése.
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Absztrakt

A Kárpát-medencében, a későbbi Pannonia provincia területén a 
római hódítást megelőző időszakban kelta eredetű lakosság élt. Augustus 
császár határpolitikája miatt – ő a Római Birodalom terjeszkedése során 
természetes határok kialakítására törekedett – a térség fokozatosan a rómaiak 
fennhatósága alá került. Ez a pre-római lakosság számára történelmi, politikai 
és kulturális szempontból egyaránt változást jelentett. A kulturális annektálás, 
a „rómaivá válás” folyamata jól vizsgálható a pre-római viseleti elemekből 
kiindulva. Ehhez biztosítanak forrást a sírkövek, melyeken az elhunytakat 
vagy hagyományos, vagy már „romanizáló” viseletben láthatjuk. Az egyes 
pre-római népcsoportok lokalizálásához – melyet az ókori források alapján is 
megkísérelhetünk – a viseleti anyag elemzésével új bizonyítékokra tehetünk 
szert.

Kulcsszavak: sírkő, viseletábrázolás, romanizáció, azalusok, eraviscusok 
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Bevezetés

Pannonia provincia római kori régészetének nagyszámú 
emlékcsoportját jelentik a kőemlékek, ezen belül is a síremlékek. Ábrázolásaik 
változatos képet mutatnak: a fő képmezőben megjelenő koszorús díszítmények 
és asztrális szimbólumok mellett figurális ábrázolásokkal is találkozunk. Jelen 
tanulmányban az utóbbi témakörhöz, ezen belül pedig a női viseletet ábrázoló 
sírkövek vizsgálati lehetőségeihez kívánunk néhány gondolattal hozzájárulni.

Történelmi háttér

A késő vaskor legvége és a kora római időszak, tehát kb. a Kr. e. I. 
század végén és Kr. u. I-II. század folyamán, a Kárpát-medencében mind 
történelmi, mind kulturális szempontból egy összetett, részleteit tekintve ma 
még kevéssé ismert átalakulási folyamat zajlott le.

A Kárpát-medencében élő kelta törzsek a Kr. e. I. században korábbi 
függetlenségüket elveszítették. Ennek indítóeseménye volt a Burebista alatt 
megerősödött dák állam terjeszkedése, melynek következtében a kelta népek 
meggyengültek és szövetségeik felbomlottak. Így a Kárpát-medence lakossága 
az ezt követő katonai akcióval szemben már nem léphetett fel sikeresen: 
a kutatás mai állása szerint egy több lépcsős hódításnak köszönhetően, a 
Kárpát-medence nyugati része fokozatosan a Római Birodalom fennhatósága 
alá került (Szabó 2005, 72-74.). Pannonia provincia létrehozásával az itt élő 
kelta eredetű lakosokat adminisztratív egységekbe, ún. civitas peregrinákba 
szervezték, melyeket az adott törzs után neveztek el vagy mesterséges nevet 
kaptak. Elhelyezkedésüket az ókori források alapján lehet térképre vetíteni 
(Plin. N.h. III, 148., Ptol. Geogr. II, 15, 2.), bár megjegyzendő, hogy egy-egy 
civitas peregrina területe nem feltétlenül felelt meg a névadó törzs egykori 
hatalmi területének.
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1. ábra Gabler 1982, 58/Fig. 1. alapján. Pannonia pre-római lakossága a római 
hódítás időszakában.

A római hódítás a Kárpát-medencében élő, kelta eredetű lakosság 
számára nem csupán politikai és közigazgatási, hanem kulturális szempontból 
is az alárendelődést jelentette. A kérdés, amit feltehetünk, hogy mennyire?

A romanizáció

A romanizáció lényegében a római hatások befogadását, a római 
szokások átvételét jelenti. Különbségek a folyamat gyorsasága, intenzitása, 
valamint az érintett terület és társadalmi réteg tekintetében mutatkozhatnak.

A romanizáció komplex vizsgálódást igényel, melyben kiemelt 
szerephez jutnak azok a tárgyak illetve emlékek, melyeken a kulturális 
változások fokozottan hagynak nyomot: pl. a kelták által kedvelt ékszerek és 
ruhadarabok érzékenységük miatt egyértelműen megfigyelhetővé teszik ezeket 
a változásokat. Így jutunk el a sírkőábrázolások értékeléséhez. A textíliák, a 
szervetlen anyagokkal ellentétben, kevés esetben maradnak az utókorra, így a 
tárgyi anyagban is vizsgálható ékszerekkel szemben a ruházattal kapcsolatos 
megfigyelésekhez csak közvetett információforrásra hagyatkozhatunk. Ezek 
az információhordozók a viseletet ábrázoló kőemlékek.
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A sírkőállítás szokása, ábrázolások 

Nagy jelentőséggel bír tehát az a képi információhalmaz, amit 
a sírkövek ábrázolásai nyújtanak, de a sírkőállítás szokását is adatként 
kell kezelnünk a romanizáció vizsgálatában. A sírkőállítás ugyanis a pre-
római szokásrendszerből korábban hiányzott (Mócsy 1974, 145.), így már 
önmagában a romanizáció hatásaként értékelendő. 

Az elhunytakat különféle síremléktípusokon jeleníthették meg: 
sírtáblán, medaillonos sírkövön, síroltáron, sírszoborként és aediculához 
tartozó kőtáblán. A felsorolt emlékeken az elhunytaknak ábrázolhatták 
csak a fejét, de megjeleníthették őket mellképes alakban, derékig és 
háromnegyedalakban vagy teljes álló, ülő és fekvő alakban is. A fő képmező 
mellett helyet kaphattak kiegészítő jelenetek, mint az áldozati- vagy 
kocsijelenetet megörökítő képmezők vagy pl. vadászati jelenetet bemutató 
frízek (Erdélyi 1974, 27-29, 32.).

Az ábrázolt viselet

A római viselet általánosan használt ruhadarabjai között a toga, a 
tunica, a stola valamint a palla sorolhatók, melyeket az anyag varrásával és 
hajtogatásával rögzítettek a viselőn (Pásztókai-Szeőke, 2003, 23-28.). A kelta 
öltözködés ezektől eltért. 

A pre-római férfi viselet vizsgálata háttérbe szorul, ha a képi anyag 
értékelésére szorítkozunk, ugyanis a pannoniai sírköveken az ábrázolt férfiak 
már minden esetben a hétköznapi római, vagy katonai ruházatban tűnnek fel. 
Ez alapján egyértelműnek látszik, hogy a római szokásokat a férfiak hamarabb 
magukévá tették, míg a pre-római nők hagyományaikat egy hosszú folyamat 
végén adták fel. Az elemzés során azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül, 
hogy a római szokásfelvételtől elzárkózó kelta férfiak értelemszerűen nem 
állítottak maguknak sírkövet, így esetükben ez a forráscsoport hiányzik, 
képi elemzésnek nem vethetők alá, tehát ebben a vizsgálati kategóriában 
statisztikai szempontból „vakfoltot” képeznek.

A továbbiakban csak a pannoniai pre-római nők öltözete vizsgálható. 
Ruhájuk két részes: az alsóruha hosszabb, egyenes esésű, ujjas darab, míg 
a felsőruha valamivel rövidebb, ujjatlan, derékig összevarrt és a vállakon 
ruhakapcsoló tűvel, fibulával rögzített. A két részes ruhát különféle 
változatokban viselték: ezek a kötényruha, a két részes lepelruha és a kétöves 
hosszúruha (hosszú és rövid variációja létezett). A ruházathoz hozzátartoztak 
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a fejfedők: a kis- és nagyméretű, vagy tekercselt turbán, a szögletes kalap, a 
főkötő és az önállóan, vagy előbbiek kiegészítőjeként megjelenő fátyolkendő. 
Van példánk fejpánt használatára is, de fedetlen fejjel, kettéválasztott hajjal, 
vagy egyéb frizurával megjelenített nők ugyancsak feltűnnek pre-római 
ruházatban. A ruházatot különféle alakú kötényekkel, vállra borított kendővel 
vagy köpennyel és övvel egészítették ki (Fitz 1957, 137-139.). 

A vállra és mellkasra vagy az alsóruha kivágásához tűzött fibulák 
mellett a hagyományos viselethez tartoztak a nyakban, valamint karon viselt 
ékszerek. Az ábrázolt személyek nyakukban sima vagy sodrott torquest, 1-3-5 
medaillonos nyakláncot, szoros nyakperecet és lunula alakú függővel díszített 
nyakéket hordtak. Jobb és bal csuklójukon egy, kettő, három, vagy akár négy 
soros sima és gerezdelt karperecet látunk, de az ékszerkészlet kiegészülhetett 
gyűrűvel, gömb alakú fülbevalóval, vagy a fejdísz megtűzéséhez használt 
dísztűvel is.

2. ábra A pre-római fejfedők és hajviselet főtípusai a vizsgált sírkőanyag alapján.

Flavia Usaiau és Aicca példája

Pannonia magyarországi részéről eddig 117 db olyan 
viseletábrázolásos sírkövet vettünk fel az elemzésekhez használt adatbázisba, 
melyek a romanizáció problémakörével kapcsolatban vizsgálhatók. Az 
alábbiak során két példát kívánok részletesebben bemutatni. Feliratukban 
megemlítik, hogy az elhunyt személy melyik törzshöz tartozott, ez pedig 
fontos adat, ha a viselet és az ókori források alapján rajzolható etnikai határok 
összehasonlítását kíséreljük meg.
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Flavia Usaiau (más olvasatban Usaiu) sírköve Tácról (Fejér megye) 
származik és a székesfehérvári Szent István Király Múzeum gyűjteményében 
őrzik. A nőt négyszögletes, oszlopokkal keretelt, tympanonnal záródó 
fülkében ábrázolták. A tympanon közepén rozetta, két oldalán kívülről 1-1 
hal/delfin látható. A fő képmező alatt két ló húz ponyvás szekeret: a bakon 
kocsis ül, hátul pedig egy szolgáló kapaszkodik létrába. A fő képmezőben 
derékig ábrázolt személy alsóruhája valószínűleg kerek nyakkivágású, 
derekán széles övet visel, vállára köpeny, vagy a fátyolkendő borul, melyet 
csuklóinál visszahajtott. Fején nagyméretű fejfedő: haját kendővel fogta hátra, 
melyen nagy tekercselt turbánt és fátyolkendőt visel. Vállain a kétrészes ruhát 
noricumi-pannoniai szárnyas fibulákkal rögzítette, nyakában nagy, sodrott 
torques, jobbján kétsoros, balján háromsoros gerezdelt karperec. Jobbjában 
guzsalyt, baljában tükröt tart. A sírkő feliratának fordítása: Itt nyugszik 
Flavia Usai(a)u, Tattunis lánya az eraviscus törzsből, élt 80 évet. (A sírkövet) 
Quintus Flavius Titucus állíttatta anyja kegyeletére. A sírkövet Kr. u. 100-125 
körül keltezték (Barkóczi 1982, 34, Visy 1997, 47.).

3. ábra Flavia Usaiau sírköve Tácról. Lupa 805.

A táci sírkő női viseletének legközelebbi párhuzamát egy hasonló 
keltezésű, szabadbattyáni kövön látjuk (Garbsch 1965, 159.). Bár a nő 
karján sima karperecet hord és a két noricumi-pannoniai szárnyas fibulát egy 
kisméretű trombitafibula is kiegészíti, egyéb tekintetben ruhája és ékszerei 
nagymértékű egyezést mutatnak a fentebb leírtakkal. Kiemelt jelentősége a 
fejfedők azonosságának van. 
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4. ábra A szabadbattyáni sírkő fő képmezője. Lupa 4027.

 A két sírkő az eraviscus tözsnek tulajdonított területről származik 
és a táci sírkő felirata is az eraviscus törzshöz köti az elhunytat. A tekercselt 
turbán-típus esetében így a következő kérdést kell felvetnünk és a későbbiek 
során vizsgálnunk a teljes ruha- és ékszerkészlet elemzésével: abban az 
esetben, ha a ruházati elemek valóban elkülöníthetők regionálisan és a 
törzsek preferáltak bizonyos típusokat, a tekercselt turbán-típus kifejezetten 
az eraviscusok viseletéhez tartozott?

Aicca sírköve Sárisápról (Komárom-Esztergom megye) került elő, 
ma a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzik. A félköríves záródású fülkében egy 
személyt ábrázoltak: a nő karosszékben ül, felsőtestével a szemlélő felé fordul. 
Alsóruhája hosszú ujjú, szűk darab, felső ruhája a szoknyarészen ráncolódik. 
Fején szögletes, merev anyagból, talán nemezből vagy szőrméből készült 
kalapot látunk tarkójáig érő kisméretű fátyollal. Fülében nagy, gömb alakú 
fülbevalókat, nyakában lazán lógó sodrott torquest, vállain egy-egy eltérő 
típusú és méretű fibulát, csuklóin kétsoros sima és gerezdelt karpereceket 
visel. Jobb kezével ölében ékszeresládikát tart, baljával kis tükröt fordít a 
szemlélő felé. A felirat szerint a sírkövet Racio állíttatta feleségének, Aiccának 
Cansalus leányának az azalus törzsből, aki 40 évet élt. A sírkövet Kr. u. 100-
150 körül keltezték. (Garbsch 1965, 158, Nagy 2007, 23.)

Aicca fejfedőjének különleges alakja van, pontos párhuzama az 
eddig feldolgozott anyagban nincs, csupán egy hozzá hasonló példát lehet 
említeni Magyarország területéről, mely Környéről került elő (Erdélyi 1974, 
15.). Aicca és Toria ékszerei közül megegyezik a sodrott torques, a bal kézen 
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viselt kétsoros gerezdelt karperec, a vállakon pedig ezúttal is a noricumi-
pannoniai szárnyas fibulától eltérő, valószínűleg trombitafibulát ábrázoltak. 
Az Aicca fejfedőjéhez hasonló formájú szögletes kalapról ez esetben 
hosszú fátyol csüng le. Az ókori források alapján rajzolt térkép szerint a két 
Komárom-Esztergom megyei lelőhely az azalusok területéhez tartozott és a 
felirat is azalusként nevezte meg Aiccát. Kérdés, hogy ezek alapján vajon 
meghatározható-e ez a szögletes kalap-típus az azalusok jellegzetes viseleti 
tartozékaként? 

      

5. ábra Aicca sírköve Sárisápról. Lupa 716. 6. ábra Toria sírköve Környéről. Lupa 693.

A problémához kapcsolódóan egy távolabbi párhuzamot kell 
említenünk az egykor Pannoniához tartozó Bruckneudorfból. A sírkövön 
az előbbiektől kissé különböző, de ugyancsak szögletes kalapot viselő nőt 
ábrázoltak, aki a felirat szerint boius származású volt (Schober 1923, 79.). 
Noricumi-pannoniai szárnyas fibulától eltérő kapcsolótűket visel, melyek 
egyikébe nagyméretű karikát akasztott, két csuklóját pedig egy-egy sima, 
egysoros karperec díszíti. A sírkövet Kr. u. 50-75 körül keltezték (Lupa 76.).
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7. ábra Bilatusa sírköve Bruckneudorfból. Lupa 76.

A kalap-szerű fejfedő viselésével, annak eredetével kapcsolatban 
a következő elmélet fogalmazható meg: egy olyan fejfedő-típusként kell 
meghatároznunk, mely a boiusok, illetve a nyugati, Lajta-vidéki területek 
ruházati kelléke és mely a törzsek közötti interakció következtében jelent 
meg az azalus viseletben.

Összegzés

A pre-római viselet vizsgálatával meghatározható a hagyományőrzés 
mesterségesen generált reakciója, mely egyfajta válasz a római 
szokásrendszerre, az új kulturális hatásokra, a romanizációra. 

A pre-római viselet, valamint a viseletábrázolások kutatása 
szerteágazó szakirodalmat tudhat maga mögött, mostanra azonban időszerűvé 
vált a korábbi eredmények újraértékelése és új szemléletű vizsgálata. Jelen 
tanulmányban nem törekedtünk a pre-római viselet ékszer és ruhakészletének 
teljes körű tipológiai rendszerezésére. A jellegzetes ruhaelemek és ékszerek 
bemutatását kíséreltük meg csupán, továbbá olyan kérdések felvetésére 
törekedtünk, melyeket a tárgyi anyag valamint az ábrázolások értékelése és 
összehasonlítása révén a későbbiekben megválaszolhatunk. 
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A NAPLÓ MINT ÁLDOZAT

Szabó Edina Rózsa 
Debreceni Egyetem, 

Debrecen, Magyarország

Absztrakt

A jelenkori történelemkutatás fontos részét képezik a mikrotörténeti kutatások. 
Ezen belül is egyre nagyobb szerepet kapnak a személyes dokumentumok 
vizsgálatai, amelyek az egyént, a személyiséget helyezik középpontba. Az 
itt bemutatott napló sem elsősorban a mindennapok kutatásához, hanem 
a naplóíró személyiségéhez visz bennünket közelebb. Ezen keresztül 
megismerhetjük egy, a századfordulón élt hölgy önmagáról és környezetéről 
vallott gondolatait, emellett a napló bepillantást enged a századforduló 
férfi-női kapcsolataiba is, melyet más források alapján csak korlátozottan 
ismerhetnénk meg. Ennek egy aspektusára világít rá a napló itt bemutatandó 
részlete, melyből képet alkothatunk arról, hogy hogyan élte meg a naplóíró, 
hogy naplója áldozatul esett mások kíváncsiságának?

Kulcsszavak: történettudomány, mentalitástörténet, önéletírás, napló, 
századforduló
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Bevezetés

Napjainkban a történeti kutatások egyre növekvő hányadát teszik ki a 
mikrotörténeti vizsgálódások. A családtörténeti kutatások mellett a személyes 
jellegű dokumentumok vizsgálata is egyre nagyobb szerepet kap, így például a 
naplók tudományos feldolgozása is. Ezek a források amellett, hogy árnyalják 
az egyes történelmi korokról kialakított általános képet, lehetővé teszik a 
különböző történések egyénre gyakorolt hatásának vizsgálatát is. A naplókon 
keresztül bepillantást nyerhetünk az egykori emberek mindennapi életébe, 
személyes viszonyaikba, de azt is megtudhatjuk, hogy hogyan vélekedtek a 
körülöttük zajló eseményekről, illetve hogy mi volt az, amit saját életükre 
nézve meghatározó jelentőségűnek gondoltak. A személyes dokumentumok 
vizsgálata lehetőséget ad arra, hogy az egyes korok általános tendenciái 
mellett megismerhessük az egyéni, a különleges jelenségeket is.
 Az itt bemutatott szövegrészlet egy Budapesten, majd később 
Bécsben élő fiatal hölgy naplójából származik. A dolgozat alapját képező 
iratok a Fővárosi Levéltár családi fondjaiban találhatóak, mivel azonban az 
iratanyag kutatása részleges korlátozás alatt áll, az anyag pontos lelőhelye 
nem közölhető. A jelenlegi dolgozat egy kiterjedtebb kutatás részét képezi, 
mely kutatás a dualizmus kori női önéletírói dokumentumok vizsgálatát tűzte 
ki célul.

A szóban forgó napló több szempontból is érdekes lehet a kutató 
számára; ezek között egyik legnagyobb értéke talán az, hogy bepillantást 
enged a századfordulótól az első világháborúig terjedő időszak férfi-női 
kapcsolataiba, mely terület más források alapján csak korlátozottan tárható 
fel. A napló, mint személyes, bizalmas dokumentum kiválóan alkalmas 
ezen terület vizsgálatára. A naplóíró 16 évesen kezdte el vezetni a naplóját, 
amelyet házasságkötése után is folytatott. Az általa vezetett könyvecske nem 
klasszikus értelemben vett napló, célja nem is az egyes napok történéseinek 
pontos megörökítése volt, hanem inkább az őt foglalkoztató kérdéseket, 
vagy lelki vívódását jegyezte fel benne. Ebből a törekvésből fakad, hogy a 
naplóíró személyisége központi helyet foglal el a vizsgált forrásban, ami nagy 
segítséget nyújt annak kutatásához, hogy hogyan vélekedett önmagáról és az 
őt körülvevő világról egy, a századfordulón élt hölgy. Ennek egy szemléletes 
példáját adja a naplónak az a részlete, amelyet jelen dolgozatban szeretnék 
bemutatni, vagyis hogy hogyan élte meg a naplóíró, hogy naplója áldozatul 
esett mások kíváncsiságának?
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A naplóíró és a napló

A naplóíró 1888. március 6-án született evangélikus vallású 
családban, édesapja erdész volt. Tanulmányait először Magyarországon, 
Aszódon és Szegeden végezte, majd később egy svájci nevelőintézetben 
tanult. Innen 1905-ben tért haza, majd tanítványokat fogadott, akiknek 
francia nyelvórákat adott. A következő két évről nem sokat tudunk, a 
naplóban mindössze négy bejegyzés esik az 1906-os és 1907-es esztendőre, 
és ezeket a többitől eltérően francia nyelven írta. A következő bejegyzés 1908 
júliusából származik, ekkor azonban a naplóíró már több mint egy éve férjnél 
volt, és ebben a bejegyzésben emlékszik vissza az esküvőre. A következő 
szövegrészlet ugyanezen év novemberéből származik, amelyben szintén 
házasságának kezdeti időszakát eleveníti fel, és ekkor már megjelenik benne 
kisfia is, aki egyébként még áprilisban született, ennek ellenére valamiért őt 
nem említette meg a napló előző bejegyzésében. Ebből a rövid ismertetésből 
is jól látható, hogy a naplóíró általában akkor ragadott tollat, ha valamilyen 
rendkívüli érzelem írásra késztette, feltételezhetően azért, mert ezeket nem 
tudta vagy nem akarta másokkal megosztani. Ugyanakkor ez nem jelenti 
azt, hogy a napló írója életének összes fontos történését megörökíti, hiszen 
például házasságkötése vagy első fia születése sem került be az eseményhez 
közeli időpontban a naplóba, bár a sorokból nyilvánvaló, hogy mennyire 
szerette a családját.
 Dolgozatom közvetlen témája egy olyan esemény, amely már 
önmagában is érdekes: a férj elolvasta felesége naplóját; de ami még ennél 
is figyelemreméltóbb az az, hogy a feleség ezt a naplójában meg is örökíti. 
Philippe Lejeune a naplók végéről szóló tanulmányában rámutat, hogy 
gyakran a napló illetéktelenek által történő olvasása jelenti a naplóírás végét 
(Lejeune 2003), ezért is olyan meglepő, hogy ebben az esetben nem ez történt.
 Az eddig vizsgált dokumentumok alapján a napló „áldozattá 
válásának” időpontja nem állapítható meg teljes bizonyossággal. Az 1910. 
májusi bejegyzés után egy levél van beragasztva a könyvbe, amelyet a 
naplóíró férjétől kapott, aki arról értesítette a feleséget, hogy „véletlenül” 
megtalálta a naplót, és ha már megtalálta, bele is olvasott. A levél azonban 
április 17-i keltezésű, így nem világos, hogy a májusi bejegyzés miért nem 
említi. Annál is inkább, mivel a levelet követő első bejegyzés, ami már 
júniusból származik, ezen tény rögzítésével kezdődik. Elképzelhető, hogy a 
feleség nem azonnal kapta kézhez a levelet, hiszen férje bécsi otthonukból írt 
a Budapesten tartózkodó feleségének, de talán valószínűbbnek tűnik, hogy 
a férj nem küldte el azonnal a megfogalmazott levelet. A levél megírásának 
pillanatában, amikor a férj beleolvasott a naplóba, a feleség Budapesten 
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tartózkodott (április 17.), ahová ezek szerint nem vitte magával a könyvet. 
A májusi, tehát a beragasztott levelet közvetlenül megelőző naplóbejegyzés 
viszont Bécsben íródott; talán a feleség kétszer volt ezekben a hónapokban 
Budapesten, és a férj a feleség második utazása során küldte el az első utazása 
alatt megírt levelet? A házaspárnak tekintélyes levelezése maradt fenn, ennek 
feldolgozása folyamatban van; remélhetőleg a levelek majd tisztázni fogják 
ezt a kérdést.

A napló tartalma és a férj levele

A naplóíró gyermekkora legfontosabb eseményeinek felidézése után 
a svájci életkörülményeit mutatja be, ebben az időben leginkább a honvágy 
motiválta az írásra. Házasságkötése után eleinte férje iránti szerelméről 
beszél, később a házasságában felmerült problémák kerülnek előtérbe: a 
bejegyzések alapján a feleség továbbra is a kezdeti lelkesedéssel szereti férjét, 
ugyanakkor a férj nem viszonozza ezeket az érzelmeket. Ezt követően vidám 
és boldogtalan bejegyzések váltakoznak. Az elolvasás vélt időpontja előtti 
utolsó bejegyzés (1909. december) kifejezetten reményteljes a jövőre nézve, 
a boldog házasság képe jelenik meg benne; a levél előtti (tehát a májusi) 
bejegyzés is hasonlóan pozitív hangvételű.

A férj levele háromoldalas dokumentum, ebből körülbelül egy oldalt 
tesz ki a „felvezetés”: ebben leírja, hogy mit csinált aznap, majd hogy hogyan 
és miért is olvasta el a naplót. Magyarázata szerint a feleségnek szóló néhány 
levelet akart a feleség fiókjába tenni, amikor meglátta a naplót, megkérdezte 
a lelkétől, hogy belenézhet-e, és miután a válasz igen volt, ezt meg is tette. 
A levél fennmaradó részében a férj magyarázatot próbál adni arra, hogy 
miért nem foglalkozott többet a feleségével: először azt mondja, maga sem 
tudja, miért, majd azt, hogy lefoglalta a munkája. Mivel az ezt megelőző 
mindkét bejegyzés pozitív hangvételű, tehát ebben az időszakban vélhetően 
kiegyensúlyozott volt a házaspár kapcsolata, elképzelhető, hogy a férj már 
korábban is érezte, hogy a feleségét bántja valami, de akár a bizalmatlanság 
jele is lehet az, hogy felesége naplóját elolvasta.

A fogadtatás

A napló elolvasása után körülbelül egy hónappal keletkezett a 
következő bejegyzés, ami legelső mondatában természetesen a napló 
elolvasásának tényét rögzíti. A naplóírónak a történtekhez való hozzáállását 
már maga az a tény is jól jellemzi, hogy folytatta a naplóírást, tehát az 
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illetéktelen olvasót nem értékelte olyan tragikusnak a naplója szempontjából, 
mint például Rotschnek Olga, aki naplója elvesztését egy kétségbeesett 
bejegyzésben örökítette meg utólag. (Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, XIII. 
29.) Sőt, jelen naplóíró még csak fel sincs háborodva, hogy a férje elolvasta 
a naplót, legalábbis a bejegyzésben ennek nincs nyoma. Elképzelhető, 
hogy a korabeli, házasságról vallott felfogás miatt nem tartotta ezt annyira 
égbekiáltónak, de valószínűbbnek tűnik az a magyarázat, hogy férje iránt 
érzett szerelme miatt nem érezte ezt sértőnek. A bejegyzésben a naplóíró 
nem vonja felelősségre férjét, és nem is hibáztatja tettéért, sőt, a férje levelét 
kedvesnek nevezi. Azt írja, a levél óta sok mindent ért és tud, ami arra utal, 
hogy teljes mértékben elfogadta férje magyarázatát a történtekre nézve – 
vagyis hogy lefoglalta a munkája és a család fenntartásának gondjai, ami 
azt is felveti, hogy ez a magyarázat eddig neki nem jutott eszébe. Szinte 
bocsánatkérő hangvételű ez a bejegyzés; megemlíti ugyan az író, hogy ezeket 
a sorokat nem férjének szánta, de úgy folytatja, hogy „különben a keserüség 
nem lett volna itt.” Úgy gondolja, férjének nem kell ezekről a dolgokról 
tudnia, hiszen ezek a gondok úgyis elmúlnak majd maguktól, és elég neki a 
saját problémáival foglalkoznia.

Ezzel a bejegyzéssel azonban bizonyos fokú ellentmondás keletkezik 
a napló korábbi bejegyzései és az 1910. júniusi sorok között. Házasságuk 
kiüresedése már korábban is bántotta a feleséget, 1909. november 19-i 
bejegyzésében megemlítette, hogy unatkoznak egymás mellett a férjével, ha 
el kell tölteniük egy közös délutánt együtt, de ugyanitt azt is feljegyezte, hogy 
férje egyedül ment el este szórakozni, míg neki otthon kellett maradnia. Ezek 
az esetek nyilvánvalóan bántották a napló íróját, de sosem említ olyasmit, ami 
rossz fényt vetne férjére, nem vádaskodik; viszont ezek az esetek nagyban 
közrejátszhattak abban, hogy olyan reménytelennek látta a közös jövőjüket. 
Az 1909. november 19-i bejegyzésben említi is, hogy jó lenne gondolatait és 
kétségeit megosztani férjével, viszont úgy gondolja, hogy ez a beszélgetés 
felesleges lenne, így tehát nem is hozza ezt szóba férje előtt.

Ezekből a gondolatokból úgy tűnik tehát, hogy a naplóíró szerette volna, 
ha férje tud az aggodalmairól, ha együtt sikerül a problémákat megoldaniuk, 
miután azonban a férj tudomást szerzett ezekről a napló elolvasása által, már 
inkább szerette volna őket titokban tartani. Ennek esetleges magyarázata lehet 
az, hogy a férj levelében bocsánatkérő és magyarázó egyszerre, és biztosítja 
feleségét az iránta érzett szeretetéről, így a naplóíró úgy gondolhatta, hogy 
kétségei alaptalanok voltak, következésképpen azokról férjének nem is kellett 
volna tudnia.

A napló elolvasása és az annak kapcsán született bejegyzés bepillantást 
enged abba is, hogy hogyan vélekedett a naplóíró a házasságról általában. Ezt 
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írja: „Csak a boldogságot egymásnak mutatni de azt nem hazudni. Egymáshoz 
minden gondolatban de főleg érzésben igaznak kell lenni, csak így lehet a 
boldogságot fogva tartani.” Ezek a szavak többszörösen is ki vannak emelve az 
eredeti szövegben, ami azt jelzi, hogy ezeket a gondolatokat nagyon fontosnak 
tartotta a naplóíró. A házasságban számára tehát az őszinteség a leginkább 
fontos tényező, ugyanakkor bizonyos fokú ellentmondás itt is felfedezhető, a 
boldogtalanságot ugyanis jobbnak látja elhallgatni a családi béke érdekében. 
Úgy tűnik, ezek a sorok saját magának szólnak, hiszen ő nem akarta, hogy 
férje tudomást szerezzen a kétségeiről. A napló más részei is arra engednek 
következtetni, hogy írója elsősorban saját magát tartotta felelősnek a házasság 
működéséért; például mikor korábban arról írt, hogy férje unatkozik otthon 
(1909. november 19.), azon gondolkodott, hogy mivel tudná őt lekötni, vagy 
mikor arról panaszkodott, hogy férjénél elmúlt a kezdeti lelkesedés, nála 
pedig még a régi, úgy gondolja, hogy „talán itt a baj”. Mindezek alapján azt 
mondhatjuk, hogy a naplóíró gondolkodásmódjában meghatározó szerepet 
játszott a korabeli felfogás, amely szerint a felség feladata volt az otthon, a 
családi béke megteremtése, és az is, hogy a férj jól érezze magát az otthon 
falain belül, ahol menedéket találhat a családfenntartás nehézségei közepette. 
Ennek az elvárásnak a naplóíró igyekezett is megfelelni, de azt sem szabad 
figyelmen kívül hagyni, hogy bizonyos esetekben azért kétségek merültek fel 
benne a férj megkérdőjelezhetetlenségével kapcsolatban, például mikor nem 
mehetett táncolni, pedig nagyon szeretett volna, és még kísérője is lett volna 
(1913. március), vagy amikor a férje ismételten nélküle ment el nyaralni 
(1913 Húsvét).

Konklúzió

A napló elolvasásának esete példaértékűen világít rá a naplóban 
megjelenő kettősségre. A naplóíró mentalitása, házasságról alkotott felfogása 
alapvetően a korszakban vallott nézeteket tükrözte, ugyanakkor többször 
előfordult az, hogy egy-egy vita kapcsán felháborodott sorokat vetett papírra, 
melyekben érvekkel alátámasztva akarta bebizonyítani igazát. Természetesen 
egyetlen napló alapján nem lehet általános képet alkotni a nők önmagukról 
alkotott felfogásának változásáról a korszakban, mindössze az mondható 
el, hogy jelen naplóíró, bár alapvetően a hagyományos értékrendet tartotta 
követendőnek, bizonyos esetekben attól eltérő véleményének is hangot adott 
naplójában. 

A napló „elárultatásának” története nemcsak kordokumentum volta 
miatt jelentős, hanem az arra adott meglepő válaszreakció miatt is fontos, 
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hiszen sok esetben ez a napló végét jelentette. Jelen esetben azonban nemcsak 
hogy folytatta a naplót az írója, de később egyenesen férjének címzett 
bejegyzés is született (1911. szeptember), amelyben férje iránti szerelméről 
és a boldogságáról ír a szerző, érdekes ellenpéldát szolgáltatva ezzel azon 
naplóknak, melyek éppen a kéretlen olvasók miatt szakadtak félbe.
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Az 1820-as évek elején kirobbant görög felkelés komoly befolyással bírt az 
európai nagyhatalmi viszonyok alakulására. A keleti kérdés problémahal
mazának középpontba kerülése Oroszország és Nagy-Britannia kapcsolatá
ra is hatással volt. A két állam viszonyában az 1826 áprilisában megkötött 
angol-orosz protokoll jelentett változást. Az egyezmény eredményeképpen a 
keleti kérdésben addig rivális félként megjelenő államok a közös kooperáci
ót helyezték előtérbe. A jegyzőkönyv aláírását megelőző tárgyalások idején 
került sor Wellington herceg 1826-os pétervári missziójára, amely kiemelt 
jelentőséggel bírt London és Szentpétervár együttműködésének létrejöttében.

Kulcsszavak: görög ügy, angol-orosz szövetség, diplomácia, Wellington her
ceg, pétervári protokoll (1826)
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A napóleoni háborúk lezárást követő időszakban Oroszország nagyhatalmi 
pozíciója megerősödött, amely az európai ügyekben való befolyásának is na
gyobb teret engedett. Ez a tényező természetesen hatással volt Szentpétervár 
és szövetségeseinek kapcsolatára. Különösképpen Nagy-Britannia vonatko
zásában. A londoni kabinet külpolitikájának egyik markáns elemét képezte 
1815 után Oroszország térnyerésének, illetve ambícióinak mérséklése, 
ellensúlyozása. Az angol kormányzat ez irányú törekvései pedig alapjaiban 
határozták meg a két állam egymáshoz való viszonyát. Nagy-Britannia és 
Oroszország vetélkedésének időszakában (1815–1856) is volt azonban példa 
a két állam átmeneti jellegű és korlátozott mértékű együttműködésére, amely
re az 1821–1830 között zajló görög szabadságharc adott lehetőséget. 

Az 1826-os angol-orosz jegyzőkönyv aláírásával hivatalos formát öl
tött szövetség a XIX. századi diplomáciatörténet egy rendkívül érdekes szeg
mensét képezi. A protokoll megkötése előtt folytatott konzultációk során a 
formális és informális tárgyalási metódusok egyaránt meghatározó szerepet 
kaptak. Előbbi vonatkozásában Wellington herceg pétervári missziója érde
mel említést, amelynek célja London és Szentpétervár együttműködésének a 
brit kabinet által szorgalmazott feltételek alapján történő megteremtése volt. 
Jelen tanulmányban arra törekszem, hogy Wellington herceg tevékenységén 
keresztül bemutassam a brit-orosz konzultációk jellegét, illetve folyamatának 
alakulását. 

A pétervári küldetés alaposabb vizsgálatához utalnunk kell Nagy-
Britannia és Oroszország görög ügyben tanúsított magatartására. A görög 
ügy első évében mindkét nagyhatalom a semlegesség politikáját képviselte. 
Az európai ügyek elsődlegessége és az Oszmán Birodalom belügyeitől való 
távol maradás jellemezte London és Szentpétervár hozzáállását. Az angol és 
az orosz külpolitikában egyaránt az 1822-es év jelentett változást. I. Sándor 
cár (1801–1825) a kücsük-kajnardzsai béke (1774) által biztosított ortodox 
keresztények fölötti protektori jogára alapozva, diplomáciai úton próbált 
támogatást nyújtani a görögöknek; míg Nagy-Britannia gazdasági érdekeinek 
prioritását előtérbe helyezve igyekezett kezelni a Földközi-tenger keleti 
medencéjében kialakult válságot. Az angol-orosz együttműködés lehetősége 
1825 év végére realizálódott. Oroszország számára ugyanis ekkorra vált 
világossá, hogy az európai szövetségesi rendszer, amely a kongresszusok 
időszakában eredménnyel kezelte a nemzetközi problémákat, a görög ügyben 
nem kíván érdemben tárgyalásokat folytatni. A londoni kabinet és George 
Canning külügyminiszter számára pedig ez a helyzet kiváló lehetőséget 
teremtett saját válságkezelési módszereinek alkalmazásához, amelynek egyik 
legfontosabb eleme az Oroszországgal való együttműködés volt.
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A szentpétervári misszió előkészítése során a legneuralgikusabb pont 
a hivatalosan IV. György (1820–1830) által kijelölt delegált személyének kér
dése volt. George Canning álláspontját több tényező is befolyásolta ebben a 
kérdésben. Az első és talán legfontosabb szempont az orosz kabinet szimpát
iájának, illetve bizalmának elnyerése volt. Wellington ebből az aspektusból 
tekintve kiváló választásnak bizonyult. Amellett, hogy a napóleoni éra és az 
azt követő bécsi rendezés időszakának nagynevű, prominens személyisége, 
mindenképpen mellette szólt a diplomácia terén szerzett korábbi tapasztalata. 
A herceg ugyanis 1814–1815 között párizsi angol követként, majd pedig ezt 
követően a francia fővárosban székelő külügyminiszteri bizottság elnökeként 
teljesített szolgálatot (Bindoff–Smith–Webster, 1934, 49; Schroeder, 1994, 
589; Ormos–Majoros, 2003, 30). 

A külügyminiszter döntésében azonban más körülmények is szerepet 
játszottak. Fontos kiemelni az angol Parlamentben a katolikusok egyenjogú
sítása kapcsán kialakult éles politikai ellentéteket. Wellington az ügy tekinte
tében elég markáns álláspontot fogalmazott meg, amelyben aggályosnak vél
te a tervezett intézkedéseket és azok következményeit (Davis, 1997, 39). Bár 
érdemes kiemelni, hogy maga a törvény (Roman Catholic Relief Act) majd 
éppen Wellington miniszterelnöksége idején kerül elfogadásra 1829-ben, a 
jelen fennálló politikai viszonyok között a herceg még az ellentábor képvi
selője volt (Davis, 1997, 39–55). Canning döntésében tehát a belpolitikai 
tényezők legalább annyira számítottak, mint a külpolitika faktorok, amelyet 
Dorothea Lieven naplóbejegyzése is alátámaszt: „Február hónapban, az 
év legnehezebb időszakában, végigutaztatták (Wellingtont) egész Európán, 
azért, hogy az útja végén (csak) sarki jeget találjon, hogy elhagyja helyét a 
kabinetben és a hadsereg vezetésében […]. Mr. Canning learatta Welling-
ton herceg időszakos távollétének minden lehetséges előnyét […].”(Lieven, 
1925, 110–111). A hercegnő kissé túlzó megfogalmazásai ellenére alapvetően 
helyesen értékelte a fennálló helyzetet. 

Wellington kinevezésének egy másik aspektusa a pétervári angol 
követ tevékenységével áll összefüggésben. Lord Stangford ugyanis Canning 
utasításait mellőzve, önkényesen alakította a helyi szintű tárgyalási folyama
tokat (Buchan, 1931, 84–85). Bár a hivatalos instrukcióktól való drasztikus 
eltérés ugyan hosszú távon nem okozott komolyabb bonyodalmat London 
és Szentpétervár között és a követ is megtarthatta korábbi pozícióját, a Fo
reign Office – érthető módon – szilárdabb alapokra akarta építeni a hivatalos 
angol-orosz egyeztetéseket. Canning Wellintonba vetett bizalmáról az 1826. 
január 13-án Lord Granvillnek küldött levelében írt: „[…] bármilyen fajta (az 
irányú) aggodalom nélkül küldöm Wellington herceget az uralkodóhoz, hogy 
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a saját feje után menne […].” (Stapleton, 1859, 472). Ezen a ponton érdemes 
utalnunk az angol külügyminiszter Lord Strangfordhoz intézett 1826. feb
ruár 11-i levelére, amelyben tájékoztatást ad Wellington herceg érkezéséről, 
illetve a hozzá rendelt feladatkörökről. Canning hangsúlyozta, hogy  „[…]
Wellington herceg nem visz magával követi megbízólevelet, különleges követ-
sége nem befolyásolja excellenciás urad szokásos kötelezettségeit […]” (FO 
352/13A/3, Lord Strangford, No. 3). A levélrészlet egyértelműsítette Strang
ford számára Wellington küldetésének ad hoc jellegét, egyúttal megerősítette 
követi pozíciójának fenntartását. Ilyen előzményeket követően került sor a 
herceg pétervári missziójára 1826. március 2. és április 5. között (Орлик, 
1999, 212). 

A tárgyalások jellegét és metódusát tekintve fontos tényként szolgál, 
hogy Wellington nem csupán K. R. Nesselorde-val folytatott konzultációt, 
hanem személyesen magával a cárral is, aki már megérkezése másnapján au
dienciára hívta a herceget (Орлик, 1998, 99; Wellington, 1871, 148). Először 
azonban az orosz külügyminiszterrel kellett egyeztetnie. Nesselrode biztosí
totta Wellingtont, hogy az uralkodó nem szándékozik háborút viselni a Por
tával (Wellington, 1871, 148). I. Miklós maga is megerősítette, hogy Orosz
ország nem akar hadat viselni az Oszmán Birodalommal szemben, azonban 
mindennek ellenére kevés esélyt látott annak megelőzésére. Ahogyan Wel
lington is fogalmazott az uralkodó „a legnagyobb őszinteséggel fejezte ki, 
hogy vonakodik a háborútól és tudatában van annak minden kockázatával és 
rossz következményével, azonban kijelentette, nem tudja, hogyan lehetne azt 
méltósággal elkerülni.”(Wellington, 1871, 149).

Az angol-orosz tárgyalások szempontjából rendkívül lényeges elem 
volt az új cár által képviselt külpolitika irányvonalának ismerete, amely döntő 
befolyással lehetett a megegyezés sikerére. A londoni kabinet abban a szeren
csés helyzetben volt, hogy a trónváltás Oroszország nemzetközi kapcsolatai
nak tekintetében nem hozott újdonságot, hiszen I. Miklós az elődje által meg
határozott elvek szerint alakította diplomáciáját. Ez a tendencia a görög ügy 
esetében is érzéklehető volt, annyi különbséggel, hogy a görögséghez való 
viszonyulás tekintetében egyfajta szemléletváltás figyelhető meg. Wellington 
herceg George Canningnek írt március 5-i jelentésében hangsúlyozta, misze
rint „ő császári felsége több mint közömbös a görögség iránt, […] nem érti, 
hogyan léphetne fel a görögök érdekében a Portánál, […] erős ellenérzései 
vannak a beavatkozás elve iránt, […] a görög ügy ezen felfogása meglehe-
tősen új, és különbözik Sándor cár (elképzelésétől) […].” (Wellington, 1871, 
149–150). Ez volt az a pont ahol Miklós gondolkodásmódjának eltérő jellege 
leginkább kiütközött. Az I. Sándor esetében korábban tapasztalható morális 
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indíttatás háttérbe szorult és az orosz külpolitikában a birodalom nagyhatalmi 
státuszából származó ambícióinak érvényesítésére tevődött át a hangsúly. 

Az angol tárgyalási pozíciót befolyásoló legfontosabb elem az Osz
mán Birodalom és Oroszország viszonyának alakulása volt, amely az 1820-as 
évek elejétől folyamatosan negatív tendenciát mutatott. A két állam hivatalos 
diplomáciai kapcsolatainak 1821-es megszüntetése, a görög-török konfliktus 
megoldatlansága és a cári külpolitika alakulása egy újabb orosz-török háború 
lehetőségét vetítették előre. A Foreign Office által kijelölt egyik alapvető cél 
tehát Szentpétervár és a Porta közötti béke fenntartása volt (Фадеев, 1958, 
139). Ez a tétel képezte George Canning Wellingtonnak szánt instrukcióinak 
origóját. (FO 881/165, 2).  A külügyminiszter 1826. február 10-én keltezett 
levelében a keleti válság és az angol-orosz viszonyrendszer egy rendkívül 
összetett helyzetértékelését adta. Véleménye szerint Nagy-Britannia görög 
ügyben való szerepvállalását tekintve két alternatíva előtt áll: vagy egyedül 
próbál meg közvetíteni a jelenleg hadban álló felek között, vagy Oroszor
szággal társulva vállalja fel ugyanezt a feladatot (FO 881/165, 3). A londoni 
kabinet mindkét lehetőség párhuzamos fenntartására törekedett, ami a gya
korlatban azt jelentette, hogy mind az orosz, mind az oszmán féllel folya
matosan egyeztetett. Konstantinápolyban Startford Canning, Szentpéterváron 
pedig Lord Strangford igyekezett biztosítani a brit külpolitika szabad moz
gásterét (FO 881/165, 3).

 A parallel tárgyalások látszólag ugyan teret engedtek Londonnak 
azonban egyben kockázatot is jelentettek számára. Az egyik legnagyobb 
veszély a Porta bizalmának elvesztése volt, amely akkor is komoly 
aggodalomra adott volna okot, ha az angol-orosz konzultációk Anglia számára 
a lehető legideálisabb módon alakulnak. Ennek a lehetőségnek a kivédése 
tehát nagyfokú diplomáciai erőfeszítést igényelt. Más részről azonban Péter
vár részéről is számítani lehetett hasonló attitűdre, amennyiben a brit-oszmán 
különtárgyalások ténye és tartalma idő előtt az orosz kabinet tudomására jut 
(FO 881/165, 3). Ezen a ponton érdemes kiemelni, hogy a kettős tárgyalási 
metódus természetesen nem kizárólag az angol külpolitika sajátossága volt. 
Ugyanezen magatartása megfigyelhető Oroszország és a Porta vonatkozásá
ban egyaránt.

 London a konfliktus megelőzésének hatékony módját a két állam kö
zötti mediátori szerepkör felvállalásában látta. Ehhez kapcsolódott a konstan
tinápolyi orosz követség újjászervezésének szorgalmazása is, amely azonban 
a hivatalos tárgyalások alkalmával neuralgikus pontnak mutatkozott. Wel
lington pétervári tartózkodása idején napi szinten küldött jelentést George 
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Canningnek, amelyben részletesen beszámolt az angol-orosz konzultációk 
tematikájáról, illetve az aktuális részeredményeiről. 1826. március 23-i kelte
zésű beszámolójában a herceg részletesen ismertette az orosz külügyi vezetés 
és Miklós cár üggyel kapcsolatos álláspontját. Az angol-orosz tárgyalások 
időszakában készült ugyanis el az a jegyzék, amelyet a pétervári kabinet M. 
Ja. Mincsaki konstantinápolyi orosz megbízott révén kívánt továbbítani a 
Porta felé (ВПР. Сер. ІІ. т. 6 (14). Док. 142). A dokumentum tartalmát tekint
ve nem tartalmazott komolyabb változást a korábbi követelésekhez képest, 
amelyeket Oroszország a bukaresti béke (1812) pontjainak betartása végett 
támasztott déli szomszédjával szemben. Azonban Wellington a jegyzék vo
natkozásában több észrevételt is megfogalmazott, amelyet memorandumok 
formáját továbbított Nesselrode, illetve az uralkodó felé (Wellington, 1871, 
164–166; 231–233).

Az egyik fontos momentum a Porta és Oroszország közötti viszony 
helyreállítására vonatkozó szándék rögzítése volt. A jegyzékben szó esett 
ugyan az orosz és az oszmán fél közötti egyeztetésekről, amelyek a közös ha
tárvonalhoz delegált ügyvivőkön keresztül zajlanának. A herceg azonban sze
rette volna elérni, hogy ha a hivatalos orosz-török diplomáciai kontakt létesí
tésének igényét is írásba foglalják (Wellington, 1871, 229–230). Wellington 
kérvénye azonban nem talált meghallgatásra. Ahogyan George Canningnek 
küldött levelében is utalt rá: „Ő császári felsége úgy határozott, hogy sem-
mit nem fog írni a diplomáciai kapcsolatok helyreállításáról, határozottan 
ragaszkodik döntéséhez a Porta iránti követelések tekintetében […].” (Uo.). 
Mindemellett Wellington herceg a tárgyalások alkalmával arra törekedett, 
hogy megpróbálja elfogadtatni Nagy-Britannia esetleges közvetítő szerepét 
is a Szentpétervár és a Porta között fennálló több éves nézetletérés rendezé
sében (Орлик, 1999, 212). Azonban a memorandum kapcsán elszenvedett 
kudarca már előrevetítette Nagy-Britannia közbenjárásának orosz részről tör
ténő megvétózását, ami nem sokkal később a gyakorlatban is realizálódott. A 
pétervári vezetetés ebben a vonatkozásban nem volt hajlandó az engedmény
tételre és továbbra is ragaszkodott az önálló problémamegoldáshoz. 

A londoni kabinet még egy kérdéskörben eredményre szeretett vol
na jutni. A Foreign Office el akarta érni, hogy az orosz kormányzat ismerje 
el Nagy-Britannia Jón-szigetek térségére irányuló befolyás (és/vagy terület) 
szerzési igényét (FO 881/165, 8). Ennek a törekvésnek az abszurditását éppen 
a szerződő felek területi gyarapodásáról és a gazdasági előnyszerzéséről való 
lemondás igénye képezte, amelyet szintén az angol tárgyalópartner szorgal
mazott. Bár ebben a kérdésben nem született hivatalos álláspont, az expanzív 
ambíciók mellőzéséről szóló előterjesztés orosz részről is elfogadásra került 
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és az 1826. április 4-én aláírt angol-orosz megállapodás szervez részét képez
te. (ВПР. Сер. ІІ. т. 6 (14). 1985. Док. 153. 449)

Összességében elmondható, hogy Wellington pétervári küldetése a 
tárgyalások alkalmával felmerülő nehézségek ellenére sikeresnek bizonyult. 
Bár a hercegnek néhány kérdésben módosítania kellett az eredeti – George 
Canning által megfogalmazott – célkitűzéseken, mindent egybe vetve 
eredményesen képviselte London érdekeit. A mindkét kabinet részéről vállalt 
kölcsönös engedmények és kompromisszumok következményeképpen 
pedig létrejött Nagy-Britannia és Oroszország szövetségesi társulása, amely 
a görög ügy rendezéshez vezető út első szakaszát jelentette.  
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A BÁNFFY-KORMÁNY BUKÁSA ÉS 
SZÉLL KÁLMÁN228

Schwarczwölder Ádám
PTE Interdiszciplináris Doktori Iskola, 

Pécs, Magyarország

Absztrakt

A Bánffy-kormány 1898 őszétől az ellenzék obstrukciója miatt sú
lyos válságban volt. A krízisből kivezető tárgyalások vezetésével 1899 ja
nuárjában Széll Kálmánt bízta meg a király, majd februárban Bánffy Dezső 
helyett őt nevezte ki miniszterelnökké. A terjedelmi korlátok következtében 
jelen tanulmány mindössze arra vállalkozik, hogy források és a szakirodalom 
segítségével bemutassa Széll Kálmán szerepét az ellenzékkel folytatott 
tárgyalásokban, valamint miniszterelnöki kinevezésének közvetlen okait.

Kulcsszavak: Széll Kálmán, Bánffy Dezső, kormány, ellenzék, tárgyalások

228  A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális 
Alap társfinanszírozásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti 
Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer 
kidolgozása és működtetése konvergencia program” című kiemelt projekt keretei között való
sult meg.
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Offenzíva a Bánffy-kormány ellen

A Bánffy-kormány 1898 végére igen súlyos válságba került. Az 1896-
os választások alkalmával, a pártok által korábban kötött békét megszegve, 
Bánffy Dezső miniszterelnök jelentős kormányzati pressziót alkalmazott, és 
a Szabadelvű Párt parlamenti többségét 70% fölé tornázta. (Boros – Szabó 
2008, 156). A választási visszaélések miatt végletekig feltüzelt ellenzéki pár
tok (Függetlenségi és Negyvennyolcas Párt, Ugron-párt, Nemzeti Párt, Ka
tolikus Néppárt) ettől kezdve csak a kínálkozó alkalomra vártak, hogy meg
buktassák a gyűlölt Bánffyt. 

A gazdasági kiegyezés megújítása már 1897-ben esedékes lett vol
na, de az osztrák parlamenti válság miatt erre nem kerülhetett sor.229 Bár a 
függetlenségi ellenzék programjában régóta fontos helyen állt az önálló ma
gyar vámterület megvalósítása, a magyar országgyűlés – némi huzavona után 
– 1898 végéig, azaz egy évvel meghosszabbította a fennálló kiegyezést. A 
két kormány 1898 folyamán megegyezett az új gazdasági kiegyezés minden 
pontjában, és az Magyarországra nézve kedvező is lett volna, a Reichsratban 
azonban továbbra sem látszott esély az új kiegyezés elfogadtatására. Ezért 
1898 augusztusában a két kormány megállapodott, hogy a fennálló kiegye
zést 1903 végéig meghosszabbítják. Sőt a megegyezéshez egy záradékot is 
csatoltak, miszerint ha 1903-ig sem sikerülne a két parlamenttel elfogadtatni 
az új kiegyezést, úgy a régi meghatározatlan ideig érvényben maradna (ischli 
klauzula). Miután a záradék tartalma kiszivárgott, az ellenzéki pártok végre 
elérkezettnek látták az időt a Bánffyval való leszámolásra. Úgy értelmezték 
a klauzulát, hogy azzal Magyarország elveszítené gazdasági önállóságának 
biztosítékát, és általános obstrukcióba kezdtek. Érvelésük szerint Bánffy, aki 
az 1896-os választásokon erőszakkal győzött, valójában nem képviseli a nem
zet többségét, így a képviselőházi kisebbség jogosan szabotálja a parlament 
működését. Az obstrukciót kiterjesztették a költségvetési törvényjavaslatra, 
majd Bánffy indemnity-javaslatára is, így végül az 1899-es év elfogadott 
költségvetés nélkül, ex lex állapotban köszöntött az országra. Mindeközben a 
Lex Tisza folytán a kormánypárt egysége is megbomlott, és 32 képviselő ki
lépett a Szabadelvű Pártból, köztük olyan tekintélyek, mint Csáky Albin, ifj. 
Andrássy Gyula és Szilágyi Dezső, aki képviselőházi elnökségéről is lemon
dott. (Balassa 1927, 198-204; Gratz 1934, 355-365; Hanák 1983, 218-222; 
Katus 2012, 557-558; Vikár 1914, 78-82).

229  Az 1887-ben, tíz évre kötött gazdasági kiegyezés meghosszabbítását az osztrák és a 
magyar országgyűlésnek is meg kellett szavaznia, rendeleti úton nem lehetett életbe léptetni. 
Lásd: 1867. évi XII. tc. 61. §.
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Széll Kálmán

Széll Kálmán (1843-1915) politikusi karrierje igen fiatalon kezdődött 
és meredeken ívelt felfelé. Ebben bizonyára szerepet játszott Deák Ferenchez 
való közelsége, akivel anyai ágon rokonságban állt, 1867-ben pedig feleségül 
vette Vörösmarty Ilonát, Deák gyámleányát. (S. Halász 1943, 6; 9). Az or
szággyűlésnek 1868-tól folyamatosan tagja volt, az 1875-ös fúzió után pedig, 
mindössze 32 évesen pénzügyminiszter lett. „Lehet, hogy Deák döntő párt-
fogása nélkül ennek a pályafutásnak sikerei lassúbb fejlődést vettek volna, 
de az is bizonyos, hogy ha volt valaki e korban, ki a gyors emelkedésre min-
denképpen rászolgált, az Széll Kálmán volt, kinek tehetsége és rátermettsége 
a tűzpróbát minden tekintetben kiállotta.” (Horánszky 1994, 344) Posztjáról 
1878 őszén, a boszniai okkupáció kapcsán, tüntetőleg lemondott. Emiatt el
lenzéki körökben is népszerűvé vált, amit később sikeresen tudott kamatoz
tatni. Az 1880-as években nem játszott aktív szerepet a politikai életben, az 
1890-es években viszont ismét a kormánypárt legfontosabb vezetői között 
találjuk. Élvezte Ferenc József bizalmát, a király 1892-ben és 1895-ben is 
felajánlotta neki a miniszterelnökséget, Széll azonban mindkétszer visszauta
sította. (S. Halász 1943, 93; Hanák 1959, 349). 

Széll Kálmán már az 1894-95-ös válság során is úgy vélte, hogy 
a tartós politikai konszolidációhoz a Szabadelvű Párt és az elvileg szintén 
’67-es alapon álló Nemzeti Párt fúziójára lenne szükség. Azt is felismerte 
azonban, hogy az akkori körülmények között a fúzió kivitelezhetetlen, egy 
átmeneti kormány élén viszont nem akarta magát „elhasználni”, ezért nem 
vállalta a miniszterelnökséget. A későbbiekre nézve azonban, ha a politikai 
helyzet kedvezőbb lesz, készségesen felajánlotta szolgálatait a királynak. 
(Lásd Ferenc József 1895. január 11-i táviratát Kálnoky Gusztáv közös kül
ügyminiszternek. Idézi: Hanák 1959, 349).

A tárgyalások megindulása és Széll Kálmán szerepe

Az 1898-as válság mélyebb okai az agrárius-merkantil ellentétben 
keresendők. Az alapvetően konzervatív-agrárius színezetű Nemzeti Párt ad
dig nem volt hajlandó a fúzióra, amíg a Szabadelvű Párt merkantil csoport
jához erősen kötődő Bánffy volt a miniszterelnök. Ezért támogatták a füg
getlenségiek és a Néppárt obstrukcióját. Bánffy is tudta, hogy saját feje a tét, 
ezért kemény harcra készült, és ebben számíthatott a kormánypárt többségét 
képező merkantil szárnyra. (Katus 2012, 557; Hanák 1983, 221). Az 1898. 
november 30-i minisztertanács során a kormány a válság „erőből” történő 
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megoldását javasolta Ferenc Józsefnek: 1899-ben törvényi felhatalmazás 
nélkül kell beszedni az adókat, kiállítani az újoncokat, az ellenszegülő tör
vényhatóságok önkormányzatát fel kell függeszteni, valószínűleg rendkívüli 
eszközöket is igénybe kell venni, de a kabinet kész az alkotmányon kívül is 
kormányozni.230 Mindehhez a királytól december 11-én megérkezett a felha
talmazás.231 Bánffy távolabbi terveiben az országgyűlés feloszlatása, új vá
lasztások kiírása és a parlamenti házszabályok módosítása is szerepelt.232 A 
disszidensek kiválása és az ex lex beállta után azonban Ferenc József inkább 
arra utasította a kormányt, hogy kezdjen tárgyalásokat az ellenzékkel. A kül
politikai fejlemények is arra hatottak, hogy a válság mielőbb megoldódjék 
(Kristóffy 1928, 60-61), a király pedig úgy látta, hogy Bánffy erőszakos ter
vei inkább további bonyodalmakat szülnének, míg a kompromisszum talán 
gyorsabb megoldást kínál.

A mindinkább elmélyülő válság során Széll Kálmán sokáig viszony
lag passzív maradt. A Lex Tiszát ugyan aláírta és nem tartott a disszidensekkel, 
de csak azért, mert tudta, hogy azt úgysem lehet a gyakorlatban kivitelezni, és 
a párton belülről nagyobb esélyt látott a békés megoldás, az ellenzékkel való 
kompromisszum megteremtésére.233 Egyelőre azonban konkrét tettekben nem 
nyilvánult meg ezen igyekezete. A kormánypárti klubban 1899. január 1-én 
rendezett újévi fogadáson Radó Sámuel megpróbálta kipuhatolni Széll véle
ményét a helyzetről, illetve a megoldási lehetőségekről.234 Széll azonban nem 
volt hajlandó mélyenszántó politikai elemzésbe kezdeni, mondván: „Csak az 
Isten tudja, hogy a következő napokon túl mi fog történni.”235

Időközben a disszidensek közvetítésével megindultak a tárgyalások 
a kormány és az oppozíció között. Hamar kiderült azonban, hogy az ellenzék 
szemében Bánffy olyannyira ellenszenves, hogy vele nem hajlandóak egyez
ségre lépni, még a lemondásért cserébe sem. Bármilyen kompromisszumot 
csak az új kormánnyal lettek volna hajlandóak megkötni. (S. Halász 1943, 
230  MNL OL K27, Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. Az 1898. november 30-i miniszter
tanács jegyzőkönyve. 
231  Uo. Az 1898. december 14-i minisztertanács jegyzőkönyve.
232  Uo. Az 1898. december 21-i minisztertanács jegyzőkönyve.
233  Lásd Wlassics Gyula visszaemlékezését: Neue Freie Presse, 1915. augusztus 22-i 
reggeli szám, 4.
234  Radó Sámuel bejáratos volt a kormánypárt belső köreibe, 1898 júliusa óta a Távirati 
Iroda vezetője, nem mellesleg a közös külügyminisztérium sajtófigyelő osztályának fizetett 
informátora volt, aki rendszeresen bizalmas jelentéseket küldött a magyar belpolitikai helyzet
ről.
235  Radó Sámuel 1899. január 2-i jelentése. ÖStA – HHStA, MdÄ, Presseleitung, Kar
ton 217 (1899), Privatbriefe Radó-Rothfeld.
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99). Radó Sámuel már december 9-i levelében úgy vélekedett, hogy Bánffy 
képtelen nyugodt mederbe terelni az országgyűlést, olyan személy kellene a 
helyére, aki köztudottan élvezi a korona bizalmát.236

Széll 1899 január közepén került az események fő sodrába. A gazda
sági kiegyezés provizóriumával kapcsolatban megtalálta a szerencsés meg
fogalmazást, amely mind a kormányoldal, mind az ellenzék számára elfo
gadhatónak tűnt. Ebben a később róla elnevezett Széll-formulában expressis 
verbis kifejezésre került, hogy a magyar korona országaira nézve beállt az 
önálló vámterület jogállapota, a magyar törvényhozás azonban ezen az ala
pon 1903 végéig vámszerződést köt Ausztriával – tehát a gyakorlatban sem
mi sem változott. (Hanák 1983, 227; Gratz 1934, 368). Széll Kálmán Bánffy 
és Lukács László pénzügyminiszter elé tárta a tervezetet, ők pedig a január 
15-i audiencia alkalmával bemutatták azt az uralkodóval. Ferenc József azzal 
bocsátotta el őket, hogy a Széll-formulát vegyék bele az ellenzékkel folyó tár
gyalásokba, Széll Kálmánt pedig kihallgatásra hívatta. (S. Halász 1943, 102). 
A király január 22-én délután majd 23-án reggel is fogadta Széllt,237 aki bi
zonyára meggyőző érvekkel támasztotta alá álláspontját a válságból kivezető 
megoldással kapcsolatban. A 23-án szintén Bécsbe érkező Bánffyval ugyanis 
közölte az uralkodó, hogy az ellenzékkel folytatott tárgyalások vezetését ki
veszi a kormány kezéből, és homo regiusként Széllre bízza. (S. Halász 1943, 
104). Bár mindez egyértelműen mutatta, hogy a király nem Bánffyval képzeli 
el a jövőt, ő mégis makacsul folytatta a harcot.

Széll a sajtónak és az ellenzéki tárgyalópartnereinek is úgy nyilatko
zott, hogy nem óhajt miniszterelnök lenni, megbízatása csak a béke megte
remtésére irányul. Bánffy azonban ellenlépésekre szánta el magát, Széll kül
detését megpróbálta rossz színben, visszalépésként feltüntetni a király előtt. 
Széchényi Manó király személye körüli miniszteren keresztül január 31-én az 
alábbiakat jelentette az uralkodónak: „Ma még követelőbbek [az ellenzék – 
S.Á.], mint eddig, annak fő oka Széll sok fecsegése, abból következtetik, hogy 
a korona mindenáron békét akar […] a Széll küldetése, magatartása és fe-
csegése a kabinet, de főként az én tekintélyemet teljesen tönkretette.” (Bánffy 
táviratát idézi: S. Halász 1943, 110).

Az események azonban éppen ellentétes irányba haladtak, mint 
ahogy azt Bánffy lefestette. Február elejére tulajdonképpen a későbbi „pak
tum” minden lényeges pontjára vonatkozóan megszületett a megállapodás, 

236  Radó Sámuel 1898. december 9-i jelentése. ÖStA – HHStA, MdÄ, Presseleitung, 
Karton 214 (1898), Privatbriefe Radó-Rothfeld.
237  Az audienciák pontos dátumaira és időtartamaira felvilágosítást adnak a szárnysegé
di naplók. ÖStA – HHStA, KA, Tagebücher der Flügeladjutanten 51.
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továbbá a Széll és Horánszky Nándor (a Nemzeti Párt elnöke) közötti fúzi
ós megbeszélések is előrehaladott állapotban voltak. Az adott szituációban 
Széllnél alkalmasabb személy nem is kínálkozott volna a kibontakozás meg
valósításához. A disszidensek és a megmaradt kormánypárti vezetők közötti 
érthető feszültség miatt ők szóba sem jöhettek. Széll aláírta a Lex Tiszát, tehát 
a párthűség tekintetében nem érhette kifogás, köztudottan a ’67-es rendszer 
rendíthetetlen híve volt és élvezte a korona bizalmát, múltja és jelleme miatt 
ellenzéki körökben is „nimbusza” volt. „Örökösen paktumozó készsége”mi
att is megfelelő jelöltnek számított. (Horánszky 1994, 333; 342). Mikszáth az 
alábbiakban jelölte meg a Széll irányában megmutatkozó közbizalom okait: 
„Hogy honnan van a Széll Kálmán nimbusa, semmit se könnyebb meghatá-
rozni, mint ezt. A közelsége Deákhoz és a miniszteri szék szándékos elhagyá-
sa Bosznia okkupácziója idején. Az egyik szerencsés véletlen, de a másik a 
saját érdeme. […] A szinek közül, melyekből politikai alakja formálódik az 
elmékben, ez az alapszin: ››Ott hagyta a miniszterséget‹‹. Ohó, ez nem tréfa 
dolog!” (Mikszáth 1904, 98-99). Lukács László – aki 1915-ös visszaemléke
zésében kifejtette, hogy a Széll-formulában a lényeget tekintve semmi új nem 
volt – is úgy vélte, hogy csupán a Széll „személyébe helyezett bizalomnak és 
az ő nagy rábeszélő képességének lehetett köszönni azt, hogy az ellenzék az ő 
kezéből mint vívmányt fogadta azt, amit mindenki másnak feltétlenül megta-
gadott volna.” (Pester Lloyd 1915. november 14-i reggeli szám, 17).

Egyértelműnek tűnt tehát, hogy a miniszterelnöki székben Széllnek 
kell követnie Bánffyt, e tekintetben az ellenzék is nyomást helyezett Széllre. 
„A helyzetnek bonyodalmai és veszélyei el volnának hárítva abban a pillanat-
ban, melyben Te vállalkoznál kabinetalakításra.”– írta Apponyi Albert január 
27-én Széllnek. (Idézi: S. Halász 1943, 107). Tehát egyedül Bánffy személye 
képezte a megbékélés akadályát. Ilyen körülmények között a február 15-i, 
mindössze 15 perces audiencián Bánffy kénytelen volt benyújtani lemondá
sát.238

Bár Bánffy és a kormánypárt merkantil szárnya Széll helyett inkább 
Fejérváry Géza honvédelmi minisztert szerette volna kormányfőnek, mivel ő 
teljesen azonosította magát Bánffy céljaival, a béketeremtő szerepére nem lett 
volna alkalmas. Ennek megfelelően február 20-án Széll Kálmán kapott meg
bízást a kabinetalakításra, aki ezúttal elfogadta a kormánypálcát. (Horánszky 
1994, 334; 353). Ezt követően felgyorsultak az események: pár nap leforgása 
alatt véglegesítették az ellenzék és a leendő kormány közötti „paktumot”, 
március 1-én a Széll-kormány bemutatkozott az országgyűlésben, március 
2-án pedig létrejött a Szabadelvű Párt és a Nemzeti Párt fúziója. Ezzel pár 

238  ÖStA – HHStA, KA, Tagebücher der Flügeladjutanten. 51.
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évig lehetővé vált a konszolidált kormányzás lehetősége, beköszöntött a szá
zadforduló – kortárs kifejezéssel élve – „Széll-csendje”.
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RÁKÓCZIBÁNYAI NŐK ÉS FÉRFIAK 
ÉLETE A NÓGRÁDI SZÉNBÁNYÁBAN

Szabóné Sinka Szilvia
Eszterházy Károly Főiskola, 

Eger, Magyarország

Absztrakt

Egy nógrád megyei bányász település vájárjainak és a női alkalmazottjának 
bányászati munkájáról, a Nógrádi Szénbányák alkalmazásában eltöltött 
éveikről szeretnék munkám során átfogó képet nyújtani. Három 
rákóczibányai vájárral és egy gépkezelő nővel elkészített interjúkat dolgozok 
fel a tanulmányom megírásánál. Interjú alanyok a következők: Kövesligeti 
Józsefné, Handó János, Jakab József, Pető János. Hat témakör tárgyalása által 
a vizsgálat célja a bányászok hétköznapi életének rekonstrukciója oral history 
interjúk segítségével, különös tekintettel a munka világára. A mindennapi élet 
időbeli, tárgyi, munkaköri keretei mellett szó lesz a bányászok értékvilágáról, 
főképpen a szolidaritás kultúrájáról. Munkámban alkalmazott módszerek: 
személyekkel készített interjúk elemzése és azok szintetizáló feldolgozási 
módszere.

Kulcsszavak: vájár, gépész, brigád, szénbánya, interjú
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Bevezetés

Rákóczibánya egy nógrád megyei bányász település, a Mátra lábánál, 
Kazár-patak folyásánál található Nemtitől, Kisterenyétől és Kazártól 
néhány kilométerre, amely vájárjainak és a női alkalmazottjának bányászati 
munkájáról, a Nógrádi Szénbányák alkalmazásában eltöltött éveikről 
szeretnék munkám során átfogó képet nyújtani. Három rákóczibányai 
bányásszal, vagyis vájárral és egy gépkezelő nővel elkészített interjúkat 
dolgozok fel a tanulmányom megírása során. A vizsgálat célja a bányászok 
hétköznapi, mindennapi életének rekonstrukciója személyes dokumentumok, 
ebben az esetben oral history interjúk segítségével, különös tekintettel a 
munka világára. A mindennapi élet időbeli, tárgyi, munkaköri keretei mellett 
szó lesz a bányászok értékvilágáról, főképpen a szolidaritás kultúrájáról, 
amely egy ilyen különleges és egyben veszélyes munkatevékenység során 
nagyon lényeges jelentőséggel bírt.

Bányászok munkavégzésének helyszíni és időbeli adatai

Kövesligeti Józsefné a helyi általános iskola elvégzése után, vagyis 
1958-ban Pálhegyen, külszínen kezdte a munkát, ott 1,5 évet dolgozott, 
1959-ben Szurdok került, itt 7 évig volt. A gépkezelő nő kb.9 évet töltött 
földalatti munkakörben, amely azért volt lehetséges, mert férjhez menetele 
után már nem dolgozott, háztartásbeli lett és a háztartás vezetésével, valamint 
gyermekneveléssel foglalkozott.

Handó János 1960 áprilisától 1992 májusáig dolgozott a nógrádi 
szénbányákban, tehát 32 évet volt bányász a föld mélyén. A munkát Alsó-
Gusztávon kezdte 1960-ban, mint csillés, segédvájár, majd mikor 1967-ben 
megnyitották Felső-Gusztávot, akkor ott kezdett el dolgozni 1969-ig, mint 
vájár, aztán egy évet sem töltött a Rákóczi tanbányában kamrafejtésen, majd 
Ménkesen volt bányász 1 évet és végül Kányás következett 19 éven át és 
innen is ment nyugdíjba 1992-ben.

Jakab József a helyi általános iskola befejezése után, 1954 és 1990 
között dolgozott a nógrádi szénbányákban, tehát összesen 36 évet. Tőkés 
lejtőaknában kezdte a munkát 1956-ig bezárólag, majd Szurdok következett 
1960-ig, aztán következett Ménkes 1 évig, ezek után Kányásra került, ahol 
1989-ig a bánya bezárásig dolgozott, majd a nyugdíjig Nyírmed következett, 
amit akkor nyitottak meg.

Pető János 1957-től 1983-ig, tehát 25 évet dolgozott a nógrádi 
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szénbányákban. Tőkésen kezdte a munkát 1957-ben, mint csillés 1 évig, 
majd Szurdok következett, ebben a két bányában 1960-ig volt, tehát 4 évet, 
aztán Rákóczi-tárón csapatvezetőként dolgozott elővájáson 1 évig, valamint 
Ménkesen ugyanannyi ideig, és végül Kányáson 19 évig.  Ménkesről Kányásra 
a mátranováki bányák bezárása miatt vezényelték át az embereket, azzal 
az indoklással, hogy kellett a nováki bányászoknak a munkahely. (Interjú 
Kövesligeti Józsefnéval, Handó Jánossal, Jakab Józseffel, Pető Jánossal)

Bányászati alkalmazottak munkakörei

Kövesligeti Józsefné a gépkezelői munkát pár hónapos tanfolyam 
elvégzése után tudta betölteni.

Handó János a bányában a munkáját csillésként kezdte, majd 
segédvájár lett és végül a 2-3 hónapos vájárképző után vájárrá vált és éveinek 
legnagyobb hányadát frontfejtésen töltötte.

Jakab József csillepucolóként kezdte a munkát, szurdoki külszínen 
csatlós, majd gépkezelő, csillés, és végül a vájár iskolát végezte el. A vájár 
éveinek jelentős részét elővájáson töltötte, és egy kevés ideig frontfejtésre is 
áthelyezték.

Pető János csillésként kezdett, majd segédvájár lett, az évek során 
front és robbantómester, harmad és végül csapatvezető munkaköröket töltött 
be, Tőkésben brigádvezetőként is dolgozott. Végezte a munkáját elővájásnál, 
pásztafejtésen és frontfejtésen is.(Interjú Kövesligeti Józsefnéval, Handó 
Jánossal, Jakab Józseffel, Pető Jánossal, Székely, 1964. 47-48)

A bányászati alkalmazottak munkakörön belüli feladatai

Az elővájásnál Jakab József és Pető János feladatai a következőképpen 
alakultak. Az első munkafolyamatot, vagyis a kutatást, fúrást először 
kézi erővel végezték. A kutatás után következett a feltárás, aminek az 
volt a feladata, hogy a bányatérségeket kihajtsa és ez által a széntelepeket 
elérhetővé tegye. A feltárást követte az elővájás, ami a feltárt ásványtelepet 
előkészítette a lefejtésre, a folyamatai általában a következők voltak: A réselés 
során szabad felületeket hoztak létre, aztán következett a fúrás, amikor a 
robbantólyukakat kifúrták, aztán robbantottak, kiszellőztették a munkahelyet, 
a meglazult kőzetdarabokat eltávolították, a főtét elegyengették, ideiglenesen 
biztosítottak, vagyis előtűztek, a készletet kiszállították, közben a talpat és az 
oldalakat kiegyengették, véglegesen biztosították. A biztosítási munkákhoz 
fát, fémbiztosító anyagot, falazatot, vagy különleges biztosítást, mint például 
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lépegetőt használtak fel a bányászok. A következő lépés a jövesztés, rakodás, 
amely során a laza, felaprózott kőzeteket rakták szállítóberendezésbe 
a bányászok. A szállításnál a csillén kívül Kányáson már használták a 
rázócsúzdát, a láncos vonszolót és a szállítószalagokat is. 

A fejtéseken belül meg lehetett különböztetni keskenyhomlokú, 
vagyis kamrafejtést és széles homlokú, vagyis frontfejtést, Handó János, 
Jakab József, Pető János is dolgoztak. A pásztafejtésen Pető János dolgozott, 
ahol már 4-5 ember elég volt, mégis növekedett a termelés, a fejtésekkel 
jobban tudtak haladni, leegyszerűsödött a főtegondozás is és csökkent a 
fejtésből származó veszteség. A fejtést a közepes vastagságú, vastag telepeken 
használták, ahová frontfejtést gazdaságtalan volt telepíteni. A szenet kézzel, 
robbantással, vagy jövesztőgéppel termelték ki. Kézi módon, rárobbantással, 
vagy rakodógéppel tették a szállítóberendezésbe. 

A fronton kiépített folyamatos szállítóberendezés a csillébe, vagy a 
kiépített folyamatos szállítóberendezésbe tette a szenet, ahol a gépkezelő nők 
is dolgoztak, tehát Kövesligeti Józsefnének tehát a feladata volt többek között 
a csillék össze és szétkapcsolása és egyúttal kihúzatása a bányából.(Interjú 
Kövesligeti Józsefnéval, Handó Jánossal, Jakab Józseffel, Pető Jánossal, 
Lassan II., 1984. 240, Székely, 1967. 30-38, 57-65, 67-75, 111-118, 126-133)

A csoportjukon belüli tevékenység megoszlások

Handó János a front mindenegyes szakaszán dolgozott, az elején és 
végén általában 4-4 ember dolgozott, persze ez függött a front hosszától is, 
de 16-18 embernél többen nem dolgoztak egy frontfejtésnél, aminek a hossza 
40-50 méter volt. Mind a négyféle frontfejtési technikával dolgozott, ahogyan 
fokozatosan fejlődött ki a gépesítés módja. A robbantásos, a széngyalus, 
maróhengeres valamint teljesen gépesített frontfejtés fejlődését végig 
kísérte. A frontmester irányította a csapatot, mindig párokban dolgoztak. 
Kamrafejtésen már csak 4-5 ember dolgozott,a tevékenységek ugyanúgy 
oszlottak meg, mint a front esetében.

Jakab Józsefnek sikerült jó csapatba kerülnie, tehát egy KISZ-
brigádban dolgozhatott. Idő közben megcsinálta a robbantómesteri vizsgát 
is, hiszen minden csapatba kellett, hogy legyen ilyen végzettségű bányász. A 
helyezkedés azért volt lényeges, mert teljesítménybérben kapták a fizetésüket 
és minél jobban teljesített a csapat, annál többet tudtak keresni. A vájár 
éveinek jelentős részét elővájáson töltötte, ahol először, amíg kézi erővel 
folyt a termelés 3 ember dolgozott, 1 csapatvezető és 2 vájár, néha 1 csillés 
is, aki biztosította a szállítást, valakinek a csapatban lőmesternek kellett 
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lennie, majd a gépek bejövetelével az egy szakban dolgozók száma 5 főre 
nőtt, 1 gépész, 2 figyelő és 2 biztosító dolgozott együtt. A fronton is dolgozott 
Kányáson, de nem sokáig, ahol már önjáró, tehát teljesen gépesített frontot 
használtak.

Pető János dolgozott elővájásnál, pásztafejtésen és fronton, azon 
belül is a legmodernebben, tehát önjárón is, mindig oda hívták, ahol éppen 
emberhiány volt, így lett Kányáson diszpécser belőle. Pásztafejtésen szintén 
már csak 4-5 ember dolgozott, ahol a tevékenységek ugyanúgy oszlottak 
meg, mint a front és kamrafejtéseken.

Kövesligeti Józsefné elmondása szerint jellemző volt, hogy minden 
csapatban, vagy megnevezése szerint bandában dolgozott legalább egy nő, 
többek között a két nővére is. Lényeges feladatuk volt a csilléket összetartó 
lakatok közé az ékek beillesztése, amely, ha nem megfelelően történt, akkor 
a csille úgymond elszaladt.(Interjú Kövesligeti Józsefnéval, Handó Jánossal, 
Jakab Józseffel, Pető Jánossal)

A bányászati alkalmazottak által használt eszközök, gépek

A bányászok kézi eszközei voltak a lapátok, kalapács, fejsze, csákány, 
csigafúró, kapa, fűrészek és vésők. A nagyobb mélységre ütve vagy forgatva 
működő fúrógépekkel fúrtak. A jövesztés lényeges eszköze volt a fejtőkalapács. 
Jakab József és Pető János elmondása szerint használták a Kóta-féle és a 
harácsolókaros rakodógépet elővájáson, valamint EHOR típusú, majd sújtólég 
biztos EIMCO rakodógépekkel és GPKSZ szovjetjövesztő-rakodó gépekkel 
is dolgoztak. A vágathajtó jövesztő-rakodó gép a maróhengeres, majd az F-5, 
majd később az F-6-os típusúak, az utóbbi típusúval Handó János dolgozott. 
Kányáson használták az F-5 és F-6-os jövesztő-rakodó gépeket. Az F-6-os 
azonban egy vízbetörés alkalmával teljesen megrongálódott és nem tudták 
többé használni. A szállításnál a csillén kívül az évek során már használták a 
rázócsúzdát, a láncos vonszolót és a szállítószalagokat is.

Kövesligeti Józsefné által használt eszközök a csillék voltak és annak 
mechanikai műszerei, amelyek segítségével történt a folyamatos szállítás.
(Interjú Kövesligeti Józsefnéval, Handó Jánossal, Jakab Józseffel, Pető 
Jánossal, Lassan II., 1984. 230-239., Székely, 1967. 30-31, 57-65, 111-118)

A munkatársakkal való kapcsolat

Jakab József KISZ-brigád tag is volt. A brigád különböző versenyeken 
vett részt, amelyen összemérték, hogy melyik csapat tudott több szenet 
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kitermelni.1 hónap alatt kézzel jó esetben 40-50 métert is ki tudtak termelni, 
tehát 1-1 műszakban kb. 1,5 métert tudtak haladni, gépi fejtéssel azonban 
1 műszakban akár 4-5 métert is. Az összetartás lényeges tényező volt a 
munkájuk során és nem csak az előbb látható eredmények elérése miatt, 
hanem azért is, mert tudták, hogy egymásra számíthatnak lent, bármilyen 
probléma is adódjon. 

Handó János és Pető János is szintén kiemelték, hogy a brigádjuk 
nagyon összetartóak volt. Mindenki tudta, hogy hol és mi a dolga és 
összehangoltan tudtak együttműködni. Pető János, Tőkésben elkezdett 
brigádvezetőként dolgozni, előtűzésnél balesetet szenvedett a csapata, az 
egyik tagja majdnem meg is halt, kivizsgálták az ügyet és a munkástanács 
megállapította, hogy nem voltak hibásak. Kiemelte, hogy ennél a balesetnél 
is megmutatkozott összetartása és segítőkészsége a csapatának. Handó János 
is kiemelte egy balesetét, amikor az F-6-os jövesztő-rakodó géppel dolgozott 
egy vízbetörés alkalmával teljesen megrongálódott és nem tudták többé 
használni. Ekkor mutatkozott meg igazán a társainak segítőkészsége, mert 
azonnal a segítségére siettek és megmentették a veszélye helyzetből. 

Kövesligeti Józsefné többszöri frontszakadást említett, mint balesetet, 
ahol a bányászok összetartása mindannyiszor megmutatkozott. Személy 
szerint nagyon jól esett neki, amikor, bármilyen probléma akadt a gépek 
kezelése során, akkor a bányászok segítettek a nehézségek megoldásában. 

A bányászati alkalmazottak összetartása és egyúttal jó viszonyuk 
tehát mindegyik interjúból kitűnt és lényeges eleme volt az életüknek, hiszen 
lent a bánya mélyén magukon kívül csak munka, brigád társaikra, tehát 
egymásra számíthattak.(Interjú Kövesligeti Józsefnéval, Handó Jánossal, 
Jakab Józseffel, Pető Jánossal)

Összegzés

Elmondható, hogy a vájárok 25-36 év között dolgoztak a bányák 
mélyén, a kisebbek fokozatos bezárása után a lakóhelyüktől mindig távolabb, 
kb. 15 kilométeres körzeten belül helyezkedtek el munkás éveik alatt a 
bányászati alkalmazottak. A legtöbb évet, átlagosan 19-et a vájárok a kányási 
bányában töltöttek. A gépkezelő nő kb.9 évet töltött földalatti munkakörben, 
amely azért volt lehetséges, mert férjhez menetele után már nem dolgozott, 
háztartásbeli lett és a háztartás vezetésével, valamint gyermekneveléssel 
foglalkozott. 

Jól látható, hogy a bányászok mindegyike bejárta a ranglétra 
fokozatait, mint csillepucoló, csillekapcsos, csillés, gépkezelő, segédvájár, 
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vájár. A vájárnak a csapatán belül is volt lehetőség a felemelkedésre, mint 
harmadvezető aztán csapatvezető. Egyes munkaköröket csak hosszabb 
gyakorlattal és külön tanfolyammal lehetett betölteni, ilyen volt például a 
robbantómesteri végzettség. A nőknél azonban jól látható, hogy teljesen 
máshogyan alakult a munkájuk. A gépkezelői tanfolyam elvégzése után ezen 
munkakört töltötték be, amíg a bányában dolgoztak, tehát a lehetőségeik sokkal 
behatároltabbak voltak, előrelépési lehetőséggel pedig nem számolhattak.

A bányászok összehangolt, párokban történő munkája mindegyik 
interjúból kiderült, tehát mindig tudták mi a feladatuk és együttműködve 
végre is tudták hajtani azokat. Kövesligeti Józsefné elmondása szerint 
jellemző volt, hogy minden csapatban dolgozott legalább egy nő, többek 
között a két nővére is.

A vájárok a bányászat összes eszközét kipróbálták, tehát a kézi 
szerszámoktól a legmodernebb gépekig mindent használtak az elővájás, 
front, kamra és pásztafejtéseknél a bányákban. A szénelővájáson a vájárok 
a biztosítás minden formáját kipróbálhatták. A fa és acéltámos, valamint 
különleges biztosítást, mint például lépegetőt a brigádjaikkal egyaránt 
szereltek be brigádjaikkal. Mind a négyféle frontfejtési technikával dolgoztak 
is dolgoztak a fejtések során, ahogyan fokozatosan fejlődött ki a gépesítés 
módja. A robbantásos, a széngyalus, maróhengeres valamint teljesen 
gépesített frontfejtés fejlődését végig kísérték.

A bányászati alkalmazottak egyöntetűen azt nyilatkozták, hogy 
nagyon szerettek a bányákban dolgozni, a munka nehézsége és a veszélyek 
ellenére is. A brigádok, csapatok nagyon összetartóak voltak a munkahelyen 
és azon kívül is. 

A bányászati alkalmazottak tisztában voltak mindannyiszor munkájuk 
veszélyességével, amely az interjúkból is teljes mértékben kitűnt, de 
beleillesztették mindennapi életükbe. Tudták, hogy bármilyen veszély esetén 
számíthatnak munka, brigádtársaikra legyenek férfiak, vagy éppen nők. A „Jó 
szerencsét!” köszönés lényeges eleme volt az életüknek, hiszen ténylegesen 
kellett sok szerencse a számukra, hogy egy-egy műszak végeztével sikeresen 
jöhessenek fel a szabad levegőre és térhessenek haza családjukhoz.
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„VAGY MI, VAGY ŐK” – BEKSICS 
GUSZTÁV KÖZIGAZGATÁSI 

NÉZETEI

Székely Tamás
MTA BTK TTI / PPKE BTK, Budapest, Magyarország

Absztrakt

Beksics Gusztáv (1847-1906) közigazgatási nézeteit összegző Közigazgatá-
sunk és nemzeti politikánk című munkája 1890-ben jelent meg és az 1891-es 
Lex Szapáryana törvényjavaslat ideológiai támogatásaként értelmezhető. A 
nemzeti liberális politikus és publicista szinte a lehetetlenre vállalkozott: egy 
olyan közigazgatási reform elvi megalapozására, amely egyszerre felelt meg 
a liberális jogállam és modernizáció követelményeinek, valamint a nemzeti
ségi kérdés által szorongatott magyar nemzetállam megerősítésének.

Kulcsszavak: Beksics, közigazgatás, vármegyék, nemzetállam, nacionaliz
mus 
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 „Vagy-vagy. Vagy mi, vagy ők. Vagy a mi kezünkben van a hatalom, vagy 
az ő kezükben. Jogkérdés nincs, nem lehet az állam és azok közt, kik azt 
alapjában támadják” (Beksics 1891, 115). E sorok Beksics Gusztávtól szár
maznak, akinek gazdag publicisztikája mellett szinte évenként jelent meg 
egy-egy önálló kötete a dualista korszak legfontosabb közügyeivel kapcso
latban. Beksics, akit az utókor a liberális nacionalizmus prófétájaként (Berté
nyi 2006) tart számon, olyan első pillantásra szakpolitikai kérdéseknek tűnő 
témákban is nyilvánosság elé állt határozott elképzeléseivel, mint a település
fejlesztés vagy a közigazgatás.

Beksics Gusztáv nem volt közigazgatási szakember, még csak szak
politikus sem. Nem is rendelkezett ezen a terület olyan személyes tapasz
talatokkal, mint a vele nézeteiben sok rokonságot mutató Grünwald Béla, 
aki a nemzetiségi kérdésben igencsak érintett Zólyom vármegye alispánja
ként alulnézetből élte át a közigazgatási vitákat. Ugyanakkor Beksics maga 
is jogtudományi tanulmányokat folytatott, sőt 1872-től 1884-ig állami 
hivatalnokként a Királyi Tábla alkalmazásában dolgozott (Müller 2005, 9). 
Széleskörű nyelvtudása lehetővé tette, hogy első kézből tájékozódjon a nyu
gat-európai közigazgatási hagyományokról, melyek később retorikailag a 
magyar közigazgatási vita (Schlett 2010) középpontjába kerültek. 

Beksics 1884-től 1905-ig országgyűlési képviselőként is tevékeny
kedett, mindvégig a Szabadelvű Párt színeiben és a sepsiszentgyörgyi kerület 
megbízásából. Az 1890-es években több országgyűlési bizottságnak, köztük 
az igazságügyinek is tagja volt (Sturm 1892). Politikai pályafutásának csú
csát miniszterelnöki tanácsosi megbízása jelentette 1894 és 1896 között. Bek
sics a közigazgatást elsősorban felülnézetből, azaz állami, kormányzati szem
szögből látta, és olyan megoldásokat keresett, melyek egyaránt megfeleltek 
a modern liberális és nacionalista állameszme követelményeinek (L. Nagy 
1963). Más munkáihoz hasonlóan közigazgatási nézeteit is először hírlapi 
cikkekben fejtette ki, majd ezt követően rendszerezte és bővítette önálló kö
tetté (Müller 2005, 23).

Beksics Gusztáv Közigazgatásunk és nemzeti politikánk című mun
kája 1890 őszén látott napvilágot. Abban az időszakban, amikor a Tisza-kor
mányt felváltó Szapáry-kormány a közigazgatás további államosításának 
programjával lépett fel. A vármegyei tisztviselők választásos rendszerét ál
lami kinevezési rendszerrel akarták felváltani, még szorosabbra fűzve ezál
tal a vármegyék kormányzati kontrollját. Beksics könyve előszavában maga 
is úgy ítélte meg, hogy „a reformokra soha kedvezőbb idő nem volt, mint 
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amilyennek ígérkezik a közeljövő” (Beksics, 1891, 3). Mint később kiderült, 
az optimizmus alaptalannak bizonyult: a Beksics-féle elképzeléseket több
ségében visszatükröző Lex Szapáryana néven elhíresült törvényjavaslat 281 
paragrafusából mindössze az első kettő cikkely kapta meg a szükséges par
lamenti támogatást 1891 júliusában, hiába agitált Beksics maga is vitában 
(Beksics 1892). Mindez nagyon jól mutatja, hogy mennyire megosztott volt 
nemcsak a közvélemény és a politikai elit, hanem maga a szűkebb értelemben 
vett kormányoldal is a közigazgatás kérdésében (Sarlós 1976). 

A törvényjavaslat annak ellenére bukott el, hogy szervesen illeszke
dett ahhoz az évtizedes centralizációs folyamathoz és a vele járó vitához, 
amely már az Andrássy-kormány idején is javában tartott és Tisza Kálmán 
kormányzata idején bontakozott ki a maga teljességében (Cieger 2001; 2005). 
Az 1870. évi XLII. törvény a vármegyéket még autonóm, azaz belügyeiben 
önálló szervként ismerte el, mely egyfelől közvetíti az állami közigazgatást, 
másfelől politikai vita fóruma is (Stipta 1995).  A vármegyei közgyűlés rész
ben választott, részben virilis tagokból állt, akik megválaszthatták a köz
igazgatási feladatokat is ellátó megyei tisztviselőket az alispántól egészen a 
szolgabírákig. A közigazgatás államosítása felé tett nagy lépést a Tisza Kál
mán-féle 1876. évi VI. törvény jelentette, mivel elrendelte a megyékben egy 
párhuzamos közigazgatási szerv, a lényegében kormányzati befolyás alatt 
álló közigazgatási bizottság felállítását. Az 1886. évi XXII. törvény ennél 
is tovább ment, módosította a vármegyék jogállását és megerősítette a kor
mányzati akaratot közvetítő főispánok jogkörét is (Kozari 2005).

A grünwaldi csata

Grünwald Béla, aki – véletlen egybeesés – alig egy hónappal a 
Szapáry-féle javaslat parlamenti vitája előtt, 1891. május 4-én lett öngyilkos 
a Szajna partján, már az 1870-es években zászlót bontott a megyerendszer 
gyökeres reformja és a közigazgatás államosítása mellett (Radó 1982).  Köz
igazgatási munkáiban a magyar állami adminisztráció általános színvonalán 
kesergett, hiszen az Sennyei Pál szavait idézve „ázsiai állapotban” leledzik. 
Grünwald szerint a „calamitas” elsőrangú oka a megyei tisztviselők korrum
páltsága, dilettantizmusa, provinciális életformája, valamint az ezek által át
hatott választási rendszer: „Minden intézmény annyit ér, amennyit azok az 
emberek érnek, akik benne működni hivatva vannak” (Grünwald 1874, 15). 
A szakszerű közigazgatás hiánya nem csupán elkeserítő, hanem veszélyes is 
volt Grünwald szerint, méghozzá a nemzetiségi kérdés jelentette fenyege
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tés miatt. „A magyar államban vannak elemek, melyek az államot negálják, 
melyek az államon kívül eső súlypontok felé gravitálnak” (Grünwald 1874, 
52). Grünwald szerint közigazgatásunk rejtett ellentmondása, hogy a megyei 
törvényhatóságokban a magyar állam érdekeinek megóvása sok esetben pont 
olyanok kezében van, akik nyílt ellenségei a magyar állameszmének.

Beksics Gusztáv lényegében ott folytatta az ideológiai küzdelmet 
1890-ben, ahol Grünwald Béla másfél évtizeddel korábban abbahagyta. Bek
sics abból az alapvetésből indult ki, mely szerint az 1860-as és 1870-es évek 
uralkodó európai eszmeáramlata a liberalizmus volt, azonban a századfor
dulóhoz közeledve már új idők járnak, melyek új politikai kihívásokat tá
masztanak (Beksics 1889). Nem elég immáron kultúrállamot építeni, mely 
magán viseli a „nemzet motívumait”, a cél kettős, a nemzet- és kultúrállami 
lét elérése. Beksics szerint a liberális, kozmopolita békekorszak eltűnőben 
van, mivel lassacskán kirajzolódik a horizonton egy nemzetközi konfliktus 
lehetősége, amelyre a nemzetek csak önmaguk megerősítésével készülhetnek 
fel. „A magyar nemzet érzi, hogy […] a magyar államra a magyar faj egyéni 
pecsétjét rá kell ütnie” (Beksics 1891, 4).

Beksics felfogása szerint a modern államokban a nemzet az állam 
alakjában ölt testet, és a parlamentarizmus intézménye által kormányozza sa
ját magát. Ezen kívül vagy ezzel szemben a társadalom legfeljebb ellenőrző 
szerepet tölthet be, de nem gyakorolhat kormányzati, igazgatási vagy bírás
kodási jogokat. Minden olyan kísérlet, ami az állami hatalom gyengítésének 
vagy megosztásának irányába tapogatózik, szerinte visszatérés lenne a kö
zépkor államellenes felfogásához, tehát „a modern fejlődés és a liberalizmus 
érdeke” is megköveteli az egységesülő nemzetállami fejlődést, különösen 
nálunk, ahol „az állam a haladó és liberális, a társadalom a visszatartó, sőt 
visszahúzó erő” (Beksics 1891, 18).

Beksics szerint Magyarország – melyre a legsúlyosabb „nemzeti 
missió” nehezül – sajátos pályán mozog. A magyar állam nem tudja betöl
teni küldetését, mivel nem rendelkezik saját közigazgatása felett, mely „az 
állameszme megszilárdulásának, a nemzeti és társadalmi ellentétek kibékí
tésének és nemzeti karakter kibontakozásának” legfőbb eszköze. (Beksics 
1891, 17). Érzékelve a polgárai jogait tiszteletben tartó liberális jogállam és a 
homogenizáló törekvésekkel fellépő nemzetállam között feszülő ellentmon
dást, Beksics hangsúlyosan foglalkozott a „magyar állam közigazgatási vé
delmével”. Meglátása szerint a magyar államnak egyszerre kell jogállamnak 
és nemzeti államnak lennie, és „e kettő megegyeztethető, sőt kiegészíti egy
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mást” (Beksics 1891, 111). 

Beksics meggyőződése szerint Magyarország nemzetiségek lakta vi
dékein titkos háború folyik a magyar nemzetállam ellen, melynek elsődleges 
színtere a templom és az iskola. Éppen ezért a középfokú iskolák magyarosí
tása mellett tört lándzsát. Beksics mindenek előtt az evangélikus és ortodox 
egyházakat tette felelőssé a nemzetiségi agitációk megerősödéséért, ezért az 
egyházi iskolák és lelkészek hathatós közigazgatási kontrollját szorgalmazta, 
sőt hosszútávon a felekezeti oktatás államosítását tartotta célravezetőnek. Az 
1868-as nemzetiségi törvényt alapjaiban elhibázottnak vélte, melyet szerinte 
„ignorálni” kell. (Beksics 1891, 113).

County, département, Kreis

Beksics Gusztáv mélyrehatóan foglalkozott a nyugat-európai köz
igazgatási rendszerek elemzésével is, mivel ezek történeti jogi és nemzetka
rakterológiai jellegű fejtegetése mindvégig visszatérő eleme maradt a korabe
li magyar közigazgatási diskurzusnak. Elsősorban a vármegyék önállóságát 
védelmező és a kinevezési rendszert elutasító, Beksics által „álmunicipalis
táknak” bélyegzett ellenzék hangoztatta, hogy a magyar hagyomány számos 
tekintetben hasonlít az angolra, melynek autonóm szelleme összeegyeztethe
tetlen a bürokratikus centralizációval. Beksics ezzel szemben amellett érvelt, 
hogy a brit és a magyar fejlődés fontos pontokon éppen ellentétes képet mu
tat. Szerinte az angol county nem feleltethető meg a magyar vármegyének, hi
szen az angol önkormányzatiság mindig is autonóm községi alapokon szerve
ződött, szemben a magyarral, ahol a területi elv dominált (Beksics 1891, 42).

A francia közigazgatási rendszert – bár területi alapokon szervező
dött –

Beksics szintén nem rokonította a magyarral. A francia departement-ok csu
pán az államigazgatás alegységeinek tartotta, melyek nélkülözik az önkor
mányzatiság legalapvetőbb jegyeit is. Beksics hatékonynak tartotta a fran
cia közigazgatás központosított, professzionális és apolitikus szemléletét, de 
autonómiadeficitje miatt nem támogatta magyarországi átültetését. (Beksics 
1891, 45). Hasonlóan vélekedett a német berendezkedésről is, annak ellenére, 
hogy egy sajátos ötvözetnek, állami adminisztráció tekintetében a francia, au
tonómia tekintetében az angol modell átvételének és azoknak a porosz szel
lemhez történő igazításának tartotta. Különösen óva intett a német födera
lisztikus minták átvételétől, melyek Magyarországon történeti hagyománnyal 
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szerinte nem bírtak, a jövő tekintetében pedig az egységes magyar nemzetál
lam megbontását jelentették volna (Beksics 1891, 186).

Ne válasszatok!

Bármennyire hangsúlyozta a történeti hagyomány fontosságát 
Beksics, bizonyos kérdésekben elzárkózott annak tiszteletben tartásától. 
Grünwald Bélához hasonlóan ő is úgy ítélte meg, hogy a megyei tisztviselők 
választási rendszerének kinevezési eljárással történő felváltása jelenti a köz
igazgatási reform sarokpontját (Beksics 1891, 154). Ugyanakkor súlyos tak
tikai hibának vélte, hogy eddig csupán a kinevezési rendszert magát tűzték 
a reform zászlajára, mivel annak népszerűtlensége csak az ellenzék malmára 
hajtja a vizet (Beksics 1891, 3).

A vármegyék önállóságáért aggódó municipalisták nem csak az ál
lami felügyelet kényszerzubbonyát vélték a kinevezési rendszerben felfe
dezni, hanem a megyébe visszavonult középbirtokosság politikai és vagyoni 
egzisztenciáját is féltették. Beksics velük szemben saját politikai közösségét 
tartotta igazi municipalistáknak, hiszen ők az állami adminisztrációval szem
ben elvesztett megyei pozíciókat valódi autonómiával kárpótolnák a helyi 
illetékességű kérdésekben. A vármegyei közgyűlés véleménye szerint sza
bályrendeleti, kulturális, vagyoni és gazdasági kérdésekben kaphatott volna 
autonómia-kárpótlást azon közigazgatási jogkörök elvesztésért, melyek ezen
túl a megyei közigazgatási bizottságokat illetnék. 

Beksics a közigazgatási reformot három nagy rendező elv keretében 
képzelte el (Beksics 1891, 5-8). Az első lépcsőfok a közigazgatás államo
sítása, a második a helyi önkormányzatok kialakítása, a harmadik pedig a 
sokat vitatott közigazgatási bíróságok felállítása. Ezen utóbbiak a „közigaz
gatás túlkapásaival” szemben védték volna a polgárokat. A reform ellenzői 
gyanakodva fogadták ezt az ellensúlyt, mivel a bíróságok részben az állami 
adminisztráció keretein belül működtek volna. Beksics a radikális rendező 
elvek ellenére a hagyományos vármegyei elnevezések, címek, titulusok, ran
gok megtartása mellett érvelt, melyek a történeti folytonosság látszatát voltak 
hivatva biztosítani.
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Beksics rövidtávon csak mérsékelt változtatásokat javasolt a várme
gyék területi beosztásának tekintetében is. Egy radikális határrendezés nem
csak a történeti hagyományokat rúgta volna fel, hanem tisztán nemzetiségi 
megyék rémképével is fenyegetett (Beksics 1891, 125). Az ellenkező irány
zatot, az ország szétbontását nagyobb, a társadalmi viszonyokra reflektáló 
közigazgatási körzetekre (pl. Dunántúl, Erdély, stb.) határozottan elutasította 
Beksics. Azt ugyan elismerte, hogy a magyar társadalom végletekig megosz
tott és heterogén, de a társadalmi különbségeket szerinte az egységes megye
rendszeren belül, a járási és községi közigazgatás szintjén kell kezelni.

Beksics Gusztáv egész életműve során formálódó nemzetállami vízi
ójában rendre kulcsszerepet tulajdonított a városoknak. Történetileg igazolt
nak tekintette az európai városok kultúrahordozó küldetését és ebből fakadó 
asszimiláló erejét (Beksics 1883). Szívfájdalma volt a magyar településszer
kezet deformáltsága és történeti elmaradottsága a nyugat-európai városok
kal szemben. Nem véletlen, hogy közigazgatási elképzeléseiben is jelentős 
szerepet kaptak a városok, igaz inkább csak az elképzelt jövőre vonatkozóan 
(Beksics 1891, 104-108).

Összegzés

Beksics Gusztávot közigazgatási nézeteinek publikálásánál ugyanaz 
a tényező motiválta, ami más politikai tárgyú munkái esetében is meghatározó 
szerepet játszott: szilárd szellemi alapokon álló, átfogó szemléletű programot 
kívánt a döntéshozók kezébe adni. A Közigazgatásunk és nemzeti politikánk 
című munka a balsikerű 1891-es Lex Szapáryana törvényjavaslat ideológiai 
támogatása. Beksicset liberális és nacionalista személete az egységes nem
zetállam ideája felé csábította, melyet a modern kor szükségszerű állomá
sának tartott. A nemzeti hagyományokat egyébiránt nagy tiszteletben tartó 
gondolkodó a magyar nemzetállam felbomlásának potenciális veszélye mi
att nem tudta elfogadni a magyar közigazgatási hagyomány centralizációtól 
idegenkedő, megyeközpontú jellegét; de egyszersmind ódzkodott a külföldi 
közigazgatási rendszerek importálásától is. Etatista reformprogramja, amely 
az állami adminisztráció radikális centralizációján túl a helyi autonómiák 
megerősítését is hirdette, olyan szellemi patikamérlegen készült, melynek 
egyik serpenyőjére folyamatosan a nemzetiségi kérdés súlya nehezedett. 



366

Felhasznált irodalom

Korabeli források

Beksics Gusztáv, Magyarosodás és magyarosítás, különös tekintettel városa-
inkra, Bp., 1883.

Beksics Gusztáv, Új korszak és politikai programja, Bp., 1889.

Beksics Gusztáv, Közigazgatásunk reformja és nemzeti politikánk, Bp., 1891.

Beksics Gusztáv felszólalása „A közigazgatás és önkormányzat rendezéséről 
a vármegyékben” törvényjavaslat általános tárgyalásakor, 1891. június 26. 
in: Az 1887. évi szeptember hó 26-ára hirdetett országgyűlés képviselőházi 
naplója I., Budapest, 1892, 14. 

Grünwald Béla, Közigazgatásunk és a magyar nemzetiség, Bp., Athenaeum, 
1874.

Grünwald Béla, Közigazgatásunk és a szabadság, Bp., Athenaeum, 1876.

Sturm Albert (szerk.),Új Országgyűlési Almanach 1887-1892, Bp, 1892, 175.

Szakirodalom

ifj. Bertényi Iván, A nemzeti liberalizmus dualizmuskori prófétája in: Kom
mentár 2006/3, 121-123.

Cieger András, A közigazgatás autonómiájának nézőpontjai 1848-1918 = Au-
tonómiák Magyarországon I., szerk. Gergely Jenő, Bp., 2005, 30-40.

Cieger András, A hatalomra jutott liberalizmus és az állam a dualizmus első 
felének magyar politikai gondolkodásában in: Századvéd, 2001 tavasz, 97-
100.

Kozári Monika, A dualista rendszer, Budapest, Pannonica, 2005, 243-246.

L. Nagy Zsuzsa, A nemzeti állam eszméje Beksics Gusztávnál in: Századok, 
1963/6, 1276.

Müller Rolf, Beksics Gusztáv, Bp. Új Mandátum, 2005.

Radó Péter, Nemzettudat és közigazgatás összefüggése Grünwald Béla publi-
cisztikájában in: Jogtudományi Közlöny, 37 (1982), 728-735.



367

Sarlós Béla, Közigazgatás és hatalompolitika a dualizmus rendszerében, Bp., 
Akadémiai, 1976, 170-172.

Schlett István, A magyar politikai gondolkodás története 2., Bp., 2010, 783-
802.

Stipta István, Törekvések a vármegyék polgári átalakítására, Bp., Osiris, 
1995, 132-142.



368

A MAGYAR KORMÁNY 
FÖLDBIRTOK- ÉS 

TELEPÍTÉSPOLITIKÁJÁNAK 
KEZDETEI A VISSZACSATOLT 

BÁCSKÁBAN (1941 – 1942)

Valastyán Balázs
Szarvas

Absztrakt

Előadásomban a magyar kormány Délvidéken, azon belül is a Bácskában 
folytatott földbirtok- és telepítéspolitikáját kísérlem meg bemutatni. 

1941. április 11-én a magyar honvédség csapatai átlépték a magyar-jugoszláv 
határt, mellyel megkezdődött a trianoni békével a történelmi Magyarország
tól elcsatolt Délvidék egy részének visszacsatolása. Mivel a magyar kormány 
az élet minden terén a kontinuitást, a jugoszláv időszak átmenetiségét kíván
ta hangsúlyozni, az életbe lépő intézkedések felszámolták többek között a 
jugoszláv agrárreformot is. Ennek eredményeképpen az 1918. október 31-e 
után betelepült nem őshonos szerbeket (dobrovoljácok) ún. internálótáborok
ba szállították, helyükre pedig bukovinai székelyeket, hősi halottak rokonait, 
illetve moldvai csángókat telepítettek. A bukovinai magyarok letelepítését a 
helyi magyarok a megértés mellett aggodalommal is fogadták, amennyiben 
nem látták biztosítottnak saját földszükségletük kielégítését.
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A Bácska visszacsatolása a volt délvidéki birtokosokat is bizakodással töltöt
te el: a revízióval úgy vélték, hogy esélyük nyílik volt birtokaik tulajdonjogá
nak felélesztésére, volt telepeik visszaszerzésére. Ezen kísérletüket azonban 
nem koronázta siker, mivel az 5280/1941. M.E. rendelet, mely a „visszafog-
lalt délvidéki területeken végrehajtott földbirtokrendezéssel kapcsolatos kér-
dések szabályozásáról szól”, a jugoszláv agrárreform juttatási részét hatályon 
kívül helyezte ugyan, megváltási részét érvényben hagyta. Ez az intézkedés 
feszültségeket szült a magyar birtokosok körében.

1941. november 8-án Bánffy Dániel 279000/1941 F.M. számú rendeletével 
életre hívta a Földművelésügyi Minisztérium Délvidéki Földbirtokpolitikai 
Kirendeltségét. A Kirendeltség 1941. november 10-én kezdte meg működé
sét, Újvidék székhellyel, vezetője vitéz Vas Elek lett. A kirendeltség hatáskö
re a visszafoglalt délvidéki területekre terjedt ki, valamint a szervezeten ke
resztül intézte a földművelésügyi miniszter a fentebb már említett 5280/1941 
M.E. rendelet, illetve az 1939. IV. törvénycikk végrehajtását is. Előadásom 
záró részében a Kirendeltség működését mutatom be röviden.

Kulcsszavak: Bácska, dobrovoljácok, internálás, revízió, Kirendeltség

Bevezetés

A Délvidék visszacsatolása mind a magyar, mind a nemzetközi szak
irodalomban a jól kutatott témák közé sorolható.239 Monográfiák, tanulmá
nyok sora foglalkozik az időszak katonapolitikai és diplomáciai történeté
vel, valamint a székelyek Bácskába történő letelepítése szintén kiterjedt 
szakirodalommal rendelkezik. Ezzel szemben a magyar kormány délvidéki, 
azon belül is bácskai földbirtok- és telepítéspolitikája eddig háttérbe szorult.240 
Tanulmányomban ennek a témának a megragadására teszek kísérletet, első
sorban levéltári források alapján.

Forrásaimat a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának (továbbiak
ban MNL-OL) fondjai közül a Földművelésügyi Minisztérium 1941 és 1944 
239  „A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti 
Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer 
kidolgozása és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlott. 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 
valósul meg.”
240  A témában Lőrinc Péter Harcban a földért című munkája használható fel. Lőrinc 
Péter: Harcban a földért. A magyar fasizmus jugoszláviai földbirtokpolitikája 1941-1944. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977.
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között keletkezett, a Délvidék visszafoglalása utáni földbirtok- és telepítés
politikai ügyekre, intézkedésekre vonatkozó iratai képezték. (Levéltári jelzet: 
MNL-OL – Földművelésügyi Minisztérium (továbbiakban FM) Általános 
iratok, K184, 6447, 6926, 7338. csomók, 137. tétel.)

A Földművelésügyi Minisztérium Délvidéki Földbirtokpolitikai Ki
rendeltségének iratai közül a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárá
ban mindössze egy doboznyi található meg (Levéltári jelzet: K202), a többi 
irat őrzési helye Újvidéken van, a Vajdasági Levéltárban. (Levéltári jelzet: 
Arhiv Vojvodine (továbbiakban AV) F150, Madjarsko Kraljevsko Ministar
stvo Poljoprivrede – Ispostava Za Agrarnu Politiku – Novi Sad (A Magyar 
Királyi Földművelésügyi Minisztérium Délvidéki Földbirtokpolitikai Kiren
deltség iratai, Újvidék (1941-1944), 59. doboz)

A Belügyminisztérium Általános iratai közül a Délvidékre kiterjesz
tendő magánjogi szabályozások dokumentumait használtam fel. (Levéltári 
jelzet: MNL-OL - Belügyminisztérium (továbbiakban: BM) Általános iratok, 
K150, I. kútfő, 31. tétel, 4030. csomó.) A bevonulás napi eseményeit tárgyaló 
iratokat a Magyar Távirati Iroda ún. „kőnyomatos” iratai őrizték meg (Levél
tári jelzet: MNL-OL-K428). 

Mielőtt a források elemzésére rátérnék, fontosnak tartom a történeti 
keretek bemutatását.

A magyar honvédség egységei Horthy Miklós hadparancsára241 1941. 
április 11-én átlépték a magyar-jugoszláv határt. Jugoszlávia ekkor már áp
rilis 6-a óta hadban állt az Adolf Hitler vezette Németországgal, így a Délvi
dék egy részének visszacsatolása242 minimális ellenállásba ütközött. Kisebb, 
lokális tűzharcokra volt példa ugyan, nagyobb összecsapásra csak Petrőcnél 
került sor.243 (A. Sajti 2004, 157.) A városokba történő magyar bevonulás – 
akárcsak a Felvidéken, Kárpátalján, illetve Észak-Erdélyben – a „hazatérés” 

241  A kiáltvány olvasható: MNL-OL K-428 a) sorozat, MTI Kőnyomatos, Napi 
tudósítások (1920-1944) 1941. április 10.
242  A trianoni békedöntéssel Magyarországtól 1920. június 4-én elcsatolták a Bácskát, 
a Bánát egy részét, a baranyai háromszöget, a Muraközt és a Murán túli területeket (20551 
km2). 1941 áprilisában ebből a területből 11475 km2 került vissza Magyarországhoz.
243  Az MTI tudósítójának tájékoztatása szerint „mint valami pusztító erejű, ellenáll-
hatatlan orkán, rohant a magyar honvédcsapat előre” és „fergeteges rohammal szinte percek 
alatt megtörték az ellenállást” Petrőcnél. Az összecsapásban 65 magyar katona vesztette 
életét, 212 pedig megsebesült. A szerbek veszteségeiről nincsenek pontos információk, a 
tudósítás szerint 38 tiszt került fogságba. Forrás: MNL-OL K-428 a) sorozat, MTI Kőnyoma-
tos, Napi tudósítások (1920−1944), 1941. április 17.
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mámoros örömét váltotta ki a helyi magyar lakosságból.244

Ezt az örömet árnyékolta be az ún. „csetnikek”245 lövöldözése. Ennek 
felszámolása, a terület pacifikálása súlyos terhet rótt a magyar kormányzatra 
– mely kezdetben az ún. szükségszerű katonai közigazgatást, április 17-
től a rendszeres katonai közigazgatást, végül augusztus 15-től a polgári 
közigazgatást vezette be a Délvidéken – de a magyar-szerb viszonyt is negatív 
irányba terelte.

A kiépülő magyar közigazgatás célja a Trianont követő jugoszláv 
időszak intézkedéseinek felszámolása, valamint a magyar rendszer kontinui
tásának hangsúlyozása volt, így a jugoszlávok telepítési és földbirtok-politi
kai intézkedései szintén a felszámolandóak közé tartoztak. A trianoni döntést 
követően a jugoszláv politika célkitűzése kettős volt: a súlyos veszteségeket 
szenvedett Szerbia gazdasági egyensúlyának helyreállítása, melyet az új terü
lettől vártak el, valamint a gazdasági élet nacionalizálása. Az agrárreformot a 
Szerb-Horvát-Szlovén Királyság már 1919-ben megkezdte, melynek célja az 
agrárkérdés „igazságos” megoldása volt.

A juttatásból a nem szláv igénylőket eleve kizárták, így a magya
rok sem kaphattak földet, a nagybirtokosok földjeit pedig államosították. A 
juttatott birtokokból a jugoszláv telepesek (dobrovoljácok246) átlag 8 holdat 
kaptak, emellett pedig adómentesség, adókedvezmények illették meg őket, 
valamint a földjük megműveléséhez szükséges eszközöket biztosított nekik 
az állam. A Bácskába egyes adatok szerint 6175, más adatok szerint 6912 
családot telepítettek le 53465 kat. hold területre, javarészt a határ mentén, 
melynek elsősorban nemzetpolitikai céljai voltak: csak megbízható szemé
lyek kaphattak birtokot ezen a vidéken.(A. Sajti 2004, 136-140; Bíró 2010, 
207-228.)A jugoszláv agrárreform eredményeként a délvidéki magyar társa
dalom jelentősen meggyengült, egy részüket ugyanis kiutasították az ország
ból, más részük pedig önként vándorolt Nyugatra a jobb megélhetés remé
nyében.247(Török 1941)
244  Szabadkán például Vujkovics Péter az alábbi feliratú vásznat feszítette ki: „Vár-
tunk, jöttetek! Éljenek a magyar honvédek!” Több helyen is – festék hiányában – „húsvéti 
tojásfestékkel megfestett” zászlókat tűztek ki, de szinte mindenhova kikerült a magyar lobogó. 
Forrás: MNL-OL K-428 a) sorozat, MTI Kőnyomatos, Napi tudósítások (1920-1944) április 
13.
245  Csetnik: a szerb četa (csapat) szóból. Az általam tárgyalt időszakban elsősorban az 
angolbarát polgári ellenállást nevezték így. Vezetőjük Draža Mihailović volt. 
246  A háborús önkénteseket Szerbiából, Crna Goraból és Boszniából telepítették erre a 
területre. 
247  A jugoszláv intézkedések a „korábbi életszintjének feladására, sőt a létminimum 
alá süllyesztésére, kivándorlásra, egykézésre kényszerítette a széles magyar néprétegeket.” 
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A bevonulás után közvetlenül megkezdték a fentebb említett jugo
szláv telepesek internálását. Kik tartoztak az internálandók közé? Azon sze
mélyek, akik 1918. október 31-e után települtek a Délvidékre, és a jugoszláv 
agrárreform során kaptak a térségben földet, birtokot. Rajtuk kívül kitelepítés 
alá estek a megbízhatatlannak vélt személyek is, mely több esetben is visz
szaélésre adott lehetőséget. A kitelepítésre ítélt személyeket – mintegy 12 
ezer fő – vagy internálótáborba248 szállították, vagy pedig átdobták a határon 
Horvátországba.249 (Damjanov 2003, 428.; A. Sajti 2010, 94.)

Bizonyos internáltakat „kiadhattak” mezőgazdasági munkára Ma
gyarország egyes területeire, de csak megbízható családok fogadhattak ilyen 
személyeket250, a kitelepítettek nagy része azonban a szűrő-gyűjtő táborokban 
volt kénytelen a háború végét megvárni.251 (A. Sajti 2010, 94.)

A kitelepítettek helyére bukovinai székelyeket, hősi halottak rokona
it, vitézeket, illetve moldvai csángókat telepítettek 1941 májusától kezdődő
en. A telepítésre vonatkozóan a magyar politikai körökben több elképzelés 
is életben volt a tárgyalt időszakban. 1941. február 4-én a magyar kormány 
lakosságcserét javasolt a román kormánynak, míg Teleki Pál a szatmári, ad
dig Németh Kálmán józseffalvi plébános a bihari telepítés tervét tartotta elfo
gadhatónak, illetve Werth Henrik totális kitelepítési terve is támogatásra lelt, 
elsősorban katonai körökben. A letelepítést az időközben megalakított Kül
földi Magyarokat Hazatelepítő Kormánybizottság végezte, melynek vezetője 
Bonczos Miklós menekültügyi kormánybiztos lett, székhelye pedig Újvidé
ken volt. 1941. május-júniusban 3279 családot (13200 fő) telepítettek le 35 
ezer kat. hold földre. Az öt székely község lakóit 14 telepre helyezték el, ahol 
a letelepítés során figyelembe vették a családok bukovinai anyagi helyzetét, 
és ennek alapján juttattak részükre ingóságokat, illetve házakat.

248  Internálótábor működött Sárváron, Szabadkán, Újvidéken. Damjanovné Zimmer 
Sarolta visszaemlékezésének egy rövid epizódja betekintést enged az internáltak életébe. 
249  A dobrovoljácokról részletes kimutatást is készítettek a magyar hatóságok a 
bevonulás után. A például 1941. május 12-én Ópalánkán (Stara Palanka, ma Palanka) kelt 
kimutatásban az alábbi kategóriák szerepelnek: a személy neve, házszáma, a ház tulajdono
sa (ez több esetben is eltér a megadott személy nevétől), a terület helyrajzi száma, a terület 
nagysága, az épületek jellege, illetve egy megjegyzés rovat. A kimutatás szerint a településen 
66 dobrovoljác családot tartottak nyilván. Forrás: MNL-OL-FM-K184-6926. csomó-137. 
tétel-588361
250  Forrás: MNL-OL K150, Belügyminisztérium, Általános iratok, 4030. csomó, 17. 
tétel 3-9. o.
251  Mátéfalvy Elek 1941. május 14-i jelentésében megemlíti, hogy „…a községek 
belterületén szétszórtan lakó dobrovoljácok sok helyen még mindig nem távolítattak el. Ezek 
a legsürgősebben eltávolítandók lennének…” forrás: AV-F150-3-6/1941 59. d.



373

1941. július 17-én lépett életbe az 5280/1941 M.E. rendelet, mely 
a „visszafoglalt délvidéki területeken végrehajtott földbirtokrendezéssel 
kapcsolatos kérdések szabályozásáról szól.” A rendelet alapján a juttatáso
kat hatályon kívül helyezték – a megváltásokat azonban nem – valamint a 
„jugoszláv földbirtokpolitikai jogszabályok alapján kisajátított ingatlanok 
– tekintet nélkül arra, hogy időközben kinek a tulajdonába kerültek(!) – a 
magyar államra szállanak át…”A intézkedés kimondta a földhöz juttatandók 
sorrendjét – melyet feljebb is láttunk – valamint a juttatható földterület mér
tékét is.252

Az alábbiakban utalnék a sok közül egy konkrét esetre, melyből kitű
nik, hogy milyen viszonyok alakultak ki a földbirtok-viszonyok terén a ma
gyar bevonulás után.

1942. február 26-án ifj. Kárász Imre intézett beadványt a Bánffy Dá
nielhez, melyben kéri „boldogult horgosi Kárász Miklós örökösei nevében 
[…] Horgos községben fekvő, a szerb agrárreform végrehajtása által kisa-
játított 2697 katasztrális hold 1060 négyszögöl kiterjedésű” ingatlanuk ha
szonbéreinek folyósítását. Egy, a jugoszláv állam ellen indított perben a hágai 
Magyar-Jugoszláv Vegyes Döntőbíróság hozott ítéletet, melynek értelmében 
„1923. október 1-től számítva évi 116366 arany korona” illeti meg a tulajdo
nosokat, mint kártalanítás.

Ennek mindössze töredékét – 34203 arany koronát – kapták meg, 
hozzáteszi, hogy „az elvont jövedelmeket 1941. április 15-ig, vagyis a felsza-
badulásunk időpontjáig […] a szerb állam tartozásának tekintjük.”

Az április 15. utáni időszakban az agrárföldek a helybéli magyarok
nak lettek kiadva haszonbérbe, mely „a horgosi lakosság közismert fizető-
készsége és fizetőképessége folytán azóta is csekély hiánnyal már befolyt.” 
Beadványának tényleges indoka, hogy „az 5280/1941 M.E. rendelet […] ki-
mondja a kisajátítást szenvedőknek a megváltási árra való jogát…” Majd így 
folytatja: „kérelmem előterjesztésében megerősít az a tény is, hogy az anya-
országbeli földreform végrehajtása során ugyancsak megkapták a megváltást 
szenvedő birtokosok a megváltásra került ingatlanaik haszonbérét…”A föld
művelésügyi miniszter elé végül olyan javaslatot terjesztettek fel, melyben 
„a délvidéki földbirtokrendezés során a jugoszláv földbirtokpolitikai jogsza-
bályok alapján kisajátított ingatlanokból Kárász Miklós örökösei 150 kat. 
hold, míg Kárász István örökösei 113 kat. hold kiterjedésű ingatlan visszajut-
252  MNL-OL Kőnyomatos, Napi hírek - Napi tudósítások (1920-1944), 1941. július 
16. A magyar királyi minisztérium 1941. évi 5280. M.E. rendelete a visszafoglalt délvidéki 
területeken végrehajtott földbirtokrendezéssel kapcsolatos kérdések szabályozásáról. A ren-
delet olvasható: www.dtt.ogyk.hu
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tatásával kárpótoltassanak.”253

Őrgróf Pallavicini Sándorné 1942. március 22-én kártérítési kérelmet 
nyújtott be a Földművelésügyi Minisztériumnak, családja Futak határában 
található birtokai ügyében. Az őrgrófnét mintegy 4104138 pengő kár érte a 
kisajátítások miatt, ráadásul „4 éven keresztül köteles volt fizetni összes adóit, 
ami 14 millió dinárnak felel meg, az összes futaki birtok után”, valamint „kö-
teleztetett arra, hogy megfizesse az egész futaki birtoknak […] az örökösödési 
illetékét, 7130000 dinárt.” Annak érdekében, hogy ezeket a kötelezettsége
it teljesíteni tudja, kénytelen volt megmaradt birtokait áruba bocsájtani, és 
alacsony áron eladni. A kártérítést a telepítésre fel nem használt földekből 
kérte, A Délvidéki Földbirtokpolitikai Kirendeltség „a futaki uradalom nyug-
díjának biztosítása céljából három olyan ingatlant jelölt ki, amely egy évre 
haszonbérletbe kiadható.”

Ezeket az ingatlanokat az őrgrófné azonban nem fogadta el, mivel 
azok „nem egy tagban feküdtek” – mely tényállás nehezítette volna a ha
szonbérbe adást, ezért „Horthyvára község határához tartozó 400 kat. hold 
kiterjedésű ingatlan” juttatását kérte. Dr. Kiss István törvényszéki bíró 1944. 
február 9-én kelt tájékoztatójában kijelenti: őrgróf Pallavicino Sándorné „ké-
relmét nem áll módomban teljesíteni, mert Horthyvára község határához tar-
tozó […] ingatlanokat már mind haszonbérbe adtam.”254

A bevezetőben már említett Délvidéki Földbirtokpolitikai Kirendelt
séget báró Bánffy Dániel 1941. november 8-án kiadott 279000/1941 F.M. ren
deletével255 hívta életre, Újvidék székhellyel. Működését 1941. november 10-
én kezdte meg, a kirendeltség hatásköre a visszafoglalt délvidéki területekre 
terjedt ki, valamint a szervezeten keresztül intézte a földművelésügyi 
miniszter a fentebb már említett 5280/1941 M.E. rendelet, illetve az 1939. 
IV. törvénycikk végrehajtását is. A kirendeltség ügykörébe tartozott a 
telepes községek létesítése, a mezőgazdasági ingatlanok elidegenítésének, 
bérbeadásának ellenőrzése, a birtokszerzők gazdálkodásának ellenőrzése, 
felügyelete, illetve földbirtokpolitikai adatok gyűjtése és feldolgozása. 
Vezetője vitéz Vas Elek lett. 

Írásomban a visszacsatolt Délvidéken, azon belül is a Bácskában 
végrehajtott földbirtok- és telepítéspolitikai intézkedések kezdeteit mutattam 
be a rendelkezésre álló keretek között, levéltári források segítésével. A téma 

253  MNL-OL-FM-K184-6447.csomó-137-176307 – Kárász-ügy
254  MNL-OL-FM-K184-7338.csomó-137-270148 – Pallavicini Sándorné ügye
255  A rendelet olvasható: www.dtt.ogyk.hu
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további árnyalását teheti lehetővé a Vajdasági Levéltárban található Délvidéki 
Földbirtokpolitikai Kirendeltség iratainak feldolgozása, feltárása.
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A KORABELI MAGYAR POLITIKAI 
ELIT VÉLEMÉNYE A SAJTÓBAN AZ 

1904-1905.ÖS OROSZ-JAPÁN HÁBORÚ 
HATÁSÁVAL KAPCSOALTBAN, 
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ 

OSZMÁN BIRODALOM BALKÁNI 
HELYZETÉRE 
Dr. Várnai Gergely

Pécsi Tudományegyetem, 
Pécs, Magyarország

Absztrakt

Magyarország a 20.század elején az Osztrák-Magyar Monarchia 
részeként foglalt állást a világpolitikai események értékelésében. Az ország 
politikai elitje szempontjából a Monarchia külpolitikája megítélésekor a 
kérdés az volt, hogy egy adott esemény hogyan befolyásolhatja Magyarország 
sorsát a Monarchián belül, illetve a Monarchia helyzetét Európában.

Az 1904-1905-ös orosz-japán háború globális hatását már a 
kortársak is elismerték. A háború egyik következménye az volt, hogy már 
annak kitörésekor meggyöngült az orosz jelenlét a Balkánon, majd az orosz 
vereséget követően az Oszmán birodalomban kitört az Ifjútörök forradalom, 
amely megdöntötte a szultán önkényuralmi rendszerét.

Előadásomban a korabeli sajtó alapján be fogom mutatni a 
korabeli magyar politikai elit véleményét az orosz-japán háború hatásával 
kapcsolatban, különös tekintettel az Oszmán Birodalom balkáni helyzetére.  
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Az Osztrák-Magyar Monarchia a 20. század elején

 Magyarország 20. századi államjogi helyzetét az Ausztriával 
megkötött 1867.évi kiegyezés határozta meg. Ennek alapján Magyarország 
királya és Ausztria császára ugyanaz a személy volt, a két birodalom rész 
saját, független, választott parlamenttel és az uralkodónak felelős kormánnyal 
rendelkezett. Magyarország kormánya önállóan intézhette belügyeit, de 
a külügy, a hadügy és az ezek finanszírozásához kapcsolódó pénzügy az 
ezek intézésére létrehozott közös minisztériumok illetékességébe tartoztak, 
amelyek szintén az uralkodónak voltak felelősek.256

 A magyar politikai elit tisztában volt vele, hogy a korabeli etnikai 
és hatalmi viszonyok következtében a magyar nemzet állami önállósága 
veszélyes helyzetben van. Az 1848-49-es szabadságharc bebizonyította, 
hogy a korabeli nagyhatalmak nem támogatják az önálló magyar államiságot, 
ráadásul a magyar nemzetnek egy olyan országban kell megtartani politikai 
vezető erejét, ahol a többi nemzetiséggel szemben szám szerint kisebbségben 
van. A magyar állami és nemzeti lét szempontjából mindenképpen szükséges 
volt az Osztrák-Magyar Monarchián védőernyője, ugyanakkor ügyelni kellett 
arra is, hogy a birodalmon belül a nemzetiségi megoszlás ne változzon meg 
a magyarság kárára. Ezek a célkitűzések találkoztak a magyar politikai 
elit liberális meggyőződésével, amely elutasította az önkényuralmat és a 
nemzetek önálló, minden külpolitikai befolyástól mentes fejlődésé támogatta. 
Külpolitikai szempontból ez azt eredményezte, hogy a magyar politikai 
vezetők ellenezték a Monarchia határainak bármiféle megváltoztatását, 
mert ez egyrészt szemben állt ideológiai meggyőződésükkel, másrészt 
veszélyeztette a magyar dominanciát a birodalomban.257 A magyar politikai 
vezetésnek a Monarchiára gyakorolt hatás ugyanakkor közel sem volt 
meghatározó, azt ugyanis egyéb tényezők befolyásolta. A birodalom tizenegy 
nemzet élt, amelyek külpolitikai orientációja eltérő volt és bár hivatalosan 
csak két politikai nemzet létezett a Monarchiában, az osztrák és a magyar, 
a többi nemzet is rendelkezett bizonyos érdekérvényesítő képességgel a 
külpolitika területén. 

Fontos tényező volt továbbá az uralkodó személye, aki egyszerre volt 
a végrehajtó hatalom feje és gyakorolt ugyanakkor meghatározó befolyást a 
törvényhozásra. Az osztrák és a magyar parlament tehát még álláspontjaik 

256  Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században, Osiris Kiadó, Budapest, 
2005, 17.-19.o.
257  Diószegi István: Az Osztrák-Magyar Monarchia külpolitikája, 1867.1918, Vince 
Kiadó, Budapest, 2001, 23.o.
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egyezése esetén sem gyakorolhatott az uralkodónak nem tetsző külpolitikát.258 
Jellemző volt továbbá a korabeli politikai elit  érdekeinek rangsorolására, 
hogy a magyar belpolitikai események, belső válságok gyakran elvonták 
a figyelmet a külpolitikáról, így annak befolyásolása nem volt mindig 
elsődleges a magyar politikai vezetők számára.
 A külpolitikai vélemények kinyilvánításának a hivatalos formákon 
(parlamenti, minisztertanácsi ülések, a delegációk és a parlamenti külügyi 
albizottságának megbeszélései) túl egyre fontosabb szerepe volt a sajtónak is. 
A magyar politikai elit már a kiegyezés időszakában is gyakran újságcikkekben 
jelentette meg politikai állásfoglalásaikat (Pesti Hírlap, Egyetértés).259 A 
politikai sajtó érdekessége volt azonban, hogy míg az ellenzéki pártoknak 
több újságja is volt, a kormánypárt egyik sajtóorgánumot sem támogatta, 
újságokat nem alapított. A századfordulóra azonban megjelent a napilapoknak 
egy új fajtája, a független politikai sajtó (Pesti Hírlap, Budapesti Hírlap). A 
tulajdonosok számra már nem egy bizonyos politikai vélemény bemutatása 
volt a cél, hanem a minél magasabb olvasottság és az ebből eredő profit. Ennek 
érdekében igyekeztek a lehető legszélesebb olvasóközönséget megcélozni és 
a lehetőségekhez képest a politikailag semlegesnek maradni.260

Az Osztrák-Magyar Monarchia külpolitikája a 20. század elején

A kiegyezés megkötésével párhuzamosan ment végbe Nyugat-
Európa nemzeti átrendeződése. Az egységes Olaszország és Németország 
megalakulásával a Habsburgok fokozatosan elveszítették nagyhatalmi 
befolyásukat ebben a térségben, így Kelet-Európa és a Balkán lett az osztrák-
magyar külpolitikai aktivitás fő színtere, amely azonban ekkor még nagyrészt 
az Oszmán Birodalom fennhatósága alá tartozott.

Az Oszmán birodalom, amely a korábbi évszázadokban három 
kontinensen is képes volt érdekeit érvényesíteni, a 19. század elejére végleg 
defenzívába került és megkezdődött lassú felbomlása. Már a 18. század 
végén kénytelen volt átengedni Ossatiat, a Kaukázus vidékén elterülő 
Kabardait, Krím félszigetet, illetve a Bug és a Dnyeper közötti területet a cári 
Oroszországnak, majd  tudomásul vennie a független Görögország létrejöttét, 
végül elfogadnia Egyiptom kvázi függetlenségét. 1838-ban kereskedelmi 
egyezmények megkötésére kényszerült és az ebben foglalt alacsony import-
export vámok a fejlettebb nyugat-európai országok piacává, illetve nyersanyag 
258  Gergely András: 19. századi magyar történelem, 1790-1918, Korona Kiadó 
Budapest, 376.o.
259  Kókay György, Buzinkay Géza, Murányi Gábor: A magyar sajtó története, 
Budapest, 2001. 134-140.o.
260  Kókay György: I.m. 152.-178.o.
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szállítójává tette a birodalmat.261 A „keleti kérdés” a nagyhatalmak számára 
ekkortól akként fogalmazódott meg, hogy az Oszmán Birodalom egyben 
tartása, vagy feldarabolása mellett szálljanak síkra.

A Osztrák-Magyar Monarchia „keleti-politikában” különböző 
álláspontok alakultak ki az évtizedek során: az Oszmán birodalom rovására 
történő hódító politika mellett megjelent a balkáni status quo-t, Törökország 
integritásának megvédését támogató politika is. A 20. század első éveiben 
az utóbbi irányzat kerekedett felül. Az 1876-os berlini szerződés lehetővé 
tette, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia – a magyar közvélemény 
tiltakozása ellenére - megszállja az Oszmán birodalomhoz tartozó Bosznia 
és Hercegovina. Ezt követően a Monarchia fő célkitűzése a status quo 
megőrzése volt a Balkánon, kiváltképpen az Orosz birodalom ellenében. 
Tekintettel arra, hogy a cári Oroszországot a távol-keleti terjeszkedés foglalta 
le, az Ferenc József osztrák császár és II. Miklós orosz cár 1897 áprilisában 
megegyeztek abban, hogy a két birodalom közös érdeke a nyugalom 
fenntartása a Balkánon és a jövőben bekövetkező esetleg változások esetén 
konzultálni fognak egymással. Így amikor a századfordulón Macedóniában 
a bolgár, görög és szerb komiték egymás, illetve a török kormánycsapatok 
ellen vívott harcai egyre komolyabb méreteket öltöttek, 1903 októberében 
Mürzstegben a két uralkodó közös reformprogramot dolgozott ki a helyzet 
megoldására. Az orosz külpolitika azonban nem ért rá tovább foglalkozni a 
Macedón kérdéssel, mert 1904 februárjában kitört az orosz-japán háború, és 
a cár kénytelen volt a Távol-Keletre küldeni a Kelet-Európában állomásozó 
csapatai nagy részét. 1904 októberében Aehrental osztrák és Lamsdorff orosz 
külügyminiszter közös nyilatkozatot írtak alá, amelyben leszögezték, hogy 
a Balkánon folytatott politikájukat az eddigiek alapján fogják folytatni és 
amennyiben valamelyikük egy harmadik féllel háborúba kerülne, semleges 
magatartást fognak tanúsítani.262 
 A magyar politikai elit ellenezte az oroszbarát külpolitikát. Kritikák 
hangzottak el a mürzstegi reformtervezet végrehajtásával kapcsolatban 
és felmerült a macedóniai zavargások erősödésének veszélye is. Az orosz-
japán háború viszont nyilvánvalóvá tette, hogy Oroszország nem lesz 
képes beavatkozni a balkáni eseményekbe és ezt a különböző származású 
szabadcsapatok ki is fogják használni.263.
 
Az 1904.év nyarán a figyelem elsősorban a távol-keleti eseményekre 
összpontosult, a Balkán egy időre elveszítette fontosságát. Folyamatosan 

261  Matuz, Josef: Das Osmanische Reich – Grundlinien seiner Geschichte, 1990, 231. o.
262  Diószegi István: I.m. 112.o.
263  Pesti Napló,1904.35
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érkeztek ugyan a híradások a szerb, görög és bolgár bandák garázdálkodásáról 
és robbantásairól, illetve a török hatóság tehetetlenségéről, a magyar politikai 
elit azonban nem tulajdonított ennek komolyabb jelentőséget. Pesti Napló 
1904.193. Amennyiben a balkáni események szóba kerültek, az inkább annak 
volt köszönhető, hogy Magyarország sérelmezte a két megszállt tartomány, 
Bosznia és Hercegovina igazgatásának módját. A magyar közvélemény 
sérelmezte, hogy a történeti jog alapján ezeknek a területeknek a Magyar 
Királysághoz kellene tartoznia, ehelyett az osztrák gyarmattá vált.264 
 1905 tavaszára némileg megváltozott a napilapok hangvétele. 
A mürzstegi reformok kudarca egyre nyilvánvalóbbá vált és a magyar 
politikai elit az osztrák vezetést tette ezért felelőssé. Véleményük szerint az 
események azt bizonyítják, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia nem teljes 
értékű nagyhatalom, gyengeségének oka pedig a „nemzeti tudat elnyomása”.
 1906-tól a magyar politikai sajtó egyre ellenségesebb lett Béccsel 
szemben. Az alapvető problémát az 1905-ös magyar kormányválság okozta, 
mert a 30 éve hatalmon levő Szabadelvű párt elveszítette a választást, a győztes 
ellenzéki koalícióban pedig domináns helyet foglalt el dualizmus rendszerét 
elutasító függetlenségi Párt. Ferenc József azonban átmeneti jelleggel báró 
Fejérváry Gézát bízta meg kormányalakítással, amíg nem sikerül az ellenzékkel 
megegyezésre jutni. A magyar politikai elit többsége természetesen ellene 
volt az új kormánynak, amelynek erényesen hangot is adott. A Monarchia 
külpolitikai kudarcait a bécsi vezetés hozzá nem értésének, illetve az illegitim 
közjogi helyzet eredményeként mutatta be. Támadta a „darabont kormány”, 
hogy az nem képviseli kellően a magyar érdekeket Bosznia kormányzásának 
kérdésében és a macedón válság elmélyülése miatt alkalmatlannak tartotta 
Goluchovszkit a külügyminiszteri pozíció betöltésére. Véleményük szerint 
az orosz-japán háborúban meggyengül Oroszország nélkül nem lehet rendet 
teremteni a Balkánon, mert ehhez a Monarchia jelenleg gyenge.265

 A Monarchia erejének és külpolitikai irányának a megítélése 
azonban a kormányválság megoldását követően sem változott. Bár Ferenc 
Józsefnek Wekerle Sándor miniszterelnökké való kinevezésével sikerült 
az ellenzékkel megegyeznie, a magyar politikusok véleménye a közös 
külpolitikáról nem változott. 1907 tavaszán ugyanolyan gyengének tartották 
a Ausztria-Magyarországot, mint korábban. Tovább rontotta a helyzetet, 
hogy a Monarchia rá volt utalva a vilmosi Németország támogatására, a 
Német Császárság viszont fokozatosan kezdett szembefordulni a többi 
nagyhatalommal, súlyosbítva ezzel a Monarchia külföldi megítélését.266 
264  Pesti Napló,1904.255.
265  Pesti Napló, 1906. 163.
266  Pesti Napló, 1907.105.    
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Konklúzió

 A magyar politikai elitnek az orosz-japán háborúval kapcsolatos 
álláspontját alapvetően az oroszellenesség, illetve az Ausztriához való viszony 
határozta meg. Egyrészt örültek neki, hogy Oroszország a Távol-Keleten 
van lekötve, ugyanakkor ellenezték, hogy a Monarchia olyan külpolitikát 
folytasson, amely a Ausztria-Magyarország érdekei mellett orosz érdekeket 
is védjen. Másrészt a külpolitikával kapcsolatos magyar kritika erejét 
Ausztria és Magyarország aktuális viszonya is befolyásolta, így a Monarchia 
eredménytelen Balkán-politikáját is annak tulajdonították, hogy amíg a bécsi 
vezetés nem jut közös nevezőre a magyar parlamenttel és szétforgácsolja a 
birodalom erejét, lehetetlen lesz a balkáni helyzet rendezése.   
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A VALLÁSOS CIONIZMUS ÉS A 
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Absztrakt

A XIX. század közepén kialakuló szekuláris zsidó nemzeti mozgalom komoly 
kihívást jelentett a vallásos zsidó közösség vezetőinek. Míg az ortodoxia egy 
része a radikális anticionizmus rabbinikus forrásokkal történő alátámasztásán 
dolgozott, a vallásos zsidó társadalom másik része az új eszme támogatá
sát tartotta a vallás szerint megfelelőnek. Kutatásomban azt vizsgálom meg, 
hogy miképp viszonyulnak napjaink vallásos cionistái a zsidó államhoz és a 
modern izraeli társadalomhoz. Tanulmányomban ismertetem a Nyugati Par
ton felépült izraeli telepek helyzetét, nemzetközi jogi státuszukat, valamint 
azt, hogy milyen jövőbeni problémát rejthet a nyugati parti jelenlét Izrael 
számára.

Kulcsszavak: cionizmus, Izrael, Palesztina, judaizmus, Közel-Kelet
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Bevezetés

Tanulmányomban a vallásos telepes ideológia kialakulását 
fogom bemutatni az 1900-as évek elejétől kezdődően külön kitérve a 
vallásos cionizmus és anticionizmus közötti ellentétre. A mozgalom ki-
alakulása mellett ismertetem az 1967-es hatnapos háború után épült 
telepek történetét, a nemzetközi és az izraeli jogban betöltött helyze-
tüket, fajtáikat, valamint Izrael Államnak a telepek bővítését célzó po-
litikáját. Tanulmányom végén felvázolom az izraeli-palesztin békefo-
lyamat során felvetődött megoldási javaslatokat a telepek kérdésére, 
továbbá a telepeket célzó nemzetközi szankciókat.267

Cionizmus és Vallás

A XIX. század folyamán jelentős folyamatok indultak el az európai 
zsidó társadalmon belül. A felvilágosodás felforgatta a zsidó társadalmak éle
tét, a vallásos közösségeknek eddig ismeretlen folyamatokkal kellett szem
besülniük, új, szokatlan kérdések merültek fel. Az addig az élet minden terü
letét behálózó zsidó hagyomány sok esetben háttérbe szorult, kérdésessé vált 
az eddig mindenki számára egyértelműnek tűnő szokások sorsa. A szombat 
megtartása, a jiddis nyelv használata, a ki- és áttérés kérdése, a nemzetálla
mok megszületése mind-mind választ követeltek a zsidó társadalmak vezető 
rétegeitől.

A XIX. század második felében egyre több zsidó szerző írt a mo
dern zsidó nemzet és a zsidó állam megalapításának szükségességéről. Moses 
Hess, Leo Pinsker, Ahad Haam és Herzl Tivadar mind-mind megfogalmazták 
válaszaikat a zsidóság elé támasztott kihívásokra.  A cionizmussal azonban 
nem mindenki értett egyet, kritikusai a zsidóság minden rétegéből kerültek ki. 
Az asszimilációpártiak a zsidóság nemzeti jellegének kihangsúlyozása miatt 
kritizálták, a bundisták úgy vélték, hogy a Palesztinába történő kivándorlás 
csak menekülés a valóság elől. A legerősebb ellenkezést a hagyományos zsi
dóságból váltotta ki a cionizmus.

267  A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság 
Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidol
gozása és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlott. A 
projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 
valósul meg.



384

A második jeruzsálemi Szentély lerombolása és a Bar-Kokhba ve
zette felkelés kudarca után a zsidó elitet a passzív messiásvárás jellemezte. 
A cionisták megpróbálták alakítani a történelmet, ami szembement az orto
dox zsidóság Istenbe és az ő akaratába vetett hitével. A Talmudban olvasható 
még egy, a hagyományos értelmezés szerint konkrétan az Izrael Földjére való 
visszatérésre vonatkozó tiltás is, amit a tradíció csak három eskünek hív (Tal-
mud, Ketubot 110b-111a).

A vallásos cionizmus kialakulása

1902-ben Vilniusban megalakult az első vallásos-cionistákat tömörítő 
szervezet a Mizrahi (merkaz ruhani, vallásos/spirituális központ), amelynek 
tagjai úgy gondolták, hogy a cionizmus középpontjába a Tórát kell állítani, 
a zsidó nemzeti mozgalomnak pedig vallásos célokat is el kell érnie (Avineri 
1994).

A vallásos cionizmus egyik legfontosabb alakja Rabbi Avraham Ji-
chak Kuk (1865-1935) Palesztina első askenázi főrabbija. 1924-ben mega-
lapította Jeruzsálemben a Merkaz ha-Rav jesivát, amely mind a mai napig 
a vallásos cionista oktatás egyik központjának számít. Rav Kuk kortársaival 
ellentétben szimpátiával tekintett a szekuláris cionistákra is. Úgy gondolta, 
hogy isteni küldetést teljesítenek és előrehozzák a megváltás idejét. A cioniz-
must egy nagy isteni terv részének tekintette, melynek eredménye, a zsidó nép 
visszatérése a Szentföldre. Véleménye szerint a föld megtisztítása, benépesí-
tése és a települések újjáépítése megalapozza az egész zsidó nép és egyben a 
világ népeinek megváltását is (Ravitzky 2010).

Cvi Jehuda Kuk (1891-1982), Avraham Kuk fia apja tanításait kö-
vette, ugyanúgy hitt abban, hogy a bibliai Izrael betelepítése egy lépéssel 
közelebb hozza megváltást. Az ő tanításai nagy hatással a messianisztikus 
telepes ideológiára, a hatnapos háború után támogatta, hogy az elfoglalt te-
rületeken, a Nyugati Parton és a Gázai-övezetben, új zsidó települések épül-
jenek. Aktívan részt vett a fundamentalista, jobboldali Gus Emunim (Hívők 
Blokkja) megalapításában, melynek szellemi vezetője is volt (Encyclopedia 
Judaica, vol.12.).
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A Telepek Kialakulása

Az 1967-es háború fordulópontot jelentett Izrael Állam és a vallásos 
cionizmus életében. A háború során Izrael megtöbbszörözte az ellenőrzése 
alatt álló területet, valamint a bibliai zsidó történelem fontos helyszínei ke
rültek megszállása alá. Izrael a területeken katonai igazgatást léptetett életbe. 
Jigal Alon munkaügyi miniszter 1967 júliusában kidolgozta az Alon-tervet, 
amely tartalmazta a megszállt területekkel és annak lakóival kapcsolatos stra
tégiát. A terv szerint Izrael a biztonsági szempontokból fontos körzetek (Jor
dán-völgy, a júdeai hegyvidék keleti része, Kelet-Jeruzsálem, Gázai-övezet 
déli része) annektálása után a megszállt területeket az ott élő lakosság dönté
se alapján átadta volna Jordániának vagy egy újonnan megalakuló független 
államnak. 1977-ig e terv alapján dolgozták ki a baloldali kormányok a meg
szállt területekkel kapcsolatos cselekvési tervüket (Rostoványi 2006).

A megszállt területeken folytatott politikában a jobboldali Likud 
1977-es győzelme jelentős változást hozott. A kormány röviddel megalaku
lása után közleményt adott ki, amelyben a Nyugati Partot („Júdeát és Szamá
riát”) a zsidó nép elidegeníthetetlen örökségének tartotta. A terjeszkedésben 
támogatta az izraeli kormányt a World Zionist Organization (WZO), a Gus 
Emunim valamint a Szokhnut/Jewish Agency is. A WZO elkészítette a Drob-
lesz-tervet, amelyben meghatározták, hogy a Nyugati Part teljes területén 
szükség van a zsidó települések létrehozására. 1980-ban Izrael annektálta 
Kelet-Jeruzsálemet, 1981-ben a Golán-fennsíkot. 1977-től kezdődően évente 
átlagosan 6000 fővel nőtt a megszállt területeken élő zsidó lakosság száma. 
1982-ben az Egyiptommal kötött békeszerződés értelmében a Begin-kormány 
kiürítette a Sínai-félszigeten található zsidó településeket.

Az 1992-es baloldali izraeli fordulattal Jichak Rabin miniszterelnök-
sége idején megkezdődtek a közvetlen tárgyalások az izraeli és a palesztin 
fél között. 1995-ben az Oslo II. megállapodás értelmében a megszállt terü-
leteket három különböző zónára osztották fel. Az „A” és „B” zónák (kb. a 
Nyugati Part 40%-a) teljes vagy részleges palesztin igazgatás alá kerültek, 
a „C” zóna (kb. a terület 60%-a) az Izraeli Védelmi Erő (IDF) igazgatása 
alatt maradt. A „C” zónában 1995 után is folytatódtak a telepépítések annak 
ellenére, hogy a megállapodás értelmében Izraelnek a későbbiekben a zóna 
igazgatását át kellene adnia a PNH-nak (PASSIA 2012).

2005-ben Izrael egyoldalúan kivonult a Gázai-övezetből, az igaz-
gatást átadta a PNH-nak. Az IDF huszonegy zsidó települést számolt fel a 
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Gázai-övezetben, valamint négyet a Nyugati Parton, ahol 2005 után is foly-
tatódtak a telepbővítések. A Likud-Bétenu kormányzat 2013-as megalakulása 
óta az építkezések még intenzívebbé váltak (Ho 2013).

A Telepek Státusza

A Nyugati Parton a terület 1967-es izraeli megszállásakor katonai 
kormányzást vezettek be, a terület az izraeli közigazgatásban a Júdea és Sza
mária Terület nevet viseli, igazgatását az IDF Központi Parancsnoksága vég
zi. A megszállt területeken zajló civil ügyek adminisztrációjáért, valamint a 
kormányzati politika végrehajtásáért a Coordinator of Government Activities 
in the Territories (COGAT) felelős. Az új telepek építéséről, valamint a jelen-
legiek bővítéséről a miniszterelnök és a védelmi miniszter döntenek, a telepek 
határait a központi parancsnokság vezetője jelöli ki (COGAT 2014). Az izra-
eli kormány álláspontja szerint sem a telepek építése, sem az izraeli lakosság 
betelepülése nem ellenkezik sem a nemzetközi joggal, sem az általa kötött 
békeszerződésekkel. A nemzetközi közösség szerint a IV. Genfi Egyezmény 49. 
cikke értelmében a telepek építése illegális (Rostoványi 2006).

1967 óta 125 izraeli telep épült fel a Nyugati Parton, tizennégy la-
kónegyed Kelet-Jeruzsálemben, több mint 510 000 izraeli él a megszállt te-
rületeken. A fent említett települések és lakónegyedek mellett, kb. 100 Izrael 
által el nem ismert, azonban bizonyos támogatásokban részesülő „outpost” 
jött létre a Nyugati Parton. A nyugati parti izraeli települések között talá-
lunk: négy várost, tizenhárom helyi tanácsot, valamint hat regionális taná-
csot (B’Tselem 2014).

A telepek lakóik világnézete és a betelepülés okai alapján is meg-
különböztethetők. Ez alapján beszélhetünk (zárójelben a lakosság aránya): 
nemzeti-vallásos (25,9%), ultra-ortodox (25,2%), vallásos-világi városok 
(23%), jobb életminőséget nyújtó (10,9%), vegyes /szekuláris-nemzeti-vallá-
sos/ (13,3%) és Jordán-völgyi szekuláris (1,8%) településekről (Peace Now 
2013, 2).

A telepek elhelyezkedése esetében biztonsági, gazdasági, stratégiai és 
vallási okok is húzódnak. A nyugati parti telepek kérdése nem különíthető el 
a zsidó állam gazdasági és biztonságpolitikai érdekeitől sem. Az egymást kö-
vető izraeli kormányok olyan programokat dolgoztak ki, amelyek megkönnyí-
tették a ’67-es határokon kívüli letelepedést. A kormányok a telepeket olcsó 
lakhatással, jobb életminőséggel, zöldebb környezettel, modern infrastruktú-
rával reklámozták, valamint anyagilag is támogatták az odatelepülőket.
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A telepek jelentős része nemzeti fejlesztési prioritást élvez, ez alapján 
a telepeken élők vagy ott befektetetők anyagi támogatásban részesülhetnek. 
Nyolc izraeli minisztérium nyújt támogatást különböző programokon keresz-
tül a telepek bővítéséhez, fejlesztéséhez és a letelepedéshez. Ezek között talá-
lunk többek között: földbérleti kedvezményeket, adókedvezményeket, befek-
tetési programokat, fejlesztési programokat, valamint vámkompenzációt az 
Európai Unió szankcióit kivédendő (B’Tselem 2014).

A nyugati parti izraeli települések, valamint határaik az izraeli-pa-
lesztin béketárgyalások végeredménye miatt kiemelten fontosak. A telepek ki-
terjedéséről vita folyik, ennek egyik fő oka, hogy az izraeli hatóságok három 
különböző hatáskört különböztetnek meg, ez alapján beszélnek: beépített te-
rületekről (a Nyugati Part 1,7%-a), a települést körülvevő nyitott területekről 
(9%), valamint a regionális tanácsok hatásköre alá tartozó területekről, ame-
lyek nem tartoznak közvetlenül a településekhez (42%). A „C” zónában kb. 
180 000 palesztin él izraeli katonai igazgatás alatt, jogilag megkülönböztetve 
a terület izraeli lakosaitól (B’Tselem 2014).

A Telepek Jövője

Az izraeli telepek és a telepesek jövője a béketárgyalások, valamint a 
nemzetközi reakciók fényében kérdéses. Az újrakezdődött közvetlen tárgya
lások során az izraeli és a palesztin vélemény nem közeledett egymáshoz a 
Nyugati Part „C” zónájának és Kelet-Jeruzsálemnek a kérdésében. Az izraeli 
kormány Kelet-Jeruzsálemről nem mondana le, felfogásában az az 1980-as 
Jeruzsálem-törvény értelemben Jeruzsálem része, Izrael egységes és osztha
tatlan fővárosa (Knesset 2009). A Nyugati Parton található telepek kapcsán 
több lehetőséget ajánlott fel Izrael, szóba került a nagyobb teleptömbök an
nektálása, amelyekért cserébe a leendő palesztin állam területet kapna Izrael 
más részeiből. Az annektálás sem oldaná meg a Nyugati Parton szétszórva 
élő további kb. 100 000 izraeli későbbi sorsát, akik kapcsán mind a kitele
pítés, mind a későbbi palesztin állampolgárság felmerült, az ott élők egyik 
megoldást sem támogatják. A telepesek palesztin állampolgárságát a jelenlegi 
palesztin vezetés is elutasítja (Miller 2014).

A telepek bővítése nem különíthető el Izrael belpolitikai konfliktusa
itól sem. A gyors ütemben növekvő ultra-ortodox zsidóság, valamint a lesza
kadó középosztály számára a telepek olcsó, államilag támogatott megoldást 
biztosítanak lakhatási problémáikra. A telepek további bővítésének támogatói 
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a gazdasági és ideológiai okok mellett Izrael határainak biztosításával is ér
velnek. A telepesek között gyakori vélemény, hogy ők Izrael valódi védőbás
tyái, egyrészt ők védik a keleti határokat, másrészt ők azok, akik hitükkel és 
Izrael betelepítésével spirituálisan is védelmezik a zsidó államiságot. Szélső
jobboldali pártok a Nyugati Part teljes annektálását szorgalmazzák: az ott élő 
palesztinok jordán állampolgárságot kapnának, azonban tovább élhetnének 
eddigi lakhelyükön (Taub 2011)

A Nyugati Part jelenlegi helyzetének fenntartása komoly külpoliti
kai kockázatokat rejt Izrael számára. Az Egyesült Államok a béketárgyalások 
folytatását támogatja, a telepek bővítését nem tekinti legitimnek. Az elmúlt 
években az Európai Unió részéről fokozódott a nyomásgyakorlás a telepépí
tések leállításának kérdésében. Az EU nem ismeri el Izrael fennhatóságát az 
1967 júniusában megszállt területeken, ezt az elvet foganatosítva 2014-től 
nem biztosít vissza nem térítendő támogatásokat a Nyugati Parton, Kelet-Je
ruzsálemben, valamint a Golán-fenssíkon található vagy ott működő izraeli 
szervezeteknek, intézményeknek. Emellett az Unió tervezi, hogy egységes 
szabályozást vezet be a megszállt területekről származó termékek címkézé
sével kapcsolatban, amely értelmében jelölni kellene, ha a termék a megszállt 
területeken található izraeli településről származik. Emellett az utóbbi idő
szakban több nyugati vállalat is megszakította kapcsolatait azokkal az izraeli 
partnereivel, amelyek a megszállt területeken is működnek. 

Összegzés

Az Izrael által 1967-ben megszállt Nyugati Parton az elmúlt évti
zedekben folyamatosan nőtt az izraeli zsidó lakosság száma. Jelenleg 125 
telepen kb. 320 000-en élnek, a Nyugati Part területének kb. 42%-ra terjed 
ki az ott létesült települések és az azokat kiszolgáló infrastruktúra mérete. 
A telepek ügyében az ideológia mellett rendkívül nagy szerepet játszanak a 
gazdasági, valamint a biztonságpolitikai kérdések is. Az oslói megállapodás
ban kijelölt „C” zóna végleges mérete a későbbiekben megalakuló palesztin 
állam életképességének szempontjából kulcskérdés. 
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Absztrakt

Ha hasonlattal akarnánk élni, akkor egy sinusgörbére illesztenénk 
rá a magyarországi tripartizmust. 1988-ban megteremtik az egyeztetési 
fórumot, 1990-ben korlátozzák működését, 1994-től próbálják javítgatni, 
újítgatni. Majd eljön 2002, amikor teljesen átértelmezik a szerepét. A 2002-
es ciklus után van két ciklusnyi szünet (ahol a baloldali kormányok jobban 
próbálnak figyelni a fórumra), majd ismét háttérbe szorul 2010-től, teljesen 
megváltozik az értelmezése. Ebben a görbében van olyan év, hogy nem születik 
megállapodás a minimálbérről sem, sőt olyan is, hogy egy-egy szakszervezet 
megvétóz akár keret-megállapodásokat is. Mindezek ellenére a tripartizmus 
intézménye túléli a kormányváltásokat, a gazdasági válsághelyzeteket, és a 
politikai irányvonal-változásokat is. Legalábbis 2010-ig.

Kulcsszavak: érdekegyeztetés, tripartizmus, döntési jogkör, érdekszervezetek, 
kormány
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A magyar országos érdekegyeztetés alakulása a rendszerváltás 
után

1988 december - 1990 tavasz: Az érdekegyeztetés Megszületése

 Tripartit érdekegyeztetés több mint 20 éve működik Magyarországon. 
1988 decemberében a Németh-kormány létrehozta az Országos 
Érdekegyeztető Tanácsot (OÉT), remélve, hogy ez az érdekegyeztetés 
rendszerét merőben megváltoztatja. Mára már világos, hogy ennek 
mekkora jelentősége volt: az OÉT még a rendszerváltás előtt véget vetett 
annak a fajta oszthatatlanságnak, amelyben a munkaadói szervezetek az 
államapparátusba, míg a szakszervezetek a pártapparátusba ágyazottan 
működtek csupán. Azonban – mivel az érdekszervezeteknek egyre több teret 
engedett a szocialista rendszer, így – egyre több érdekszervezet jött létre, és 
a szociális partnerek egyből a tripartit szerkezet keretein belül kezdhették 
meg működésüket: aktivizálódtak, önállósodtak, fejlődtek. Az OÉT talán 
legnagyobb eredménye, hogy egy szocialista rendszerben volt képes azt 
elérni, hogy a tárgyalások átláthatóak, nyilvánosak legyenek, és a döntési jog 
ne csak a kormányé legyen. Elindult továbbá egy olyan folyamat, amelynek 
a végeredménye a szabad béralku intézménye lett.

 Az OÉT eleinte csupán egy olyan intézmény volt, amelynek 
segítségével a kormány indirekt módon, de továbbra is kontroll alatt tudta 
tartani a béreket. A kormány célja az volt, hogy a bérrendszerreform kapcsán 
a központi bérszabályozás rendszerét teljesen felfüggessze ugyan, de csak 
fokozatosan  vegye át annak helyét a szabad kollektív alku. Az OÉT ebben 
az időben sokkal inkább az államigazgatás egyik szervének volt tekinthető, s 
nem annyira a munkaügyi kapcsolatok egyik önálló elemének. (Ladó–Tóth, 
1999) Az OÉT működésének utolsó hónapjaiban azonban már egészen más 
funkciót töltött be: a kormány fontosnak látta, hogy a szociális partnerek 
részt vegyenek olyan kérdések megvitatásában, mint az egyre fokozódó 
munkanélküliség, a gazdasági krízis vagy a foglalkoztatási nehézségek.

1990 tavasza-1994 tavasza: A Korlátozott Háromoldalúság

Ez a négy év a korlátozott tripartizmus időszaka volt. 1990 augusztusában 
a frissen megalakult Antall-kormány megörökölte a számos hiányossággal 
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küzdő OÉT-et, el kellett döntenie, hogy hagyja-e tovább így működni a 
fórumot; megreformálja; vagy teljesen leépíti, azaz bipartit struktúrába 
ágyazza azt. A kormányzat azonban meglepően újító cselekedetre szánta 
el magát: létrehozta az Érdekegyeztető Tanácsot (ÉT). Az OÉT nevének 
Érdekegyeztető Tanácsra (ÉT) változtatása azonban nem csupán egy 
betűnyi eltérést jelentett. A kormány úgy vélte − az OÉT három évének 
tapasztalataiból tanulva −, a tripartizmus konzultatív jellegének kialakítására 
van szükség. Az Érdekegyeztető Tanács maradt ugyanúgy tripartit, 
ahogyan az OÉT volt, az érdekegyeztetésnek azonban egy teljesen új 
formáját alakították ki. Fontos probléma volt, hogy sok szervezet vagy 
nem kapott meghívást az OÉT-be, vagy csak kedvezőtlen feltételekkel: 
ezáltal nem volt reprezentatív a működés. Enyhíteni szerették volna 
továbbá az érdekszervezetek eltérő politikai legitimációjából fakadó 
konfliktust. Ezért, amikor az ÉT megalakult, a létező összes érdekképviselet 
meghívást kapott a Tanácsba. Az ÉT eredményének mondható annak a 
döntési mechanizmusnak a kialakítása, melyet one-voice-systemnek (egy 
szavazat-egy oldal rendszerének) nevezünk. Ez azt jelenti, hogy az oldalak 
előbb saját üléseiken egyeztetik álláspontjukat, így később, a tripartit 
tárgyalásokon már egy hangként szólalnak meg. Így az ÉT ülésén csak a 
három oldal között keletkezhet konfliktus, az egyes oldalakon belül nem.

1994. július – 1995. december: A Társadalmi-gazdasági Megállapodás 
Kísérlete 

  A szociális-gazdasági megállapodásra való igény már 1989-ben, a 
Nemzeti Kerekasztal tárgyalásokon megfogalmazódott. Akkor azonban 
nem tudhatott magáénak széleskörű támogatottságot. A Horn-kormány 
érdekegyeztetését ilyenformán a szociális megállapodással való próbálkozás 
jellemezte. Mivel az 1994-es kampányban minden párt kiemelte az átfogó 
szociális-gazdasági megállapodás szükségességét, a társadalomban általános 
igénnyé vált az érdekegyeztetés eme nyílt, kiszámítható formája. A társadalmi-
gazdasági megállapodás (TGM) megkötését végül a kormányra került 
MSZP-SZDSZ koalíció megállapodása rögzítette, és emelte be a kormány 
programjába. A TGM egy egész kormányzati ciklust átfogó megállapodás 
lett volna, amelyben az „alapvető politikai stratégiákban való egyetértést” 
rögzítik a felek: a „gazdaság-, a jövedelem-, a bér-, a foglalkoztatás- és a 
szociálpolitika területén”. (Ladó–Tóth, 1999) A TGM nem az ÉT helyett, 
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hanem az ÉT munkáját segítve működött volna. Minden érdekcsoportot be 
akartak vonni a konzultációs folyamatba. A TGM-et az ÉT keretein belül 
képzelték el, hiszen így a Tanácson kívüli társadalmi csoportokat is be lehet 
emelni a tárgyalásokba. A TGM-tárgyalások 1994 júliusában kezdődtek. Egy 
év elteltével a kormány úgy vélte, nincs esély egy ilyen paktum megkötésére. 
Így 1995 februárjában lezárultak a tárgyalások. Ezután a kormány 
kezdeményezett egy ár-bér megállapodást (ÁBM), amely ugyan szűkebb 
tárgykörökkel rendelkezett volna, de mégsem jutott el a megkötésig: egy év 
után ez a kezdeményezés is kifulladt. Az 1994-es és az 1995-ös esztendő 
először az érdekegyeztetés újjáéledését, majd hirtelen halálát hozta. (Ladó–
Tóth, 1999) 1994-re az érdekegyeztetés egyre hatékonyabban működött, ám 
1995-öt a permanenssé váló konfliktusok jellemezték: ekkor volt először 
olyan év, amikor nem sikerült a feleknek megegyezni sem az átlagos éves 
keresetnövekedésben, sem a Munka Törvénykönyvének módosításaiban. 

1998-2002: Az Érdekegyeztetés Zárójelbe Kerülése

  1999 áprilisában az Érdekegyeztető Tanács Országos Munkaügyi 
Tanáccsá (OMT) alakult át. Az OMT munkaügyi fórumként működött, a 
gazdasági jelleget nélkülözve. Ez jelenti azt is, hogy olyan témák, mint az 
adó, járulék vagy költségvetés mind kikerültek az OMT-ben tárgyalt témák 
köréből. Azonban – mivel ezeket a témaköröket is tárgyalni kellett valahol – 
létrehozták a Gazdasági Tanácsot (GT). A GT plenáris ülésein tárgyalta meg a 
kormány által előterjesztett napirend alapján a gazdaság- és pénzügypolitika 
legfontosabb, aktuális ügyeit. A GT-ben az OMT tagjai, a gazdasági kamarák, 
a befektetői és pénzügyi szektor, és a Nemzeti Bank képviselői foglaltak 
helyet. (A részvételi szabályok kapcsán tulajdonképpen nem alakították ki 
a résztvevők pontos körét – ez nem is volt cél. A részvételi szabályokat is 
lényegében átvették a társadalombiztosítási önkormányzatok gyakorlatából.) 
Így az OMT-nek azok a munkavállalói és munkaadói érdekszervezetek lettek 
az alapítói, akiket az Országos Választási Bizottság országos érdekképviseleti 
szervezetként minősített. (Herczog, 2000) Az Orbán-kormány alatt jött létre 
továbbá az Európai Integrációs Tanács és a Nemzeti ILO Tanács. Az Európai 
Integrációs Tanács Magyarország EU-csatlakozását készítette elő, és 2004-
ben – csatlakozásunk után – befejezte munkáját. A Nemzeti ILO Tanács pedig 
egy „Nemzetközi Munkaügyi Szervezet, az ENSZ szakosodott szervezete, 
amely küzd a társadalmi igazságosságért és az általánosan elismert emberi és 
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munkaügyi jogokért. Az Orbán-kormány szemben állt a szakszervezetekkel, 
és a munkaadókkal sem tárgyalt érdemben. Ezáltal téve zárójelbe az egész 
tripartit intézményi érdekegyeztetést. Fontos azonban látni az Orbán-
kormány egyik fontos felismerését is: a közszférában rengeteg olyan ügy van, 
amelynek kapcsán ágazati érdekegyeztetésre van szükség. 

2002-2009: A Tripartizmus Fénykora? 

2002. július 26-án a Medgyessy-kormány megállapodott a szociális 
partnerekkel a konzultáció és a tárgyalások új rendszeréről. Újjáalakult 
az Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT), és ez lett a legfontosabb 
makroszintű fórum. A változtatás célja a korábbi, meglehetősen gyengének 
mondható kormány-szociális partnerek kapcsolat megerősítése volt. Céljaik 
között szerepelt a párbeszéd az érdek- és a civilszervezetekkel, és az „egész 
társadalommal folytatott dialógus”. (Ágh, 2003) Az OÉT hatáskörébe 
visszaemelték a korábban kiragadott gazdasági témákat, és a fórumon a 
bértárgyalásokat egyfajta jövedelempolitikai tárgyalásként folytatták le, 
azaz a bérekről a gazdasági jogszabályok (adózás, járulék, költségvetési 
törvény) figyelembe vételével tárgyaltak. Mivel az OÉT hatáskörébe vonták 
a gazdasági kérdéseket, így nem volt többé szükség Gazdasági Tanácsra. 
2004 augusztusában azonban létrehozták a Gazdasági és Szociális Tanácsot 
(GSZT), amely nem az OÉT szakfórumaként, hanem önálló intézményként 
működött. A Medgyessy-kormány teljesen újraértelmezte az érdekegyeztetés 
fogalmát. A rendszerváltás óta az Orbán-kormány kivételével minden 
kormány hangsúlyozta az érdekegyeztetés fontosságát, a párbeszéd hasznos 
voltát, és azt, hogy az érdekegyeztetésnek ideje lenne jól meghatározott 
keretet adni, esetleg intézményi reformmal. Mindezekből világosan kitűnik, 
az érdekegyeztetés nem csak társadalmi, gazdasági, vagy szociális kérdés. 
Az érdekegyeztetést nem lehet a politikától elkülönülve kezelni, részben a 
magyarországi sajátos tripartit működés miatt sem. 

Fontos megemlíteni, hogy 2008-ban Gyurcsány Ferenc miniszterelnök 
kezdeményezte, hogy a szociális partnerek és a kormány átfogó keret-
megállapodást kössön az érdekegyeztetés működéséről. Elsőként egy 
olyan paktumot szerettek volna megkötni, amelyben megegyeznek az 
érdekegyeztetés működtetésének alapelveiről. Ez a megállapodás lett volna 
egy olyan megállapodás-sorozat első eredménye, amely során új elvek, 
hatékonyabb működési feltételek jöhettek volna létre. Azonban már az 
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alapelvekben sem tudtak a munkavállalói oldalon belül megegyezni. A LIGA 
és a Munkástanács nem volt hajlandó egyezkedni, így az ülést lezárták. A 
záródokumentum végül a kormány, a munkaadói oldal, és az OÉT-ben 
résztvevő hat szakszervezet helyett csupán négynek a megállapodása lett. 

2010. július: A Tripartizmus Megszűnése

  Érdekes kitekintésként meg kell említeni a második Orbán-kormány 
egyik legjelentősebb intézkedését. Az érdekegyeztetés tripartit módját már 
1998-2002 között sem tartotta az akkori kormány célravezetőnek, ez 2010-
re sem változott. Most azonban radikálisabban módosítottak a tripartit 
struktúrán: nem bipartizmust alkottak belőle. Egy egészen érdekes mondhatni 
tetrapartit rendszert hoztak létre, amikor az OÉT-ből Nemzeti Gazdasági és 
Társadalmi Tanács (NGTT) vált. Az NGTT már nem megállapodásokat köt 
a kormánnyal, ahogy korábban az OÉT. Az NGTT már nem aláír, dönt vagy 
kezdeményez. Az újfajta érdekegyezetés már társadalmi párbeszéddé szelídült, 
az ágazati érdekegyeztetést erősítve. Az NGTT véleményez, konzultál és 
döntés-előkészítő szerepet kapott.  Mindezt törvénybe foglalták a kormány 
első évében, megoldva ezzel azt a problémát, hogy az érdekegyeztetés jogi 
szabályozásának hiánya már 1988 óta érezhető volt. 

 Azért kitekintés lehet csak az NGTT, mert ennyi idő elteltével még 
csak néhány következtetés vonható le a munkájából, így az érdekegyeztetési 
intézményrendszer változásáról. Azt tudni lehet már most, 2014 elején is, hogy 
öt oldal képviselteti magát a társadalmi párbeszéd tanácsában. A gazdasági, 
érdekképviseleti, civil, tudományos és felekezeti oldal magyarországi és 
határon túli képviselői foglalnak helyet az üléseken. A kormány viszont 
nem. Ezt azért is nagyon fontos látni, mert ez így már nem tripartizmus, 
és nem elkülönült makroszint. Az oldalak képviselői között vannak pl. 
azok a kamarák, akik a régebbi rendszerben a középszinten helyezkedtek 
el és tárgyaltak. Az éppen tárgyalt kérdésben illetékes miniszter részt vesz 
ugyan az NGTT ülésein, de ez nem segít a döntéshozatalnál. Nem csak a 
tripartizmus mint eszme miatt volt szükség ugyanis a kormány részvételére a 
rendszerváltás után, hanem azért is, mert a kormány mint oldal nagyon erős 
befolyással van a döntések meghozatalára, egyetértést tud kikényszeríteni, 
rendet tud tartani a tárgyalópartnerek között. Egyfajta egyensúlyi helyzetet 
tudott volna teremteni, ami fontos egy olyan tetrapartizmus esetén, ahol 
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legalább 30 ember ül egyszerre egy asztalnál és vitázik a minimálbérről vagy 
a foglalkoztatási irányelvekről. 

Összefoglalás

 Nehéz összefoglalni 20 év eseményeit egy ilyen, folyamatosan 
változó és megújuló intézményrendszerrel kapcsolatban. A leginkább 
célravezető az állandó újraértelmezés megértéséhez a táblázatos forma. Ladó-
Tóth (2000) vizsgálódását folytatva 1988-2010-ig mutatja be az 1. táblázat a 
magyarországi tripartit érdekegyeztetés csúcsintézményei feladatkörének és 
jogkörének radikális változásait a mai napig.   

Intézmény 
neve

OÉT ÉT OMT és GT NGTT

Működés 
ideje

1988-1990 és 
2002-2010

1990-1998 1998-2002 2010-

Feladatkör

Tárgyalásokat 
folytat; országos 
megállapodásokat 
köt egyes bér-
kérdésekben.

Tárgyalásokat 
folytat; országos 
megállapodásokat 
köt.

Konzultációt folytat 
a gazdasági, szociális 
és munkaügyi 
törvénytervezetekről.

OMT: országos 
szinten gyakorolja 
a munkaügyi 
kapcsolatokat; 
véleményt nyilvánít, 
konzultál a 
foglalkoztatáspolitikai, 
munkaerő-piaci 
koncepciókról
GT: gazdasági 
konzultáció

Konzultál, véleményezi a 
társadalom egészét érintő, 
általános gazdasági és 
társadalmi kérdéseket. 

Illetékesség

Bérmeghatározás, 
foglalkoztatási 
válságkezelés 
néhány eleme

Gazdaság- és 
szociálpolitika 
összes terülte 

OMT:munkaügyi 
érdekegyeztetés
GT: gazdasági 
konzultáció

Minimálbérmegállapodások, 
általános gazdaság-és 
társadalompolitikai témák 

Forrás: saját 
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AZ IGAZSÁGOS HÁBORÚ – 
KRITÉRIUMOK ÉS A 

KIVÉTEL LEHETŐSÉGE

Barna Benedek
Humán Tudományok Doktori Iskola, 

Debrecen, Magyarország

Absztrakt

Az a kérdés, hogy mikor lehet jogosnak, illetve igazságosnak nevezni egy 
háborút, régóta foglalkoztatja a filozófusokat. Több különböző szempontból 
lehet e témában vizsgálódni, de általában a súlypontot – úgy a filozófiában, mint 
a közgondolkodásban – a háború kirobbanásának oka jelenti. Egyes szerzők 
azonban felhívják rá a figyelmünket, hogy egy háború igazságosságának 
szempontjából ugyanennyire fontos a győzteseknek a harcokat követő 
viselkedése. Nem csak a háború igazságossága (jus ad bellum) számít ezek 
szerint, hanem az igazság háborút követő érvényesülése (jus post bellum). Sőt, 
talán utóbbi jelentősebb is, hiszen adott esetben a háború igazságosságának 
utólagos átértékeléséhez, megkérdőjelezéséhez vezethet.

Kulcsszavak: Michael Walzer, igazságos háború, önvédelem, agresszió, 
intervenció 

Bevezetés

Már az ókorban felmerült a kérdés, hogy milyen esetekben és hogyan 
szabad háborúzni. Az ószövetségi hagyomány kétféle háborút ismert: amit 
Isten parancsára vívnak, és ami „megtörténik”. Ugyanakkor a zsidók felfogása 
szerint mindkét esetben Isten akaratától függött a harcok kimenetele. Mikor 
Izrael népe Istent követte, győzött a háborúban, mikor nem, akkor őket 
győzték le (Firestone 2006, 956-957). Még a szembenálló felek létszáma 
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vagy ereje sem számított: „Kevesen is körülzárhatnak sokakat – felelte Júdás 
–, mert az égnek egyre megy, hogy sok vagy kevés által szerez-e szabadulást. 
A háborúban nem a sereg nagyságától függ a győzelem, hiszen a segítség az 
égből jön” (1 Mak 3,18-19). Amiben a megparancsolt háborúk mégis eltérnek 
az emberek saját akaratából indított harcoktól, az az, hogy az utóbbiban 
egyeseknek nem kell részt venni (lásd. MTörv 20,5-8), míg az előbbi esetben 
Izrael egész népének hadba kell vonulni (Firestone 2006, 959).

De míg „a hadviselés módjára vonatkozólag általános és örökérvényű 
törvényeket” olvashatunk az Ószövetségben, Isten „semmit sem szól a 
háborúindítás jogos okairól”. (Grotius 1973, 66). Az ókori morálfilozófia és 
a kora középkori keresztény teológia inkább afelől közelítette meg a kérdést, 
hogy egyáltalán szabad-e ölni. Az önvédelem jogos volta a görög-római 
szerzők körében elterjedt elképzelés volt. Az Ószövetség is elismerte a 
védekezés jogát: a Makkabeus-lázadás idején a felkelők még a szombati 
cselekvéstilalmat is megszegve fegyverrel megvédték magukat, mivel 
a túlélésüket elsődleges fontosságúnak tartották (1 Makk 2,39-41). 
Szent Tamás szerint, ha valakit megtámadnak, és támadóját megölve 
védi meg saját életét, akkor nem követett el bűnt, mivel a szándéka nem 
a gyilkolás, hanem saját életének megvédése volt  (Summa Theologiae 
II-II., q.64., a.7.).

Míg általánosan elfogadott volt az elképzelés, miszerint felsőbb 
hatalom irányítja a történelmet, nem volt értelme igazságos vagy 
igazságtalan háborúról beszélni. Egy nép leigázása például lehetett 
isteni büntetés (lásd. Jer 27). Hugo Grotius például A háború és béke 
jogáról című művében egyaránt jogtalannak tekinti a hódító céllal 
indított háborúkat, illetve a meghódítottaknak a saját felszabadulásuk 
céljából indított háborúkat – mondván, hogy nem a jogosság, hanem 
az isteni akarat dönti el, hogy ki kin uralkodik (Grotius 1973, 109-
111). Így tehát megállapíthatjuk, hogy valójában csak akkor van igazán 
értelme a háborúk igazságos voltára rákérdezni, hogyha az emberi 
történelem menetét az isteni akarattól függetlennek tekintjük. Onnantól 
kezdve merülhetett fel igazán a kérdés, mikor a deista és ateista 
történelemszemléletek teret nyertek, és az egyes államok polgárait 
önkormányozni képes (és arra jogosult) közösségeknek tekintették.
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Az igazságos háború elmélete

Elsősorban Michael Walzer Just and unjust wars című, 1977-
es könyvével fogok foglalkozni, melyet a szerző kizárólag ennek a 
témának szentelt. Walzer eredetileg a vietnámi háború kapcsán kezdett 
foglalkozni a témával, majd később a kétezres évek elején írt pár cikket 
a kérdésben az Irak és Afganisztán ellen indított amerikai háborúk 
kapcsán.

Mitől igazságos egy háború? Ezzel kapcsolatban, mint már 
utaltam rá, azon alapgondolat meghatározó, miszerint az államok 
függetlenek és szabadok kell legyenek belügyeik intézésében, és területi 
integritásukat nem szabad megsérteni. Tehát sem területszerzés, sem az 
ott fennálló államrend megdöntése céljából nem szabad megtámadni 
egy másik országot az igazságos háború elmélete értelmében (ezzel 
kapcsolatban John Stuart Millre hivatkozik Walzer). Hangsúlyozandó, 
hogy egy másik állam ügyeibe történő bárminemű beavatkozás, illetve 
az elfoglalására tett kísérletek egyaránt elítélendők, úgy a politikában, 
mint a filozófiában egyöntetűen agresszióról beszélnek mindegyik 
esetben. Az agresszió „az egyetlen bűn, amit az államok egymás ellen 
elkövethetnek” (Walzer 2006, 51).

Ebből viszont az következik, hogy a megtámadott államoknak 
joga van az agresszorokkal szembeni védekezésre. Tehát az önvédelem, 
ahogyan az egyes személyek, úgy az országok számára is megengedett – 
e tekintetben a filozófusok között többnyire egyetértés van. Ugyanakkor 
van egy olyan érvelés, miszerint bizonyos esetekben a megadás abból 
a morális megfontolásból helyesebb, hogy megakadályozza a sok 
életet követelő háborút (Walzer 2006, 68). Ezzel kapcsolatban érdemes 
Lengyelország és Csehszlovákia esetére gondolni: az előbbi ugyanúgy 
a náci Németország uralma alá került, de a fegyveres ellenállás miatt 
itt jelentős emberáldozatok voltak. A jogi paradigma tehát szembe 
kerülhet bizonyos morális megfontolásokkal.

Két speciális esete van az igazságos háborúnak: az egyik a 
megelőző háború, a másik az intervenció. Az előbbivel kapcsolatban 
komoly viták vannak, mivel sokan nem fogadják el a bűnelkövetést 
megelőző büntetés megengedhetőségét (sem morálisan, sem jogilag) 
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– másrészt pedig, mert rossz precedenst teremthet: ha egy ország 
megtehette, hogy megelőző háborút indít, mások is feljogosítva 
érezhetik magukat erre (Buchanan 2007, 128). Walzer ezzel szemben 
azt az elég realista érvet hozza fel, miszerint nem várható el egy 
ténylegesen és bizonyíthatóan agresszióval fenyegetett országtól, hogy 
megvárja, amíg lerohanják (Walzer 2006, 85). Szerinte egy fegyveres 
csapást nem csak egy tényleges támadás, de „elégséges” mértékű 
fenyegetés fennállása is legitimálhat (Walzer 2006, 81). Jeff McMahan 
pedig egyenesen azzal érvel, hogy valójában mindenfajta védekezés 
megelőző jellegű – a további károkozást igyekszünk megakadályozni 
vele –, így, ha a védekezést megengedjük, akkor a megelőző háborút 
is igazságosnak kell tekintenünk (Buchanan 2007, 126). Allen 
Bucahan ennél is tovább megy, és a megelőző támadást a „nagyobb 
rossz” elkerülését lehetővé tevő „morális szükségszerűségnek” tekinti 
(Buchanan 2007, 138). Tehát ebben az esetben szintén alapvetően a 
jogi és morális érvek szembenállásáról van szó.

Az intervencióval kapcsolatban ugyancsak viták vannak. Belső 
harcok (forradalmak, polgárháborúk) esetében a szuverenitás elve 
értelmében nem szabad beavatkozni egyik oldal megsegítésére sem. 
Hogyha azonban egy másik ország beavatkozik az egyik fél oldalán, 
akkor egy ellen-intervenció jogossá válik – ennek ugyanis a célja az 
„egyensúly” (illetve a korábbi erőviszonyok) visszaállítása, segítve 
az adott országban élők szuverenitása érvényesülését (Walzer 2006, 
97). Ha pedig egy országban népirtás folyik, akkor egyenesen morális 
kötelessége a többi országnak a beavatkozás, a tömeggyilkos rezsim 
megdöntése (Walzer 2006, 106). Ez az intervenció melletti érvelés 
erősen egybecseng John Rawlsnak azon tételével, miszerint az egyes 
népeknek a szabadságjogaik mellett egymással szembeni kötelességeik 
is vannak: az elfogadhatatlan körülmények közt élő embereknek 
segíteni kell a felettük uralkodó rezsim eltávolításában (Rawls 2001, 
37).

Walzer arra is felhívja a figyelmet, hogy egy igazságosan 
indított háború könnyen igazságtalanná válhat: egy önvédelemből 
indított háború (legyen védekező, avagy megelőző) az agresszor 
legyőzésével véget is ér (Walzer 2006, 110). A célja ugyanis a saját 
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jogok érvényesítése, illetve a büntetés. Amennyiben az adott ország 
területeket akar elvenni a legyőzött agresszortól, illetve bele akar 
szólni a háború után felálló politikai rendszer és vezetés kialakításába, 
akkor már ő válik agresszorrá – így utólag igazságtalanná válhat 
a háborúja. A legyőzött agresszort ugyanis a nemzetközi közösség 
részének, potenciális partnernek kell tekinteni (Walzer 2006, 116). Itt 
szintén érdemes Rawlst megemlíteni: ő külön felhívja rá a figyelmet, 
hogy a békekötők felelőssége, hogy olyan, a legyőzöttek számára 
is elfogadható békét teremtsenek, amely nem vezet később újabb 
háborúkhoz (Rawls 2001, 96). Walzer egyetlen kivételt ismer el e 
tekintetben: mégpedig a népirtó rezsimek esetét. Ha ezek ellen folyik 
háború, akkor a legyőzésük után a győztes országoknak segíteni illetve 
felügyelni kell a politikai újjáépítést. Emiatt például Walzer nem tartja 
igazságosnak, hogy a szövetségesek a világháború után Japánra egy 
nekik jobban megfelelő politikai rendszert erőltettek rá – de a náci 
Németország újjáépítésében való részvételt igazoltnak látja (Walzer 
2006, 113).

Ahogyan arra Walzer is utal, a háborúk kirobbanásának okai 
nem pontosan megállapíthatóak: egy országnak és hadseregének 
irányítása mindig kollektív, így számtalan különböző szándék 
meghúzódhat egy hadüzenet mögött. Ezen kívül az egyes katonák 
hadba vonulásának sincs feltétlenül köze a háború hivatalos céljához. 
De hogyha a háború kirobbanásának valódi oka nem pontosan 
meghatározható, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy sok esetben 
lehetetlen megállapítani, valóban jogosan, igaz ügyért szállt-e harcba 
egy ország. Ezért úgy vélem, hogy ami egy háború igazságosságának 
megítélése szempontjából igazán döntő jelentőségű lehet, az a háború 
utáni rendezés – hiszen az ténylegesen adott.

Az elmélet gyengeségei

Walzer a könyve jelentős részét a becsületes, visszafogott, 
szabályok között vívott háború, azaz a jus in bello kérdésének 
szenteli. Ezzel kapcsolatban nagyon sűrűn hivatkozik a katonáskodás 
hagyományaira is, amelyek azonban egyes esetekben ellenétesek a 
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morális megfontolásokkal: például az ostrom a katonai hagyományok 
szerint megengedett, ugyanakkor morálisan nehezen védhető az 
alkalmazása.

E kérdésben kénytelen beismerni Walzer, hogy az igazságos 
háború elméletéből – amely pusztán jogi és morális indoklást ad egy 
ország megtámadásához – nem következik kényszerítő erővel, hogy az 
adott háborút bármilyen szabályokat betartva, önmérsékletet tanúsítva 
kellene vívni. Az igazoltan indított háború és a „szabályosan” vívott 
háború logikailag teljesen függetlenek egymástól. Éppen az a háború 
nagy dilemmája, hogy vannak célok, amelyeket minden áron el kell 
érni, de sokszor ez az ár mégis túl nagynak tűnik. Walzer szavaival: 
„a jus ad bellum és a jus in bello dualizmusa a legproblematikusabb a 
háború morális realitását tekintve” (Walzer 2006, 21).

Éppen ebben rejlik az igazságos háború elméletének veszélye: 
egy igaz (vagy annak vélt) háborúban könnyen igazolhatóvá válik 
bármilyen fegyver bevetése (gondoljunk az atombombára!) a cél 
érdekében. Nem véletlenül mondják egyesek, hogy ha morális kérdések 
döntenek a háborúban, az sokkal veszélyesebb, mintha pusztán hűvös 
számítás és érdekek vezetnék a harcoló feleket.

Véleményem szerint az elméletnek az alapvető problémája 
az, hogy felváltva használnak benne jogi, haszonelvű, morális és 
realista (stratégiai) érveket és ellenérveket – melyeket véleményem 
szerint igazából nem lehet(ne) ütköztetni. Egy alapvetően a legalista 
paradigmára (szuverenitásra és területi integritásra) hivatkozó elmélet 
keretein belül furán és idegenül hat a morális érvelés. Márpedig ahogy 
fentebb láthattuk, az egyes kivételes esetekben éppen a morális érvelés 
kerekedett felül.

Ráadásul ott van az egész teória alapvető paradoxona is: az 
igazság győzelmét alapvetően nem fegyverrel kell(ene) kiharcolni. Az 
igazsággal kapcsolatos felfogásunk értelmében ugyanis éppenséggel 
nem az erősebb akaratának kell érvényesülni, mert minden embernek 
és népnek egyenlő jogai vannak. Walzer, akárcsak más szerzők, 
az igazságos háborúkat a jogokat érvényesíteni hivatott harcoknak 
tekinti, és a rendőrség munkájával való analógiáról ír (Walzer 2006, 
121). Csakhogy ez a hasonlat sántít: hiszen a rendőrség az egyes 
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emberek felett álló, (elvileg) objektív büntető állami szerv. A saját 
szuverenitásáért küzdő ország viszont nem valami felsőbb, államok 
feletti szervként lép fel, hanem önmaga képviseletében. Inkább 
hasonlít egy, a tolvaját üldöző emberhez. A nemzetközi jogot igazán 
érvényesíteni tudó szervezet nem létezik – az egyes országok pedig 
a világban „rendőri” munkát végezni nem tudnak, csak önbíráskodni.

Ezért aztán nagyon óvatosan kell kezelni az elméletet. Különösen 
a kivételes eseteknek a megengedhetősége figyelmeztet arra, hogy 
minden egyes szituációt külön, a saját helyén, önmagában kell elemezni 
és értelmezni. Nem lehet harcba vonulni azzal a felkiáltással, hogy 
„hasonló” helyzetben másik ország már indított igazságosnak tartott 
háborút – mivel minden eset egyedi elbírálást igényel. Az igazságos 
háború elmélete nem ürügy vagy kifogás, hanem éppen ellenkezőleg, 
szigorú kritérium kell, hogy legyen.

Walzer, a 2000-es évekre felgyűlt tapasztalatok ismeretében egy 
cikkében így ír: „Fontos, hogy ne ragadjunk le a védelmezésnél vagy 
a kritizálásnál – mivel az igazságos háború elmélete e kettőt egyszerre 
igényli. Ebben az értelemben az igazságos háború kifejezés olyan, 
mint a jó kormányzat: van egy mély és átható feszültség a főnév és 
a melléknév között, de nincs feltétlenül ellentmondás. Ha reformerek 
kerülnek hatalomra, és jobbá teszik a kormányzatot (mondjuk 
kevésbé korrupttá), képesnek kell lennünk észrevenni a javulást. De 
ha túl sokáig maradnak hatalmon, és elődeiket kezdik utánozni, akkor 
késznek kell lennünk a kritizálásukra. Az igazságos háború elmélete 
nem ürügy bármilyen háborúra, és nem is jelenti a háborúnak általában 
való tagadását. Folyamatos és részletes vizsgálódást, és immanens 
kritikát igényel” (Walzer 2002, 942).
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PANAITIOSZ ÉS A 
PAIDEIA MEGÚJÍTÁSA

Hendrik Nikoletta
ELTE-BTK, Budapest, Magyarország

Absztrakt

Tézisem, hogy Panaitiosz nevelő célzattal végezte el változtatásait a sztoiciz
mus addigi rendszerén. Első állításom, hogy Panaitiosz a korai sztoa elérhe
tetlen eszményképe, a bölcs helyett a hétköznapi emberre helyezi a hangsúlyt, 
aki folyamatosan megközelíti, de nem éri el szükségképpen a bölcsességet. 
Második állításom, hogy míg a korai sztoa a lelket egységesen racionálisnak 
képzelte el, addig Panaitiosz a lélek kettős természete mellett érvel. Harma
dik állításom, hogy Panaitiosz az erények korai sztoában megszokott definí
cióit olyan módon alakítja át, hogy mind a négy kardinális erény közösségi 
színezetet kap. Bemutatom, hogy mindhárom tény alapvetően járul hozzá a 
paideia megújításához.

Kulcsszavak: Panaitiosz, paideia, nevelés, sztoicizmus, hellenizmus.

I.

A hellenizmus1 hirtelen kinyíló horizonjának és sokszínűségének világa je
lentősen átalakította azt, ahogyan a filozófusok szerint az embernek élnie 
kell. A korai sztoa cinikus előzményekhez kapcsolódva az ember célját a 
külső körülményektől való függetlenségben jelölte meg. Vizsgálódásuk kö
zéppontjában az állt, hogy a társadalommal szemben miként tudja megőrizni 
integritását az ember filozófiai eszközökkel. Az ember közösségi aspektu
ának figyelmen kívül hagyása azt eredményezte, hogy a görög paideia ha
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gyománya egy időre megszakad. Panaitiosz, a középső sztoa megalapítója 
lesz majd az, aki feléleszti a paideia kérdését azáltal, hogy megfogalmaz egy 
másik választ a hellenizmus kora által felvetett kérdése. Panaitiosz ebben a 
zavarban visszahelyezte az egyént a közösségbe, akinek egyben jól használ
ható gyakorlati útmutatót is nyújtott.

Az előadásban a tézisem, hogy Panaitiosz nevelő célzattal végezte 
el változtatásait a sztoicizmus addigi rendszerén. Az előadásomban azt mu
tatom be, hogy egyrészt Panaitiosz milyen fő változtatásokat hajtott végre 
a korai sztoához képest, másrészt pedig hogy ezek a változtatások milyen 
szempontból tekinthetők nevelő célzatúnak. Fő forrásom Cicero De officiis 
című munkája. Panaitiosz nézeteinek rekonstruálásához a De officiis2 első két 
könyvére támaszkodtam. A mű M.T. Griffin és E.M. Atkins általi, legfrissebb 
angol fordítását és Andrew R. Dyck 1999-es kommentárját használtam.3  

Az előadásomban azt mutatom be, hogy egyrészt Panaitiosz milyen 
fő változtatásokat hajtott végre a korai sztoához képest, másrészt pedig hogy 
ezek a változtatások milyen szempontból tekinthetők nevelő célzatúnak. Az 
előadásban a bevezetés után három tételt vizsgálok meg. Az első állításom, 
hogy Panaitiosz a korai sztoa elérhetetlen eszményképe, a bölcs helyett a hét
köznapi emberre helyezi a hangsúlyt, aki folyamatosan megközelíti, de nem 
éri el szükségképpen a bölcsességet. A második állításom, hogy míg a korai 
sztoa a lelket egységesen racionálisnak képzelte el, addig Panaitiosz a lélek 
kettős természetére hívta fel a figyelmet, amelyben a léleknek csak egyik 
része ésszerű, a másik része, a hormé az ösztönt képviseli. A harmadik állítá
som, hogy Panaitiosz az erények korai sztoában megszokott definícióit olyan 
módon alakítja át, hogy mind a négy kardinális erény határozottan közösségi 
színezetet kap. 4

A rodoszi születésű Panaitiosz5 a kötelességekről szóló fő művét, a 
Peri tou kathékontoszt6 Kr.e. 141-139 környékén írta meg. Panaitiosz minden 
műve, 7  így ez is elveszett, így gondolataira más szerzők művein keresztül 
következtethetünk. Szerencsés tény, hogy Cicero De officiis művének első 
két könyvét szinte teljes egészében Panaitioszra alapozta.8 

II.

Az első állításom, hogy Panaitiosz a korai sztoa elérhetetlen eszményképe, 
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a bölcs helyett a hétköznapi embert teszi meg ideálként, aki folyamatosan 
megközelíti, de nem éri el szükségképpen a bölcsességet.

A korai sztoicizmus népszerűségéhez az a külső körülményektől való 
elvonatkoztatás járult hozzá, amely a sztoikus bölcset jellemezte. Az ósztoa 
ideálja ugyanis univerzálisan alkalmazható választ adott az átalakuló és zava
ros világban (Long 1998, 14–15). A bölcs jellemzője, hogy tökéletes erénnyel 
bír, teljesen mentes az érzelmektől és a külső javak egyáltalán nem befolyá
solják.  “A korai sztoikusok […] a legnagyobb mértékben meg vannak győ
ződve arról, hogy egyedül az ember belső erőforrása, az értelem szolgálhat a 
boldog és nyugodt élet alapjául. A városállam a háttérbe szorul, és ez az idők 
jele.” (Long 1998, 17)

Bár a zavartalan bölcs eszménye vonzó volt az elméletben, ám a gya
korlatban egyértelműen megvalósíthatatlannak bizonyult. Már csak azért is, 
mert a korai sztoa drasztikusan határozott volt az erénnyel ellentétes vétek 
fogalmával kapcsolatban: minden, ami nem tökéletesen erényes, az vétek. 
Nem léteznek tehát fokozatai az erényességnek és a vétkeknek.9 Egyértelmű, 
hogy gyakorlati szempontból ez a nézet nem hasznosítható, különösen akkor, 
ha figyelembe vesszük Panaitiosz azon nézetét, hogy nem ismer egyetlen böl
cset sem (Cic. Off. I. 46).10 A sztoikus bölcs ideáljával az a probléma, hogy 
annyira magasan van a mérce, hogy az alapján szinte képtelenség eldönteni, 
hogy mit tegyen az ember a mindennapi életben (Schields 2006, 254).11 “Em
berideálja nem a bölcs, hanem a bölcsességben folyvást előrehaladó ember 
(prokoptón), aki elméleti tudását nem a puszta elmélet, hanem a teoretiku
san átszellemített társadalmi gyakorlat végett műveli és használja.” (Steiger 
1983, 525). Ezzel Szókratésszel lesz mélyen rokon, ugyanis Szókratész is 
azt vallja, hogy a legnagyobb jó az ember számára az erénnyel való foglala
tosság naponta művelve, még akkor is, ha az ember feltehetőleg nem éri el 
a tökéletes erényesség állapotát. Ez a nagyon is gyakorlatias megközelítés 
teszi leginkább Panaitiosz filozófiáját a nevelés szempontjából kiemelkedő 
fontosságúvá.12 

A kötelességekről való alapgondolatok is a prokoptón és a bölcs meg
különböztetésére alapulnak. Ez azért fontos, mert Panaitiosz szerint nincs 
olyan területe az életnek, amely mentes lenne a kötelességektől, és az erény a 
kötelesség gyakorlásán, míg az erénytelenség a kötelességek elhanyagolásán 
múlik (Cic. Off. I.4)13 

Panaitiosz az antik polisz-polgári eszményt úgy finomította, hogy 
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sokkal nagyobb teret engedett az egyén és egyéni törekvések számára. El
ismerte, hogy az egyén életének a közösségtől függetlenül is van terepe, va
lamint sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonított a családnak és a háztartás
nak,14 valamint az ambícióknak, mint azt az antik polisz-polgár eszménye 
valaha is megengedte volna.15 

Úgy egyesítette tehát Panaitiosz a sztoikus bölcs eszményét az 
antik világ polisz-polgárának eszményével, hogy a bölcset a bölcsesség felé 
tökekvő emberré alakította, aki bár a közösség közös javáért cselekszik, de 
akinek már karakteresen egyéni személyisége és egyéni céljai is vannak.16

III.

A második állításom, hogy míg a korai sztoa a lelket egységesen racionális
nak képzelte el, addig Panaitiosz a lélek kettős természetére hívta fel a figyel
met, amelyben a léleknek csak egyik része ésszerű, a másik része, a hormé az 
ösztönt képviseli.

A korai sztoa képviselői úgy tartották, hogy a lélek egységes.17 Emi
att a lélekben nem alakulhat ki konfliktus. A korai sztoikusok azért tartották 
elfogadhatatlannak egy irracionális lélekrész létét, mert annak hajlamait is 
természetesnek kellene tekinteniük (Mohay 2010, 120). 18  

A lélek felépítése tehát kettős Panaitiosz szerint. Az egyik rész az 
ösztön, hormé, amely ide-oda rángatja az embert; a másik rész az értelem, 
amely megmutatja, hogy mit kell tennie és mit elkerülnie. Ezért az értelem 
parancsol, az ösztön pedig engedelmeskedik (Cic. Off. I.101). A lelket tehát 
ez a két irány mozgatja. Az értelem az igazság keresésével van elfoglalva, 
míg az ösztön készteti cselekvésre az embert (Cic. Off. I.132). 19 

A nevelő hatás Panaitiosz lélekkel kapcsolatos meglátásaival kapcso
latban kettős. Egyrészt Panaitiosz egyértelműen kimondja: bár létezik az ösz
tön, azt nem megszüntetni kell, hanem el kell érni, hogy az engedelmeskedjen 
az értelemnek. Másrészt Panaitiosz egyértelmű, jól használható, három lépés
ből álló módszerét adja annak, hogy miként kell az értelmet használni az élet 
legfontosabb területén, a kötelességek meghatározásakor. Az első lépésben 
meg kell vizsgálni, hogy mi az erényes; a második lépésben meg kell nézni, 
hogy mi a hasznos; a harmadik lépésben pedig számba kell venni, hogy van-e 
bizonytalanság a kettő viszonylatában, mert vannak olyan esetek, amikor az 
erényes látszólag20 ellent mond a hasznosnak (Cic. Off. I.9). 21 A harmadik 
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lépésre a válasz, hogy az erényes sosem mond ellent a hasznosnak (Cic. Off. 
II.10). Összefoglalásként kimondható, hogy az erény, amelyet kutatunk, tel
jesen a lélek erőfeszítéseitől és elmélkedésétől függ, tehát magától az érte
lemtől (Cic. Off. I.79),22 amelyet arra kell tanítani, hogy engedelmeskedjen 
neki az ösztön. 

IV.

A harmadik állításom, hogy Panaitiosz az erények korai sztoában megszokott 
definícióit olyan módon alakítja át, hogy mind a négy kardinális erény hatá
rozottan közösségi színezetet kap.23 

A négy kardinális erényt is másként határozta meg Panaitiosz, mint 
az ósztoa képviselői. A korai sztoában a négy kardinális erény az igazságos
ságot, a mértékletességet, a bölcsességet és a bátorságot foglalta magában. 
Panaitiosznál a négy kardinális erény közül három neve megegyezik, ezek az 
igazságosság, a mértékletesség és a bölcsesség. A bátorság helyett Panaitiosz 
a lélek nagyságát, a megalophükhiát teszi meg negyedik kardinális erénynek.

Az igazságosság Panaitiosz-féle definíciója két szabályból áll. Az 
első szerint senki se ártson másnak, amíg őt igazságtalansággal nem provo
kálják. A második szerint a közös javakat közösként, a magánjavakat pedig 
magántulajdonként kell kezelni (Cic. Off. I.20). Az igazságtalanságnak szin
tén két típusa van: egyrészt a károkozás, másrészt ha nem akadályozzuk meg 
valaki megkárosítását, pedig képesek lennénk rá (Cic. Off. I.23).24 Egyértel
műen látszik, hogy mind az igazságosság, mind az igazságtalanság meghatá
rozása a legmélyebb értelmében fonódik össze Panaitiosznál a közösséggel 
és a közösség javával. Ez alapján már el lehet dönteni az esetek többségében, 
hogy mi a kötelesség egy konkrét helyzetben. Amennyiben bizonytalan, hogy 
mi a helyes és helytelen cselekedet, akkor inkább jobb semmit sem tenni 
(Cic. Off. I.30).25 

A mértékletesség Panaitiosz szerint három részből áll. Egyrészt il
lendő módon kell használni az értelmet és értelmesen kell beszélni; másrészt 
előre megfontoltan kell cselekedni; harmadrészt pedig azt nézni mindenben, 
ami igaz (Cic. Off. I.93). A mértékletesség további három jellemzője Panaiti
osz szerint, hogy az ösztönnek engedelmeskednie kell az értelemnek; mindig 
tekintettel kell lenni az elérendő cél fontosságára és se több, se kevesebb 
erőfeszítést ennél nem szabad tenni; valamint folyamatosan szem előtt kell 
tartani az illendőséget. E három kritérium közül természetesen az első a leg
fontosabb (Cic. Off. I.141).
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A bölcsesség a tudásra irányuló, érdekmentes törekvés. Ez a meg
határozás különbözik a korai sztoától, akik a bölcsességnek tisztán morá
lis meghatározását adták (Long 1998, 269).26  A bölcsesség erényével bíró 
embert két szempont alapján határozza meg Panaitiosz. Az egyik szempont, 
hogy rendkívül jó annak felismerésében, hogy mi az igaz egy adott, konkrét 
helyzetben; a másik szempont pedig, hogy gyorsan és éleselméjűen képes 
érvelni (Cic. Off. 16). Panaitiosz szerint a bölcsesség a legalapvetőbb, mert 
ez minden emberi és isteni dolognak a tudása, amely magában foglalja az is
tenek és az emberek egymással való és egymás közti közösségéről való tudást 
is (Cic. Off. I.153).27

A bátorság helyét Panaitiosznál a megalophükhia fogalma veszi át, 
amely a lélek nagyságát jelenti. A bátorság a korai sztoikusok meghatározása 
szerint az az erény, amely a becsületesség nevében küzd (Cic. Off. I.62).28 A 
megalophükhia két dologban nyilvánul meg. Az első, hogy a külső javakat 
le kell nézni, másfelől pedig mindig az erényesre kell törekedni. A második 
megnyilvánulása a nagy tettek véghezvitele, amelyek hasznosak (Cic. Off. 
I.66).29 A megalophükhiának tehát van egy elméleti és egy gyakorlati része, 
amelyből az elméleti rész megegyezik a korai sztoa azonos nevű fogalmával, 
azonban a gyakorlati rész már Panaitiosz újítása (Mohay 2010, 79–80).30 

Nevelő hatása van Panaitiosz büntetésről és korrekcióról vallott né
zeteinek. Azt vallja ugyanis, hogy a büntetés célja mindig a korrekció, amely 
kiszabásánál mindig azt kell szem előtt tartani, ami a res publica számára 
hasznos (Cic. Off. I.88).31 Az erények újradefiniálása azon leginkább tartal
muk miatt nevelő hatású a közösség középpontba helyezése miatt, miközben 
az egyén maga nem veszik el; sőt, jól használható tanácsokkal gazdagodik 
az élet minden területére nézvést. Ahogy Cicero fogalmaz a De officiis leg
elején: a tanár a tudása alapján tanít, míg a város a példáján keresztül (Cic. 
Off. I.1). Panaitiosz ebben az értelemben is a sztoa egyik legnagyobb tanára 
volt, hiszen olyan tudást biztosított, amelynek nevelő hatása nem csak az an
tikvitásban volt kiemelkedően jelentős, hanem hatása egészen napjainkig tart 
(Dyck 1999, 39–49). 

V.

Az antikvitás összes filozófiai iskolája közül a sztoicizmus gyakorolta az 
egyik legnagyobb hatást a modern filozófiára. Cicero De officiis műve páratlan 
népszerűségnek örvedett korszakról korszakra, így Panaitiosz gondolatai a 
lehető legszélesebb körben elterjedtek. Bár vannak, akik a mű szerzősége 
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miatt tévesen Ciceronak tulajdonítják az új embereszmény megteremtését 
(Castle 1965, 135), ezt a feladatot mégis Panaitiosz végezte el. 

Az előadásomban bebizonyítottam, hogy Panaitiosz nevelő célzat
tal végezte el változtatásait a korai sztoa etikai rendszerén a bölcs helyett a 
prokoptón ideáljával, a lélekről kettősségéről vallott új nézeteivel és a négy 
kardinális erény újradefiniálásával. 
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(Endnotes)

1  A hellenizmus megfogalmazás J.G. Droysen német kutatótól szár
mazik, aki 1836-ban kiadott három kötetes művében, a Geschichte des Helle-
nismus című munkájában hívta így először ezt a korszakot (Bugh 2007, 1). A 
hellenizmus Kr.e. 323-tól Kr.e. 31-ig tartott. A korszak kezdetét közvetlenül 
megelőzően Nagy Sándor kiterjesztette birodalmának határait a teljes 
mediterráneumra. Bár politikailag nem bizonyult a terjeszkedés túl stabilnak, 
a görög kultúra és a közös, görög nyelv (koiné) terjedését nem lehetett megál
lítani. Az expanzió termékenyen hatott számos tudományterületre egyrészt a 
más kultúrákban megtalálható tudományos hagyományok, másrészt a szem
léletmód szélesedése és alakulása miatt. A résztudományok felvirágzása azt 
eredményezte, hogy a filozófia határozottabban körvonalazta saját vizsgáló
dásainak terepét.  (Long 1998, 13–14) Három fő filozófiai áramlat volt meg
határozó ebben a korszakban: az epikureizmus, a szkepticizmus és az ezek 
közül legnagyobb népszerűségre szert tett sztoicizmus. Szókratész szelleme 
ekkor még elevenen él, Platón és Arisztotelész munkássága kevésbé ismert A 
Max Pohlenz által szellemi mozgalomként jellemzett sztoicizmust a körülbe
lül Kr.e. 300-ban történt megalapításától fogva meglehetős többszínűség jel
lemezte, teret adva ezzel az alapvető elképzelések mellett az egyéni nézetek 
kibontakozásának. Erre utal az az egyszerű tény is, hogy míg a korszak má
sik nagy irányzatát a névadó Epikurosz után nevezték el, a sztoicizmus nem 
az alapító kitioni Zénón után kapta a nevét, hanem az athéni Tarka Csarnok 
(sztoa poikilé) után, ahol Zénón a beszélgetéseit folytatta (Sedley 2003, 164), 
(Long 1998, 143). A sztoicizmus hagyományosan három korszakra osztható. 
A korai sztoa az iskola kitioni Zénón által Kr. 300-ban történt megalapításától 
a Kr. e. 2. század végéig tartott. A középső sztoa két legkiemelkedőbb alakja 
Panaitiosz és Poszeidónosz. A késő sztoa, avagy római sztoa legfontosabb 
alakjai Seneca, Epiktétosz és Marcus Aurelius voltak. David Sedley öt kor
szakra osztja a sztoicizmust: az első generációra, a korai athéni korszakra, a 
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platonisztikus időszakra, a Kr.e. 1. századi decentralizációra és a római biro
dalmi korszakra. Ez a felosztás nem elterjedt (Sedley 2003, 7). A korai sztoa 
filozófusainak nézetei ettől az egyéni szabadságtól függetlenül nem voltak 
radikálisan különbözőek: az alapvető kérdésekben egyetértettek és kifejezet
ten büszkék voltak rá, hogy rendszerük egy átfogó egészet alkot. Panaitiosz 
lesz az első, aki már nem csak apró, egyéni módosításokat ad a sztoikus gon
dolatokhoz, hanem olyan jelentős újításokat hajt végre, amellyel új fejezetet 
nyit a sztoa történetében: Panaitiosszal kezdődik a középső sztoa korszaka. A 
középső sztoa bevezetéseként először Schmeckel határozta meg Panaitioszt. 
Bővebben: Schmekel, A. 1892. Die Philosophie der mittleren Stoa: in ihrem 
geschichtlichen Zusammenhange dargestellt. Berlin: Weidmann.

2  A mű három könyvből áll. Az elsőben Cicero azt a kérdést teszi fel, 
hogy mi az erényes (honestas), amelyet a négy kardinális erény leírásával 
válaszol meg. A második könyvben azt kérdezi, hogy mi a hasznos (utile). 
A harmadik könyv pedig olyan egyedi eseteket tárgyal, amelyek esetében 
az erényes és a hasznos látszólag összeütközésbe kerül. A harmadik könyv 
alapvető konklúziója az, hogy semmi sem lehet erényes, ami nem hasznos, 
és semmi sem lehet hasznos, ami nem erényes, mert egy erényes tett mindig 
hasznos és egy hasznos tett mindig erényes. A De officiis központi témája a 
res publica morálja, ahol egyrészt a család, a barátok és az ismerősök felé 
vannak kötelességei a polgárnak, másrészt pedig a köz szolgálata is kiemel
ten fontos feladat. A mű erkölcsi célja ugyanis a virágzó res publika és a mű 
keretét is ez adja. (Rowe and Schofield 2005, 506–508.) 

3  Felhasznált kiadás: Griffin, M.T. és E.M. Atkins, szerk. 1991. Cice-
ro. On Duties. Cambridge: CUP. Magyarul részfordítások és régi fordítások 
elérhetők csak, ezért használom az angol nyelvű kiadást. Az alábbi magyar 
kiadások érhetők el: (1) Cicero, M.T. 1857. A kötelességekről. Fordította Sza
lay László. Pest: Hartleben. (2) Cicero, M.T. 1885. A kötelességekről. Fordí
totta Csengeri János. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia. (3) Cicero, 
M.T. 1902–1908. A kötelességekről. Fordította Dávid István. Pozsony. (4) Az 
I. könyv fordítása: Balázs Gy., szerk. 1974. Marcus Tullius Cicero váloga-
tott művei. Budapest, Európa. Felhasznált fő kommentár: Dyck, A.R. 1999. A 
Commentary On Cicero, De officiis. Michigan: University of Michigan. Ulri
ch von Wilamowitz Moellendorff már 1932-ben szükségét érezte egy modern 
fordításnak, megfelelő kommentárral, mert a legfrissebb kommentárok 19. 
századból származtak C. F. Müllertől, O. Heinetől és H.A. Holdenitől. Az 
1932-es felhívást követően Max Pohlenz megjelentette Antikes Führertum: 
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Ciceco De officiis und das Lebesideal des Panaitios című könyvét, amely 
részletes kommentárt tartalmazott a De officiis első két könyvéhez és egy 
tanulmányt a harmadik könyvhöz. Olof Gigon azonban szellemesen megje
gyezte, hogy Pohlenz munkája inkább elriasztotta az érdeklődőket, semmint 
tanulmányozásra bátorította volna őket. Pohlenz után további kommentárok 
születtek, azonban egyik sem bizonyult elég átfogónak és egy modern kom
mentár kritériumainak megfelelőnek. S. Prete kommentárja az I. könyv kap
csán (1951), G. Schiassi kommentárja a II-III. könyvekhez (1954, 1967), M. 
Testard fordítása jegyzetekkel (1965-1970), K. Büchner német nyelvű fordí
tása (2. kiadás: 1974), az általam is felhasznált M.T. Griffin és E.M. Atkins 
angol nyelvű fordítása (1991), H. Ganermann német nyelvű fordítása (revi
diált kiadás: 1992), P. Cugusi kommentárja a II. könyvhöz (1994). A kiadá
sok teljes listájához lásd: Dyck 1999, xiii-xiv. Dyck célja, hogy a kommen
tár a szöveget magát hagyja érvényesülni és ennek megértését segítse elő. 
(Dyck  1999, ix-x) Közel 700 kéziratos változata maradt fenn a De officiis 
műnek, azonban csak egészen kevés használható az eredeti rekonstruálására. 
A kérdésről lásd: Dyck 1999, 52–56. 

4  Panaitiosz egyéb, fontos aspektusokban is más nézetet képviselt, 
mint a korai sztoa. Az előadás tárgyához ezek szorosan nem kapcsolódnak, 
ezért szerelnek lábjegyzetben. Az ósztoával ellentétben Panaitiosz elvetette 
az ekpürószisz állapotát, amely arra vonatkozik, hogy periodikusan minden 
dolog tűzzé válik. Ugyanígy elvetette az egymás utáni világciklusokban örö
kösen bekövetkező ugyanazon események koncepcióját is. Panaitiosz eluta
sította az asztrológusok jövőre vonatkozó jóslásait. A lélek halál utáni életét 
vagy tagadta vagy limitált idejűnek tartotta (Long 1998, 267–270).

5  Panaitiosz születési időpontjának Kr. e. 185-öt valószínűsíti Poh
lenz. Panaitiosz vagyonos családja politikai szerepet is játszott városukban. 
Tanulmányait Rodoszon kezdte, majd Kratész tanítványa lett. Athénban Ba
biloni Diogenész és Tarszoszi Antipatrosz előadásait látogatta. Minden bi
zonnyal hallgatta Karneadészt és Kritolaoszt is. Panaitiosz számára fő műve 
hozta meg az ismertséget, amelynek hatására Rómában Scipio Aemilianus 
házában vendégeskedett, akit elkísért egy két évig tartó keleti útjára is. A 
keleti út időpontja Kr. e. 140 és Kr. e. 138 között valószínűsíthető, az alábbi 
útvonallal: Egyiptom – Szíria – Pergamon – Rodosz – Hellász. Kr. e. 128-ban 
visszatért Athénba, ahol akkoriban Antipatrosz volt a sztoikus iskola vezető
je. Ekkor Panaitiosz bevezető kurzusokat tartott, majd halála után átvette az 
iskola vezetését. Panaitiosz ezt követően Athénban élt Kr. e. 110-ben vagy Kr. 
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e. 109-ben történt haláláig: a sztoikus iskola vezetője 109-ben már Mnészark
hosz  (Mohay 2010, 15–18).

6  Pohlenz szerint Panaitiosz a római közönségnek szánta a művét. 
Dyck szerint a mű eredeti görög nyelve azt sugallja, hogy a görögöknek szán
ta (Dyck 1999, 26). Mohayval értek egyet, aki szerint görög közönségnek 
írta Panaitiosz a művet, de szem előtt tartotta, hogy lesznek római olvasói is 
(Mohay 2010, 6). Véleményemet két érvre alapozom. Egyrészt akkoriban a 
görög nyelv, a koiné számított az univerzális nyelvnek, ezért pusztán a görög 
nyelv alapján nem jelenthető ki az, hogy görög volt a célközönség. Másrészt 
pedig Panaitiosz volt az első jelentős görög filozófus, aki hosszabb időt töltött 
Rómában: összesen több, mint egy évtizedet. Minden bizonnyal a rómaiak ta
nításának lehetősége motivációt jelentett ezen körülmények között Panaitiosz 
számára. Emellett nem lett volna oka, hogy miért korlátozná mondandóját 
kizárólag a görögök számára.

7  Panaitiosz írásainak listája Mohaynál olvasható. Öt mű biztosan Pa
naitiosz munkája: (a) a három kötetes kötelességekről írt Peri tou kathékon-
tosz, (b) az egyes filozófiai iskolákat,valamint filozófusok életét és tanításait 
bemutató Peri tón aireszeon, (c) a Peri eüthümiasz, (d) a Peri Szokratousz, 
(e) a Peri pronoiasz. Három mű pedig bizonytalan: (a) levél Tuberohoz a fáj
dalom elviseléséről, (b) Peri toliteiasz, (c) írás a politikai tisztségviselőkről 
(Mohay 2010, 20–21). Elképzelhető, hogy a Peri tou kathékontosz befeje
zetlen volt (Dyck 1999, 23). A Panaitioszhoz kapcsolódó fragmentumoknak 
két gyűjteménye létezik. (1) Alesse, F. szerk. 1997. Panezio di Rodi. Testi-
monianze. Nápoly: Bibliopolis. (2) Straaten, M. van. szerk.): Panaetii Rhodii 
fragmenta. Philosophia Antiqua 5, Brill, Leiden, 1962.

8  Cicero már túl volt 60. életévén és politikusként aktívan töltött éve
in, amikor filozófiai munkásságba kezdett, amelyre a hazájának tett szolgálat
ként tekintett. Elhatározása után rendkívül termékeny néhány év következett: 
Kr. e. 46-44 között több, mint 30 filozófiai művet írt (Sedley 2003, 193, 197). 
Az egy évvel a halála előtt, Kr. e. 44 végén befejezett De officiis legnagyobb 
hatású munkája, különleges abból a szempontból is, hogy elsősorban fiának, 
az akkor Athénban tanuló Marcusnak írja. Formája is ennek megfelelő: nem 
dialógus, hanem levél (Griffin és Atkins 2005, 505–506). Cicero némileg le
rövidítette Panaitiosz művét. A rövidítés mindazonáltal valószínűleg nem túl 
jelentős, mert 3 könyvből álló Peri tou kathékontost tartalmát a De officiis 
első 2 könyvében mutatja be Cicero. Minden bizonnyal Panaitiosz görög pél
dái kerültek ki legnagyobb részt a De officiisből, amit Cicero saját példáival 
helyettesített a 3. könyvben (Dyck 1999, 28). A művel Ciceronak kettős célja 
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volt: egyrészt fiának szánta útmutatásként, másrészt Cicero erkölcsi megerő
sítésként is fordult Panaitiosz közösséget előtérbe helyező gondolataihoz a 
római belső harcok közepette (Long 1998, 193). A hellenizmus görög és ró
mai periódusának egyik fontos különbsége, hogy míg a görög filozófusok el
sősorban tanárok voltak, a rómaiak elsősorban jelentős politikai figurák (Sed
ley 2003, 151). Részben ez is hozzájárult ahhoz, hogy a római filozófiában 
hangsúlyosabban megjelenik a közösség kérdése. A kezdő lökést mégis egy 
görög polgár, Panaitiosz adta meg. Éppen ez utóbbi volt az oka, hogy Panai
tiosz gondolataira támaszkodott. Panaitiosz volt ugyanis az, aki a kora sztoa 
eszményét, a külső javaktól való függetlenségben élő, emiatt boldog bölcset 
alakította át úgy, hogy visszahelyezte őt egy ideális világból a valóságba.

9  Lásd két szöveghelyen is: Long 1998, 270–271 és D.L. VII. 127.

10  “Minthogy olyan emberekkel élünk együtt, akik nem is tökéletesek, 
nem is kifejezetten okosak, hanem olyanokkal, akikben jó, ha megtalálható 
az erény némi nyoma, úgy gondolom, hogy azt is meg kell értenünk, hogy 
mindenkivel törődnünk kell, akiben az erény bizonyos jele mutatkozik.” (Cic. 
Off. I.46), (Balázs 1974, 273).

11  Erre Seneca mutat rá találóan egy anekdotával: “Úgy gondolom, 
hogy Panaitiosz igen helyes választ adott egy ifjúnak, aki azt kérdezte tőle, 
lehet-e szerelmes a bölcs: “Később majd meglátjuk, mi a helyzet a bölccsel e 
tekintetben. Neked azonban és nekem, akik messze nem vagyunk bölcsek, azt 
kell elkerülnünk, hogy zavaros, tehetetlenségre kárhoztató, másnak teljesen 
kiszolgáltatott, önmaga számára hitvány dologba keveredjünk.” (Long 1998, 
272).

12  Mindez módszertanilag is fontos, hiszen a korai sztoikusok nem 
méltatták azt, aki az erényhez vezető úton halad, azonban Panaitiosz elfogad 
egy erényhez hasonló állapotot is (Long 1998, 270).

13  A terület, ahol a prokoptón és a bölcs fokozata szembetűnő, a kathé-
kon  és katorthóma megkülönböztése. A kathékon egy középúton elhelyez
kedő kötelesség, amelyet a prokoptón legjobb tudása szerint tesz, az emberi 
természetnek megfelelően. A katorthóma ezzel szemben a teljesen erényes, 
kötelességből adódó tett, amely ilyen módon csak a bölcs által véghezvihető, 
hiszen csak a bölcs teljesen erényes (Cic. Off. I.8). 

14  A barátság és a polisz játszott szerepet elsősorban az antik polgár 
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ideáljánál. Panaitiosz gondolatai is hasonlók, azonban a család és a háztar
tás már hangsúlyosabbak: „Drágák nekünk szüleink, drágák gyermekeink, 
rokonaink, barátaink, de a haza egyedül foglalja magába mindazt, ami a leg
szentebb számunkra.” (Cic. Off. I. 57), (Balázs 1974, 276). Az alábbi sorrend 
állítható fel a kötelességek szempontjából: első az országunk és a szüleink, a 
második a gyermekeink és a teljes háztartásunk, a harmadik pedig az egyéb 
kapcsolataink (Cic. Off. I.58). Vannak olyan kötelességeink, amelyekkel job
ban tartozunk az egyik csoport tagjainak, mint a másik csoport tagjainak. 
Aratáskor érdemes előbb segíteni a szomszédnak, mint a barátnak, viszont a 
bíróságon inkább a barát védelmére kell kelni, mint a szomszédéra (Cic. Off. 
I.59).

15  Ennek egyik bizonyítéka az emberi természettel kapcsolatos tipo
lógiája. Bevezetésként azt jelenti ki, hogy nem hagyhatjuk figyelmen kívül 
saját, rank jellemző emberi természetünket. Ezután következik a tipológia.  
Panaitiosz szerint ugyanis négyféle hajlamunk van: az első az általános em
beri természet; a második a saját, egyéni képességek; a harmadik a véletlen 
vagy a körülmények adta szerep; a negyedik pedig az, amelyet az ember sa
ját magának választ (Cic. Off. I.111–115). Panaitiosz ezután hangsúlyozza 
a saját választás fontosságát annak tekintetében, hogy az ember milyen éle
tet szeretne. Panaitiosz kijelenti, hogy ez rendkívül ritka jelenség, de amikor 
előfordul, akkor azok körében, akik vagy kiemelkedő intellektuális képessé
gekkel rendelkeznek, vagy ragyogó oktatásban részesültek, vagy mindkettő 
(Cic. Off. I.119).  “Úgy kell cselekednünk, hogy magatartásunk összhangban 
legyen az általában vett emberi természettel és saját egyedi természetünkkel.” 
(Long 1998,  273).

16  Max Pohlenz szerint Panaitiosz egy vezető ideálját teremtette meg. 
Andrew R. Dyck értelmezése szerint Panaitiosz ideálja szélesebb körű. Etikai 
rendszerének a célja egy harmonikus társadalmi rend megteremtése, amely
ben az emberek mint emberi lények valósíthatják meg önmagukat. A vita ac-
tiva az a szerep, amelyben az ember beteljesítheti lehetőségeit, és ez az, amely 
megteremti a lehetőséget másoknak, hogy ők is ugyanezt tegyék (Dyck 1999, 
24). Panaitiosz emellett értékelte a vita contemplativa értékrendjét is, és cso
dálta a bölcs ideálját, de ettől függetlenül úgy látta, hogy az emberek számára 
a vita activa a megvalósítható (Dyck 1999, 25). A filozófusok életmódjának 
méltatásához lásd: Cic. Off. I.71–72. Véleményem szerint Pohlenz és Dyck 
véleménye nem ütközik: Panaitiosz mind a vezetői réteget, mind az átlag
polgárokat megszólítja. Ezt támasztja alá, hogy Cicero több helyen külön 
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hangsúlyozza, amikor a tisztséget viselőkre vonatkozó külön kötelességekről 
beszél. Lásd: Cic. Off. I.85. és Cic. Off. I.124. További bizonyíték, hogy Pa
naitiosz nem egy kiválasztott, felső rétegnek szánta a gondolatait, hogy Cice
ro megjegyzi, hogy népszerű és ismert nyelvezetet használt (Cic. Off. II.35). 
Az átlagpolgárok Panaitiosz-féle eszménye nélkül ugyanis az ideális vezető 
mit sem érne, és ez fordítva is igaz. A Panaitiosz által elképzelt közösség 
eszménye feltételezi, hogy minden tagja, a vezetőt is beleértve, ugyanazon az 
ügyön, önmaguk és a közösség folyamatos jobbításán ténykedjen.

17  A korai sztoa egyik legfontosabb filozófusa, Khrüszipposz szerint az 
ösztön az értelem egyik funkciója. Egyúttal arra is utal, a többi korai sztoa 
képviselőjétől némileg eltérően, hogy esetleg különálló dolgot ért alatta. 
(Long 1998, 269). Lásd még: Szoboszlai-Kiss 2009, 96–99. Szoboszlai-Kiss 
itt Galénos De Placitis Hippocratis et Platonis V. két szöveghelyét idézi, ahol 
bemutatja, hogy Poszeidóniosz, Panaitioszhoz hasonlóan, Krüszipposszal el
lentétesen, Platón és Arisztotelész gondolataihoz hasonlatosan nem egysé
gesnek képzeli el a lelket.

18  Diogenész Laertiosznál olvasható, hogy Zénón szerint az érzel
mek és az ösztön irracionálisak, természellenes mozgásai a léleknek. (D. L. 
VII.110.)

19  Fontos, hogy Panaitiosz teret enged az ösztönnek: lehet viccelni és 
játszani. Arra kell odafigyelni, hogy ezek hagyjank megfelelő időt a komoly 
dolgokra; nem vigye őket az ember túlzásba; valamint legyen összeegyeztet
hető az erényes cselekedetekkel (Cic. Off. I.103.) A testi örömöket szintén 
nem utasítja el Panaitiosz, ezeknek helye van az ember életében (Cic. Off. 
I.106). Egyértelműen kijelenti viszont, hogy a test erőfeszítéseinél sokkal 
fontosabbak a lélek erőfeszítései (Cic. Off. II.46). A lélek kettős felépítéséből 
és az ösztönt nem megszüntetni akaró gondolatokból egyértelműen kivilág
lik, hogy Panaitiosz nem fogadja el a korai sztoa bölcsét jellemző apatheia 
ideálját. Az érzelem-mentességet az átlagember nem tudja megvalósítani, így 
erre nem is kell törekedni. A másik megengedő aspektus, hogy míg a korai 
sztoa egyértelműen elvetette a külső javakat azon az alapon, hogy a bölcsnek 
függetlennek kell lennie tőlük, addig Panaitiosz szerint megvan a külső javak 
szerepe az ember életében, ezek nem közömbösek. “A legalapvetőbb sztoi
kus nézettel szállt szembe, amikor azt állította, hogy az erény önmagában 
nem elegendő a boldogsághoz, hanem külső javakra, egészségre, erőre és va
gyonra is szükség van, és csak akkor kell lemondanunk ezekről, ha az erény
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nyel ellentétes a megszerzésük.” (Mohay 2010, 22). Az erény boldogsághoz 
való elégséges voltáról és Panaitiosz ezzel ellentétes véleményéről lásd: D.L. 
VII.128. Azt azonban határozottan állítja Panaitiosz, hogy az értelemnek kell 
a fő és irányító szerepet játszania, és a külső javak helyett az erényességre 
kell törekednie.

20  Panaitiosz szerint ez a látszólagos ellentmondásosság a legrombo
lóbb (Cic. Off. II.9).

21  Cicero ezt kiegészíti nagy örömmel azzal a jogos megfigyeléssel, 
amellyel minden bizonnyal Panaitiosz is egyetértett volna, hogy ehhez még 
két lépés kell alkalmazni. Meg kell vizsgálni egyrészt, hogy amikor több le
hetséges erényes cselekedet van, akkor melyik az erényesebb. Másrészt pedig 
amikor több lehetséges hasznos cselekedet van, akkor melyik a hasznosabb 
(Cic. Off. I.10). Cicero saját felfedezése felett érzett örömét bizonyítja, hogy 
a De officiis több helyén újra kihangsúlyozza, hogy Panaitiosz ezt az extra két 
lépést nem vette észre (Cic. Off. I.161 és Cic.Off II.88). 

22  Cicero ugyanezen a szöveghelyen hozzátesz egy eddig nem említett 
aspektust: az értelem nem csak a hormét képes irányítása alá vonni, hanem 
a testet is. A testet azért kell edzeni, hogy az is tudjon engedelmeskedni az 
értelemnek. 

23  “A sztoikusok szerint mindaz, ami a földön születik, az ember hasz
nára van teremtve, az ember pedig az emberért jön a világra, hogy egyik a 
másiknak kölcsönösen hasznára legyen. Ebben a természetet kell vezetőként 
követnünk, a közös érdeket kell a középpontba állítanunk kölcsönös jószol
gálatokkal, adva és kapva, tudásunkkal és fáradozásunkkal fűzve szorosabbra 
képességeink szerint a köteléket, amelyek egyesítik az emberi társadalmat.” 
(Cic. Off. I.22),  (Balázs 1974, 265–266). “Cicero műve, a De officiis [A kö
telességekről] Panaitiosz munkáján alapul,  és olyan életvezetési szabályok 
készletét kínálja, amelyeket az etika “második legjobb” rendszerének nevez, 
s amelyeket abból a célból alkottak meg, hogy iránymutatót adjon azon szá
mára, akik az ideális sztoikus értelemben még nem számítanak bölcsnek és 
morálisan jónak.” (Long 1998, 150). “Panaitiosz olyan módon értelmezi újra 
az erényeket, hogy mindegyiknek a közösségi vonatkozását hangsúlyozza ki: 
a közösségért tevékenykedve és annak segítségét igénybe véve lehet csak az 
erényeket […] megvalósítani. Ez azt is jelenti, hogy az egyes ember az életé
nek a célját, a boldogságot (az erények szerinti életet) csak a közösség, még
hozzá a politikai közösség […] tagjaként valósíthatja meg.”  (Mohay 2010, 
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55). A közösség hangsúlyos szerepe és az “etika második legjobb rendszere” 
megfogalmazás tökéletesen összefoglalja átfogóan azokat a változtatásokat, 
amelyeket Panaitiosz a négy kardinális erény kapcsán hajtott végre. 

24  Lényeges, hogy az igazságtalanságot szándékosan vagy akaratán kí
vül követette el (Cic. Off. I.27).

25  Ez arra a kora sztoikus gondolatra vezethető vissza, miszerint az 
igaz képzetet jóvá kell hagyni, a hamisat pedig el kell utasítani. Amikor nem 
lehet dönteni, akkor fel kell függeszteni az ítélelet. Az ítéletfelfüggesztés, az 
epokhé a korai sztoa egyik központi fogalma (Algra et al. 1999, 324–326).

26  A bölcsesség a szophia, míg a phronézisz az arra való jó ráérzést 
jelenti, hogy egy dologra törekedni érdemes vagy elkerülni azt (Cic. Off. I. 
153).

27  Panaitiosz kevés helyen beszél az ember metafizikai vonatkozásáról, 
és ez a kevés szöveghelyek egyike. “Tanítása középpontjában az ember áll, 
akit Panaitiosz társadalmi, nem pedig metafizikai vonatkozásában vizsgál.” 
(Steiger 1983, 525).

28  A vakmerőség ezzel szemben az, amikor valaki önző érdekektől ve
zérelve kész a veszélyekkel szembenézni a közös előny helyett. Vö. Platón: 
Menexenosz 246c (Griffin és Atkins 1991, 26).

29  Nem konzisztens, ha az az ember, akit nem rémítenek meg a ve
szélyek, nem tud ellenállni a vágyak csábításának, így a gyönyöröktől, va
lamint a pénzre való vágyakozástól is tartózkodni érdemes (Cic. Off. I.68). 
“A megalophükhia leginkább két dologban nyilvánul meg: egyrészt a külső 
javak megvetésében, ha az ember meg van arról győződve, hogy az erkölcsi 
jón kívül semmit sem szabad csodálnia és kívánnia, és nem hajolhat meg 
sem ember, sem szenvedély, sem a szerencse előtt. Másrészt, aki ezzel az 
erénnyel bír, az nagy és igen hasznos tetteket hajt végre, melyek rendkívül 
nehezek, és hatalmas erőfeszítéssel, valamint az élet és az élethez szükséges 
dolgok veszélyeztetésével járnak. E két dolog közül az utóbbiban van ennek 
az erénynek a dísze, nagyszerűsége, sőt hasznossága, az elsőben pedig az az 
ok, mely megalophükhisszé tesz.” (Cic. Off. I. 66-67), (Mohay 2010, 78-79).

30  Mohay Max Pohlenz 1934-es könyvére hivatkozik. Pohlenz, M. 
1934. Antikes Führertum. Cicero De officiis und das Lebensideal des Pa
naitios, Lipcse: Teubner. Ezen a szöveghelyen Mohay megjegyzi, hogy a 
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megaphükhia elméleti része megegyezik a korai sztoa annak tudása, hogy az 
ember egyedüli valódi java az erény. A gyakorlati rész pedig az újdonság: a 
közösség érdekében végrehajtott nagy tetteket jeleni. A megalophükhiát két 
módon korlátozza Panaitiosz. Egyrészt elítéli a tekintély utáni túlzott vágyat, 
másrészt a tekintélyt összkapcsolja az igazságossággal. Diogenész Laertiosz
nál olvasható eredeti helyen a teoretikus és a praktikus erény elkülönítése Pa
naitiosznál. D.L. VII.92. A lélek nagysága Panaitiosz szerint veszélyhelyzet 
közepette fedi fel magát (Cic. Off. I.62). A nagy tettek végrehajtásához ter
mészetesen a klasszikus értelemben vett bátorságra is szükség van, azonban 
nem szabad értelmetlenül kockázatnak kitennie magát az embernek. Amikor 
viszont van értelme kockázatot vállalni, akkor azt inkább a közös, semmint a 
saját érdek vezérelje (Cic. Off. I.83).

31  Cicero ugyanitt megjegyzi a fentiekkel összhangban, hogy büntetés
nél mindig úgy kell eljárni, hogy az sose legyen sértő, és a büntetést végre
hajtó ne cselekedjen haragból (Cic. Off. I.88).
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SAJTÓPEREK ÉRVELÉSTECHNIKAI 
VIZSGÁLATA, AVAGY 

TALÁLKOZIK-E A 
BÍRÓI GYAKORLAT AZ 

ARGUMENTÁCIÓELMÉLETTEL?

Grünczeisz Kata
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és 
Társadalomtudományi Kar, Tudományfilozófia és Tudománytörténet 

Doktori Iskola, Budapest, Magyarország

Absztrakt

A tárgyalóterembe kalauzolom az olvasót, hogy az argumentatív cikket, 
az alperes-felperes érvelését, valamint a verdiktet az érveléstechnika 
apparátusával vizsgáljam. Képes lehet-e a sajtó arra, hogy minimalizálja 
a sajtóperek bekövetkeztét, és ha perre kerül a sor, maximalizálja 
győzelmi esélyét?

Egy tényfeltáró cikk érvelési térképe megmutatja az érvelési hibákat 
és szemlélteti a perbe fogott állításokat. A hibák támadási felületet 
jelentenek a bíróságon, bizonyításukba a sajtószerv legtöbbször 
belebukik. Rámutatok, mi az implicit és irreleváns premisszák 
jelentősége, továbbá miként lehetséges egy aszimmetrikus vitahelyzet 
szimmetrikussá fordítása. 
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Kutatásom egy olyan újságíró-centrikus módszertan létrejöttét 
ígéri, amely inspirálja az érveléstechnikát, a jogtudományt, a 
kommunikációtudományt és a tényfeltáró újságírást. 

Kulcsszavak: érveléstechnika, sajtóper, bírói ítélet, érvelési térkép, 
érvelési hiba

Bevezetés

A tárgyalóteremben alperesként – rosszabb esetben vádlottként1 – 
megjelenni a legkevésbé sem örömteli esemény a sajtó életében, 
ráadásul a sajtóperek számottevő plusz munkát és megfeszített tempót 
követelnek a szerkesztőségektől2. Míg a győztes perek növelik a 
médium szavahihetőségét, addig az elmarasztaló ítéletek csökkentik 
hitelességét, nem beszélve az anyagi deficitről, amely – személyiségi 
jogi per esetében – a milliós nagyságrendet is elérheti. Az újságírónak 
számolnia kell azzal, hogy sosem egy célközönsége van: az izgalomra 
éhes olvasó mellett minden leütését a jog lesi, amelynek képviselője – 
a bíró – nemcsak olvassa, de szigorúan vizsgálja is a cikk állításait az 
eléje tárt bizonyítékok fényében. 
 A sajtóperek a törvényszéki tárgyalás vitatípusába3 sorolhatóak: 
lefolyásuk szigorúan szabályozott, a vitatkozó és egymással rivalizáló 
felek feladata világos, a vita eredményét pedig egy harmadik 
semleges fél (bíró) értékeli. Érveléstechnikai vizsgálatom során mind 
a tényfeltáró sajtóközleményt, mind a bírói ítéletet argumentatív 
szövegként kezeltem, a bírósági tárgyalást pedig vitaként értelmeztem. 
Különösen izgalmasnak ígérkezik a téma, ha figyelembe vesszük, hogy 
jelen jogvitákban az alperes a negyedik hatalmi ág képviselője4, így 

1  Három típusú sajtóper van: sajtó-helyreigazítási per, sajtó-személyiségijogi per és 
sajtóbüntetőjogi per; utóbbiban az újságíró vádlottként áll a bíróság előtt. 
2  A sajtó-helyreigazítási pert soron kívül tárgyalják és a bíróság lehetőség szerint egy 
tárgyaláson dönt a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján.
3  A vita konfliktus szituáció, amelyben nézetek, álláspontok, érdekek és érzelmek 
ütköznek (Zemplén 2004). Ideál-típusait a szituáció domináns konfliktusa határozza meg, 
így beszélhetünk: veszekedésről, törvényszéki tárgyalásról, racionális vitáról, tényfeltáró/
tudományos vitáról és tárgyalásról.
4  Montesquieu A törvények szelleméről (1748) írott könyvében határozza meg a 
három hatalmi ágat (törvényhozó, végrehajtó, igazságszolgáltató). Bár azóta újabbak születtek 
(alkotmánybíróság, adatvédelmi biztos intézménye), ma is »negyedik hatalomként« emlegetik 
a sajtót és a médiát, amely a másik hármat számoltatja be. (Bajomi Lázár Péter 2004).
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ha egy sajtóközleménynek jogkövetkezménye lesz, két hatalmi ág 
konfrontálódik, ahol az egyik hatalmi ág (igazságszolgáltatás) bírálja a 
másik hatalmi ág (sajtó) tevékenységét. 

Speciális érvelési helyzetek a sajtóperekben

A vitatott sajtóközlemények általában sajtó-helyreigazítási eljárást 
vagy sajtó-helyreigazítási pert és/vagy sajtó-személyiségi jogi pert 
vonnak maguk után5. Érveléstechnikai szempontból a bizonyítási 
szituáció elemzése érdekes, amelyben a felek a bizonyítás kényszerével 
játsszanak.

A sajtóközlemény jogkövetkezményei

Amikor a sajtó felelősségéről van szó, különböző jogágak – polgári 
és büntetőjogi – keverednek. A fogalmak tisztázása különösen fontos, 
mivel a szakirodalom ezidáig nem definiálta a sajtóper fogalmát, ezért 
használata számos félreértést eredményezett. A sajtószerv négy különböző 
jogkövetkezménnyel6 számolhat: sajtó-helyreigazítási eljárással, sajtó-
helyreigazítási perrel, sajtó-személyiségijogi perrel és sajtóbüntetőjogi perrel 
– melyeket a bírósági szakaszba érvén sajtóperként definiálok. 

De miért is indítanak sajtópereket? A sajtó-helyraigazítási perek 
legfőbb funkciója a valótlanság leleplezése7 és a helyreigazító közlemény 
közlése, de emellett ugyanekkora szerepet játszhat, hogy egy nem vagyoni 
kártérítési – azaz sajtó-személyiségijogi – pert készítsenek vele elő, valamint, 
hogy korrupciót, bűncselekményt, illetve további negatív megítélésű eseményt 
eltusoljanak a cikk mellékes részleteinek helyreigazításával8 (Tattay, 2007). 

5  Büntetőjogi pert (rágalmazás és becsületsértés okán) ritkán indítanak újságírók 
ellen; ettől függetlenül a jövőben részletesen foglalkozom velük. 
6  2011 óta a korábbi Ptk. 79. §-a helyett a sajtó-helyreigazítás intézményét A 
sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 
(Smtv.) és a 2010. évi CLXXXV. törvény A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 
(Mttv.) szabályozza. A polgári perrendtartás, így a sajtó-helyreigazítási per és sajtó-
személyiségi jogi per szabályai nem változtak és érvényesek maradtak a Legfelsőbb Bíróság 
Kollégiumának állásfoglalásai (PK 12, 13, 14, 15) is. 
7  Helyreigazítást három okból lehet kérni: valótlan tény közlése, valótlan tény 
híresztelése és valós tény hamis színben feltüntetése.
8   Ez utóbbit – mint arra Pribula (2012, 2) felhívja a figyelmet – a jogalkalmazó a 
jogértelmezés fejlődésén át igyekezett visszaszorítani többek között azzal, hogy a közlemény 
egésze szempontjából lényegtelen közlések esetében kizárta a helyreigazítást (PK 12).
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Áthárítható-e a bizonyítás kényszere?

A sajtó-helyreigazítási perben fordított a bizonyítási eljárás, azaz nem 
a felperesnek, hanem az alperesnek (szerkesztőségnek/újságírónak) 
kell bizonyítania, hogy a leírt tények megfelelnek a valóságnak. A 
bizonyítási teher megfordításával a törvényhozó rá akarja kényszeríteni 
az újságírót, hogy csak olyan tényeket közöljön, amelyeknek a 
valódiságáról meggyőződött (Kengyel, 2012). Nézzük mindezt 
az érveléselmélet szemszögéből. A sajtó-helyreigazítási perben 
aszimmetrikus vitahelyzet áll elő, állító és szkeptikus vitája, amelyben az 
állítást tevő sajtószerv a protagonista, a felperes pedig az antagonista. 
A bizonyítás kényszere az állító félre hárul, tehát a felperesnek nem 
kell bizonyítania igazát; győzelméhez elég, ha az alperes nem tudja 
alátámasztani saját állítását. Az aszimmetrikus vitahelyzet nem kedvez 
az alperesnek, hiszen nem lehet a két oldal érveit összehasonlítani, 
szemben a szimmetrikus vitahelyzettel, amikor két fél, két egymásnak 
legalább részben ellentmondó állítást szegez egymásnak, így azonos 
esélyük van igazuk bizonyítására. 

Az előnytelen vitahelyzet azonban három esetben megfordítható. 
Ha ugyanis a felperes a valótlan tények feltüntetése mellett a valós 
tényeket is fel kívánja tüntetni a helyreigazító közleményben, akkor 
bizonyítékokat kell hoznia. A második kázusban szintén a felperes 
fordítja meg a vita helyzetét azzal, hogy bizonyítékot nyújt be a 
tárgyalásra – például azért, hogy jobban alátámassza saját igazát. A 
harmadik eset9 akkor áll elő, ha az alperes felkéri a bíróságot a felperes 
által sérelmezett állítások relevancia vizsgálatára10, azaz vitatja, hogy a 
sérelmezett állítás valóban lényeges a cikk egészének szempontjából. 
Ekkor a bírónak mind a felperes, mind az alperes szempontjából 
meg kell vizsgálnia a kérdés relevanciáját, azaz a szimmetrikus 
vita szabályai szerint fog dönteni. Ez történt a Tokaji borcsaták 
sajtóperében (Drescher 2009), ahol az Élet és Irodalom a perbe fogott 
állítás relevanciáját vitatta, így mindkét fél érveket hozott fel amellett, 
hogy a szóban forgó taggyűlés megtörténte releváns vagy irreveláns  a 

9  A bizonyítás kényszerét a relevancia szintjén megfordító sajtópereket és az 
alkalmazható stratégiákat Drescher Szilvia (2009) és Tanács János vizsgálta. 
10  Hivatkozva a PK 12. számú állásfoglalására.
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sajtóközlemény egészének szempontjából.

Kiegyensúlyozott érvelés a sajtó-személyiségi jogi perekben

A sajtó-személyiségijogi perekben tágabb tér nyílik a bizonyításra11, 
míg a tényeket általában annak kell bizonyítania, akinek érdekében 
áll, hogy azokat a bíróság valónak fogadja el12. Mivel a legtöbb sajtó-
személyiségijogi perben a felperes az, aki az alperes állításait tagadja, 
elméletben itt is az alperes oldalán van a bizonyítás kényszere. 
A gyakorlatban viszont a felperes saját személyének (vagy jogi 
személyének) tisztázására számos bizonyítékkal áll elő, számolva 
azzal, hogy meg kell cáfolnia az alperesi bizonyítékokat. A bíróság 
ebben a helyzetben azt vizsgálja, hogy adott személyre vonatkozó 
tényeket valamint a tények sorrendiségével keltett látszatot alperes 
tudja-e bizonyítani. 
 Mindezt a Polgári Perrendtartás úgy fogalmazza meg, hogy a 
bíró mérlegeli a bizonyítás eredményét, mely során egybeveti a felek 
által előadott bizonyítékokat13. A bíró ekkor a kiegyensúlyozott érvelés 
technikáját alkalmazva csoportosítja a premisszákat K1 (felperesre 
vonatkozó állítások bizonyítottak) és K2 (felperesre vonatkozó 
állítások nem bizonyítottak) konklúziók köré. A kiegyensúlyozott 
érvelés különlegessége, hogy csak mint két egymással konfliktusban 
álló álláspontot alátámasztó érvelés rekonstruálható, amelyek mintegy 
racionális vitát folytatnak egymással (Margitay 2007, 79). A sajtó-
személyiségi jogi perekben a bíró pontosan ezt teszi: rekonstruálja 
a felperes és alperes között folyó vitát, majd az érvelések erősségét 
megvizsgálva hozza meg döntését. 

Perdöntő érvelési hibák felismerése rekonstrukciós eljárással

11  A sajtó-személyiségijogi per eljárásjogi szabálya megegyezik a személyiségi jogi 
perével, azzal a különbséggel, hogy felperes kérésére az alperes közlemény formájában köteles 
nyilvános elégtételt adni adott médiumban.
12  Lásd: 1952. évi törvény a Polgári Perrendtartásról 164. §. 
13  1952. évi törvény a Polgári Perrendtartásról 206. §.
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Az érvelési térképek előnyei

A sajtóperek és tényfeltáró cikkek közötti összefüggések legjobban a bírói 
ítéletek és perbe fogott szövegek érvelési térképeiből érthetők meg. A 
rekonstrukció során fel kell tárni a szerkezetüket: a premisszák és a konklúziók 
közötti logikai kapcsolatokat14. Az ábrázolás a szöveg lecsupaszítását 
és átfogalmazását igényli, de csakis úgy, hogy egy-egy állítás az eredeti 
információt a lehető legpontosabban adja vissza. Az összetett érvelési térkép 
legnagyobb érdeme, hogy képes láttatni, mely állítások voltak feleslegesek 
a szöveg lényegi mondanivalójának (konklúziójának) szempontjából, és 
mely állításokat kellett feltétlenül szerepeltetnie az újságírónak. További 
következtetések levonását segíti, ha az elemző feltünteti, mely kijelentések 
képezték a sajtóper(ek) tárgyát. A rekonstrukció során célszerű a jóindulat 
elvét alkalmazni; amennyiben a szöveg alternatív értelmezést enged meg, azt 
kell választani, amelyik a legerősebb érveléshez vezet. Ha pedig az érvek 
külön-külön gyengének mutatkoznak, javasolt kapcsoltnak tekinteni őket, 
míg ha elég erősek, akkor függetlennek. 

Itt kell kitérni az implicit információk jelentőségére. Mindannyian 
tapasztaltuk, hogy mindaz, ami egy tényfeltáró cikk olvasása során 
kirajzolódik, sokkal több, mint az egymás után álló mondatok összessége. 
Meglepő, de tény, hogy az író és olvasó által egyaránt elfogadott rejtett 
premisszák és konklúziók sokszor nagyobb jelentőséggel bírnak, mint az 
explicitek – nem véletlen, hogy a bíró figyelmét sem kerülik el. A szavak 
nélküli sugalmazás nem védi meg a szerzőt a tárgyalóteremben: implicit 
állítások alapján is hoznak ítéletet. Rekonstrukciójuk a pragmadialektika15 
módszerével javasolt, amely szerint a szövegben kimondatlanul is ott lévő 
információkat az explicit konklúziók és premisszák meghatározása után kell 
megtalálni, úgy, hogy az elemző mintegy köréjük csoportosítja azokat az 
implicit állításokat, amelyek kiegészítik és pontosítják előbbieket. 

14  Míg a konklúzió az érvelés bizonyítandó tétele, addig a premisszák a konklúzió 
alátámasztását segítő tények, adatok, bizonyítékok.
15  Franz van Eemeren és Rob Grootendorst dolgozta ki a kritikus viták pragmatikai 
leírását, ebből fejlődött ki a pragmadialektika. 
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Jelölési módok

Az érvelési szerkezetek ábrázolására kétféle jelölési módszer ismertes. 
A klasszikus jelölési rendszerben a számok a szöveg egyes állításait; a 
gömbölyű zárójelek az állítások explicit, míg a szögletesek zárójelek 
az állítások implicit voltát; a nyilak a következtetési kapcsolatot; a 
vízszintesen nyilak nélkül egymás mellé rendelt premisszák a független 
premisszákat; míg a kapcsos zárójelek a kapcsolt premisszákat jelölik, 
a konklúzió pedig mindig az utolsó állítás a térképen. 

A pragmadialektika decimális jelölési rendszere letisztultabb, 
azonban a laikus szemnek nehezíti az értelmezést. Ez esetben a 
konklúzió van legfelül és ezzel kezdjük az állítások számozását is, 
melyeket decimális jellel jelölünk: ha például l-et két független érv 
támasztja alá, úgy a jelölés 1.1 és 1.2, ha pedig 2-őt egy implicit 
premisszát használó érvelés és egy alárendelt érvelés indokol, úgy a 
jelölés 2.1 & (2.1’) és 2.2, amit pl. 2.2.1 támaszt alá. Kapcsolt érvelésnél 
a jelölés 1.2a és l.2b.

Mindezt figyelembe véve, kutatásom során a klasszikus jelölési 
rendszert használtam, amely azt is megengedi, hogy a számok mellett 
az állításokat is feltüntessük, így könnyítve az értelmezést.

1. ábra: Érvelési térképek klasszikus jelölési rendszere. Balról jobbra: kapcsolt 
premisszák, független premisszák, implicit konklúzió jelölése.
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Veszélyt hordozó elemek

Az érvelési térkép elkészülte után a legfontosabb feladat a konklúzió 
szempontjából felesleges állítások kigyomlálása. Fontos hangsúlyozni, hogy 
bár az ún. mellékes megjegyzések nem kapcsolódnak szorosan a konklúzióhoz, 
nem lényegtelenek az érvelésre nézve, hiszen a cikk megértését segítik16. Nagy 
kockázatot jelentenek viszont az irreleváns állítások, melyek a gondolatmenet 
egészét tekintve is félrevezetőek és csak első ránézésre kapcsolódnak a 
konklúzióhoz. Kutatásom során több olyan esettel találkoztam, amikor a 
sajtóperre ilyen, irreleváns állítás miatt került sor, azaz a helyreigazítás az 
érvelési térkép felrajzolásával elkerülhető lett volna. Ugyanígy jellemző, 
hogy érvelési hiba17 miatt veszít a médium, amely mind a kifogásolt állításban, 
mind az alperes érvelésében támadási felületet jelent. Gyakori hibák például 
a hamis dilemmák – melyeknél erős késztetést érzünk arra, hogy úgy lássuk, 
csak azon lehetőségek közül választhatunk, melyeket a szerző felkínál –, 
vagy az ellentmondó premisszák, melyek egészen addig hatásosak, amíg nem 
a bíróság előtt kell bizonyítania őket. Végül, ne felejtsük el: egy erős (például 
konkrét vádat megfogalmazó) konklúzió csak hasonlóan erős premisszákkal 
támasztható alá, ezért érdemesebb a legerősebb gyenge konklúziót választani 
– ami jó eséllyel védhető a bíróságon.

16  A háttér és kiegészítő információkat tekintjük mellékes megjegyzésnek.
17  Például: körbenforgási hiba, ellentmondó körbenforgás hibája, ellentmondó 
premisszákon alapuló érvelés, hamis dilemma stb.
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2. ábra: Példa egy tényfeltáró cikk összetett érvelési térképére, amely a sajtó-
helyreigazítási és sajtó-személyiségi jogi perbe fogott állításokat is feltünteti.

Az eredmények alkalmazási lehetőségei

A bírói gyakorlat és az érveléstechnikai elemzés számos ponton találkozik: 
amit az argumentációelmélet érvelési hibaként definiál, az a bíróság előtt sem 
állja meg a helyét. Mindez két megállapításra sarkall. Egyfelől erősen ajánlott 
az újságírók számára, hogy elsajátítsák az érveléstechnika alapjait; másfelől 
érdemes lenne egy újságírás-centrikus módszertan kidolgozása. 

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a szerkesztőségek tehetnek 
preventív lépéseket a számukra anyagi veszteséget és hitelvesztést egyaránt 
okozó sajtóperek megakadályozására, továbbá az is bizonyos, hogy az 
érveléstechnika apparátusával felvértezett újságíró az olvasók számára 
érthetőbb, nem mellékesen perbiztosabb írásokat alkot.
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NUMERIKUS RENDSZEREK 
EPISZTEMOLÓGIAI KÉRDÉSEIRŐL

Neuman Péter

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Filozófia és 
Tudománytörténet Tanszék, Budapest, Magyarország

Absztrakt

Az elméleti elemi rész fizikában mintegy hetven éve alkalmaznak numerikus 
módszereket. A Monte Carlo módszer sikere az elméleti fizika bizonyos 
területein páratlan. A számítógépek fejlődésével komplexebb rendszereket 
is tudunk ilyen módon modellezni, értelmezhető eredményekkel. Mára már 
a gyógyszerkutatásnak is mindennapi eszközévé váltak a “számítógépes 
kísérletek”.  Az előadásban a numerikus módszerek elvileg lehetséges hiba 
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és tévedés típusait veszem számba, felhasználva többek között Giora Hon 
természettudományos hibákkal kapcsolatos munkáit.
A számítógépes szimulációk esetében jelentkező tévedések és hibák, 
ezek szokásos és elvileg elképzelhető kezelése, kiküszöbölése segíthet e 
módszerek és eredmények episztemológiai státuszának megértésében nem 
csupán a természettudományos kutatásban hanem a társadalomtudományi 
modellezésben is.

Kulcsszavak: numerikus, kvantum térelmélet, episztemológia, Monte Carlo, 
hiba

Bevezetés

A kísérleti eredmények számszerűsítése bármennyire alapvető is ma 
a tudományban, nem volt mindig magától értetődő. Manapság ugyanakkor 
nem csupán a természettudós, hanem a társadalomtudós is igyekszik 
mérési eredményeit számokkal kifejezni. A matematikai formulák, képletek 
használatát sem fogadták el széles körben minden korban - gondoljunk 
csak a 14. századi Merton csoportra18. Napjainkban nem csak a számokban 
megtestesülő kísérleti-mérési eredmények, hanem a matematikai modellek is 
elterjedtek a tudományos kutatások szinte bármely területén. A tudományos 
elméletekből következő, azokból számított eredményeknek a kísérletekkel, 
azaz a valóság valamilyen reprezentációjával történő összehasonlítása 
a mindennapi gyakorlatban számokkal és mértékegységeket tartalmazó 
kifejezések, stringek összehasonlítását jelenti - a közösség által aktuálisan 
elfogadott hibahatáron belüli egyezés megkövetelésével. (vö. pl. 5 � 
egyezés a kísérleti fizikában, pl. a Higgs részecske megtalálásakor). 
Vegyük észre, hogy önmagában ez a széles körben nem csupán elfogadott, 
hanem magától értetődő “munkamódszer” is alapvető tudományfilozófiai 
problémákat vet és vetett fel mindig, ha példának okáért az elméletek 
például popperiánus megcáfolására, korroborálására vagy éppen pozitivista 
igazolására gondolunk. Mikortól, milyen hibahatárt átlépve beszélünk nem 
egyezésről, elmélet cáfolatról? Biztos-e, hogy a vizsgált fizikai, biológiai 
vagy kémiai elméletet kell eldobnunk, javítanunk? Nem lehetséges-e, hogy 
a hibaszámítás szorul csupán (sic) felülvizsgálatra? E kérdések tárgyalása 
túlmutat e dolgozat keretein - nem is ebbe az irányba indulunk most el. A 
következőkben feltételezzük a mérési vagy inkább összehasonlítási hibák 

18  David C Lindberg (2008) 
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kezelésének konszenzusos megoldottságát - ahogyan a tudományos kutatás 
mindennapjaiban ez tapasztalható is. Hiba alatt most a kísérletben vagy egyéb 
módon mért és az elméletből számított numerikus adat eltérését fogjuk érteni 
- a mérési vagy más néven statisztikai hibák korrekciója után.
Ha az előbb említett, statisztikai hibáktól eltekintünk, episztemológiai 
szempontból kétféle hibát tartalmazhat egy természettudományos elmélet19: 
az adott paradigmában nem elkerülhetőt (pl. egy még nem ismert kölcsönhatás 
miatt jelentkező eltérést a méréstől), illetve elkerülhető hibát, melyet 
számításaink vagy gondolatmenetünk hibája miatt vétünk. Az első fajtát 
joggal nevezzük hibának (error), míg a másodikra inkább a tévedés (mistake) 
a helyes elnevezés. A tudomány története mindkét fajta hibát jól ismeri, de 
világos, hogy okuk, szerepük, jelentőségük teljesen más.

Közelítő módszerek versus numerikus módszerek

A következőkben numerikus módszernek nevezünk minden olyan számítási 
tevékenységet, melynek során matematikai formulákból - képletek, egyenletek, 
differenciálegyenletek, stb. - bizonyos paraméterek rögzítésével kísérleti vagy 
mérési eredményekkel összehasonlítandó és összehasonlítható számokat 
képzünk. Numerikus módszer tehát a klasszikus mechanika négyzetes 
úttörvényéből adott időpontokban kiszámított megtett utak hossza éppúgy 
mint egy kémiai vagy biokémiai modellszámítás eredménye is. A numerikus 
módszerek speciális fajtáját képezik az ún. közelítő módszerek, amikor 
valamilyen okból nem vagyunk képesek egy adott mennyiség pontos értékét 
kiszámítani. Elképzelhető, hogy egy olyan differenciálegyenlet megoldásának 
értékére vagyunk kíváncsiak, mely egzaktul nem megoldható, de az is lehet,. 
hogy csupán idő vagy számítási kapacitás kímélése okán elégszünk meg a  
közelítő értékkel.  Az ilyen közelítő módszerekre alapvetően az elméletben 
használatos matematika sajátosságai miatt van szükség, túl nehezen 
lennének megoldhatóak az egyenletek, vagy nem létezik képlettel leírható 
megoldásuk (pl. speciális differenciálegyenletek). Az ilyen problémákat 
kezelő közelítések régóta jelen vannak a matematikában, az ismert egzakt 
megoldások paramétereinek kis deformálásán alapuló perturbációszámítás 
több száz éves történetre tekint vissza. Más a helyzet az olyan esetekben, 
amikor nem vagy nem elsősorban a matematikai apparátus az oka annak, hogy 
közelítésre van szükség. Az elmélet maga az oka a bizonytalanságnak akár 
mert nagy számosságú részecske együttes viselkedését kívánjuk leírni, vagy 
mert elvi okokból nem ismerhető meg egy-egy paraméter teljes pontossággal. 
Az előbbire a statisztikus fizika, az utóbbira a kvantummechanika a példa. 
19  Hon, Giora (1989. és 1995.)
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Ezen módszerek mindegyikéről elmondható, hogy egy létező tudományos 
elmélet alapján számítanak ki várható mérési értékeket. 

Az elektronikus számítógépek szerepe, a numerikus szimuláció

A huszadik század közepén megjelenő és hallatlan fejlődésnek induló 
elektronikus számítógépek természetesen nagy lökést adtak a numerikus 
módszerek elterjedésének is. Már az 1946-ban elkészült ENIAC is olyan 
teljesítménnyel rendelkezett, amely addig nem elképzelhető gyorsaságot és 
számítási mennyiséget eredményezett elsősorban a fizikai és meteorológiai 
kutatásokban20. Az elektronikus számítógépek megjelenése emellett 
lehetővé tette egy új technika, a számítógépes szimuláció megjelenését 
is a természettudományokban éppúgy mint a társadalomtudományok 
némelyikében. A számítógépes szimuláció a valóságot modellezi, egyfajta 
számítógépes kísérlet. A kezdetekkor Metropolis, Ulam és Neumann János 
nevével fémjelzett21 Monte Carlo szimuláció alapja, hogy véletlenszerű “mért” 
adatokat helyettesít be a matematikai rendszerbe, és közelítő módszerekkel 
oldja meg a problémát. A véletlenszerűként generált számok az elmélet által 
meghatározott eloszlást kell kövessenek, hogy ne sértsük meg már a kezdet 
kezdetén a szabályokat. Nem szabad elfelejteni, hogy a számítás bemenő 
paramétereit adó véletlen számok nem lehetnek valódi véletlenek. Neumann 
ismert bonmot-ja szerint ugyanis aki egy determinisztikus rendszerrel 
kíván véletlen számokat előállítani, bűnben él. Érdekes, módszertani 
indíttatású támadást intéz a véletlenség fogalma ellen Kalman22. Igazi 
véletlenszerűséget csak úgy lehet szerinte elismerni, ha ismerjük a véletlen 
szám előállításának módszerét. Ez azonban magával a véletlenség fogalmával 
van ellentmondásban. 
Ezek a problémák mindazonáltal nem akadályozták meg a Monte Carlo 
módszerek használatát, elterjedését és el kell ismerni, ezzel a technikával 
mind a fizika több területén mind más tudományokban óriási sikereket értek 
el a kutatók.  A kérdés konszenzusos episztemológiai megértése ugyanakkor 
- több értékes kezdeményezés után is23 - hátravan.

20  Metropolis N. (1987)
21  Metropolis N.- S. Ulam (1949)
22  Kalman R.E. (1994)
23  Tal E (2012) és Morrison M (2009)
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Rácstérelmélet és pszeudo-szimuláció

A múlt század elemi rész fizikájának elsöprően sikeres ága a relativisztikus 
kvantum térelmélet. Soha nem látott mértékű és pontosságú egyezést 
valósított meg a kísérleti eredményekkel annak ellenére, hogy az elméleti 
konstrukciók sok esetben szokatlan kérdéseket vetettek fel. A négyféle 
kölcsönhatás egyesítése eddig nem sikerült, a roppant hasznos kvark modell 
pedig a kvarkok megfigyelhetetlenségének ontológiai problémájával küzd 
mind a mai napig. Az elméletben szereplő egyenletek pedig esetenként olyan 
formulákat tartalmaztak, melyek értelmezhetetlenek voltak matematikailag. 
Véges mennyiségekre nem véges megoldásokat eredményeztek. Az elmélet 
megmentésének egyik eszköze az ún rács regularizáció24, melyet joggal 
nevezhetünk pszeudo-szimulációnak.
Az egyenleteinkben megjelenő kártékony végtelenektől ugyanis úgy 
szabadulunk meg, hogy nem folytonosnak, hanem diszkrétnek tekintjük 
a téridőt, ily módon természetesen a differenciálegyenletekben szereplő 
differenciálhányadosok (melyek a bajt okozzák) differenciahányadosokká 
válnak. A módszert azért nevezem pszeudo-szimulációnak, mert ugyanígy 
végzik a számítógépes szimulációt megoldhatatlan differenciálegyenletek 
“megoldásakor”. A módszer elképesztően sikeresnek bizonyult - segítségével 
nem csak a kártékony végtelenektől szabadult meg a térelmélet, hanem 
“bizonyítani” lehetett a kvantum térelmélet alapvető problémáját, a kvark 
bezárást is25, ami nem más, mint a szabad kvarkok megfigyelhetetlenségének 
magyarázata. A téridő diszkretizálása nem vezethet téves eredményre, hiszen 
ha az egyenlet folytonos esetben érvényes, érvényes kell legyen e folytonos 
sokaság bizonyos pontjaira is. Ugyanakkor észre kell vegyük, hogy a valóság 
többszörös modellezéséről, sokszoros reprezentációról van itt szó, melynek 
episztemológiai értelmezése iránti törekvés indokolt lehet. Az is megdöbbentő, 
hogy valamilyen általános, az egész elmélet alapját képező eredmény végső 
soron egy közelítő módszer segítségével jelenik meg. További kérdéseket vet 
fel,e struktúrában a Hon-féle értelemben vett hibák értelmezése.

24  Wilson, K.G. (2004)
25  Wilson K.G. (1974)
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Összefoglalás

A numerikus módszerek elterjedése, ezen belül leginkább a Monte Carlo 
szimuláció, a számítógépes kísérletezés többszintű, egymásba ágyazott 
modellezését valósítja meg a vizsgált “valóságnak”. A mérés, a kísérletezés 
szükségszerűen modellalkotó tevékenységet feltételez, mérési eredményeink 
modellje az elmélet, melyet újból modellezünk számítógépes szimulációk 
során. Érdekes kérdéseket vet fel a hibák tipológiája, a hibák terjedésének 
vizsgálata ilyen esetekben.
A pszeudo-numerikusnak elnevezett módszer pontosan abból fakadóan, hogy 
egy alapvető fogalmat a téridőt tekinti előbb folytonosnak, majd diszkréten 
végesnek paradigma váltást sejtet. Kérdés, hogy mi a kapcsolat a számítógépes 
módszerek elterjedése, tökéletesedése, és ezen újfajta gondolkodás között. 
Nem egy Hacking-típusú, több diszciplínára kiterjedő forradalomban26 vagy 
annak küszöbén állunk-e.   

Referenciák

Hacking, Ian. “Style for Historians and Philosophers” Stud. Hist. Phil. Sci. 
Vol. 23 No 1, (1992): 1-20
Hon, Giora. “Towards a typology of experimental errors: an Epistemological 
View” Stud. Hist. Phil. Sci. Vol. 20 No 4, (1989): 469-504
Hon, Giora. “Going wrong: To Make a Mistake, to Fall Into an Error”  The 
Review of Methaphysics, Vol 49, No 1, (1995): 3-20
Kalman, R.E. “Randomness reexamined” Modelling, Identification and 
Control, Vol 15, No 3 (1994): 141-151
Lindberg, David C. The beginnings of Western Science. Chicago: The 
University of Chicago Press, (2008) 
Metropolis, N. - S. Ulam. “The Monte Carlo Method” Journal of the American 
Statistical Association Vol 44, No 247 (1949): 335-341
Metropolis, N. “The beginning of the Monte Carlo Method” Los Alamos 
Science Special Issue (1987): 125-130
Pickering, A. Constructing Quarks, A Sociological History os Particle 
Physics. Edinburgh: Edinburgh University Press, (1984)
Popper, Karl R. The Logic of Scientific Discovery. New York: Basic Books 
Inc, (1959)

26  Hacking I (1992)



440

Tal, E. The Epistemology of Measurement: A Model-Based Account PhD 
thesis University of Toronto (2012)
Wilson, Kenneth G. “Confinement of quarks” Physical Review D Vol 10, No 
8, (1974): 2445-2459
Morrison, M. “Models, measurement and computer simulation: the changing 
face of experimentation” Philos. Stud (2009) 143:33-57
Wilson, Kenneth G. “The Origins of Lattice Gauge Theory  An anecdotal 
account of the author’s role in the origins of lattice gauge theory, prepared 
for delivery on the thirtieth anniversary of the publication of “Confinement 
of Quarks” [Phys. Rev. D10 (1974) 2445].”arXiv:hep-lat/0412043 (2004)



441

SADE ÉS AZ ÉSZ

Sós Csaba
Debreceni Egyetem Filozófia Intézet, 

Debrecen, Magyarország

Absztrakt

Dolgozatomban Marquis de Sade gondolatvilágának néhány alapvoná
sára fókuszálnék. Sade több művét alapul véve elsősorban az ész Sade 
filozófiájában betöltött kitüntetett szerepét venném fontolóra. Négy té
mát érintenék röviden. Először az ész kitüntetettségének okára vonat
kozóan tennék egy javaslatot, másodszor az ész megnyilvánulásairól, 
működéséről ejtenék néhány szót, harmadszor azon meglátásomnak 
adnék nyomatékot, miszerint Sade legfőbb célja a bűn abszurd kons
tellációjának kiépítése, negyedrészt e cél megvalósíthatatlanságának 
néhány szimptómájára hívnám fel a figyelmet.

Kulcsszavak: természet, ész, bűn, gép, mozgás
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Egy korai gondolatkísérletben, mely a Párbeszéd egy pap és egy haldokló 
között címet viseli, már markánsan kirajzolódnak Sade filozófiájának kör
vonalai. A haldokló a pap által képviselt istenhit helyébe az érzékszervek 
bizonyosságán alapuló hitet állítja. Elutasít mindenfajta misztikumot és 
transzcendenciát, „a babona minden hiú szofizmáját” (Sade 1989, 17), s a 
túlvilág helyett a dinamikusan működő természet, mint egy magasabb rendű 
istenség mellett foglal állást. Bataille lényegre törő megfogalmazása szerint 
Sade „Istent az örök mozgásban lévő Természettel helyettesíti (Bataille 2005, 
128).”

Amennyiben az ész Sade filozófiájában betöltött szerepét kívánjuk 
körvonalazni, alighanem innen kell indulnunk. Érzék és ész ugyanis Sade-
nál nem állnak szemben egymással. Az észnek a szenvedély megértésére 
kell törekednie (vö. Sade 1989, 7, 15). Létezik azonban az észnek egy en
nél összetettebb programja is. A természet kitüntetettségét az biztosítja, hogy 
egyfelől a természet nincs tekintettel a pusztulásra, másfelől a szakadatlan 
reprodukció révén semmi sem kezdheti ki a Bataille által is említett örök 
mozgás fenntarthatóságát. A természet a pótolhatóság eszméjét nyújtja. Ez 
az eszme a természetben eleve adott, a szánalomra való hajlammal vagy a 
babonás hittel sújtott ember életében viszont már nem az. Ahhoz tehát, hogy 
a szóban forgó eszme a gyakorlatban megnyilvánulhasson, az ész közbelépé
sére van szükség, mely korántsem az érzék, legfeljebb a puszta élvezet meg
haladását jelenti. Sade kéjencei nem hedonisták, a nemi tevékenység nem az 
élvezet forrása. A nemzési gyakorlat célja sokkal inkább egy olyan struktúra 
kiépítése, amelyben egyetlen elem sem pótolhatatlan, akár egy gépezetben. A 
bűnelkövetők, kéjencek intelligenciája egy látszólag jól beprogramozott gép 
intelligenciájának felel meg. A bűn az, ami ezt a gépet újra és újra mozgásba 
lendíti. Bűn nélkül a gép meghibásodik, s az örök mozgás mozdulatlansággá 
válik (mozgás alatt Sade esetében egyfajta hangoltságot, bűnre irányultságot 
kell érteni, mely a kéjencből a kimerülés pillanatát követően sem oltható ki, 
azaz tudni lehet, hogy itt minden megérkezés vagy lecsillapodás csupán egy 
átmeneti állapot, melyet rövidesen az utazás vagy bűnelkövetés aktusa kö
vet). 

Mindazonáltal ez az automatizmus nem csupán arról a meggyőződés
ről tanúskodik, miszerint a természettel ellentétben az ember esetében az ész 
a dinamizmus szükségszerű előfeltétele, hanem egyszersmind arra is szolgál, 
hogy az eleve adottság benyomását keltse. Juliette-nél például a bűn iránti 
elkötelezettség egy eleve adott hajlamként jelenik meg, s Sade más szereplői
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ről is elmondható, hogy nem hezitálnak a bűnök végrehajtását megelőzően, 
mintha mindig is bűnelkövetők lettek volna, minden előzetes megfontolás 
vagy morális reflexió nélkül. Sade alig tulajdonít figyelmet a bűn genealógiá
jának, helyette a bűn egy már mindig is zajló mozgását vázolja fel a számunk
ra (a mozgást abban a konkrét értelemben is, ahogy például Juliette folyton 
útra kel, hogy fölhalmozza lopásokból szerzett vagyonát). 

A Sade világára jellemző megszerkesztettség tehát csak formai érte
lemben mond ellent a természetesség hiányának, tartalmi értelemben ugyan
úgy a dinamizmus reprodukciója a cél, melynek megvalósításához az ember 
számára már elengedhetetlen a módszeresség, az ész ébersége, mely több do
logban is megnyilvánul. A szóban forgó gép legfőbb tulajdonsága természe
tesen az immoralitás, mely önmagában nem elegendő, emellett még számos 
résztulajdonságra és rendszabályra van szükség. Egy megátalkodott kéjenc 
(egy bűnelkövető gép) minimum három tulajdonsággal rendelkezik: rafinált, 
koncentrált és jó elemző. Jó elemző, mivel a kínzásra leginkább úgy tekint, 
mint egy tudományos kutatásra; a paraméterek pontos megadására, s újabb 
alakzatok megalkotására törekszik. Koncentrált, mivel képes a megfelelő 
pillanatban belépni az adott alakzatba, helyet cserélni azon belül, vagy épp 
kiválni belőle, s képes (mint ahogy a Szodoma kéjencei) egy mesélő által 
előrebocsátott tervezetnek megfelelően eljárni. Rafinált, mivel minden esz
közt bevet a bűnelkövetés érdekében (megvesztegetést, zsarolást, színlelést, 
hazudozást), kihasznál minden adandó lehetőséget, egyszóval egy dörzsölt, 
opportunista embertípust képvisel. Ám itt is hangsúlyozni kell, hogy Sade 
nem részletezi a tapasztalatszerzés, tanulás, tréning folyamatába való belépés 
körülményeit (a lélektani vagy más egyéb jellegű indítékokat), helyette olyan 
hősöket tár elénk, akik egy már meglévő professzionalizmus birtokában ké
pesek a bűnök bravúros végrehajtására; Juliette kapcsán például nem merül 
fel a kérdés, hogy vajon miként alakulhatott ki benne a lopás iránti elhiva
tottság. 

Az említett opportunizmus továbbá megnyilvánul abban is, hogy Sade 
megrontói előszeretettel élnek a kompenzáció és pótlás lehetőségével. A pót
lás meghatározó például a nemzés működésében. Egyfelől a kéjenceknek (a 
módszeres táplálkozás révén) pótolniuk kell az elvesztett energiamennyiséget, 
másfelől (s ez már a pótlás egy másik módja) sok kéjenc csak akkor jön iz
galomba, ha látja, hogy valaki más létesít viszonyt a kiszemelt áldozattal. A 
nemzés fellegvárai tele vannak falakba vájt résekkel, melyeken át a kéjenc 
kedvére leskelődhet. Sade szereplőire a sokat emlegetett határozottság mel
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lett éppúgy jellemző a hóbortosság, a fetisiszta hajlam, a tétovaság imádata, 
a dramaturgiai sokféleséghez vagy a nemi szenvedély közvetett kiéléséhez 
való kötődés, az alakzatszerű helyett a közösülés merőben teátrális módja 
iránti rajongás. Ilyen értelemben aligha kellene itt különbséget tennünk a tá
volság és a közelség kitüntetettsége között (a képzelet és a tett egyaránt lehet 
szadisztikus), s bizton megjegyezhető, hogy Sade érzékenysége sokszínűbb 
annál, semhogy csupán a rigorózus szervezőtevékenységre, a katalogizálás
ra, vagy épp a matematikára irányuljon. Sade például érezhetően nagyon 
kedveli a színházat, az erotikus dráma műfaját. A Szodoma végén számos 
olyan (természetesen nem kidolgozott, hanem röviden felvázolt) drámával 
találkozhatunk, melyekben a kéjenc mindenekelőtt néző, aki például elalél 
egy vőlegény állítólagos halála miatt gyászban szenvedő menyasszony látvá
nyára (vö. Sade 2001, 229). 

A Szodoma elején a kéjencek által lefektetett rendszabályok alapján 
tovább cizellálhatjuk a bűnelkövető gép működésének leírását. Mi más sza
vatolhatja még egy ilyen gép tartós működését; melyek az immorális műkö
dés további előfeltételei? Az, hogy a bűngép kódolva legyen a humor és a 
szépség kísértésének való ellenállásra. A sillingi várkastélyban tilos nevetni 
(vö. Sade 2001, 41), s vélhetőleg nem csupán azért, hogy a rendfenntartók 
megőrizzék az elzárásból következő szorongást vagy hogy maximalizálják 
az egész művelethez szükséges koncentráltságot, hanem bizonyára azért is, 
hogy elkerüljék a nevetés által esetlegesen létrejövő társiasságot. Ezért van 
az, hogy Sade hősei legtöbbször megátalkodottan humortalannak bizonyul
nak. A szépséggel pedig elsősorban az a gond, hogy a szelekció, azaz az áldo
zatok megfelelő kiválasztása és csoportosítása során ellehetetlenítheti az ész 
elfogulatlan ítélkezését (vö. Sade 2001, 29). A szépséget itt a fiúk teste hor
dozza, s az objektív ítélkezés megőrzésére irányuló stratégiák közé tartozik, 
hogy a kéjencek elsüttetik magukat, lánynak öltöztetik a fiút, vagy egyszerű
en csak ráhagyatkoznak a vak véletlenre. A női nemi szerv kétszeresen is hát
rányt szenved a férfi nemi szervvel szemben. Egyfelől csupán egy minőségi 
meghatározást tesz lehetővé, s a pontosan leírható számok, mértékegységek 
hiányában nem szolgálhat egy tisztán objektív meghatározás alapjául, másfe
lől a női nemi szerv a születés szerve is, a gyermek pedig a kötődés veszélyét 
hordozza magában. 
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A férfi és a női nemen kívül létezik azonban egy harmadik nem is, a 
hiányzó, a többnyire csak irreális feltételek mellett működőképes nem, mely
lyel az elgyötört testű vének rendelkeznek, akik a megelevenedés pillanata
iban elképesztő aktivitást tanúsítanak. A vének meghatározásánál már a test 
egy másik részére irányul a figyelem; a gyomorra, vagy olyan az emésztéshez 
szervesen kapcsolódó testrészekre, mint például az ülep. Marie „hasa hullá
mos volt mint a tenger”, „Teréz ülepe pedig olyan mint a vulkán” (Sade 2001, 
33).  A Szodomában az emésztést szabályozó műveletekre vagy a koprofág 
aktivitásra kiemelt figyelem hárul, s Sade emellett többször él a gyomorha
sonlattal. A grandiózus kastélyépület a föld gyomrából nőtt ki (Sade 2001, 
37), miközben a kéjencek ülepén föltornyosuló széklet (Sade túlzóan érzékle
tes leírásai alapján) egy kastély (egy állandóan növekvő, különféle természeti 
jelenségek által szegélyezett konstrukció) benyomását kelti (vö. Sade 2001, 
33).  

 A kéjenc mozgásba lendült teste analóg a háborgó természeti jelen
ségekkel, a hatalmas és szinte kiismerhetetlen épületkomplexumokkal, me
lyeket Sade hősei bebarangolnak. Ezért tilos a tisztálkodás (vö. Sade 2001, 
40-41), a fenséges tárggyal való érintkezés elmulasztása miatt (a probléma 
fontosságát az is jelzi, hogy egy idő után a tisztálkodás bűnének bizonyítására 
a kéjencek egy tanút jelölnek ki). Az ész célja, funkciója az, hogy lehetővé 
tegye a terjeszkedést, a folytonos mozgásban levést. Juliette megállás nél
kül utazik, fenséges tájakon halad keresztül, s egyre nagyobb és összetet
tebb épületekbe kerül. E ponton elengedhetetlen, hogy ejtsünk néhány szót 
Justine és Juliette viszonyáról. Justine az erény, Juliette a bűn megtestesí
tője. Ez azonban önmagában csupán egy felületes megkülönböztetésre ad
hat okot. Néhány (szám szerint legalább három) szempont alapján ugyanis 
kettejük sorsa összefonódik. Először is Justine legalább annyit utazik, mint 
Juliette. Másodszor; Juliette attól, hogy bele van vetve a bűnbe, még nem 
mentesül a kínzások alól, s ilyen értelemben nem beszélhetünk úr-szolga vi
szonyról. Harmadrészt; Justine legtöbbször éppannyira eszesnek bizonyul, 
mint testvére, noha ő az erény érdekében rafinált. Számos alkalommal ké
pes megszökni és életben maradni, kiválóan olvas a jelekből. Amikor például 
egy kolostorban tartózkodik, szüntelenül találgat, miként szabadulhatna meg, 
szeizmografikusan érzékenynek bizonyul a renden belül bekövetkező legap
róbb változásokra, és Juliette-hez hasonlóan szövetkezik másokkal. Mi hát 
akkor a lényegbevágó különbség? Az, hogy Justine kizárólag szenvedésként 
éli meg a kínzást, egy nem annyira önmagával, mint inkább az erény egye
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temes rendjével szembeni sérelemként, mozgását a bűn automatizmusával 
szembeni küzdelem motiválja. Vele szemben Juliette a kínzásban, melynek 
megfontolás nélkül veti alá magát, a haszonszerzés lehetőségét látja. Mennél 
több kegyetlenségnek rendeli alá magát, annál gazdagabbá válik. 

Juliette sorsán keresztül közel kerültünk ahhoz a különös (lényegét 
tekintve pozitívnak mondható) teleológiához, melyet Sade az örök mozgás
ként, csillapíthatatlan hangoltságként megnyilvánuló bűnnek ad. Sade célja a 
bűn abszolút kiterjesztése, mely szerinte mindenki számára előnyt jelentene. 
Képzeljük el, mondja Sade, hogy mindenki meglop mindenkit, hogy a tota
lizálódott bűn konstellációján belül nem akad senki, aki ellenállna a bűnnek. 
Valaki meglop engem, én a lopásból keletkező hiányt pótolom azáltal, hogy 
megloplak téged, te azáltal, hogy meglopod őt, s ő azáltal, hogy meglop en
gem… Ez az egyetemes gazdagsággal párosuló totális egyenlőség állapota, 
mely azon alapszik, hogy az összes elem egy töretlen aktivitás által részét 
képezze e folyamatnak (jól példázza ezt többek között a Bűn Baráti Társasá
ga is, amelynek tagjai szabadon meglophatják egymást) (vö. Sade 2002, 89). 
Egy ilyen állapot a morál perspektívájából nézve nyilvánvalóan abszurdum, 
mivel a haszon a lopás-sorozatot (egy negatív sorozatot) feltételez. A bűn 
perspektívájából nézve azonban az erény örök mozgása egy negatív mozgás, 
mivel az csupán az ínség és az önmegtartóztatás kiterjesztése által motivált. 

Csakhogy Sade életművén belül számos tünet arra világít rá, hogy 
egy ilyen nagyszabású intézmény végső soron fenntarthatatlan. Jó példa lehet 
erre már a Szodoma is, amelyben az idő múlásával a rend egyre kaotikusabbá 
válik. Megjelenik például a humor, noha legalább a 182. oldalig kell várnunk 
az első valóban mókás (már-már burleszkbe illő) jelenetre, amelyben az egyik 
herceget látjuk, ahogy részegen össze-vissza flangál a folyosókon, szobáról 
szobára jár felzavarva másokat, hogy ráleljen ágyasára. A másik tünet az, 
hogy a részvétnélküliség egy bizonyos ponton (egész konkrétan a testvéri ra
gaszkodás vonatkozásában) megingathatónak bizonyul. Ne feledjük például, 
hogy a Justine végén Juliette, aki ekkor már előkelő asszony, pártfogásába 
veszi a szerencsétlen sorsú Justine-t. Máshol pedig egy kísértő álomról be
szél, melyben Justine megjelenésének hatására „egyetlen pillanatra megszűnt 
gonosznak lenni” (Sade 2002, 102). 

Azonban a gépezet meghibásodására utaló jeleket a legnagyobb 
számban kétségkívül nem máshol találhatunk, mint Sade leveleiben és nap
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lóbejegyzéseiben, melyek tele vannak humoros szójátékokkal, különös azo
nosításokkal, mint például egy bizonyos Rousset kisasszonyhoz intézett le
vélben, amelyben Sade általában az embert földigilisztaként, önmagát, mint 
fogvatartottat féregként, fogva tartóit szamarakként, a kisasszonyt pedig egy 
incselkedő egérként aposztrofálja (Sade 2011, 75-79). A metamorfózis itt egy 
degradáció is egyben. A grandiózus természet összeszűkül, s benépesedik a 
legkisszerűbb lényekkel. Az egyik naplóbejegyzésében Sade arról ír, hogy a 
kettes szám kísérti napját (vö. Sade 2011, 200). A szám itt már nem a katalo
gizáló ész eszköze, hanem egy megfoghatatlan, misztikus befolyásról tanús
kodik. Leveleiben sokat panaszkodik fejfájásra és gyomorbajra, friss levegő 
és megfelelő étkezés után áhítozik. A levelekben leggyakrabban megfogal
mazott követelés pedig nem másra irányul, mint a szenvedővel szembeni szo
lidaritás betartására. Sade saját bőrén tapasztalja, hogy az ítélet nyelve nem 
reakcióképes, hogy az ítélet hiánynyelvén belül nincs apelláta. Ez a kétségbe
esés tapasztalata, mely általában a megszólítottak (prefektusok, miniszterek, 
feleségek, anyósok, bírók) szóródásához vezet, ez adja a sade-i levélnyelv 
turbulenciáját. 
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Takó Ferenc
Eötvös Loránd Tudományegyetem, 

Budapest, Magyarország

Absztrakt

Max Weber protestantizmus-tanulmányai (1904–’06) arra a tételre épülnek, 
hogy a modern nyugati kapitalizmus gazdasági etikája a protestáns szekták 
világon belüli aszkézisében gyökerezik. E tézis túlzott kiterjesztettségének 
vádjával éltek a mű kritikusai. Bár Weber 1910-ben megírja „Antikritikai 
zárszó” című replikáját, nem véli úgy, hogy megválaszolt volna minden, a 
vallási etikák és a gazdasági érzületek kölcsönviszonyára vonatkozó kér
dést. Folytatja tehát vizsgálódásait, de ezúttal olyan kultúrtörténeti alakzatok 
elemzésével, amelyekben sem a protestáns aszkézis, sem a modern nyugati 
kapitalizmus nem jelent meg. Írásomban az 1915-ös konfucianizmus-tanul
mány példáján mutatom be, miként járultak hozzá a weberi ideáltípusok ah
hoz, hogy a Kelet vizsgálata a Nyugatról kidolgozott elméletet támassza alá.

Kulcsszavak: Max Weber, vallásszociológia, Kína, konfucianizmus, kapita
lizmus
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I. Bevezetés
Max Weber 1904 és 1906 között megjelent protestantizmus-tanulmányainak 
alaptézise szerint a modern nyugati kapitalizmus gazdaságetikája elsősorban 
arra az érzületre vezethető vissza, amelyet a protestantizmus alakított ki a 
hívők „fáradhatatlan hivatásvégzéssel” (Weber 1995, 118–119) jellemzett 
életvitelében. Korábban az e tétel általánosíthatósága körül kialakult vita 
pro és kontra érveit bemutatván amellett érveltem,27 hogy bár Weber rendre 
visszautasítja a bírálatokat, későbbi munkái, így a Világvallások gazdasági 
etikája címen ismertté vált tanulmányok („Konfucianizmus és taoizmus”, 
„Hinduizmus és buddhizmus”, „Az ókori zsidóság”) tanúsága szerint, maga 
is szükségét látja a tézis átfogóbb igazolásának. Bár a világvallás-tanulmá
nyok tárgya „a legfontosabb kultúrvallásoknak környezetük gazdaságához 
és társadalmi rétegződéséhez fűződő” viszonya, ezt csak olyan mértékben 
vizsgálják, „amennyire a továbbra is elemzendő nyugati fejlődés összehason
lítási pontjainak megtalálásához szükséges.” (Weber 2007, 19.) Ez utóbbi, a 
modern Nyugat viszonyainak „indirekt” megismerésére mint végcélra vonat
kozó kitétel okán nevezem a tanulmányokat a szó korlátozott értelmében a 
Protestáns etika bírálatok „antikritikájának”. A következőkben a legkorábbi 
tanulmány, a „megértő szociológia” alapművének tekinthető Gazdaság és 
társadalom fejezeteivel párhuzamosan íródó „Konfucianizmus és taoizmus” 
egyes szöveghelyeihez adott „széljegyzetek” segítségével – vagyis az átfo
gó elemzés illúziója nélkül – mutatom be, milyen teoretikus, metodológiai 
és terminológiai eszközök tették lehetővé Weber számára – illetve: milyen 
eszközökkel tette lehetővé Weber a maga számára –, hogy a Kelet elemzése 
igazolja a Nyugatról tett megállapításait.

II. A keret
A világvallás-tanulmányoknak tulajdonképpen két „előszava” van. Az egyik 
a három írás „Bevezetés”-e, amely az Archiv für Sozialwissenschaft und So-
zialpolitik 41. kötetében, 1915-ben megnyitotta sorozatukat. Az öt évvel ké
sőbbi Összegyűjtött vallásszociológiai tanulmányok című kötethez azonban 
(melynek élén A protestáns etika tanulmányai, „A protestáns etika és a ka
pitalizmus szelleme” és „A protestáns szekták és a kapitalizmus szelleme” 
szerepeltek) Weber halála évében, 1920-ban egy közös bevezetőt írt, „Előze
tes megjegyzés” címmel. Az új előszó azért jelentős, mert ez hivatott explicit 

27  A DOSz 2014 januárjában szervezett „Ütközéspontok” című konferenciáján e té
mában tartottam előadást „A tények és a teória. A vita a Protestáns etikáról és a Világvallások 
gazdasági etikája” címmel.
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módon megindokolni a protestantizmus-szövegek és a világvallás-tanulmá
nyok közös megjelenését. Bár a címeket végigtekintve arra gondolhatnánk, 
hogy a gyűjtemény a legjelentősebb világvallások elemzésével átfogó képet 
igyekszik nyújtani gazdasági és társadalmi beágyazottságukról, valójában 
nem erről van szó. Weber érdeklődése ugyanis minden említett tanulmányban 
egyetlen pontra irányul: a modern Nyugatra. A protestáns etika írások pozitív 
értelemben vizsgálják ennek sajátos jellegét, a tízes évek tanulmányai pedig 
„minden kulturális területen szándékosan azt hangsúlyozzák, ami ellentétben 
állt és áll a nyugati kultúrafejlődéssel.” (Weber 2007, 20.) A vallásszocioló
giai életmű ezen írásainak teoretikus keretét tehát nem öt, nem kettő, hanem 
egyetlen problémakör alkotta. A konfucianizmus, a buddhizmus és az ókori 
zsidóság vallási jellegzetességeit így nem pusztán sinológiai, indológiai, heb
raisztikai szakismereteinek vállaltan szűk volta miatt nem vizsgálta az adott 
szaktudomány (és szakterminológia) kontextusában, hanem elsősorban azért, 
mert végső soron csakis arra kereste a választ, hogy a Keleten „miért nem 
terelődött […] a racionalizálás olyan pályájára sem a tudományos, sem a 
művészi, sem az állami, sem a gazdasági fejlődés, amilyen a Nyugat sajátja?” 
(Weber 2007, 18.)

A gyűjtemény élére került protestáns etika tanulmányok tézise, 
hogy a modern Nyugat gazdasági etikájának alapja elsősorban a protestáns 
világon belüli aszkézis. Ez indítja el a folyamatot, amely technikai, gazdasá
gi, jogi, közigazgatási és természetesen vallási téren is elvezet „a nyugati kul
túra sajátos jellegű »racionalizmusá«”-hoz (Weber 2007, 18). E folyamattal 
ellentétes elemeket keres aztán a Kelet társadalmi–gazdasági–vallási alakula
taiban. Ezzel azonban még figyelmen kívül hagytunk egy központi mozzana
tot: a világvallás-tanulmányok ugyanis nem egyszerűen „ellentétes” eleme
ket keresnek, hanem azon pontokat, ahol a racionalizáció más irányba indult 
tovább, vagy nem indult el abba az irányba, amelybe a Nyugaton. A hangsúly 
nem az ellentétes, hanem a hiányzó elemekre kerül: azokra, amelyek csak 
a Nyugat sajátjai, ezek között is elsősorban ama kulcsmozzanatra, amelyet  
„A konfuciánus életorientáció” című fejezetben Weber „egy megváltásvallás 
központi, életorientáló erejének” nevez (Weber 2007, 178). E szerepet tölti 
be a nyugati racionalizáció folyamatában – és csakis itt! – a protestáns vilá
gon belüli aszkézis által megteremtett racionális gazdaságetika.

III. A terminusok
A racionalizáció folyamatán a „misztikus kontemplációtól” a gazdaságon, 
technikán, tudományon át, a jogszolgáltatásig és az igazgatásig az élet bár



451

mely területe átmehet (Weber 2007, 18–19). A legfontosabb a gazdasági fel
tételek vizsgálata, ezeket azonban nemcsak a technikai és a jogi racionalizá
ció befolyásolja, hanem egy „gyakorlati-racionális életvitel” megjelenésének 
lehetősége is. „Ahol ezt lelki természetű gátak akadályozták, ott súlyos belső 
ellentmondásokba ütközött a gazdaságilag racionális életvitel kibontakozása 
is. Mármost az életvitelt formáló legjelentékenyebb elemek közé tartoztak a 
múltban mindenütt a mágikus és vallási hatalmak és a beléjük vetett hitben 
gyökerező etikai kötelességfelfogások.” (Weber 2007, 19.) Ezeket vizsgálják 
a világvallás-tanulmányok.

Weber a „Bevezetés”-ben ír arról, hogy a fejedelmi hatalom meg
jelenése mindig az igazgatás racionalizációjával (illetve annak lehetőségével) 
jár együtt. A racionalizáció lehet materiális, ennek példája a patrimoniális 
uralom, amelyben a tradicionális hatalom a családfő családtagokhoz fűződő 
viszonyából ered (Weber 1996, 106); illetve formális, példánk ekkor az ura
lom legális típusa, „legtisztább” formájában a bürokrácia (Weber 2007, 83). 
A Gazdaság és társadalomban, az uralomszociológia 3. szakaszában nagy 
hangsúlyt helyez a racionális normákkal jellemzett bürokratikus, és a tra-
díción alapuló patriarchális/patrimoniális uralmi forma megkülönböztetésére 
(Weber 1996, 100), a mű még általa sajtó alá rendezett „Szociológiai alap
fogalmak” fejezetét fellapozva pedig lényeginek tűnhet a tradíció alapján és 
a legalitás révén legitimizált rend különbsége (Weber 1987, 63). „Az uralom 
típusai” szakaszban felhívja rá a figyelmet, hogy az „ideáltípusnak megfele
lő, tiszta »patrimoniális« állam a történelemben nem létezett” (Weber 1987, 
243), az uralomszociológia bürokratikus uralom szakasza szerint pedig „még 
az olyan nagy kiterjedésű politikai alakulatokban sem voltak rögzített ha
táskörű, folyamatosan működő hatóságok, mint az ókori Kelet birodalmai” 
(Weber 1996, 61). Egy másik szöveghely szerint viszont „az első, teljesen 
következetesen végigvitt patrimoniális-bürokratikus közigazgatás az ókori 
Egyiptomban valósult meg” (Weber 1996, 139) – vagyis létezett patrimoniá
lis-bürokratikus közigazgatás. Ugyanakkor, bár Egyiptomban is megjelentek 
a bürokratikus filozófia kezdetei, „bürokratikus életbölcselettel – a sziszte
matikus kiteljesedést és az elvi zártságot hirdető konfucianizmussal – csak 
Kínában találkozhatunk” (Weber 1996, 144);28 Weber Kína-interpretációjá
ban pedig, számos szöveghely tanúsága szerint, központi szerepe van a bi
rodalom „patrimoniális-bürokratikus” közigazgatásának (Weber 1999, 386; 
Weber 1996, 142).29

28  Egyiptom és Kína párhuzamát a vízszabályozás miatt szükséges hivatalnoki admi
nisztráció alapozza meg mint fő közös vonás (Weber 1999, 299).
29  A „patrimonializmus” terminusát – mint arra Weber is utal (Weber 1987, 243) – Hal
ler kezdte következetesen használni Restauration der Staatwissenschaft című munkájában. A 
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Ellentmondásos-e ennek alapján Weber Kínáról festett képe? 
Helytelen volna így feltennünk a kérdést. A hangsúly az ideáltípusok haszná
latán van: ezek ugyanis a Kelet vizsgálatában ugyanazok, amelyeket a Nyugat 
elemzésében kialakított. Ügyelnünk kell arra is, mikor jelenik meg egy-egy 
terminus az ideáltípus értelmében: a „Szociológiai alapok” (A) szakaszából 
például megtudjuk, hogy a kínai városnak „nincs a magukat felfegyverző ka
tonai állomány értelmében vett polgársága, mint az antik nyugati városnak” 
(Weber 1999, 291), néhány oldallal később mégis a kínai város „polgárairól” 
olvashatunk, a szó általános értelmében (Weber 1999, 294). Bár e fogalmi 
átfedések a hétköznapi és az ideáltipikus fogalmak között zavaróak lehetnek, 
következnek is az ideáltípusok természetéből. Az ideáltípus ugyanis egyszerű 
társadalmi jelenségek mesterségesen absztrahált formáit tartalmazza utópi
kusan felfokozva, így az egyes valóságos alakzatok csak bizonyos mértékben 
hordozzák a benne megfogalmazott sajátosságokat: mondhatni, több ide
áltípus „metszetében” helyezkednek el. „A történelmi valóságban lehetetlen 
merev határvonalat felállítani, de éppen ezért csak a legkövetkezetesebb for
mák vizsgálata biztathat azzal, hogy rábukkanunk sajátos hatásukra.” (Weber 
1995, 97–98.)

Kína esete ebből a szempontból nem következetes – Webernek 
tehát két lehetősége van. Elvetheti, esetleg módosíthatja a már kidolgozott 
ideáltípusokat – vagy meglévő formájukban alkalmazhatja őket. Mint látni 
fogjuk, céljának éppen az utóbbi megoldás felel meg. „Újra és újra rákény
szerülünk majd, hogy például olyan kifejezések megalkotásával, mint a »pat
rimoniális bürokrácia«, kifejezésre juttassuk: az adott jelenség karakteriszti
kus jegyeinek egyik része a racionális [ez a bürokrácia], másik része a tradi
cionális – ez esetben: rendi [ez a patrimoniális] – uralomformába tartozik.” 
(Weber 2007, 84.) Ennek az eljárásnak van egy roppant szerencsés hozadéka. 
Ahelyett, hogy Webernek azt kellene mondania, Kína több tekintetben kü
lönbözik a Nyugattól, azt hangsúlyozhatja, hogy több tekintetben is hasonlít 
rá – de ezzel egyben el is ismeri különbségeit. Így nevezheti például Qin Shi 
fogalom eredetileg az európai, főként a német középkor leírására szolgált, majd többek – így 
például Below – által élesen kritizált módon kiterjesztették használatát. (A fogalom körüli 
vitákról és használatának problematikus voltáról szemléletes képet fest Mályusz Elemér: „A 
patrimoniális királyság.” In Soós István szerk. 2003, Klió szolgálatában. Válogatott történelmi 
tanulmányok. Budapest: MTA Történettudományi Intézete. 11–21.) Míg a korábbi századok 
európai Kína-recepciójában Voltaire-től egészen Marxig a „patriarchális [rend]” fogalma szol
gált a kínai állapotok és az európai középkor összeegyeztetésének eszközéül, Webernél ezt 
a szerepet a patrimonializmus veszi át, amely pedig elsősorban a „patrimoniális bürokrácia” 
összetételben fordul elő, éppen szembeállítva a patriarchális nemzetségekkel (patriarchale Sip-
pen).
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Huang-di uralkodását „tiszta patrimoniális abszolutizmusnak” (Weber 1999, 
383). Bár az „abszolutizmus” megjelölést ritkán használja, egy számunkra 
fontos helyen előfordul a Gazdaság és társadalomban is: „Történeti példák a 
többé-kevésbé határozottan kialakult és […] legnagyobb bürokratikus appa
rátusokra: a) Egyiptom az újbirodalom korában, erős patrimoniális beütéssel; 
– b) a késői római principátus […]; – c) a római katolikus egyház […]; – d) 
Kína, Si Huang-ti kora óta egészen napjainkig, erős patrimoniális és java
dalmas beütéssel; – e) mind tisztább formában [!] a modern európai állam, a 
fejedelmi abszolutizmus kialakulása óta pedig egyre inkább minden köztestü
let; – f) a modern kapitalista nagyüzem […].” (Weber 1996, 68.) A „fejedelmi 
abszolutizmus” kialakulása „A politika mint hivatás” szerint a XVI. századra 
esik (Weber 1998, 168), Huang-di uralkodása az i.e. III. századra datálható, 
de tudnunk kell, hogy Weber őt nevezi „a birodalom császárai és egyesítői 
»racionalistájának«” is (Weber 1999, 309). A Huang-divel végződő Zhou-
kor (i.e. 1122–256) emellett Weber felosztása szerint a patrimonializmusból a 
feudalizmusba való átmenet kora, míg a következő időszak (a Han-dinasztia, 
i.e. 221 – i.sz. 206) gazdasági intézkedései „már a feudalizmus teljes felszá
molását” jelentették (Weber 2007, 91). Weber nem ad konkrét korszakhatá
rokat, de az olyan terminusok előfordulásából, mint „feudalizmus”, „közép
kor”, és az egyes uralkodók regnálási idejéből arra következtethetünk, hogy 
a nyugati társadalomfejlődés szakaszaira kialakított terminusokat a kínai tör
ténelem léptékének megfelelően kitágítva, annak korai kezdeteihez mérten 
hátrébb tolva alkalmazza.

Példa az európai történeti fejlődés Kínára vetítésére: a feudalizmus
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IV. Konklúzió
Az elmondottak alapján Weber Kína-tanulmányának terminológiája kaoti
kusnak tűnhet. A legszigorúbb értelmezés mellett is azt kell azonban mon
danunk: szisztematikusan kaotikus. Az említett kategóriák ugyanis csak mint 
ideáltípusok különülhetnek el egymástól élesen. A kínai berendezkedés mint 
császár vezette hierarchikus struktúra viszont, egyfelől, a tradicionális (rész
ben a karizmatikus) uralom típusába tartozik, így „abszolutisztikus”, sőt, a 
cezaropapizmus elemeit is hordozza (Weber 1999, 310), ugyanakkor a hi
vatalnokrend révén a bürokratikus igazgatás jegyeit is magán viseli. Gaz
dasági szempontból csak az i.e. III. századig nevezhető feudálisnak, eztán 
a racionális tőkeelszámolás értelmében kapitalista30 sajátosságokat vesz fel 
– de nem lép a nyugati fejlődés útjára. Ez a kapitalizmus, „az állami szállí
tók és adóbérlők kapitalizmusa, vagyis: politikai kapitalizmus virágzott, […] 
a kereskedőréteg tisztán gazdasági, vagyis a »piacból« élő kapitalizmusa is 
kifejlődhetett – a racionális üzemi kapitalizmus azonban, amely a modern 
fejlődés specifikuma, sehol nem jelent meg e kormányzatok alatt.” (Weber 
1999, 393.) Hasonlóképp, miközben a konfuciánus hivatalnokréteg végle
tekig racionalizálta az etikai normarendszert, „legbensőbb tendenciái közé 
tartozott”, hogy fenntartsa azt a mágikus keretet, amelyet Weber Kínában a 
taoista hagyományhoz köt, és amelynek felszámolását csak a Nyugat, „csak 
a puritánok hajtották végre teljes következetességgel.” (Weber 2007, 179.)

Az ideáltípusok lehetővé teszik, hogy ahol az összehasonlításhoz 
szükséges a hasonlóságok feltárása, Weber valóban felfedjen ilyeneket. Az 
után pedig, hogy kimutatta, mely tényezők (és mely más tényezők hiánya) 
segíthették volna elő Kínában a nyugati típusú fejlődést, ismét arra a ma
gyarázatra jut, amelyet egészen más formában, mégis ugyanazzal a megfon
tolással a Protestáns etika is kifejtett. „A konfuciánus előkelőség ideáljától 
semmi nem állt távolabb, mint a »hivatás« gondolata. A »fejedelmi« ember 
esztétikai értékkel bírt, ezért is nem lehetett valamely Isten »eszköze« sem.31 

30  „A nyereségszerzés sokféle egymástól különböző, de tipikus módon lehet »kapita
lista« irányultságú (azaz, racionális esetben: tőkeelszámolásra törekvő) […].” (Weber 1987, 
180.) A „kapitalizmus” terminus e sajátosan tág értelmét különbözteti meg Weber a Protestáns 
etikában a „kapitalizmus szellemétől”.
31  Weber itt a Konfuciusznak tulajdonított mű, a Lunyu egy szöveghelyére utal, amely 
szerint „A junzi [elterjedt fordításában a nemesember] nem egy eszköz.” (Lunyu, II/12). A 
konfucianizmus-tanulmány egy másik szöveghelye szerint: „Az alapvető tétel, miszerint »az 
előkelő ember nem szerszám [Werkzeug]«, azt jelentette, hogy ő maga öncél, s nem valamilyen 
specializált, hasznos gyakorlat eszköze, mint a szerszám.” (Weber 2007, 169.) Fontos, hogy 
Weber nem az individualista, szabad önmegvalósítás értelmében beszél a junziről mint „ön
célról”: itt a konfuciánus tanítás szerinti tökéletesedésről, vagyis az ideálként felállított minta 
eléréséről van szó.
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Az igazi keresztény, a – világon-kívüli vagy világon-belüli – tökéletes aszké
ta pedig semmi más nem akart lenni, mint éppen ez. Kizárólag ebben kereste 
méltóságát. S mivel ez akart lenni, használható eszköz volt, hogy a világot 
racionálisan átalakítsa és uralja.” (Weber 2007, 198–199.)
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Absztrakt

A dolgozatban Novalis A kereszténység, avagy Európa című esszéjében 
bemutatott középkor-interpretációját, és az ahhoz kapcsolódó vallás-
szemléletet elemzem. Mindenekelőtt arra törekszem, hogy Hardenberg 
protestantizmus- illetve Luther-kritikáját a szerző autonóm és romantizált 
vallás-képéből értsem meg úgy, hogy eljárása hátterében egy koherens 
hermeneutikai módszerre ismerhessünk rá.

Kulcsszavak: Novalis, Luther, középkor, kereszténység, hermeneutika
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Morbiditás és eszményítés
A magát Novalisnak elnevező Friedrich von Hardenberg úgy él a 

tudatunkban, mint egy szelíden eszményi romantikus költő, holott számos 
ismertebb sora meglepően morbid háttérfeltevésre utal. Miközben hihetetlen 
könnyedséggel és légies logikával vezet elő idealisztikus gondolatokat, 
időről-időre becsúszik egy-egy olyan megállapítás a gondolatmenetébe, 
amelyről, amennyiben meg tudunk feledkezni az áramló dikcióról, feltűnik, 
hogy az elképzelés veszélyes és sokkoló következtetésekhez vezethet. 
Ez a különös struktúrájú gondolati építkezés különösen a történelemről és 
ezen belül is a középkorról alkotott nézeteiben, műveiben köszön vissza. A 
Himnuszok az éjszakához című költeményfüzérében Novalis a pontosabban 
meg nem nevezett „hajdan” nagyságát és erényeit ecseteli. Miközben az 
eltűnt kor iránti „hevülés” lehetséges okait sorolja fel, az alábbi teljességgel 
affirmálhatónak szánt megállapítást teszi: „A múltért, mikor még remek / ősi 
törzsek virultak, / s halni vágytak a gyermekek / országáért az Úrnak; […]” 
(Novalis 1974, 19).

A gyermekek keresztes hadjáratára való egyértelmű utalás esetében 
persze érteni vélhetjük, hogy mire gondol Hardenberg. Gondolhatjuk például 
azt, hogy valamilyen szigorúan elvont szépséget fedezett fel az ártatlan 
gyerekek feltételezhető odaadásában, haszonelvű megfontolásoktól mentes 
gesztusában. Ha a némiképp rejtélyes kijelentést egy tetszőleges értelmezői 
kifejtéssel beláthatóvá is tesszük, attól még korántsem tudjuk és akarjuk 
osztani Novalis állásfoglalását: kritikai attitűdünk nem engedi, hogy kövessük 
őt rajongó radikalizmusában (Valastyán 2011, 147). Minden bizonnyal 
kevesen volnának ma, akik a fenti történeti eseményben az ártatlanság diadala 
helyett nem inkább a kegyetlen értelmetlenség vagy éppen az abúzusos 
rosszindulat megtestesülését fedeznék fel. Ha igaz az, hogy Hardenberg 
értékelő megállapítása minimum meglepő, joggal merül fel a kérdés, hogy 
mihez tudunk kezdeni a költő-filozófus ilyen jellegű reflexióival és képeivel.
 Az irodalmi indíttatású művek esetében viszonylag könnyű megoldani 
a problémát, hiszen a Heinrich von Ofterdingen egyes alakjainak viselkedése 
vagy argumentációja nem feltétlenül lép fel az általánosság igényével, 
ahogyan a meghökkentő referenciával rendelkező költői alakzatokból sem 
szükséges feltétlenül egy doxográfiailag kiérlelt koncepciót kiolvasnunk. 
Nem szükséges osztoznunk a regény címszereplőjének rajongásában, amit az 
öldöklő és rabszolgákat ejtő lovag iránt tanúsít ahhoz, hogy magát a művet 
értékes alkotásnak tudjuk be (Novalis 1985, 439). A szokatlan reláció lehet 
egészen egyszerűen a költői munka hatásgyakorló mechanizmusának egy 
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eleme is. Mit kezdünk azonban a nem-poétikai jellegű, szigorúan teoretikus 
igényű szövegekben található ilyetén megnyilvánulásokkal?

A vallás ideális kora
Az ilyen elméleti szövegek sorába illeszkedik A kereszténység, avagy 

Európa című esszé, amelyben Novalis a felvilágosodás középkor-értékelését 
a lehető legkényesebb pontokon fordítja önnön ellentétébe. Hardenberg az 
inkvizíciót jogos óvatosságnak, a szent érzék megóvásának nevezi (Novalis 
2002a, 101), a korszak tudományosságát az emberi alkotás „iszonytató 
magasságának” hívja (Novalis 2002a, 102), a jezsuita rendben pedig 
ideáltipikus, eszményért munkálkodó társaságra ismer (Novalis 2002a, 104).
 Annak ellenére, hogy az esszé az akkoriban kibontakozó 
romantikus vallás- és történelem-szemlélet tipikus darabja, a korban 
nagyobb megütközéssel fogadták, mint ahogyan egy mai olvasó esetében 
várnánk (Safranski 2010, 166-168). Hiába jelent meg nem sokkal korábban 
a Novalisra is ható Schleiermachernek A vallásról című könyve, hiába 
levelezett Hardenberg és Friedrich Schlegel ironikus stílusban a vallásalapítás 
lehetőségéről (Novalis 1975, 507-508; Safranski 2010, 181-182), a korban 
mégis szokatlannak számított a vallási minőség ilyen következetes, részletekbe 
menő felértékelése. Amikor Novalis 1799 novemberében felolvasta a jénai 
romantika képviselői előtt az írását, a reakciók a döbbent értetlenség és a 
határozott elutasítás között oszcilláltak. A vita döntőbírójául felkért Goethe 
a népharag illetve a jogi szankciók lehetőségére hívta fel a figyelmet, és 
nem javasolta a szöveg megjelentetését, amelyet végül is csak 1826-ban 
publikáltak (Safranski 2010, 168). Az elutasítás mögött talán a felvilágosodás 
örökségéhez való (öntudatlan) ragaszkodás állt, hiszen Novalis éppen az 
aufklérista berögzültségeket kérdőjelezte meg. A felvilágosodás dogmatikus 
szemléletmódját egy új, mégis a visszaforgatás aktusa által konstituálódott 
értelmezési modellre kívánja lecserélni; ezt a megfordítást kétség kívül jól 
reprezentálja Novalisnál a sziderikus izzás napfénnyel szembeni preferálása 
(Valastyán 2011, 154). 
 Hardenberg az esszében a katolikus középkort eszményi világként, a 
vallás tipikus koraként ábrázolja. Koncepciója szerint a pápa bölcs atyaként, 
királyok felett álló, szerető hatalmasságként kormányozta Európát egy olyan 
mindent átszövő, hierarchikus szervezet élén, amelynek tagjai mind gondosak, 
dolgosak és tiszteletre méltóak voltak (Novalis 2002a, 99-100). Az emberek 
olyan áhítattal viseltettek az ereklyék iránt, mint ahogy a szerelmes viszonyul 
elhalt kedvese hajfürtjéhez, és egész Európát az átszellemülés, a béke illetve a 
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vallásos elemmel áthatott artefaktuális tudás uralta (Novalis 2002a, 100-101). 
Felmerül a kérdés, hogy a történeti érzékünk számára elfogadhatatlannak, 
sőt talán naivnak ható koncepció valóban csak az eszmei játékot űző Novalis 
retorikai mutatványa volt, ahogyan már az első felolvasás után is többen 
feltételezték (Safranski 2010, 168-169)? Vagy sokkal inkább arról van szó, 
hogy Hardenberg esszéje egy kísértetiesen következetes gondolatkísérlet a 
romantikusan elgondolt vallásosság autonómiájáról? A válasz nyomait az 
esszé közepén, a középkor végét interpretáló szakaszban találhatjuk meg.

Luther bűne: a törés vétke
A középkor alkonyán a Novalis szerint méltatlanná vált emberiség 

engedett az anyagiak csábításának, ennek köszönhetően a társadalom 
szemében az üzleti élet szerepe fokozatosan felértékelődött a vallás 
rovására. Hardenberg a történelmet mint a variálódó ismétlés terepét írja le 
(Novalis 2002a, 102), így feltételezése szerint hosszabb-rövidebb idő után a 
kereszténység és Európa újra megerősödött volna a vallásos elem ismételt 
megerősödése következtében, ahogyan korábban is már feltámadt hamvaiból a 
kereszténység, köszönhetően például olyan intézkedések bevezetésének, mint 
a cölibátus. Luther reformkísérlete viszont tönkretette az újbóli dominancia 
lehetőségét, mivel szétszabdalta Európa egységét, a szent egyetértést. Novalis 
ezen a ponton fogalmazza meg radikális konklúzióját: „A reformációval a 
kereszténységnek befellegzett. Megszűnt” (Novalis 2002a, 104). 

Bár az esszében Hardenberg érezhetően inkább a katolicizmus felé 
húz a protestáns vallásokkal szemben, hiba lenne a középkori, a nyugati 
világban alternatíva nélküli katolikus hitet az egyházszakadás utáni katolikus 
vallással azonosítani. Novalis egyértelművé teszi, hogy Luther fellépésével 
a megmaradó katolikusok sem nevezhetőek többé keresztényeknek (Novalis 
2002a, 104). A nagy reformátor első számú bűne tehát a törés vétkének 
elkövetése. Látszólag nehezen érthető, hogy a felekezeti pluralitás megjelenése 
miért vezet a kereszténység teljes bukásához, ám közelebb kerülünk Novalis 
koncepciójához, ha figyelembe vesszük, hogy Luther fellépése minden 
lényeges aspektusból szétforgácsolta az egységként és egységességként 
meghatározható vallásosságot.

A novalisi életmű egésze felől nézve a szöveg egyik furcsasága, 
hogy itt a vallás autonómiája, önállóságának megőrzése valójában a vallásos 
szemlélet kizárólagos dominanciáját jelenti. A máshol a pluralitás és a 
párhuzamosan érvényes nézetek32 pártján álló gondolkodó ebben a művében 
32  Novalis például a definíciók és elnevezések tekintetében teljességgel a pluralitás 
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a „csodálatos egyetértést” propagálja (Novalis 2002a, 105). Ennek oka az 
lehet, hogy felismeri, amennyiben a vallásosság a transzcendencia felé való 
állandó nyitottságot, a bevégezhetetlen és képtelen tökéletesedés projektumát 
jelenti (romantikus értelemben), csak akkor marad meg a maga tisztaságában, 
ha az élet minden aspektusát átszövő viszonyulási móddá válik.

Ennek a totális látásmódnak a kulcsa Novalis „szent érzék” („heiliger 
Sinn”) fogalma. Ez a Schleiermacher szemléletterminusára hajazó (Weiss 
2000, 125-129), és feltételezhetően általa inspirált fogalom a mindenkori 
autentikus viszonyulási módot hivatott reprezentálni. A szent érzék azt a 
perspektívát jelenti Novalisnak, amelyben az individuum minden számára 
lényeges létezőt adekvát módon tud elhelyezni. A vallási figyelem mint 
misztérium Hardenberg koncepciójában egyben a belső figyelmet, a 
legsajátabb koncentrációt is jelenti, hiszen ahogyan a Virágpor töredékekben 
írja: „A világmindenségben való utazásról álmodunk: de nem bennünk rejlik-e 
a világmindenség? Szellemünk mélységeit nem ismerjük. – A titokzatos 
út befelé vezet” (Novalis 1997 16). A vallásos ember végtelen utáni vágya 
tulajdonképpen ekvivalens a magába forduló ember töprengésével: Novalis 
szerint maga a lélek is a külső és a belső találkozásából keletkezik, a két 
végtelen világ egymásra való hatásából jön létre (Novalis 1997, 19). Az 
űrszerű mélységekkel rendelkező terek között hártyaszerűen feszülő buborék-
létnek a megértéséhez segíthet hozzá a vallásos perspektíva.
 Luther fellépésével tehát ez a belső egység, centralizált és adekvát 
figyelem tört szét, ezért lehetetlenült el a kereszténység feléledése. 
Novalis szerint Luther reformátori hevében a praxis világára redukálta 
a vallásit, átadta azt a világi és anyagi érdekeknek, teljesen felszámolta a 
szent érzék uralmát. Novalis legfőbb imperatívusza a világ romantizálása, 
átszellemítése, minőségi hatványozása volt, amelynek garanciáját az előbbi, 
sajátosan átpoetizált vallásos perspektívában találta meg. Prognózisa szerint 
a küszöbön álló új vallásos kor éppen ezt a romantizáló tendenciát fogja 
uralomra segíteni. Addig azonban a reformáció hagyatéka miatt széttöredezett 
világban élünk (Novalis 2002a, 111). A szekularizáció fő problémája, hogy 
a látszólag függetlenedő egyházak valójában az államérdek szolgálatába 
állnak, és a vallási szemléletet meghazudtolva világias érdekeket szolgálnak. 
Az egyedüli mód a valódi vallási függetlenségre paradox módon az Egyház 
által létrehozott egyetemes monarchia, a hierarchikusan felépülő vallásos 
híve (Novalis 1997, 17), de a monizmussal szembeni ellenérzése a már említett tropikus, nap-
csillagok szembeállításban is megjelenik: „[…] újra meglátogatják a földet ama csillagok, 
melyek a sötétség letűnt korszakaiban megnehezteltek rá; a Nap leteszi szigorú jogarát és 
ismét csillag lesz a csillagok között; […]” (Novalis 2002b, 219).
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államszervezet (Novalis 2002a, 110).
 Ha csak a politikai jellegű észrevételekre figyelünk, úgy tűnhet, hogy 
Novalis gondolatvilágát valamiféle dogmatista-fundamentalista szemlélet 
irányítja. Ezt a benyomást eloszlathatja, ha közelebbről megnézzük, mit 
is nevez meg Novalis a kereszténység kritériumaiként. Három feltételt 
említ: egyrészt a vallás örömet okozó „nemzőelvének” kell jelen lennie, 
másrészt minden földi dolognak egyben az örök életet is reprezentálnia 
kell a szemünkben, harmadrészt hinnünk kell a szentek létjogosultságában 
(Novalis 2002a, 111). Ha ezek közül bármelyik vallási alakzatot felfedezzük 
magunkban, úgy minden konkrét dogmatikai megszorítás nélkül már 
keresztények is vagyunk. Alapvetően tehát egyféle általános entuziazmusról, 
az élet romantizálásáról és mitologizálásáról beszél; a tényezők mindegyike 
tulajdonképpen a rajongás, a lelkesedés minőségéből fakad, abból építkezik. 
A kereszténység par excellence vallásként nem más Novalis számára, mint 
a rajongó, autentikus világszemlélet, amely a lelkesedés erejét felhasználva 
egy poétikus mitológiát hoz létre.
 Ezek után, ha nem is válik elfogadhatóvá, de legalább érthető 
lesz Novalis egy-két sajátos állásfoglalása. Az inkvizíció egy szomorú, 
de elfogadható jelenség, mivel megakadályozza a felkészületlen elmék 
számára feldolgozhatatlan, inautentikus és emberi léptéken túlmerészkedő 
felfedezések elterjedését (Novalis 2002a, 100-101). Az átszellemítés egyik 
legfontosabb feladata, hogy igenelhetővé tegye számunkra a világot, és 
ehhez Novalis szerint a magunk léptékéhez kell mérni a környezetünket. A 
reformáció a szentek tiszteletének eltörlésével űrt hagyott maga után, ahogyan 
annak idején a görög-római politeizmus eltűnésével is szemléletbeli vákuum 
keletkezett (Novalis 2002a, 109). Az antropocentrikus szemlélet Hardenberg 
szerint nem a valóságról való elfeledkezés, hanem a világ olyan leplezése, 
amely az egyedüli igazán élhető életet biztosítja a számunkra. Ha elvetjük ezt 
a költött perspektívát, akkor sem a valóságot látjuk, hanem egyféle delíriumos 
állapotba kerülünk, ahogyan Novalis írja: „Ahol nincsenek istenek, ott 
kísértetek járnak” (Novalis 2002a, 109). A veláció azért nem lesz számára 
illegitim, mivel ellentétének nem a revelációt, hanem a képzelet üresjáratát 
tartja. 

Bár a hardenbergi elképzelés mintha önbecsapásnak tűnne olyan 
gondolkodók munkásságához képest, mint például Nietzsche; azt nem szabad 
elfelejteni, hogy Novalisnál nem feltétlenül a valóságról való szándékos 
megfeledkezésről van szó, hanem ő eleve csak a leplek, redők, fátylak 
játékában tud gondolkodni. Ahogyan számára a lélek két végtelen között 
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feszülő hártya, úgy az ember csak a leplekben megnyíló redőkből tud olvasni 
a mindenségről, hiszen számára egyedül az emberi minőség értelmezhető 
adekvátan.

Luther újabb bűne: filológia vagy hermeneutika
A Lutherrel szembeni ellenérzés másik oka éppen ebből az 

aspektusból fakad. Nem elég, hogy a reformáció politikai, művészeti, 
episztemológiai és természetesen szoros értelemben vett vallási töréshez 
vezetett, Novalis szövegében egy másik kritikai szálat is felfedezhetünk, 
amely a szövegértelmezés hagyományához kapcsolódik. Luther azért lépett 
fel olyan pusztítóan, mert félreismerte a kereszténység szellemét. Ahogyan 
más szférákban is, úgy a bibliai exegézis területén is „deszakralizálta” a 
kereszténységet: filológiát, egy világias tudományt kevert bele a Szentírás 
magyarázatába. Betű szerinti interpretációjával kiölte a kereszténységből 
annak lényegét, a rajongást, ezáltal megszűnt a hit katolikus hajlékonysága, 
popularitása, a szent érzék ingerlékenysége (Novalis 2002a, 103). A vallás 
rideg, átszellemítésre képtelen életszférává vált, míg korábban minden emberi 
tevékenység éltető közepe volt.
 Az esszé későbbi pontján egy alternatív értelmezési módszert 
állít fel Luther megoldásával szemben. Ez a másik út a novalisi mágikus 
idealizmusból és az éppen kibontakozó schleiermacheri hermeneutikából 
áll össze. A szövegben a barát, Friedrich Schleiermacher lesz az új metódus 
előhírnöke: „A testvér új fátylat szőtt a szent asszonynak, ami hozzásimulva 
elárulja mennyei testének hajlatait, ám mégis szemérmesebben elfedi, mint 
bármi más” (Novalis 2002a, 109-110). Novalis Schleiermacher nevének 
elhallgatásával és az alkalmazott etimologizáló szójátékkal (fátyolszövő) 
egyenesen mitizálja barátja alakját, aki így alkalmassá válik arra, hogy 
potenciálisan a legnagyobb titkokra derítsen fényt. Ám itt is látható, hogy 
ez a sajátos idealista-hermeneutikai megközelítés, amelyet a varázstalanító 
filológiával állít szembe, mindig csak a fátyolhoz fér hozzá: a szent asszony 
testét csakis a lepel mutatja meg, a fátyol megszövése előtt egészen egyszerűen 
nem észlelhető a test.
 Novalis meglátásai kétségtelenül kölcsönöznek elemeket a 
schleiermacheri hermeneutikából és vallás-felfogásból, például a már 
említett szemlélet vagy az érzés felértékelésekor, illetve mutatkoznak 
párhuzamok a vallási virtuoso alakja (Schleiermacher 2000, 8) és a novalisi 
szakrális szubjektum között. A párhuzamok jelentőségét csökkenti az a 
tény, hogy Hardenberg jelen gondolatmenete nem idegen a más munkáiban 
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megfogalmazott észrevételektől, tehát a „novalisi hermeneutikai” minden 
szinkretizmusa dacára szervesül. A szaiszi tanítványok című befejezetlen 
szövegében Novalis a természeti létezők dialogizáló, megszólító 
megértéséről ír (Novalis 2002b, 214-215). A hagyományosan nem jelentő 
alakzatok interpretálhatóságát az adott tárgy mintázatában, vonalaiban, 
hajlataiban, redőiben fedezi fel. Ha tovább olvassuk az Európa-esszét, ott 
is hasonló koncepcióra bukkanhatunk: „A szűznek az a fátyol, ami testnek a 
lélek, nélkülözhetetlen orgánum, redői édes kinyilatkoztatásának írásjegyei; 
a redők végtelen játéka titkos jelek muzsikája […]” (Novalis 2002a, 110). 
A vallási jelenség (vagy egyáltalán a Felfoghatatlan) mindig csak a maga 
elfedettségében jelenik meg, és a szent érzékre, a Szentlélek stimuláló erejére 
van szükség ahhoz, hogy láthassuk és értelmezhessük a lepel árulkodó redőit. 
A megértésben legalább annyira fontos az átszellemítés és vivifikáció, mint a 
tárgyilagos rekonstrukció.

Összegzés
Novalis különös, sokszor paradox logikával átitatott meglátásait némiképp 
magyarázza az iménti interpretációs stratégia. Hardenberg koncepciója 
szerint a vallási szféra autonómmá csak azáltal lehet, hogy az élet minden 
területén dominánssá válik – a vallás romantikus fogalma csakis a végletesség 
formájában tud megnyilvánulni. Ahhoz azonban, hogy az élet minden 
jelenségére és eseményére a vallás szemüvegén át tekinthessünk, magukat a 
dolgokat is meg kell elevenítenünk, és ez csak úgy válik lehetővé, ha nem-
jelentő egységek olvasásába kezdünk, romantizáljuk a minket körülvevő 
entitások mindegyikét. A középkor számunkra problémás eseményeit és 
jellegzetességeit Novalis úgy képes igenelni, hogy csak és kizárólag a vallás 
átszellemítő tekintetével pillant rájuk.
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A POLITIKAI FOGALMÁNAK 
„VÁLTOZÁSAI”

Tódor Imre
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Absztrakt

Carl Schmitt 1927-ben megjelentetett, és azóta többszöri változatot megért 
műve az egyetlen, mely oly nagy fogalmi-történeti fejlődésen haladt át, 
mint a politikai fogalma, mely végső formáját az 1963-as változatban érte 
el. Schmitt politikai fogalma a legismertebb, legvitatottabb, és ugyanakkor 
a félreértelmezettebb, félreértelmezhető művévé vált. A szöveg kiadói/
szerkesztőségi története e problematikus mű „nyitott” jellegére világít rá. Mi 
késztette Schmittet tehát arra, hogy 35 év alatt és annak elteltével újra és 
újra(értelmezze) művét? Tanulmányom hipotézise: Schmitt politikai fogalmát 
a mindig aktuális történelmi-politikai kontextus függvényébe kívánta 
helyezni, így kutatásunk A politikai fogalmának történelmi keletkezés- 
fejlődéstörténet hivatott rekonstruálni.

Kulcsszavak: Carl Schmitt, A politikai fogalma, korolláriumok, kiadások, 
történelmi-politikai kontextus 
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Bevezetés

Az évek során a politikai fogalma különböző kiadásai tartalmi és 
formai szempontból is nagy változáson, fejlődésen mentek át. Ha csupán 
az oldalszámokat vesszük figyelembe az 1927-es első kiadás és az 1963-as 
utolsó kiadás között mintegy 55 oldal eltérést találunk.33 És akkor még nem 
is szóltunk a tartalmi, lényegi változásokról. Miért a ’32-es, és nem a ’33-
as – utolsó – változat szolgáltatta az alapot az új 1963-as kiadásnál? Miért 
nem – pontatlan és hiányos voltával, melyet többször is hangsúlyoz – egy 
új, valódi átdolgozott írást tár olvasói elé, és miért marad mégis a ’32-es 
újranyomtatott szöveg valamennyi hiányosságával együtt mint dokumentum 
annak változatlan formájában?34 Erről Schmitt egy szót sem szól. Az első 
feltett kérdésre a lehetséges válasz az, hogy az utolsó – ’33-as kiadást – 
tartalmilag jelentős változások, nemzetiszocialista gondolatok szövik át 
és fertőzték meg, melyekre nem szívesen emlékszik vissza.35 A legtöbb 
Schmitt kutató érdeklődésének a középpontjába különösképpen a ’32-es 
és a ’33-as változatok közötti eltérés került.36 A tanulmány hipotézisei: 1. 
Schmitt politikai fogalmát a mindig aktuális történelmi-politikai kontextus 
függvényébe kívánta helyezni. 2. Kortársai kritikái, és a velük folytatott 
„takargatott dialógusai” hatással voltak rá, melyeket a későbbi változatokba 
nyilvános, avagy rejtett módon, de „beépített”.37

33  A magyar fordítás alapján számolom az oldalakat, mert itt mindegyik egyforma, 
míg a német kiadások oldalai nem mindegyiknél azonosak, így nem lenne releváns az 
összehasonlítás. Így az 1927-es kiadás 41 oldalt tartalmaz, az 1932-es már 54 oldalt (itt 
jelenik meg az 1929-ben tartott előadás szövege „A semlegesítődések és depolitizálódások 
korszaka” címmel). Az 1933-as változat jóval szerényebb, itt hiányzik az első fejezet, 
illetve a már ’32-es változathoz hozzáadott Semlegesítődések… rész. Az 1940-es, rövidített 
változat, önmagában rövid; míg az utolsó 1963-as változat a legterjedelmesebb, mely az új 
előszóval, három korolláriummal és hivatkozásokkal 96 oldalt tesz ki. A német kiadásban az 
1927-es változat 33 oldal (folyóiratban jelent meg), az 1932-es 82 oldal, az 1933-as 61 oldal, 
míg az 1963-as 124 oldal.
34  Schmitt 2002, 13.
35  A ’32-es és ’33-as változat különbségére, hangsúlyeltolódásaira hívja fel Karl 
Löwith 1935-ben, Hugo Fiala álnéven megjelentetett tanulmányában az olvasó figyelmét. 
Löwith 1969, 93-126.
36  Lásd Karl Löwith már említett tanulmányát, melyben élesen kritizálja Schmitt 
nemzetiszocializmushoz való tartozását, azt okkazionalistának nevezi. Itt Löwith Schmitt 
művét nemcsak az antiliberalizmus, hanem az antiszemitizmus jelzővel is illeti. Löwith 1969, 
112-113.
37  A tanulmány egy terjedelmesebb kutatás – Magyar Tudományos Akadémia, 
Domus szülőföldi ösztöndíj (2013-2014) program keretében, melynek címe: A politikai 
fogalmának forrása – eredményeit tartalmazza, de a publikáció által megadott követelmények 
paraméterei (max. 2000 szó) csak annak első részének rövidített változatáz teszik itt lehetővé. 
A tanulmány második – terjedelmesebb – része az Erdélyi Múzeum 2014/3 számában jelenik 
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Schmitt számára fontosak a kortárs kritikusok írásai, hisz A politikai 
fogalma 1963-as változatában azt írja: „írásunk legfigyelmesebb olvasói, mint 
Leo Strauss és Helmut Kuhn, meglátták azt…”.38 Heinrich Meier művében 
csak Strauss hatásáról olvashatunk,39 míg Gangl hívja fel a figyelmünket,40 
hogy nem csak ő, hanem Schmitt más személyekkel – mint Rudolf Smend, 
Hermann Heller, Helmut Plessner, különösképpen Hans J. Morgenthau – 
folytatott „takargatott” párbeszédei nyomán alakítgatta művét. A kritikusok 
is különböző jelentőséggel bírnak, hisz míg az egyik (Strauss) kritikája fontos 
Schmitt számára,41 műveiben említi;42 addig a másik (Morgenthau) kevésbé, 
hisz sehol sem találunk rá utaló nyomokat.

1. A politikai fogalma: 1927 – 1963

Ha Schmitt politikai fogalmát szeretnénk megérteni, akkor azt csakis 
a teljes életmű vizsgálatának összefüggésében tehetjük meg, melyre eddig 
még senki sem vállalkozott. Dinnyei Béla tanulmányában csak közelítéseket 
kísérel meg a politikai fogalmához, azt Schmitt korábbi műveinek – a 
Politikai teológia (1922) és a Die Kernfrage des Völkerbundes (1926) – 
fényében vizsgálva.43 A politikai fogalma átszövi Schmitt teljes opusát, 
életének és alkotó periódusának minden szakaszát, hisz ha arra keressük a 
választ, hogy honnan származtatja a politikai fogalmát, akkor az 1927 előtti 
műveit, főképp – de nemcsak – a Politikai Teológia című 1922-es írásának a 
függvényében érthetjük meg. Amennyiben magát a művet elemezzük, akkor 
feltevődik a kérdés, hogy melyik változatot? Ha az utolsó, Schmitt által is 
meg.
38  Schmitt 2002, 86.
39  Meier 1998. 
40  Gangl 2008, 46.   
41  Schmitt azon fáradozott, hogy Strauss 1932-ben megjelenés előtt álló 
megjegyzései (Strauss 1932. In. Meier 1998, 97-125.) ugyanazon folyóirat hasábjain lássanak 
napvilágot, ahol ő 1927-ben a politikai fogalmát megjelentette. 1932. június 10-én a berlini 
Duncker und Humblot kiadó igazgatójához címzett levelében – Dr. Ludwig Feuchtwangernek 
– Strauss kritikus megjegyzésére Schmitt a következőket írja: „A politikai fogalmáról eddig 
körülbelül száz írás, tanulmány jelent meg, melyekből azonban oly keveset tanulhattam. 
Ezek közül egyedül Dr. Leo Strauss, a Spinoza könyv szerzője, említésre méltó, aki nagyon 
jó tanulmányt, bár természetesen nagyon kritikus módon, írt. Így ajánlom a Lederer Archiv 
für Sozialwissenschaftnak a tanulmány megjelentetését.” Feuchtwanger 1935. április 15-
én kelt levelében Strauss akkor megjelent könyve – Philosophie und Gesetz – apropóján a 
következőket írja: „A politikai fogalma szerzője 1932-ben nagy elismeréssel írt önről, mely 
szükségtelen volt, hisz már ismertem a Spinoza könyvét…”. Meier 1998, 16.
42  Schmitt 2002, 86.
43  Dinnyei 2007.
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hivatalosnak kikiáltott 1963-as változatot, akkor először is a változatlan ’32-
es törzsszöveget, annak előszavát, mely az eltelt 30 év új perspektíváit tárja 
elénk, annak hiányosságaira hívva fel a figyelmünket kell elemeznünk.

1. ábra: A politikai fogalma: 1927-1963.

A politikai fogalma első változata 1927-ben, a heidelbergi Archiv 
für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik folyóiratban jelent meg, majd egy 
évre rá, 1928-ban annak változatlan újrakiadása a Probleme der Demokratie 
kötetben, a Német Politikai Főiskola Politische Wissenschaft című sorozat-
előadás keretében, látott napvilágot. Egy második kiadása, 1932-ben brosúra 
formájában a berlini Duncker und Humblot kiadónál jelenik meg, melyet 
Schmitt utószavában 1931 októberére datál.44 A mű harmadik kiadását 
1933-ban a hamburgi Hanseatische Kiadónál, mely nemzetiszocialista 
beállítódási kiadó, jelentette meg.45 A harmadik kiadást 1940-ben a mű 
rövidített változatának Positionen und Begriffe 1923-1939 közötti írásainak 
gyűjteményében való megjelenése követi. Ez számítana az ötödik kiadásnak és 
a negyedik változatnak. Végül 1963-ban, újra a berlini Duncker und Humblot 
kiadónál, megjelenik előszóval és három korolláriummal, hivatkozásokkal 
és módosított, bővített lábjegyzettel kiegészített 1932-es törzsszöveg 
újrakiadása. 1971-ben Schmitt egy új előszót írt A politikai fogalma olasz 

44  Schmitt 2002, 68. E második változat, amint arra tulajdonképpen az utószóban is 
utal, „új megfogalmazások, megjegyzések és példák sorát tartalmazza” – ami igaz is, Schmitt 
azonban hozzáteszi – „de magát a gondolatmenetet nem változtatja meg és nem viszi tovább” 
– ami természetesen nem igaz. 
45  E kiadás és változat az előbbihez képest annak felépítését illetően mellőzi az első 
fejezetet, illetve a Semlegesítődések… tanulmányt. 
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nyelvű kiadásához, melyben új perspektívákra hívja fel a figyelmet.46 A mű 
kanonikus változata – mely alapján a magyar fordítás47 is készült – az 1963-as, 
mely a ’32-es változatlan szöveg mellett48 új előszóval, három korolláriummal 
és hivatkozásokkal kiegészített 6. kiadás 4. változatának számít.

2. Korolláriumok: 1931-1950

További problémát a három korollárium49 léte jelenti, ugyanis az 
itt megjelenő témák képezik a politikai fogalmának központi fogalmait 
– melyből az első 1931-ben jelent meg, majd az 1940-ben megjelent 
Pozíciók és fogalmak gyűjteményébe helyezte és a semlegesség fogalmának 
különböző jelentésárnyalatait és funkcióit vizsgálja.50 A második korollárium 
először 1938-ban jelent meg, majd az elsőhöz hasonlóan e tanulmány is a 
Pozíciókban (1940) került újrakiadásra,51 és ugyanez évben (1938) jelentette 
meg a Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff52 ugyanazon 
témával – a barát, ellenség és háború fogalmainak tisztázásáról – foglalkozó 
referátumát. A harmadik korolláriumhoz nem írt megjelenési időpontot, de 
a szöveg az 1950-ben publikált – bár korábban, minden valószínűséggel 

46  Schmitt 1971. In. Quaritsch 1988, 269-273.  
47  Schmitt 2002, 5-102.
48  Hasso Hoffmann joggal kételkedik abban, hogy Schmitt a ’32-es szöveget 
változatlan formában jelentette volna meg ’63-ban, hisz közvetlen bizonyítékok adnak okot a 
kételkedésre. Hofmann 1986, 238-239.  
49  A korollárium magyar jelentése: kiegészítés. Latin jelentésétől eltérően Schmittnél 
nem „koszorúcska”, „ráadás” értelemben, hanem a logikai sorrend értelmében egy olyan 
kijelentés, amely egy másikból származik, és így tovább, azaz egyik ismeret a másikba 
való (be)építése (Vö. Schmitt 2002, 13.). Quaritsch alapján (Vö. Quaritsch 2010, 20-21.), 
és Schmitt már ismert ambivalenciájából adódóan biztosan állíthatjuk, hogy a fogalmakban 
gondolkodó és azokból táplálkozó Schmitt kiválasztott fogalma (corollarium) mindkét 
értelemben vett használatának alkalmazásával tudatában van. Tehát itt nem hozzávetett, 
kiegészített megjegyzésekként, hanem központi fogalmakként kell recipiálnunk.  
50  Címe: Áttekintés az állam belpolitikai semlegessége fogalmának különböző 
jelentéséről és funkcióiról. In. Schmitt 2002, 69-72. Eredetileg Schmitt 1931, 111-115.; 
újrakiadása Schmitt 1940, 158-161. (18. szöveg). Érdekes, hogy ez a szöveg Schmitt 
mindhárom – a politikai fogalmáról nem írt a tulajdonképpeni első, vilmosi császárkori 
korszakában, így ezt leszámítva – alkotói periódusában megjelenik (Weimari Köztársaság – 
1931, Nemzetiszocializmus – 1940, Bonni Köztársaság – 1963). 
51  Címe: A háború és ellenség fogalmainak viszonyáról. In. Schmitt 2002, 73-79. 
Eredetileg Schmitt 1940, 244-255. (30. szöveg). A két szöveg között eltérések fedezhetőek 
fel, pl. az 1940-ben az áll „Az ellenség ma az elsődleges fogalom”, míg az 1963-ban „Ma a 
háborúhoz képest az ellenség az elsődleges fogalom.” – itt beszúrást eszközölt.
52  Schmitt 1938. In: Maschke 2005, 518-597. 
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1945 előtt megírt – Der Nomos der Erde: im Völkerrecht des Jus Publicum 
Europaeum című művének fejezetében látott napvilágot, mely a nemzetközi 
jogról ad áttekintést.53 Mindkét említett mű „a politikai fogalmának 
kiinduló feltevését mélyítik el és megkísérlik a körülhatárolást.”54 Az ügy 
nehézségét tetőzi az a tény, hogy a korolláriumok Schmitt különböző alkotói 
periódusából származnak: az első (1931) a weimari köztársaság végső 
időperiódusából, decizionista korszakából; a második (1938) Schmitt 1933 
utáni, nemzetiszocialista korszakából, amikor a konkrét rendgondolkodás 
váltja fel a korábbi decizionista álláspontját; míg a harmadik (1950) Schmitt 
utolsó, bonni köztársaság korából, amikor gondolkodásának homlokterébe a 
történetfilozófiai elemek kerülnek. A korolláriumok célja és értelme tehát az, 
hogy olyan fogalmi mezőt rajzoljon körül, amelyben a fogalmak a fogalmi 
mezőben elfoglalt pozíciójuk révén információt közöljenek egymásról 
egymásnak.55

2. ábra: Korolláriumok: 1931-1950.

Továbbá nem tekinthetünk el a Hivatkozásoktól sem,56 melyek 
a legfrissebb kutatások, kommentárok eredményeit ötvözi, és az 
alapszöveghez fűz kiegészítő magyarázatokat. Bár Schmitt Hivatkozásait 
nem tartja többre, mint „elszigetelt bibliográfiai jegyzeteknél és 

53  Címe: Áttekintés a nemzetközi jog nem államra vonatkoztatott lehetőségeiről és 
elemeiről. In. Schmitt 2002, 80-82. Eredetileg Schmitt 1950, 183-185. Ez a szöveg valódi 
változáson ment át, hisz 18 sornyi hozzáadás fedezhető fel az eredetihez képest, a szöveg 
harmadik bekezdéséről van szó.
54  Schmitt 2002, 10.
55  Uo., 13.
56  Uo., 83-93.
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megjegyzéseknél”,57 de a valóságban annál többről van szó, elég, ha a híres 
„Hobbes-kristályt” említem.58 Mindehhez kapcsolódik, hogy ugyanazon 
évben (1963), együtt a politikai fogalmának újrakiadásával jelentette 
meg A partizán elmélete. Közbevetett megjegyzés a politikai fogalmához 
című írását,59 mely a politikai fogalmában 1932-ben nem tárgyalt és 
azóta megjelent ellenség új típusairól, hidegháborúról ad számot, melyet 
– ahogyan az előszóban is írja – a mű egyik hiányosságának is tekint, és 
itt kívánja azt orvosolni. E ponton is felfedezhető a kortársak kritikáinak 
Schmittnél betöltött eminens szerepe, hisz George Schwab és Julien Freund 
meglátásait, és az azóta eltelt történelmi-politikai változásokat figyelembe 
véve készteti a partizán elméletének megírásához.

Összegzés

A politikai fogalmának többszöri kiadása és új változatai igazolják 
azt a hipotézisünk miszerint Schmitt gondolatait a mindig aktuális politikai 
helyzetbe ágyazza. Láthattuk, hogy a mű mindegyik alkotói periódusát 
magába foglalja és mindegyiken érezhető az aktuálpolitika szelleme. 
Láthattuk, hogy a különböző korszakokban művének kiadásában is cezúra 
fedezhető fel: a weimari köztársaság és a bonni köztársaság idején a berlini 
Duncker und Humblot-nál (1932, 1963), a nemzetiszocializmus alatt, pedig 
a hamburgi Hanseatische kiadónál (1933, 1940) látnak napvilágot.60
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Abstract

The main goal of this paper is to see what motivates students to learn Finn
ish as a foreign language. Previous research and materials on L2 motivation 
mainly focus on the learning of the English language. To learn more about 
L2 motivations from another perspective, this study focuses on a language, 
which is not obligatorily taught in public school systems. The investigation 
was done by questionnaires in three different  cities: in Kuopio and Vaa
sa, Finland and Vienna, Austria. The results show that the main reasons to 
learn Finnish are the sound of the language and the culture as a whole.

Keywords: L2 motivation, Finnish, attitude, questionnaire.
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Introduction

Research into motivation in language learning is a field of second 
language acquisition (SLA) and third or second language acquisition (TLA). 
As we know and might experience ourselves motivation is one of the most 
important factors that determine success or failure in any learning process. 
As Zoltán Dörnyei (2001: 2) states: “Motivation is related to one of the most 
basic aspects of the human mind, and most teacher and researchers would 
agree that it has a very important role in determining success or failure in 
any learning situation. […] language learners who really want to learn a for
eign language (i.e. who are really motivated) will be able to master a reason
able working knowledge of it as a minimum, regardless of their language 
aptitude.” Usually motivation can be divided into two elements. In SLA the 
source of motivation and the strength of motivation can be measured. The 
reason for which both strength and source can be measured is that the target 
group is usually elementary- and high-school students, who have to learn a 
second language obligatorily. In other words, it is not a matter of choice if 
they learn an L2, so it is possible, that there is no motivation at all. From this 
aspect the levels of motivation according to Noels et al. (2000) are amoti
vation, external regulation, introjected regulation, identified regulation and 
intrinsic motivation, which has three different sublevels (knowledge, accom
plishment, and stimulation) [cited in Dörnyei 2005: 78].

In the case of the learning of the Finnish language, the source of 
the motivation can be researched, but the strength of the motivation is less 
relevant, because learners are able to decide whether they want to learn the 
language or not, so if they have no desire to learn it, they can stop learning 
it at any time, without any consequences. Altogether, this means that almost 
all learners of the Finnish language have intrinsic motivation. However this 
does not mean that there are no exceptions, or there is no diversity amongst 
the learners of the Finnish language, but it is mostly irrelevant, especially for 
this current study.
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Methodology1

Data collection was carried out among two groups of subjects. The 
first round of data collection took place in July 2013 in Finland. The partic
ipants were the students of CIMO’s summer course in Finnish language and 
culture. The main features of the group are the following: almost all of the 50 
subjects are university or college students, but from different fields of study, 
whose average age is 22.4, and who are from different countries from all over 
the world.

The second round of data collection took place in November 2013 
among the students of the University of Vienna. There were 33 participants 
from different levels of classes (Finnish 1, 3 and 5). Almost all of the partici
pants were linguistics students, with the average age of 25.3.

The main differences of the groups are their nationalities and their 
fields of study. There may be differences in the L2 motivation related to the 
subjects’ different cultural backgrounds. Also the fact that the Vienna group 
consisted of linguistics students might result in different motivations, for ex
ample linguistics students might choose to learn the Finnish language out of 
professional curiosity.

Questionnaire

The questionnaire is based on the instructions and advices of Dörnyei 
& Csizér’s article. [Dörnyei & Csizér 2012] The filling out of the question
naire was fully voluntary and anonymous. The questionnaire consisted of 
several questions on the social background of the participant, and 21 ques
tions about their motivation.

The first two questions are about the source of motivation. In the first 
question participants were asked to choose a main reason why they started to 
learn Finnish, while in the second question, they were asked to evaluate on 
a five-point scale how much role the given reasons played in their language 
learning choice. Further questions asked the participants of their future plans 
with their Finnish skills, as well as previous experiences in relation with the 
Finnish language, Finnish people, Finnish culture and Finland. 
1  This research was supported by the European Union and the State of Hungary, 
co-financed by the European Social Fund in the framework of TÁMOP-4.2.4.A/ 2-11/1-
2012-0001  ‘National Excellence Program’. 
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Results

The questionnaires were digitized and analyzed with Microsoft Ex
cel. The result shows that there are mostly individual reasons the participants 
had in starting to learn the Finnish language, which range from the sound of 
the language through heavy metal music, to having a Finnish girlfriend or 
boyfriend. However the evaluation of the roles of different reasons shows a 
very clear tendency that culture as a whole and the sound of the language play 
a very important role in choosing a language to learn.

Figure 1. The average values for different factors in motivation

The results of the questionnaires also highlight some interesting facts 
about the groups’ further plans with their Finnish skills. A great number of the 
participants (89%) want to work or live in Finland in the future temporarily 
or even permanently. But the most surprising result is that more than half of 
the participants (60%) want to teach the Finnish language to their (future) 
children in some point of their lives. In other words this means that those who 
chose to learn a language, there is a great chance that he or she will teach (or 
at least have the willingness to teach) this language to his or her children at 
some point of their lives, according to these results.
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Summary

The results mainly show that there is a tendency that culture and the 
sound of the language are the most important reasons in the learning of Finn
ish as a foreign language. Music and previous experiences with the Finnish 
people can also be a good motivation to learn it.

These results correspond to the features of what has been called the 
“Korean Wave”, which states that a language can become a co-product of var
ious cultural export items, like TV-series, music, movies, etc. So the export 
of cultural products in the long run can result in not only direct economic in
crease (income for the exporters), but under certain circumstances it can also 
lead to indirect benefits like an increase of tourism, possible immigrants and 
foreign workforce, and besides these financially evident benefits, the positive 
increase of the country’s prestige. (see Figure 2 below)

Figure 2. The stages of hallyu (=Korean Wave) table by Tuk [Tuk 2012] who adopt-
ed the concept from Kim [Kim 2011]

In the future, the results of this research can be used for motivating 
students to choose a certain language to learn, thus, for example making a 
language more attractive to students through popular music in that language. 
This is especially important for language revitalization programs that lack 
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the optimal number of motivated language learners. One so far un-researched 
example of popular culture motivating minorities to learn their minority lan
guage is the case of the Udmurt language, where it is clear that after the per
formance of the Buranovskiye Babushki in the Eurovision Song Contest in 
2012, the demand to learn the Udmurt language grew rapidly.
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Absztrakt

Tanulmányomban egy finn kisváros, Tornio 19. század végi svéd 
családnév-állományát mutatom be. A korábban pusz tán svédek lakta város 
erre az időszakra kétnyelvűvé vált, azonban a svéd csa ládnevek jelentősége 
továbbra is megmaradt: a vizsgált időszakban az első tíz leggyakoribb 
családnév közül nyolc svéd eredetű név volt. Emellett ta nul má nyom ban 
rávilágítok arra is, hogy az egyes társadalmi osztályokban milyen tí pu s ú 
családneveket használtak, például a leggyakoribb családnevek javarésze két 
szó összetételéből áll, mely a kereskedők, kézművesek és a polgári réteg ti-
pi kus neveire utalnak.

Kulcsszavak: névtan, finnországi családnevek, családnév típusok, 
finnországi társadalmi rétegek
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Bevezetés

A svéd és a finn névrendszer hosszú ideig együtt fejlődött. Ez nem-
csak a földrajzi közelségnek, hanem a két ország közötti szoros tör té nel-
mi, tár sa dal mi és kulturális köteléknek is köszönhető, hiszen Finn or szág 
csaknem hétszáz esz tendőn át a Svéd Birodalom része volt. Ez idő alatt 
Finnország hivatalos nyel ve a svéd volt, s az ország nemesi, ér tel mi sé gi 
és polgári rétegének ja va ré sze is svéd volt. Így nem meglepő, hogy a svéd 
kultúra jelentősen befolyásolta Finn ország kulturális életét. A két or szág 
közötti kulturális kapocs akkor sem bomlott fel, amikor 1809-ben a svédek 
kénytelenek voltak Finnországot az Orosz Birodalom kezére adni. A svéd 
maradt a kultúra és a közigazgatás nyelve az 1880-as éve kig. (Sőt, ma is az 
ország második hivatalos nyelve.)

A svéd hatás sokáig a családnévrendszert is érintette. Az arisz tok ra ta, 
értelmiségi és polgári réteg körében csak a 19. század vé gén tört meg a svéd 
családnevek egyeduralma, amikor a finn nyelvért folytatott moz galom elérte, 
hogy a finn egyenrangú nyelv legyen a svéddel. 

Tanulmányomban egy kettős kulturális identitással rendelkező város, 
Tornio svéd családnév-állományát kívánom ismertetni, saját ku ta tá saim, 
helyszíni anyaggyűjtésem alapján.

Tornióról dióhéjban

A Tornio folyó torkolatában, a finn–svéd határon fekvő kisvárost 
Svéd  or szág északi területeiről származó kereskedőcsoport (sv. bir kar lar, fi. 
pirk ka laiset) alapította 1620-ban. A finn nyelvi kör nye zet ben  fekvő, fő ként ke-
res ke de lemmel és kézművességgel foglalkozó városba a 18. szá zadban újabb 
svéd hullám érkezett; ez sokáig biztosította, hogy a város svéd maradjon. A 
19. század második felétől megnőtt a városba áram ló finn lakosság létszáma, 
ennek következtében a város két nyel vűvé vált. A városvezetés azonban 
továbbra is a svédek kezében maradt, hi szen ők képviselték a műveltebb, 
gazdagabb réteget (Hederyd 1993, 181–210, 227; Teerijoki 2007, 126–149).
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A vizsgált korpusz

A tanulmányomban vizsgált családnevek a torniói evangélikus egy-
ház anya könyveiből származnak. A korpuszt az eredeti anyakönyvek mik -
ro film jei ről gyűjtöttem. Az általam vizsgált időszak 1860 és 1901 közé 
esik. A finn or szá gi anyakönyvek sajátja, hogy az 1880-as évekig csak svéd 
nyelven vezették őket, majd az 1863-os nyelvrendelet hatályba lé pésétől 
finnre váltottak. Ettől a gya korlattól egy-egy település el tér he tett, a közép-
finnországi Jyväskyläben pél dául már 1865-től finnül ve zet ték a hivatalos 
dokumentumokat. Tornióban 1881-től kezdték az egyházi anya könyveket 
finn nyelven jegyezni. 

A korábban többnyire svéd ele mek ből álló torniói családnév-ál-
lo mány ban a 19. század végén jelentős változás érzékelhető, ezt a vizsgált 
korpuszom is jól tükrözi. A finn családnevek száma 1881-től ugrott meg, 
a városba áramló finneknek, valamint a fennofil moz ga lom névfinnesítési 
programjának kö szön hetően. Kutatásaim alapján a 19. század utolsó év ti-
ze deire Tornióba is “megérkeztek” a keleti típusú -nen képzős családnevek 
(pl. Heikkinen Lehtonen, Mattinen, Mäkinen), valamint a nyugati típusú, 
-la/-lä képzős nevek (pl. Anttila, Jänkälä, Lampela, Mikkola, Perttula, 
Saarela). Emellett gyakoriak voltak a szó össze té te lek ből álló családnevek, 
pl. Harjukangas ’domb + kopár erdő’, Koivuranta ’nyírfa + part’, Mäkimaa 
’domb + föld’, Rautajärvi ’vas + tó’. Ezek jelentős része a svéd családnevek 
finnre fordításával jött létre. (Erről bővebben lásd: Maticsák és Buzgó 2013; 
Närhi 1996; Paikkala 2004).

Tanulmányomban a névanyag svéd családneveit kívánom is mer tet-
ni. Minden megkeresztelt gyermek családnevét bevontam a vizs gá lat ba. A 
négy évtized alatt összesen 1349 újszülött nevét jegyezték fel; ne kik összesen 
360 különböző családnevük volt. Ezek 58%-a finn, 42%-a svéd eredetű név 
(összesen 149 adat).

A vizsgált időszakban Tornio tíz leggyakoribb családneve a kö vet-
kező: (1.) Öfverberg, (2.) Hackzell, (3.) Johansson, (4.) Lindqvist, (5.) Kno
block, (6.) Purra, (7.) Wonkavaara, (8.) Ekman, (9.) Nordberg, (10.) Nord
lund. Csupán két finn családnév (Purra, Wonkavaara) szerepel az első tízben, 
a többi svéd.
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Családnevek a különböző társadalmi rétegekben

Finnország a 12. századtól a Svéd Birodalom része volt, cseppet sem 
meglepő tehát, hogy az öröklődő családnevek kialakulása csaknem egyszerre 
zaj lott a két országban (de ez a folyamat Európa többi részéhez képest vi-
szony lag későn kezdődött el).

a) Az értelmiségi réteg körében a 17. századtól kezdtek divatossá 
válni az ún. klasszicizált nevek, mivel a Svéd Birodalom ebben az idő-
ben került Közép-Európával szorosabb kapcsolatba. A Turkui Akadémia 
1640-es megalapításáig a finnek Közép-Európában végezték felsőfokú 
tanulmányaikat, ahol klasszi ci zá ló neveket kaptak. Ez a “hazavitt” szokás 
Tur kuban sokáig fennmaradt. A leg ko rábbi klasszikus nevek főként a la tin ból 
származó -us, -nus, -ius, -lius, -nius, valamint a görög nyelvre uta ló -ander, 
neo és -polis szuffixumokat használták. Egy évszázaddal ké sőbb azonban 
ezeket a formákat a franciás -án, -é, -ell, -én, -ér, -in és -lin vég ződések 
váltottak fel, pl. Anthelius > Antell, Castrenius > Castrén, Linnaeus > von 
Linné, Petrelius > Petrell. A legproduktívabb képző a -lin volt, ez a 19. századra 
a papság, a hivatalnokok és a polgárság körében is elterjedtté vált (Blomqvist 
1996, 58; Närhi 1997, 258–259). 

Tornióban a leg gya koribb klasszikus képzők az -ander, -(l)in, -ell, 
-ius voltak, de előfordult még az -én, -er és az -ing is. A vizsgált idő szak ban 
összesen 41 klasszikus nevet találtam, melyek nagy része hely nevekre, fő-
ként az ún. háznevekre vezethetők vissza, pl. fi. mäki ’domb’ > Mäkelä (finn 
ház  névből alkotott családnév) > Mäcklin (elsvédesített-klasszicizáló név); 
tammi ’tölgy’ > Tammela > Tamelander; saari ’sziget’ > Saarela > Sarelius. 
Számos klasszi kus név keresztnévi eredetű, pl. Antti > Anell, Karl > Kar ling, 
Silvonius > Silvén. Néhány klasszikus név természeti ké pekre is utalhat, pl. 
sv. kaja ’csó ka’ > Cajander, sv. plan ’mező’ > Planting.

b) A 17. században a polgárok és kézművesek is elkezdtek csa-
lád  ne vet használni, ez a 18. században általánossá vált. E két társadalmi 
réteg képviselői ja varészt svéd nemzetiségűek voltak, így természetes, 
hogy családneveik is a svéd országi mintát követték. De a finn polgárok 
és kézművesek is szívesen vá lasz tották a svéd családneveket, hiszen ezek 
egy részt divatosnak számítottak, más részt a felsőbb társadalmi réteghez 
való tartozást sugallták. A legtipikusabb polgári és kézműves csa lád ne vek 
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szóösszetételek, s gyakran helynévi eredetűek. Az összetételek utó tag jai 
gyakorta természetre utaló szavak: -berg ’hegy’, -borg ’vár’, -holm ’sziget’, 
lund ’liget’, -ström ’folyam’ (Veka 2012,174). 

Kutatásaim alap ján a 19. szá zadi Tornio svéd családnevei legin-
kább ebbe a típusba tartoztak, az összesen 84 összetett családnévnek 30 kü -
lönböző utótagja volt. A legjellemzőbb végződések a -berg (12), -ström (12), 
man ’ember’ (10), -gren/-grén ’ág’ (7), -lund (5), -qvist ’ág’ (5), -holm 
(4) voltak. Általános névadási mód, hogy az összetételek mindkét tagja a 
növényzetre utal, pl. Ahl/qvist ’éger’ + ág’, Aspe/gren ’rezgő nyár fa + ág’, 
Lind/roth ’hársfa + gyökér’, Lund/vahl ’liget + legelő’, Ek/blom ’tölgyfa + 
virág’, Tall/qvist ’erdő + ág’. Sokszor csak az előtag utal növényzetre, míg 
a második tag vizet, vízpartot, vagy kőzetet, hegy sé get jelöl, pl. Appel/berg 
’alma + hegy’, Dahl/bäck ’völgy + patak’, Gran/ström ’lucfenyő + folyam’, 
Lind/sten ’hársfa + kő’, Plan/ström ’me ző + folyam’, Rönn/bäck ’berkenye + 
patak’. Állatra utaló tagok csak elő tagok lehetnek, de ez nem igazán jellemző 
a torniói névanyagra, pl. Oks/man ’bika + ember’, Slom/ström ’viaszlazac 
+ folyam’, Svan/ljung ’hattyú + seprővirág’. Néha a családnév előtagja az 
utótag va la mi lyen tu laj donságára utal, pl. Hög/lund ’magas’ + liget’, Ny/grén 
’új + ág’, Grön/berg ’zöld + hegy’, Öfver/berg ’felső + hegy’, Ytter/berg 
’felső’ + hegy’. Néhány családnév előtagjaként a főégtájakat is megtaláljuk, 
pl. Nord/lund ’észak + liget’, Nord/berg ’észak + hegy’, Wester/lund ’nyugat 
+ liget’, Wes ter/mark ’nyugat + talaj, föld’.

c) A 17. században kialakult egy új társadalmi réteg, miután 1628-
ban kibocsátották az állandó hadsereg és haditengerészet ellátásáról szó-
ló rendeletet. Esze rint az egyházközségeket kisebb körzetekre osz tot ták, 
amelyeknek el kellett tar tania egy-egy gyalogos katonát. A vidéki la kos  ságtól 
családneveik is meg kü lön böztették a katonákat. Jellegzetes csa ládneveik a 
kötelezően előírt lét szám jegy zékek vezetése miatt ala kul tak ki (Wahlberg 
1990, 460–461). A leg ti pi ku sabb katonanevek egy szó ból álltak, melyek 
sokszor a természetre utaltak, de sok kéttagú név is elő fordult köreikben. 

Tornióban az országos átlagnál lényegesen kevesebb egytagú csa-
lád névvel találkozunk (összesen 17); ezek javarésze nö vény zetre, ál lat vi-
lág ra, ill. kőzetre, hegységre utaló lexéma, pl. Lund ’liget’, Roos ’rózsa’, 
Rönn ’berkenye’, Björn ’medve’, Fisk ’hal’, Larv ’lárva’, Berg ’hegy’, Häll 
’szikla’. (Egyéb egytagú családnév például: Söder ’dél’, Winter ’tél’.) Ennél 
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is tipikusabbak – cseppet sem meglepő módon – a katonai élet re utaló sza-
vakból alakult nevek. Ezek utalhattak az egyén külső-bel ső tulajdonságára, 
ill. a katonák felszerelésére, vagy más katonai ter mi nu sokra is. A torniói 
névanyagban is számtalan példát találunk erre a tí pus ra: Borg ’vár’, Hammar 
’kalapács, pöröly’, Hanell ’fegyver kakasa’. (A kéttagú családnevek között 
is ta lá lunk ebbe a csoportba tartozó ne ve ket, pl. Beck/man ’szurok + ember’, 
Jern/stedt ’vas + üllő’, Rök/man ’füst + ember’, Sten/udd ’kő + tárgy hegye’.) 
Ritkán ugyan, de a ka to na ne vek között is találunk a klasszikus neveket: 
Hurtig ’fürge, élénk’, Stillander ’csendes’. Ravander ’testőr’. Kivételes eset, 
hogy egy német ere detű szó is megjelenik családnévként: Wunsch ’kívánság’. 
A katonák ál talában a hi va tal no koktól kapták családneveiket, hiszen az ő 
érdekük volt, hogy pontosan tudják, kit jegyeztek fel a lajstromokba. Svéd-
or szág ban előfordult, hogy a katona neve a jegyzékben való elhelyezkedésre 
utalt, pl. Först ’első’, Slut ’vége’ (Wahlberg 1990, 464–465). Sajátos, 
hogy az adott körzetben szolgáló katona meg örö köl het te előd  je csa lád ne-
vét is (Mikkonen és Paikkala 2000: 26). Ezek a ka to na ne vek egye dül ál lóak 
egész Európában, csak ebben a térségben fej lődtek ki (Blomqvist 1996: 56; 
Mikkonen és Paikkala 2000: 25–27; Paikkala 2004, 107–08; Ve ka 2012, 177).

d) A polgárok és a katonák társadalmi rétegét családnevük mar kán-
san elválasztotta a köznéptől, akiknek ekkor még nem volt öröklődő csa-
ládnevük. Az alsóbb rétegek körében az ún. patronim nevek – azaz apanevek 
– voltak a leg ál ta lánosabbak (pl. Andersson, Eriksson, Jo hans son), ezek a 
gyermek apjának keresztnevéből és egy -(s)son – lányok ese tén egy -(s)dotter 
– elemből állt. Te hát egy Matts Eriksson nevű egyénről tud ták, hogy Erik fia, 
Sofia Eriksdotter-ről pedig, hogy Erik lánya; Matts Johan nevű fiát viszont 
már Johan Mattson-nak ne vez ték. Ezek az ún. primér apanevek, amelyek 
arra utalnak, hogy a gyer mek ne ve az apja keresztnevéből származik. Amikor 
ezek a nevek csa lád ne vek   ké szi lár dul tak, akkor már másodlagos apanévi 
szerepet töltöttek be, azaz a gyer mek valamely felmenőjének patronim neve 
vált a család örök lő dő ve zeték nevé  vé. A családnevek ezen típusa a mai napig 
je len tő sen meg  ha tá rozza a svéd csa lád névrendszert, hiszen a leg gya ko ribb 
csa lád ne vek 2010-es lis tá jának első húsz helyét (egy híján) ezek a -(s)son 
típusú csa  lád nevek fog l alják el (Schmuck 2012, 134). Ez a forma egyébként 
min  den skan di náv országra nagyon jellemző.

De mi a helyzet a finnországi svédekkel? Finnország svédek lakta 
vi  dé kein sokáig, az 1880-as évekig nagyon általánosak voltak a -(s)son és a -(s)
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dotter típusú primér pat ro nim nevek. A 19. század végefelé, amikor az egy há-
zi anya köny vezés áttért a finnre, a családnévi funkciót betöltő (másodlagos) 
patronim nevek megmaradtak svéd nyelvűnek, egyébként az apanevek finn 
megfelelőjét kezdték használni: a -son-t a -poika ’fiú’, a -dotter-t a -tytär 
’lánya vkinek’ váltotta fel. A svéd patronim nevekhez hasonlóan az apa neve 
a finnben is ge ni tí vu szi alakba került, pl. Antinpoika ’Antti fia’, Matintytär 
’Matti lánya’. 

Az általam vizsgált korpusz alapján a 19. század második felére 
Tornióban már megszilárdult családnévrendszerről be szél hetünk, hiszen 
a város lakossága javarészt kereskedőkből és kézművesekből állt. Ezért a 
vizs gált időszakban mindössze hét patronim jellegű családnévvel ta lál ko-
zunk; ezek már a mai értelemben vett családnévként funk cionáltak, tehát 
meg kövesedett apanevek voltak, pl. Abramson, Iisakson, Karlson, Sven
son, Zachrisson. Láthatjuk, hogy itt – habár a (nyelv)határ közelsége miatt 
elvárható lenne – nem volt jellemző az -s genitívusz, ezt mindössze két 
családnévben találjuk meg: Andersson, Johansson.
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GRAMMATIKAI KATEGÓRIÁK 
KATEGÓRIATEREMTŐ 

GRAMMATIKÁKBAN

Földesi András
Debreceni Egyetem, 

Debrecen, Magyarország

Absztrakt

Minden nyelvtan egy nyelv elemeinek („szavainak”) osztályokba sorolása az 
elemek tulajdonságainak az alapján. Ez az írás négy német és egy magyar-ja
pán nyelvtan grammatikai kategóriáinak egybevetésével arra kíván röviden 
rámutatni, hogy a szófaji osztályozás nehézségét az osztályozási szempontok 
különneműsége adja. A címben fölemlített grammatikai kategóriák morfoló
giai, szintaktikai és lexikai kategóriák egyaránt lehetnek. A szóosztályoknak 
egyetlen kitüntetett szempont szerinti szétválasztása nézetünk szerint hasz
nálhatóbb szófaji besoroláshoz vezethet, mint a tradícionális kategóriák gépi
es alkalmazása vagy új, nyelvspecifikus kategóriák alkotása például egy nem 
európai nyelvre. 

megkülönböztetés, osztályozás, kritérium, grammatika, kategória
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Szófajok vagy mondatrészek?

Tanulmányunk a szófajokra korlátozódik. Mondatrészeket nem említünk, és
pedig a következő okból nem: „A szófajokat a hagyományos grammatikában 
háromféle kritérium alapján különböztetjük meg: ezek a jelentés, az alaktani 
viselkedés, és a mondatbeli szerep.” (Kiefer 2000: 93) Megpróbáljuk érzékel
tetni, hogy, amint Kiefer állítja, „valójában arról van szó, hogy két szempont 
keveredik össze a meghatározásokban...” Egyértelmű, hogy az alaktani vi
selkedés és a mondatbeli szerep a formális tulajdonságok közé tartozik, míg 
a jelentés nem.”(Kiefer 2000: 94) Egy beszédrésznek (ném. „Redeteil”> lat. 
„partes orationis” Glinz 1957: 29) a mondatban betöltött szerepét szintaktikai 
szempontból véljük megállapítani, de közben nem függetlenedünk a szeman
tikai és az alaktani szemponttól.

Lucien  Tesnière és Johannes Erben

Lucien  Tesnière A strukturális szintaxis alapjai című művében, Ulrich Engel 
német fordításában megerősíti: a beszédrészek azért váltak mondatrészekké, 
mert a szó mint nyelvi alapelem csak a mondatból kiindulva definiálható, a 
mondat fogalma pedig logikailag megelőzi az összetevőiét („… man kann le
diglich das Wort vom Satz aus definieren. Denn der Begriff des Satzes ist lo
gisch vorgeordnet.” Tesnière 1980: 39). A mondat Tesnière grammatikaelmé
letében a beszédlánc szegmentuma (Tesnière 1980: 39). Tesnière e felfogása 
köszön vissza Johannes Erbennél is, mikor a szavakat a „hangfolyamból” 
(„Lautstrom, [Laut]Kontinuum”) nyeri ki (Erben 1968: 23). Tesnière szerint 
a mondat szerkezete, és a vele kifejezett jelentés (szintaxis és szemantika) 
között ugyanúgy különbség teendő, mint szintaxis és morfológia között, ezért 
külön, strukturálisnak nevezett szintet feltételez a nyelvek rendszerében, a 
szavakat összefűző kapcsolatokét (az ő terminusával „konnexiókét”), ami 
nem azonos a szemantikai szinttel (Tesnière 1980: 49).

 Johannes Erben hagyományosabb szemléletű nyelvtanához hasonló
an Tesnière kijelenti, hogy „végső soron a jelentés a szószerkezetek létezésé
nek alapja, ezért a strukturális szintaxis közvetlen tárgyát képezi.” (Tesnière 
1980: 50). „A lexikon bizonyos mértékig – többé-kevésbé tökéletesen – a 
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tapasztalati világ anyanyelvi analízisének eredményét könyveli el” – írja Er
ben. („Das Lexikon bucht gewissermaßen - mehr oder minder vollständig 
- das Ergebnis der jeweiligen muttersprachlichen Analyse der Erfahrungs
welt… ab.” Erben 1968 23-24). Tehát el kell fogadnunk, hogy a jelentés a 
strukturális szintaxis tárgya, a szemantika azonban mégis kívül áll a francia 
szerző szintaxisán: „Die semantische Ebene steht außerhalb der Grammatik.” 
(Tesnière 1980: 50) Vagyis a szerző szerint a kettő csak elméletileg független 
egymástól (Tesnière 1980: 51).

Kiefer (2000: 134) a lexikai és a funkcionális kategóriák szófajcsoportjait 
aszerint választja el egymástól, hogy lehet-e az adott szófajnak vonzata és 
ad-e annak thematikus szerepet. Látjuk, hogy osztályozását szematikai sze
lekció szabja meg, de a morfológiai kategóriák (mint ige vagy főnév) lexika
iakká vedlenek át. 

Az Alfréd megveri Bernhardot mondatban az Alfréd és a Bernhard 
szavak grammatikai kategóriája - funkciójuk szerint! - főnév, a megverié ige. 
„Félretéve a kategoriális nézőpontot”, a példaszavak közül az Alfréd és a Ber-
nhard nevek az az Alfréd és a Bernhard nevű tárgyat jelölik, a veri szó pedig 
egy folyamatot (Tesnière 1980: 60). Megmarad a különbségtétel a szavak 
funkciója és a szemantikai szerepük szerint, de a „tárgy” és a „folyamat” 
logikai alapon létrehozott kategóriák, melyek közül az első tisztán logikai 
(a tárgyak szemantikailag már személyek [!], az ütlegelés eseményének sze
replői), a második az ige által jelölt esemény egy jellemzője, azaz tisztán 
szemantikai, mert külvilági vonatkozása van. Mondattani funkciójuk szerint 
az Alfred és Bernhard szavak alany és tárgy. A veri pedig a szerkezet igei 
középpontja, amitől az alany és a tárgy függ. Tesnière elmondja, hogy a ha
gyománnyos mondattan tíz szófajt különít el, ezeket beszédrészeknek hívja: 
névelő, főnév, melléknév, névmás, ige, particípium, határozószó, elöljárószó, 
kötőszó, indulatszó (Tesnière 1980: 62).

Ezt az osztályozást elégtelennek és homályosnak nyilvánítja, mert nélkülözi 
az elméleti alapot és nem állná ki egy szigorú vizsgálat próbáját (uo.). Hasz
nálható osztályozást nem alakítható ki vegyes kritériumok szerint (Tesnière 
1980: 62). Támogatjuk ezt a felfogást, mert számunkra is világos, hogy a tíz 
szófajt három kritérium alapján határozták meg: forma, funkció és pozíció 
alapján (vö. fentebb Kiefer 2000: 93). Az ige, a főnév, a névelő és a par
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ticípium alaktani sajátosságaik; a nevet (Nomen) pótló névmás, a főnevet 
kísérő melléknév, az igét kísérő határozószó és a szavakat összefűző kötőszó 
funkciójuk alapján definiálódtak és nyerték el elnevezésüket. Ezért Tes
nière csak két szófajtát különít el, szintén szemantikai alapon: tartalmas és 
üres szavakat („volle und leere Wörter”, Tesnière  1980: 63). A tartalmas 
szavak összekapcsolhatók egy elképzeléssel, az üresek „pusztán grammati
kai segédeszközök” („bloße grammatische Hilfsmittel”, Tesnière 1980: 64), 
amelyek feladata csak a tartalmas szavak jelentésének módosítása, vagy a 
köztük lévő viszonyok mutatása. Így magyarázza, hogy a francia elöljárószók 
germán vagy szláv nyelvek beszélőinek a számára tartalmatlanok, és innen 
eredezteti a fordítási hibákat (Tesnière 1980: 66).

Johannes Erben és Walter Jung

Walter Jung hangsúlyozza német nyelvtanában, mily nehéz a szavak osztá
lyait kizárólag grammatikai szempontok alapján azonosítani. A szófajok szá
ma a nyelvtörténetben is ingadozott és a jelenkori szakirodalomban is változó 
(Jung 1966: 170). Számára egy szófaj az azonos feladatot ellátó és azonos 
formai sajátságokat mutató szavak csoportja („Eine Wortart umfaßt Wör
ter mit der gleichen Aufgabe und den gleichen Formbesonderheiten.” Jung 
1966, uo.). 

A szófajok rendszere ezen túlmenően a valóság kategoriális leképezése, írja 
Jung („Die Wortarten sind darüber hinaus ein kategorienartiges Abbild der 
Wirklichkeit…”), vagyis a minket körülvevő világot rendezik el nyelvileg, 
amely tapasztalataink szerint tárgyakból (dolgokból, személyekből, cselek
vésekből vagy folyamatokbó; a közöttük fennálló viszonyokból és minde
zek ismertetőjegyeiből áll). A valóságot felénk közvetítő nyelvi rendszer 
elemeinek ez az osztályozása ismét a logikai (ld. „tárgyak”) és a szemanti
kai osztályok elemeit vegyíti, ahogyan azt Tesnière osztályozása is megtet
te. Jung szerint megkerülhetetlen tény, hogy „a dolgok világa lepárlódik a 
nevükben” („Die Welt der Dinge findet ihren sprachlichen Niederschlag in 
den »Dingwörtern«.” Jung 1966 uo., vö. Erben 1968 23-24) - ezek a főne
vek; az ítéletek és ismertetőjegyek tulajdonságjelölő szavakkal (mellékne
vekkel) jelölődnek, a folyamatokat és a cselekvéseket a tevékenységjelölő 
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szók („Tätigkeitswörter”) fejezik ki. A körülmények határozószókban („Um
standswörter”), viszonyszavakban („Verhältniswörter”) és kötőszavakban 
(„Bindewörter”) öltenek testet. Jung úgy véli, a szófajoknak ez a viszonya 
a valósághoz határozza meg a mondatszerkezetet formáját is (Jung 1966: 
171), ennek megfelelően a „dologjelölő szavak” (»Dingwörter«) az alany 
vagy a tárgy leggyakoribb formái. Szeretném felhívni a figyelmet arra, Jung 
hogyan fordítja meg a szófajok és a mondatrészek eddig említett viszonyát: 
a mondatrészek fogalma történetileg megelőzte a szófajokét, mégis a nyelvi 
elem (szó) szófaja  dönt arról, hogy az milyen mondatrész lehet. Az igének 
ezért van az indoeurópai nyelvekben mondatszervező ereje, amiért a szófaj 
és a mondatrész itt azonosítható egymással: ige = állítmány. Jung azt állítja, 
a prepozíciók szavakat és szócsoportokat fűznek össze (Jung 1966 uo.) A 
172. oldalon kiderül, hogy a 10 szófajnak tulajdonképpen nem mindegyike 
külön szófaj („Unter den genannten 10 Wortarten stellen einige im Grun
de keine besondere Wortart dar…”. Ezzel megdől az a tétele is, hogy egy 
mondatrész adott esetben azonosítható egy szófajjal.) Ugyanott olvashatjuk, 
hogy a számnév lényegét tekintve mennyiségjelölő melléknév – vagy főnév 
vagy határozószó. A névelőnek nincs saját értéke (azaz szemantikai tartalma). 
Az indulatszó („Interjektion”) a szó szoros értelmében szintén nem szófaj. 
A melléknév határozói funkcióban is felléphet (Jung 1966: 173). A felsorolt 
funkcióbeli átfedések miatt a szerző öt szófaji kategória fenntartását tartja 
szükségesnek: a) ige, b) főnév a névelővel bezárólag, c) melléknevek és hatá
rozószók, d) névmások, e) kötőszavak (a prepozíciókkal együtt, mert azok is 
viszonyt fejeznek ki és formájuk nem változik, vö. Jung 1966: 172).

 Jung merészen kijelenti, hogy a szófaji kategóriák nem zárt osztályok 
(Jung 1966: 172). Minden szófaj lehet főnévvé: Altes und Neues ’régi és 
új’, ein Achtel, ’egy nyolcad’. Emlékeztet rá, hogy Arisztotelész mindössze 
két szófajt különböztetett meg, amelyek mondatrészkarakterrel is bírtak. Ez a 
középkorban nem változott. Christoph Adelungot nevezi meg az első német 
grammatikusként, aki 10 szófajt különböztetett meg.

 Walter Jung és Johannes Erben azonos módon szemlélik a szónak 
mint a nyelv legkisebb, természetes, szabadon mozgatható elemének (Erben 
1968: 23) a valóságábrázoló képességét. Az ő osztályozását ugyanúgy elhi
bázottnak kell tartanunk, mint Jungét, mivel elméletileg nem tartható (vö. 
Tesnière  1980: 62).
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Hans Glinz

Hans Glinz A német mondat című nyelvtankönyvében egy véleményen van 
Tesnière-vel. Az alaktani csoportok fölérendelt fogalmainak, tehát a szófa
ji kategóriák nevét („Ordnungsbegriffe”) a későbbi korok mereven átvették 
ahelyett, hogy a ógörögök termékeny kérdésfeltevéseire ráismertek volna, 
és módszereiket használták volna. Ha így tesznek, adott nyelvre jellemző és  
neki megfelelő szófaji osztályozások születhettek volna (Glinz 1957: 29-30) 

 Glinz véleménye szerint időbeli állapot, folyamat, történés több for
mában fejeződhet ki (eilig, die Eile ’sietős, sietség’, Glinz 1957: 29). A sza
vak egy úabb csoportjába valamilyen nagyságot, egységet kifejezők gyűlnek, 
amelyek a szám alaktani kategóriáját mutathatják fel („Hier sind die Inhalte 
als »Etwas« gefaßt , als Einheit, als Größe...”  Glinz 1957: 30). A harmadik 
csoport az utalószavaké, ezek közül sok a 2. csoport tagjai helyett áll, mint a 
névmások. A negyedik csoport jelentéstartalma a ’tulajdonság’ (rötlich ’vö
röses’, wach ’éber’), ami mindig valami mást kísér. Az ötödik csoport az ala
kilag változatlan viszonyszavaké (und, auf ’és’, ’-rá’), a hatodik az önmaguk
ban kifejezést képező szavak csoportja (pl. interjekciók) (Glinz 1957: 31). 
Glinz szemantikai-morfológiai, tehát vegyes kritériumok alapján felállított 
osztályainak német nevet ad: 

glänzen, eilen ‚csillog, siet’

Verben, „Zeitwörter”, ‚igék, időjeles szavak’

Tau, Rasen ‚harmat, gyep’

Nomen, „Namenwörter”, ‚nevek, névszók’

der, ihr ‚az, neki’

Pronomen, „Anzeigewörter”, ‚névmások, utalószavak’
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beweglich, wach ‚mozgatható, éber’

Adjektive, „Artwörter”, ‚melléknevek, fajszók’

von, schon ‚-től, már’

Partikeln, „Lagewörter”, ‚partikulák, helyzetjelölő szók’

o, ach

Interjektionen, „reine Ausrufswörter” ’indulatszók’

(Glinz 1957: 35)

Kiss Sándorné Székely Ilona: Japán nyelvtani összefoglaló

Láttuk, hogy a latin nyelv grammatikáján nyugvó európai nyelvtani hagyo
mány már Tesnière szerint sem bírt tökéletesen a latintól különböző nyelvek
hez idomulni. Most szemügyre veszünk egyes magyar nyelvtani kategóriákat 
egy nem európai nyelvre alkalmazva.

 Kissné párhuzmba állítja egymással a magyar és a japán mondat
részeket, pl. „az állítmány lehet igei, melléknévi és főnévi, egyszerű vagy 
összetett. A japán nyelvtani fogalmak szerint az állítmány szófaja szerint be
szélhetünk igei, melléknévi és főnévi mondatról.” (Kissné Székely 1998: 39)

 A magyar igei, névszói, és névszó-igei állítmánynak fellelhetők 
a megfelelői a japán mondatokban, de nehéz értelmezni, hogyan lehet egy 
mondat „főnévi”. 

 „A japán fogalmak szerint a ragozás a szóvégződés változtatását je
lenti, amihez toldalékok kapcsololódnak. Egyik csoportjuk nem ragozható 
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tovább, másik csoportjuk viszont igen.” - írja ugyanott a szerző. A ragok zá
rómorfémák, tehát nem szóvégződés az, ami változik. Ha a szavak végén álló 
morfémákat követheti még valami, akkor azok nem ragok. „A ragozható tol
dalékok tulajdonképpen szóképző szerepet töltenek be (rareru, saseru ’tud/-
hat’, ’-tat’).” Egy komplex morféma lehet képzőszerepű, de egy toldalék ak
kor sem ragozható. A toldalékok (affixumok), a szóalkotás eszközei, további 
toldalékokkal sem fognak együtt értelmes szóalakot szolgáltatni. Például a 
mirareru ‚láthat’, misaseru ‚nézet’ igék a miru ‚néz’ igéből vezethetők le, te
hát mindig az igetövet toldalékoljuk tovább. „A továbbiakban az egyszerűség 
kedvéért a változó szóvégeket változó szótőnek fogjuk fel, amelyhez kap
csolódnak toldalékok, partikulák és formális főnevek, esetleg utóképzők.” 
(Kissné Székely 1998, uo.) Kérdés, mi a partikula. Ha a partikuláknak nincs 
alaktani viselkedésük és szabad morfémák, akkor nem kapcsolódhatnak szó
tőhöz. 

 Nemcsak a főnév lehet eme nyelvtan szerint formális, hanem a mel
léknév is lehet „álmelléknév”, pl. kirei ‚szép’: Kotoshi no haru wa totemo ki-
rei da /desu. (Kissné Székely 1998: 40) ‚Az idei tavasz nagyon szép.’ Ameny
nyiben a kirei, amelyhez az állítmány igei része (desu) hozzákapcsolódik, 
egy álmelléknév, mitől valódi melléknév a valódi? A szerző ugyanis azt írja: 
„a valódi melléknév… igeszerűen ragozható, …  egyszerű stílusú alakban 
egyszerű állítmányt képez. Udvarias stílusban, a desu megfelelő alakjával, 
összetett állítmányként jelenik meg.”

Úgy véljük, a kiindulási nyelv és a célnyelv morfológiai és lexikai 
kategóriái közötti eltéréseket tüzetesen vizsgáló kontrasztív nyelvszemlélet 
megnyithatja az utat a pontosabb fordítás felé.
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NYELVI TÉMÁJÚ BLOGOK, 
FÓRUMOK A NYELVI IDEOLÓGIÁK 

TÜKRÉBEN

Jánk István
SZTE, 

Szeged, Magyarország

Absztrakt

A nyelvi ideológiák megjelenését az interneten, nyelvi témájú blogok, 
fórumok hozzászólásain keresztül, az általam létrehozott csoportosítás 
mentén vizsgáltam, amely első körben két kérdés mentén osztályozza a 
nyelvi ideológiákat, mégpedig: mit fejez ki?, illetve mire vonatkozik? az 
érintett nyelvi ideológia. A mit fejez ki? kérdés alapján három csoport 
létrehozása tűnt a legeredményesebben használhatónak. Ezek a következőek: 
(1) a nyelvi változatossággal, változással kapcsolatos viszonyt, relációt; (2) 
nyelvalakítással kapcsolatos megállapítást; (3) általános nyelvi tulajdonságot 
kifejező csoport. A mire vonatkozik? kérdés mentén újabb három csoport 
alakítható ki: (1) a nyelvre, nyelvváltozatra (makroszint); (2) a nyelv kisebb 
egységére (mikroszint); (3) a nyelvhasználóra vonatkozó csoport.

Kulcsszavak: nyelvi ideológiák, nyelvideológiák, nyelvhelyesség, nyelvi 
attitűd, nyelvi sokszínűség
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Bevezetés

A magyar nyelvközösségekben működő nyelvi ideológiák szorosan 
beágyazódnak az egyes közösségek kultúrájába és erőteljesen befolyásolják 
a nyelvről való gondolkodást, a spontán beszédtevékenységet, a nyelvalakítás 
különböző formáit és még jó néhány nyelvi viselkedésformát. Erre Lanstyák 
István világít rá a nyelvi ideológiákkal foglalkozó tanulmányaiban (pl. 
Lanstyák 2007; 2009; 2011a), melyekben közel 100 nyelvi ideológiát 
definiál, ezeket pedig hat tartalmi csoportba sorolja. Ezen csoportok elemei 
között rendszerint találkozunk átfedésekkel, illetve nem lehet egyértelműen 
elkülöníteni az egyes csoportokat egymástól, ezért a nyelvi ideológiák 
gyakorlati vizsgálata során nehézségek adódhatnak a kutatásban.
 Dolgozatomban arra keresem a választ, hogy lehet-e ilyen nagy 
mennyiségű nyelvi ideológiát úgy tipizálni, hogy az a gyakorlati kutatások 
során könnyen átlátható és felhasználható legyen, és amennyiben igen, 
akkor mindezt milyen módon. Vizsgálatom alapját a Lanstyák István 2011-
es tanulmányában közölt csoportosítás, az ott definiált nyelvi ideológiák, 
illetve a különböző fórumok hozzászólásai képezik. Dolgozatomban először 
röviden a nyelvi ideológiák fogalmát ismertetem, ezután pedig a saját, 
Lanstyákénál gyakorlatorientáltabb rendszerezésem egy szűkebb részét, 
a nyelvi változásokkal, változatossággal kapcsolatos nyelvi ideológiák 
csoportosítását mutatom be.

A nyelvi ideológiák

A nyelvi ideológiák kutatása Magyarországon is egyre nagyobb hangsúlyt 
kap (két élőnyelvi konferencia fő témája: Borbély–Vančoné–Hattyár 2009; 
Hires-László–Karmacsi–Márku szerk. 2011, illetve Laihonen 2011; Lanstyák 
2011b). Jelen dolgozatom Lanstyák István kutatásaihoz kíván csatlakozni 
azzal, hogy azt vizsgálja, az átlagos beszélőknek a nyelvhelyesség kapcsán 
kifejtett véleményeikben milyen nyelvi ideológiák mutathatók ki. A nyelvi 
ideológiák többféle felfogás szerint értelmezhetőek. Az előzőekben és az 
elkövetkezendőkben is Petteri Laihonen által  (2011:20) idézett Susan Galnak 
a nyelvi ideológiákról alkotott definícióját veszem alapul, mely szerint a nyelvi 
ideológiák „kultúrafüggő fogalmak, amelyeket a résztvevők és megfigyelők 
visznek bele a nyelvbe, gondolatok arról, hogy mire jó a nyelv, mit jeleznek 
az egyes nyelvi formák azokról az emberekről, akik ezeket használják, illetve 
egyáltalában miért vannak nyelvi különbségek”.
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 Amint már említettem, a magyar nyelvű beszélők nyelvi 
ideológiáinak feltárásával leginkább Lanstyák István foglalkozik (pl. 
Lanstyák 2009, 2011a). Lanstyák számtalan nyelvi ideológiát meghatároz és 
definiál, azonban a tipizálásra kevésbé fektet hangsúlyt, éppen ezért tartom 
szükségesnek az általa meghatározott nyelvi ideológiák – az övéhez képest 
– markánsabb elkülönítését a könnyebb áttekinthetőség, illetve a példaként 
felhozott hozzászólások egyszerűbb rendszerezése végett.

A saját csoportosításom
A továbbiakban az általam létrehozott, a nyelvi ideológiák gyakorlati 
vizsgálatát segítő csoportosítást, illetve az azt ábrázoló nyelvi ideológia 
rendszerezési mátrix egy részét fogom bemutatni, amely a Lanstyák István által 
feltárt nyelvi ideológiákon alapul, azonban a Lanstyák-féle tipologizálástól 
sok vonatkozásában eltér. 
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A saját csoportosításom első körben két kérdés mentén osztályozza a nyelvi 
ideológiákat, mégpedig: mit fejez ki?, illetve mire vonatkozik? az érintett 
nyelvi ideológia. A mit fejez ki? kérdés alapján három csoport létrehozása 
tűnt a legeredményesebben használhatónak. Ezek a következőek2: (1) a 
nyelvi változatossággal, változással kapcsolatos viszonyt, relációt; (2) 
nyelvalakítással kapcsolatos megállapítást; (3) általános tulajdonságot 
kifejező csoport. A mire vonatkozik? kérdés mentén újabb három csoport 
alakítható ki, méghozzá: (1) a nyelvre, nyelvváltozatra (makroszint); (2) 
a nyelv kisebb egységére (mikroszint); (3) a nyelvhasználóra vonatkozó 
csoport. 
 A makroszintű nyelvi ideológiák közé azokat a nyelvi ideológiákat 
sorolom, amelyek egy (vagy esetleg több) nyelv vagy nyelvváltozat 
egészére vonatkoznak. Ezzel szemben a mikroszintű nyelvi ideológiák a 
2  A dolgozat terjedelmi korlátai miatt csupán a nyelvi változatossággal, 
változással kapcsolatos csoportot ismertetem.
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nyelv kisebb egységére (jellemzően egy-egy nyelvi formára) vonatkoznak, 
míg a nyelvhasználóra vonatkozó nyelvi ideológiák értelemszerűen a 
nyelvhasználóra tesznek különféle állításokat.
 A nyelvi változatossággal, változással kapcsolatos viszonyt, relációt 
kifejező nyelvi ideológiák különböző nyelvek, nyelvváltozatok, nyelvi 
formák közötti eltérésekről, különbségekről nyilatkoznak, oly módon, hogy 
definíciójuk mindig valamilyen relációt, viszonyítást fejez ki a nyelvek 
vagy nyelvváltozatok vagy nyelvi formák között. Ennek következtében 
a viszonyulásuk alapvetően háromféle, pozitív, negatív és semleges lehet 
a nyelvi sokféleség, változatosság tekintetében, de akadnak olyan nyelvi 
ideológiák, melyeknél ez a viszonyulás csak az adott diskurzusból és az ott 
megjelenő egyéb, makroszintű nyelvi ideológiákból határozható meg. 
 Az előbb említett makroszintű nyelvi ideológiákon belül három 
típus különíthető el aszerint, hogy azok hogyan viszonyulnak a nyelvi 
sokféleséghez. Az első az egyértelműen egy nyelvet vagy nyelvváltozatot 
előtérbe helyező/a többi fölé emelő, ezáltal a nyelvi egységet támogató nyelvi 
ideológiák, amelyek egy fő nyelvi ideológia, a nyelvi homogenizmus alá 
szerveződnek, ugyanis a nyelvi homogenizmus ideológiája szerint „a nyelvi 
és nyelvváltozati sokféleség negatív jelenség; hívei ezért a nyelvi egységet, 
ill. egységes nyelvet szorgalmazzák a nyelvi változatosság rovására”, ezáltal 
úgy gondolják, hogy „a nyelvileg egységesebb nyelvváltozatok értékesebbek 
a valamilyen szempontból kevert nyelvváltozatoknál” (Lanstyák 2011a: 49). 
Ennek a típusnak a jelölése a táblázatban: –. Az alábbiakban néhány jellemző 
példát közlök ezek szemléltetésére:
 
 (1) Joaquin: Vannak kisebb falvak Makó környékén ahol a beszédet 
alig értem. […] Hozzá lehet szokni, de minek? A nyelvi eltérések mellett nem 
nagyon látok érvet, de szólj ha van.
 
 (2) peetmaster: ha a sztenderd egy ponton logikus, egy változás meg 
kevésbé az, akkor engedtessék  meg, hogy ellene érveljünk.
 
 (3) névtelen[1]:3 A pestiek meg csak ne nevessenek: 1. a 90%-uk 
„vidéki”. 2. még ha nem is, olyan  helytelenül beszélnek, hogy 
hihetetlen. Ennél már csak Dunántúl a rosszabb: van rajt’ ruha, bekanyarik a 
sarkon...stb.:) 

3  Egyes internetes fórumokon (pl. gyakorikerdesek.hu) a fórumhasználók 
név nélkül is hozzászólhatnak egy-egy témához, ezáltal csak a válaszuk jelenik meg, a 
felhasználónevük nem. Az ilyen fórumozók jelölésére a névtelen[szám] jelölést használom.
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 Mind a három fenti bejegyzésben megjelenik a nyelvi homogenizmus 
ideológiája, az egységes nyelvet, nyelvváltozatot a nyelvi sokféleséggel 
szembeállítva. Az első hozzászólás a nyelvi homogenizmus kristálytiszta 
példája, és alapvetően az különbözteti meg az utána következő (2) és (3) 
hozzászólásoktól, hogy csupán az egységes nyelv gondolata fogalmazódik 
meg bennük, de nincs explicit kimondva, hogy melyik nyelvváltozat 
tölthetné be ezt a szerepet. Ezzel szemben a (2)-ban explicit megjelenik az a 
nyelvváltozat, amelyik alkalmas a nyelvi homogenitás kiteljesítésére, ez pedig 
nem más, mint a standard, így az aktuális ideológia a nyelvi standardizmus. 
A (3) bejegyzésben viszont épp a pesti nyelv, valamint a dunántúli dialektus 
inadekvátnak nyilvánítása történik, ezzel a nyelvi homogenizmus mellett 
a nyelvi dialektizmus ideológiája mutatható ki. Az, hogy pontosan melyik 
a kommentelő szerint a helyes nyelvváltozat, nem derül ki, azonban annyi 
bizonyos, hogy a saját lektusát emeli a többi változat fölé, és ez a nyelvváltozat 
nem a Pest környékére vagy a Dunántúlra jellemző nyelvjárás.
 A csoport második típusa az előbbiekben bemutatott típus ellentétét 
alkotja, tehát az ide tartozó nyelvi ideológiák a nyelvi sokféleséget, 
változatosságot hangsúlyozzák, több nyelvváltozatot is elfogadnak (de nem 
feltétlen mindet), ezáltal a nyelvi pluralizmus ideológiájának – melynek 
„hívei a nyelvi sokféleséget pozitívan értékelik és támogatják, a nyelvi 
változatosságot előnyben részesítik a nyelvi egységgel szemben” (Lanstyák 
2011a: 57) – alkategóriái. A típus jelölésére a + jelet használom. Erre példa az 
alábbi hozzászólás:

 (4) Andizsuzsi: A dunántúliak egyáltalán nem beszélnek helytelenül. 
Nagyon is helyesen használják  még a tájnyelvi szavakat. A magyar nyelvnek 
pont ez adja meg a szépségét, hogy ezek a szavak még  élnek.
 
 Az (4) bejegyzés a fentiekben idézett (3) hozzászólásra érkező 
reflexió, amelyben a fórumhasználó a dunántúliak nyelvjárásának 
védelmében ír, majd a következő két mondattal arra utal, hogy a leginkább 
a falusi lakossághoz köthető nyelvi elemek, a tájnyelvi szavak teszik széppé 
a nyelvünket. Ez a nyelvi ruralizmus ideológiájára enged következtetni, ami 
az utolsó mondatban teljesen világossá válik, hiszen a kommentelő szerint a 
magyar nyelv szépségét a tájnyelvi szavak (ezáltal valószínűsíthető, hogy a 
dialektusok) adják, ez pedig azt implikálja, hogy a falusi (iskolázatlanabb) 
lakosság jobb, szebb nyelvet őriz, tehát a nyelvjárások értékesebbek más 
nyelvváltozatoknál (vö. Lanstyák 2011a). 
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 A csoport harmadik típusa három, a deskriptív nyelvészekre 
leginkább ható ideológiában testesül meg, nevezetesen a nyelvi egalitarizmus, 
neutralizmus és modernizmus ideológiájában. Az ilyen típusú nyelvi 
ideológiákat a nyelvi változatossághoz, változásokhoz való semleges viszony 
jellemzi, tehát az a nézet, hogy egyik nyelv vagy nyelvváltozat sem tekinthető 
jobbnak, szebbnek, helyesebbnek stb. a másiknál, mindegyik egyformán 
értékes. A semleges típus jelölése a mátrixábrában: s. A típus szemléltetésére 
példa az alábbi bejegyzés:

 (5) tengeri: Nyelvi változások miatt kár aggódni :) Ha nem életképes 
vmi, akkor úgysem terjed el. 

 A (5) kommentben a nyelvi neutralizmus – „az a meggyőződés, 
hogy a nyelvi változások általában véve nem értékelhetők kedvezőnek 
vagy kedvezőtlennek” (Lanstyák 2011a: 53) – van jelen, hiszen a nyelvi 
változásokhoz való viszonyulása a fórumhasználónak egyértelműen semleges: 
nem értékeli kedvezőnek vagy kedvezőtlennek a nyelvi változásokat, csupán 
elfogadja azok meglétét, és másokat is erre biztat. 
 Fontos megemlíteni egy kiegészítő kategória meglétét a nyelvi 
változatossághoz, változáshoz való viszonyulás vonatkozásában, amelyet 
a táblázatban *-gal jelölök. Egyes nyelvi ideológiák nem sorolhatóak be a 
meghatározásuk alapján a negatív, pozitív vagy semleges típusba, ugyanis 
a töltetük attól függ, hogy milyen másik nyelvi ideológiához társulnak, 
ezáltal bármelyik viszonyulási kategóriába beletartozhatnak, aminek oka 
az ide tartozó nyelvi ideológiáknál különböző, azonban mindig valamilyen 
interpretációs kettősségből erednek.
 A továbbiakban a mikroszintű nyelvi ideológiákkal foglalkozom, 
amely csoporton belül szintén megvan a makroszintűvel megegyező hármas 
tagolás, és itt sem feltétlen tudjuk besorolni az érintett nyelvi ideológiákat. 
Ennek oka az, hogy a tapasztalataim és a nyelvi ideológiák definíciói alapján 
igen gyakran csak akkor határozható meg egy mikroszintű nyelvi ideológia 
töltete, ha ismerjük a hátterében álló, makroszintű nyelvi ideológiát. A 
makroszintű változattal nem rendelkező nyelvi ideológiáknál a töltetet 
általában a mögöttes – sokszor csupán impliciten jelen lévő – makroszintű 
nyelvi ideológia adja, vagyis egy mikroszintű nyelvi ideológia mögött mindig 
feltételeznünk kell egy nagyobb hatókörű, makroszintű nyelvi ideológiát.
Mindezek szemléltetésére nézzünk meg egy példát, amelyekben ugyanaz 
a mikroszintű nyelvi ideológia, a nyelvi logicizmus – „az a meggyőződés, 
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hogy a gondolkodás törvényeinek megfelelő, »logikus« nyelvi forma, ill. 
jelentéstani motiváció eredendően helyesebb annál a nyelvi formánál, amely 
kevésbé van összhangban a gondolkodás törvényeivel” (Lanstyák 2011a: 
52) – különböző módon viszonyul a nyelvi sokféleséghez, változatossághoz, 
köszönhetően a mögöttes makroszintű nyelvi ideológiának:

 (6) névtelen[1] […] a nyelvujitas tudniillik kiforgatta a nyelvet a 
jol kiforrott logikajabol, és elvesztette tobb nyelvi kifejezes az ertelmet […] 
Sokan nagyokosan lenézik az öreg bacsit, aki  „régiesen” beszél, sőőt, 
még azzal is merik ragalmazni, hogy helytelenul, holott ő az ősi, jol bevalt, 
logikus nyelvet hasznalja, valojaban Ő az, aki helyesen beszél.

 (7) GoldBecK: a LOGIKÁT hiányoljuk vagy keressük (részemről) a 
dolgok mögött. Nekem a „-Mit  csinálsz? -Eszem.” ugyanúgy logikátlan 
és zavaró, sőt idegesítő, mint a „Sopronba lakom”, annak ellenére, hogy az 
előzőt helyesnek és kötelezőnek tartották pár  évtizede, az utóbbi meg 
még mindig nem elfogadott „művelt körökben”.

 A (6) hozzászólás a nyelvi ruralizmus tökéletes példája, mely szerint 
„a falusi, iskolázatlan lakosság »romlatlanabb«, »helyesebb«, »szebb« 
nyelvet »őriz«, s ezért a nyelvjárások értékesebbek más nyelvváltozatoknál, 
pl. a »mesterséges« és/vagy idegenszerű köznyelvnél” (Lanstyák 2011a: 
56). A Ezáltal még erőteljesebb a nyelvi ruralizmus megléte, hiszen a 
nyelvjárásokat nemcsak helyesebbnek, értékesebbnek tartja a fórumhasználó, 
hanem az „igazából helyesnek”. Így a nyelvi logicizmus jelen esetben nyelvi 
ruralizmussal párosul és az határozza meg a töltetét. 
 A (7) hozzászólás hátterében szintén a nyelvi logicizmus áll, azzal 
a különbséggel, hogy itt már a nyelvi sokféleséghez való viszonyulás 
negatív, a hozzászólás tartalma a nyelvi egységesség felé mutat, így az 
implicit módon megjelenő nyelvi homogenizmus határozza meg a nyelvi 
logicizmus töltetét. A szempont, amely alapján a hozzászóló az egységes 
nyelvváltozatot értékesebbnek tartja a kevert nyelvváltozatoknál evidensen a 
logika. A hozzászólásban rögtön két nyelvi formának a logikai szempontból 
történő megbélyegzésével találkozunk, ami implikálja, hogy ez a két nyelvi 
forma kívül esik az általa helyesnek vélt nyelvváltozaton, tehát van egy 
olyan nyelvváltozat amely a többi felett áll és nem tartalmazza ezeket az 
elemeket. Ennek a nyelvváltozatnak azért kell nyelvileg homogénnek kell 
lennie, mert a fórumhasználó által kevésbé jónak, logikusnak titulált alakok 
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majdhogynem mindegyik nyelvváltozatban megtalálhatóak, vagyis abban az 
esetben, ha pozitívan vagy semlegesen viszonyulna a nyelvi sokféleséghez, 
változatossághoz vagy egyáltalán elfogadná a kevert nyelvváltozatokat, 
akkor nem bélyegezné meg ezeket az elemeket. 
 A nyelvi változatossághoz, változásokhoz való viszonyt, relációt 
kifejező nyelvi ideológiák harmadik változata a nyelvhasználóra vonatkozó 
nyelvi ideológiák. Az ide tartozó három nyelvi ideológia nyelvi sokféleséghez 
fűződő viszonyát csakis az adott diskurzusból, illetve a mögöttes makroszintű 
nyelvi ideológiá(k)ból tudjuk meghatározni, így ezek mindegyike a nem 
meghatározható kategóriába kerül. Jelenlegi ismereteim szerint nincs olyan, 
nyelvhasználóra vonatkozó, a nyelvi változatossághoz, változásokhoz való 
viszonyt, relációt kifejező nyelvi ideológia, amely egyértelműen a három 
alaptípusba (negatív, pozitív, semleges) tartozna, de ennek feltárása további 
kutatásokat igényel. 

Összegzés, kitekintés

 Dolgozatomban a nyelvi ideológiák általam létrehozott 
rendszerezését egy kisebb szeletét mutattam be, amit azért hoztam létre, hogy 
a nyelvi ideológiák gyakorlati vizsgálatát könnyebbé és átláthatóvá tegyem. 
A terjedelmi korlátok és a nyelvi ideológiák nagy száma miatt mindegyik 
nyelvi ideológiára, illetve csoportra nem térhettem ki részletesen, azonban 
igyekeztem olyan példákat bemutatni, amelyek a rendszerezésemet, valamint 
a nyelvi ideológiák közötti összefüggéseket, komplex kapcsolatokat minél 
jobban szemléltetik.
 A nyelvi ideológiák óhatatlanul állandó kísérői a nyelvhasználók 
nyelvi kérdésekkel kapcsolatos vélekedéseinek. Véleményem szerint azonban 
az anyanyelvi nevelés, valamint a nyelvi ismeretterjesztés és tanácsadás nagy 
hatással vannak a szemléletformálásra ebben a témakörben. Úgy gondolom, 
hogy a nyelvi ideológiák két ellenpólusának, az egy egységes nyelvet 
előtérbe helyező és a nyelvi sokféleséghez pozitívan viszonyuló ideológiák 
egy részének a gátolásában nem csupán a cáfolatukra, hanem egy tudatosabb 
és differenciáltabb szemléletmód érvényesítésére lenne szükség. Az említett 
szemléletformálásnak azért van fontos szerepe, mert lehetővé teheti olyan 
tudatos nyelvhasználók nevelését, akik számára a nyelvhelyesség nem a 
saját nyelvváltozatukhoz való igazodást jelenti, hanem a közléshelyzetnek 
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megfelelő, az adott nyelvi közösségben elfogadott formák használatát, vagyis 
egy olyan szemléletet, amelyben az alaptalan, értelmetlen helytelenítésekkel 
és stigmatizációval szemben a saját identitást tiszteletben tartó, a változatos 
nyelvhasználatot tekintve sokkal elfogadóbb attitűd érvényesül.
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A SPONTÁN BESZÉLT NYELV 
SZINTAXISÁNAK ELMÉLETI 

ALAPJAI ÉS NYELVTECHNOLÓGIAI 
VONATKOZÁSAI A HUCOMTECH 

KORPUSZBAN

Kiss Hermina
Debreceni Egyetem, 

Debrecen, Magyarország

Absztrakt
A spontán beszélt nyelv kutatása során legfontosabb célunk az, hogy 
definiáljuk a mondat fogalmát. Ehhez elengedhetetlen feladat számunkra, 
hogy létrehozzuk a minimális mondat definícióját is, hiszen megfigyelését 
szükségszerűvé teszi a spontán beszéd jellegzetessége, a szabálytalan 
nyelvtani szerkesztés. A minimális mondat a legkisebb hangzó egység. 
Elemzésünk alapegysége a tagmondat, ami nem más, mint szavak szerkezeti 
kapcsolódása. Lineáris grammatikai szerkezetet alkotnak, amelyek a 
mondatokat hozzák létre. A tagmondatok tehát egymást követik, és mindkét 
oldalról befolyásolhatják a szintaktikai szerkezetet, hangsúlyozva a spontán 
beszélt nyelv folytonosságát. A tagmondatok lineárisan és hierarchikusan is 
szervezik a mondatot. Célunk ennek a folyamatnak a szintaktikai ábrázolása. 
Ennek alapján mutatom be az ember-gép kommunikáció elméleti - szintaktikai 
modelljét és nyelvtechnológiai vonatkozásait. 

Kulcsszavak: Szintaxis, Spontán beszélt nyelv, Mondat, Tagmondat, 
Minimális mondat
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Bevezetés
A HuComTech multimodáis adatbázis egyik annotációs szintje a szintaktikai 
szint. Három éves kutatómunkánk során számos helyen publikáltuk ennek 
újszerű elemzési módszerét, a módszer alapelveit, az implicit nyelvi elemek 
kimutatásának általunk kidolgozott módszertani eszközeit (Hunyadi et 
al. 2011, 2012, Kiss, 2011). Ennek kifejtésére jelen tanulmányban nem 
vállalkozunk, csupán egyetlen fogalmat részletezünk, a minimális mondat 
fogalmát. 

A spontán beszélt nyelvet a HuComTech adatbázist felhasználva 
empirikus adatokból vizsgáltuk és rendszereztük, ezért a leíró nyelvtani 
megközelítések állnak közelebb az elméleti alaphoz, de az elméleti alapvetés 
kialakításakor fontos célunk volt az is, hogy az annotációs szabályrendszer 
olyan egyedi elmélet mentén alakuljon ki, amit maga a sajátos kódolás hív 
elő, és ennek következtében nem szükséges szoros elméleti elkötelezettséget 
kialakítani egyik nyelvészeti irányzat felé sem. Ennek legfontosabb oka az 
volt, hogy lehetővé kívántuk tenni az adatbázis széles körű felhasználását. 

Alapfogalmak

A hiányok segítségével a spontán beszélt nyelv spontaneitásának jellegét, 
jellegzetességeit adjuk meg szerkezeti aspektusból. A hiány fogalmának 
bevezetése és használata tehát a spontán beszélt nyelv természetéből 
adódóan került bevezetésre. A sajátos kódolással és az így létrejött 
szintaktikai elemzéssel nem lehetséges nyelvtani szabályokhoz, szintaktikai 
törvényszerűségekhez eljutni. Egy mondat a hiányok által nem elemezhető, 
nem lehet vele szerkezettípusokat magyarázni, de mégis jellemezhető abból a 
szempontból, hogy a prozódiával és a gesztusokkal való összefüggése alapján 
hozzájárul-e a beszéd és a nyelv szintaxisának teljesebb felismeréséhez.

 Az adatbázis adta lehetőségek szerint olyan empirikus adatok 
rendszerezése történik, ami az elméleti keretünket a leíró nyelvtanhoz 
közelíti, de mégis a spontaneitás bemutatása, prezentálása a cél, a nyelv 
működés közben történő elemzése. Az annotációs szabályrendszer a hiányok 
által a spontán beszélt nyelvi megvalósulásra koncentrál, hogy bemutassa a 
nyelv beszédben kialakuló szerkesztését. Azt figyeli, hogy a kompetenciából 
hogyan lesz performancia, amiből a kognitív folyamatok működésére 
következtethetünk.
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A tagmondat fogalmának bevezetése
A szintaktikai szabályrendszer központi fogalmának a tagmondatot tekintjük. 
A tagmondat alapvető kritériuma a predikatív szerkezet megléte. A tagmondat 
a kijelentések szerkezetének szekvenciális ismétlődése a beszédben, mely 
tükrözi a beszélt nyelv folyamatosságát, spontaneitását. A tagmondatok 
láncolatának áramlása felől figyeljük a predikatív viszonyokat, (a beszéd 
elemi szintaktikai egységéit) a szerkezetlánc földarabolásával. Számunkra 
tehát nem a szintagma az elemi szerkezeti egység, vagy frázis, hanem a 
minimális mondat.

Minimális mondat fogalmának bevezetése
Ahhoz, hogy a tagmondatokat szegmentálni és elemezni tudjuk, 
fontos volt meghatározni, hogy a predikatív szekvenciák beszédbeli 
megnyilvánulásainak mi lehet a minimuma. El kellett dönteni, 
hogy mi a legkisebb szekvenciális egység, ami még kijelentésként 
magában hordozza a predikátum szerkezetet, és mi az, ami hiányzik/
hiányozhat belőle, hiányzik-e egyáltalán valami ezekből a minimális 
mondatokból. 
A minimális mondatok legtöbb esetben a „nem releváns”, illetve 
a befejezetlenség hiánykategóriával vannak ellátva. Nem releváns 
kategória azt jelenti, hogy a redukált mondatok valójában teljes 
mondatot képviselnek, hiszen visszavezethetőek egy mondatra, 
amelyekkel helyettesíthetőek. A „nem releváns hiány” a hiány 
kategóriái között azt a speciális helyet foglalják el, amelyben a 
kulcsszerepet a teljes mondatra való helyettesíthetőség játssza. 
A minimális mondat egy grammatikai szerkezettel vagy annak 
behelyettesíthetőségével bíró minimális morfémasor, amely legtöbb, 
de nem minden esetben artikulált kifejezésekben nyilvánul meg. 
Az alábbiakban azokat a grammatikai kategóriákat sorolom fel, 
amelyek alapul szolgáltak a minimális mondat kategóriájának 
definiálásához, illetve amelyeket a minimális mondat kategóriájába 
be tudtunk sorolni, hiszen az annotációs szabályrendszer induktív 
és deduktív módszerek együttes alkalmazásával jött létre. Azokat a 
viszonyszókat és mondatszókat mutatom be, amelyek rövidségük 
és szintaktikai kategóriába sorolhatóságuk miatt alkalmasak 
a minimális mondat fogalmának tisztázásához és széleskörű 
bemutatásához (Balogh, Kugler, 2000).
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A kötőszó és az utalószó

Minimális mondatnak tartjuk a kötőszónyi mondatokat. Ezek megkezdett és be 
nem fejezett mondatok, vagy olyan mondatok, amelyekben nem a grammatikai 
kapcsolatot jelentik valójában, hanem a kontextushoz, a körülményekhez, a 
témához való kapcsolódást, viszonyulást, illetve nyomatékosítást. Például: 
de--,  vagy--, ha--, aki-- de jó!, de van!

A névelő

Az adatbázisban határozott és határozatlan névelő egyaránt 
megjelenik olyan alakban, hogy elkezdődik és nem fejeződik 
be. Felmerülhet az a probléma, hogy ha névelőnek hangzik 
egy minimális mondat, akkor lehet, hogy valójában egy „a” 
hanggal kezdődő szót akart mondani a beszélő. A névelőtlenség 
természetesen nem jelenik meg hiányként a rendszerben, hiszen 
nem szintaktikai kategória.

Tagadószó

Eldöntendő kérdés esetén a tagadott állítás számunkra szintaktikai 
szempontból csak abban különbözik magától a tagadószótól, hogy 
tagadószó esetén nem jelöljük azt, hogy milyen szintaktikai elemek 
hiányoznak a mondatból. Helyette a „nem releváns” kategóriát 
alkalmazzuk. Utókérdés esetén különálló mondatnak tartjuk. Pl.: 
Ez így megfelelő lesz, nem? Ezt úgy szegmentáljuk és döntjük el 
a hiány kategóriáit, hogy kettéválasztjuk: Ez így megfelelő lesz. 
Nem? Ha duplázódik, vagy többször is lehangzik egymás után, 
akkor külön szegmentáljuk. Például: Nem-nem-n%em!  Ez a szósor 
a szintaktikai elemzésünkben három különálló mondatból áll Nem. 
Nem. N%em. 
Nem releváns kategóriába soroljuk azokat a tagadásokat is, amelyek 
módosítószóval vannak ellátva. Például: most így hirtelen nem, még 
nem, szerencsére nem. Ha E/1 személyű személyes névmással áll a 
tagadószó, tehát az alany megjelenik, akkor jogosan kérdezhetjük 
azt, hogy hiányzik-e az állítmány ebből a mondatból, amit az 
alany megléte hív elő. Ezt a típusú mondatot is „nem releváns” 
kategóriával látjuk el, és nem keressük a konkrét hiányokat. 
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Például: én nem, te nem. Abban az esetben viszont, ha összetett 
mondatban szerepel tagadás, már jelöljük a predikatív szerkezet 
hiányát. Erre példa: azt mondom, hogy nem; úgy gondolom, hogy 
nem. Meglepően gyakran előfordul az a formula, amikor egy 
eldöntendő kérdésre felelő tagadószót kapcsolatos vagy alárendelő 
kötőszó követ. Ilyen esetekben a tagadószót külön tagmondatként 
szegmentáljuk, a kötőszóval kezdődő következő tagmondatot pedig 
olyan hiánnyal látjuk el, amely azt jelzi, hogy hiányzik az előtte 
lévő tagmondat: nem, de mégis mindegy.

Az indulatszó

Az indulatszavak rendszerünkben egyszavas tagmondatok, amelyek egy 
tagmondatból álló mondatot alkotnak. Lehetnek mondat elemei is, ha egy 
másik mondatot szakítanak meg. A konvencionális, beszélő által kontrollált 
hangalakok tehát külön mondatnak számítanak. Például: Úristen! , J%aj!, %ó! 
Rendszerünkben a spontán hangkitörések, kontrollálatlan hangeffektusok is 
tagmondatok/mondatok. Átírt alakjuk ugyanolyan, mint a konvencionális 
indulatszavaké, de attól különböző, szokatlan hangok átírására is számos 
példa van. Példák: ai%u!,  %é!, F%o!  

Az interakciós mondatszó

A kapcsolat felvételére és lezárására alaktanilag rögzült formák állnak 
rendelkezésünkre (Kugler, 2000). A rögzült alakokat mégsem vesszük 
elemezhetetlen mondatoknak a minimális mondatok szintjén, mert a spontán 
nyelv rugalmasságát alapul véve a rögzült formák rendszerünkben nem 
jelennek meg külön kategóriában. Ha ki tudjuk következtetni, hogy mi 
hiányzik a mondatból, akkor rögzültségük ellenére jelöljük azokat.(Szívesen!, 
Viszlát!) 

A szóátadásban szerepet játszó mondatszók a kérdő mondatszók és 
az utókérdésben előforduló tagmondatok minimális mondatnak számítanak, 
hiányosságukat pedig a „nem releváns” hiány kategóriájával jelöljük: Hm?, 
Nos?, Ugye? A társalgás fonalának átvételére használatos mondatszókat, az 
elhangzottakat értékelő mondatszókat és a felelő mondatszókat ugyanilyen 
módon elemezzük.
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Megakadások: újrakezdések, ismétlések

A produkciós tervezésben, artikulációs kivitelezésben megnyilvánuló 
megakadások lehetnek bizonytalanságból fakadóak vagy téves tervezésből 
adódóak. Ha az elkezdett szó produkciója nem valósul meg teljesen, akkor 
újraindításról beszélünk. Ismétlés esetén viszont a beszélő az egész szót 
megismétli (Gósy, 2002). A megismételt szavak rendszerünkben minden 
esetben külön szegmentumok, önálló kódolással. Ezek a tagmondatok szintén 
a „nem releváns” hiány kategóriájával vannak ellátva, illetve sok esetben 
a befejezetlenséget is jelöljük rajtuk. Minimális mondat megfigyelésére 
alkalmas rövid szavak ismétlései, melyeket külön szegmentálva több 
mondatkén/tagmondatként értelmezünk a következőek: Jaja!, H%áthát! 

Abban az esetben, ha csak magánhangzóból áll a megnyújtott 
nyelvi produktum, nem szegmentáljuk az ismétléses frázisokat és egyetlen 
mondatnak/tagmondatnak vesszük őket: o-%ó!, a-%á! Az újrakezdéseknek 
a magyar szakirodalom két fajtáját különíti el: az egyik a változtatás nélküli 
újraindítás (a félig kiejtett lexéma újbóli teljes kiejtése) a másik a változtatással 
történő újraindítás (a félig kiejtet szó újraindítása és módosított befejezése) 
(Gósy 2002). A változtatás nélküli újraindítások esetén egy minimális mondat, 
de akár egy hosszabb tagmondat is szintaktikailag egy szegmentumba 
osztható, ezáltal egyetlen tagmondatot/mondatot alkot: tud—tudtam, lehe-
-le—lehet. Ha a beszélő úgy változtat a beszédtervezési stratégiáján, hogy 
az a grammatikai szerkezet megváltoztatásával, illetve megbontásával, 
megzavarásával jár, akkor szintaktikailag is különálló tagmondatok jönnek 
létre: apa—apát, a barátom—barátommal. 

Nem csupán az elrontott és félbehagyott grammatikai elemek 
minősülnek külön tagmondatnak/mondatnak, hanem az azok is, amelyek 
megzavarták a szintaktikai folyamatot, a kialakulóban lévő szerkezetet. Ezek 
az elemek a percepció által még felfogható hangként értelmezhető kitöltő 
elemek (hezitációk, töltelékszavak, illetve szerkezeti foszlányok), melyek 
egyetlen grammatikai felfogásban sem minősülnek szintaktikai elemnek. 
Ezek az elemek külön szegmentálva három tagmondatot alkotnak: Rita--hát 
Ritával, asz--- hát az asztalt.

A szó megtartására, folyamatosságára szolgáló elemek (hezitáció, 
töltelékszavak)

Azok a töltelékhangok esetén viszont, amelyek hezitációnak minősülnek, 
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nem történik meg a szintaktikai szegmentálás, sem a kóddal való ellátás. 
Ilyen hangok a %o, hm.  Ha a hm szócska nem hezitálást jelent, hanem 
beleegyezést vagy érzelmi reakciót, akkor viszont szegmentálás és kódolás 
alá esik (a „nem releváns” hiányok kategóriájába). 

Az úgymond, ugye, hát, mondjuk töltelékszavak  külön tagmondatként 
jelennek meg, a *tát töltelékszót viszont a tehát kötőszó pongyola kiejtésének 
vesszük, és minden esetben kötőszóként elemezzük.

A módosítószó

A módosítószókat is tagmondat/mondatértékű szónak tartjuk. A 
tagmondat/mondat szintaktikai szerkezetébe nem illeszkednek bele. Mivel 
nem kapcsolódnak grammatikailag a mondat többi eleméhez, ezért nem is 
beszerkesztett mondatrészek, hanem független egységek. A módosítószók 
elemszilárdulással, illetve szófajváltással keletkeztek, hiszen az eredeti 
határozószók jelentésváltozás során szervetlen elemekké váltak (Kugler, 
2000). Ezt figyelembe véve rendszerünkben a módosítószók nem szervetlen, 
grammatikailag szerkesztetlen egységekként jelennek meg. 

A módosítószók állhatnak a mondat élén, lehetnek közbe- és 
hátravetések, szegmentálásuk és szintaktikai kódolásuk azonban nem 
történik meg az elhangzott indokok alapján. Például: állítólag ott volt, tényleg 
a csapatmunka a legjobb. Eldöntendő kérdésre felelő módosítószó viszont 
önálló tagmondatként funkcionál. Ekkor megtörténik a szegmentálása 
és a kóddal való ellátása, ám határozószói eredetük miatt jelöljük benne a 
predikatív szerkezet hiányát, és nem a „nem releváns” kategóriával látjuk el. 
Ragozott szóalakoknak vesszük őket, amely szóalakok a rag által beléptek 
egy szintaktikai szerkezetbe: Biztos. Kétségtelenül.

Összegzés és kitekintés
A spontán beszélt nyelv kutatásakor a mondatalkotás folyamata is 
középpontba kerül, de mivel adatokra támaszkodik az utólagos elemzés, 
ezért a Saussure-féle nyelvfelfogás statikusságát is magában hordozza. Ha 
a kódolást kiterjesszük egyéb szintaktikai elemekre, ami jelen pillanatban 
még nincs kidolgozás alatt, akkor a hiányok alapján, a hiányok aspektusából 
nyomon követve a felvázolt rendszerben is létrehozhatjuk a magyar nyelv 
szabályrendszerét, teljes képet adva így a magyar nyelv sajátosságairól. 
A grammatikai kompetencia megvalósulása a performanciában felveti azt 
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a kérdést, hogy létezhet-e a minimális mondat helytelen (nem jól formált), 
vagy valamilyen szempontból hibás alakja. A spontán beszéd kutatásakor 
észrevehetjük, hogy valóban léteznek (akár a chomskiánus gondolkodás 
szerinti) nem létező mondatok (hiszen nagyon sok helytelen, hiányos, vagy 
nem jól formált mondat elhangzik) amelyeket a hiányzó nyelvi elemek 
aspektusából rendszerezni lehet. A beszéd nem csupán verbális kommunikáció, 
mert az adatbázis írásban is rögzíti a spontán beszédet, tehát a beszéd  a 
nyelvi és a nyelven kívüli elemekre is tekintettel van. A transzkripcióval 
ellátott korpuszt sosem tekintjük szövegnek, nem figyeljük a szövegbe való 
beszerkesztettség jegyeit, a szöveggrammatikát. Ezzel kívánunk kutatási 
alapot nyújtani a beszédfelismerés és –szintézis számára, valamint egy 
olyan szintaktikai elemzési módszert kínálunk felhasználásra, ami lehetővé 
teszi a korpuszon belül a multimodális együttállások vizsgálatát.  Az itt 
felvázolt elveink alkalmazása pedig lehetővé teszi azt, hogy az adatbázist 
vizsgáló kutatók további szintaktikai elemzéseket folytassanak, kiegészítve, 
részletezve az általunk létrejött rendszert.
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EGYIPTOMI ARAB ANYANYELVŰ 
DIÁKOK MAGYAR KÖZTES 

NYELVÉNEK KÜLÖNBSÉGEI ÉS 
HASONLÓSÁGAI A1-A2 ÉS B1 

SZINTEN

Kovács Renáta
Balassi Intézet, Ain Shams Egyetem, 

Kairó, Egyiptom

Absztrakt

Az empirikus kutatás fő irányelveit a hibaelemzés (error analysis), a 
magyarul köztes nyelv (interlanguage) néven ismert fogalom, illetve a 
transzfer (transfer) fogalma határozzák meg. A köztes nyelv a nyelvtanulóban 
a nyelvelsajátítás folyamán kialakuló, állandóan változó, szabályos nyelvi 
rendszer, amely a célnyelv szempontjából univerzális jellemzőkkel bír. 
Kialakulásában különböző transzferek játszanak szerepet. A köztes nyelvi 
produkció hibákat, tévesztéseket és fosszilizációt eredményez. A vizsgálat 
egyiptomi arab anyanyelvű A1-A2 és B1 szinten álló diákok magyar köztes 
nyelvének különbségeit elemzi. Az eredmények alapján kimutatható, hogy az 
A1-A2 és B1 szinten álló egyiptomi arab anyanyelvű diákok magyar köztes 
nyelvére más-más transzferek gyakorolnak befolyást. 

Kulcsszavak: hibaelemzés, köztes nyelv, transzfer, fosszilizáció, egyiptomi 
arab
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Bevezetés

Jelen dolgozat rövid áttekintést igyekszik nyújtani a hibaelemzés alapvető 
feltevéseiről, módszertanáról és a hibáról kialakított elméleteiről, valamint 
a köztes nyelv fogalmáról. Ebbe a keretbe helyezve mutatja be a tanulmány, 
hogy milyen különbségek fedezhetők fel két eltérő szinten álló, magyar mint 
idegen nyelvet tanuló, egyiptomi arab anyanyelvű csoport magyar köztes 
nyelvében. 

Hibaelemzés 

A kontrasztív elemzés módszere az anyanyelv feltételezett pozitív és negatív 
interferenciájának elmélete alapján próbálta megjósolni a várható hibákat. 
Hamar kiderült azonban, hogy a megjósolhatónak hitt hibák jó része nem 
bukkant fel, illetve más, az anyanyelv sajátosságaival nem magyarázható 
helytelen formák is megjelentek. Erre válaszként született meg S. P. Corder 
munkássága nyomán a hibaelemzés az 1960-as évek elején, amely a 
nyelvtanulók hibáinak típusait vizsgáló és azok magyarázatait kereső irányzat. 
Corder szerint a hibák elemzése három szignifikáns adattal szolgálhat: 
(1) a tanár a felmerülő hibákból lemérheti, hogy a diák milyen mértékben 
sajátította el a tanórák anyagát, (2) a kutató arra vonatkozólag vonhat le 
következtetéseket, hogy milyen módon történik a nyelvelsajátítás és hogy (3) 
a nyelvtanuló hogyan fedezi fel a célnyelv szabályait. Míg a három felsorolt 
tényező közül az első a hibaelemzés tradicionális szerepére utal, a másik 
kettő pedig egy későbbi, a 70-es és 80-as években lezajló elméleti bővülés 
célkitűzése. (Ellis 1994, 48) Ezzel vált a hibaelemzés a nyelvtanuló nyelvtani 
és kommunikatív kompetenciája fejlődésének vizsgálatára alkalmassá. 
(Penadés 2003)

Corder (1974) öt lépésben határozza meg a hibaelemzés folyamatát: 
(1) a tanuló(k) hibáinak összegyűjtése, (2) azonosítása, (3) leírása, (4) a 
magyarázata és (5) értékelése. A vizsgálatok legtöbbje nem tér ki külön az 
ötödik lépésre, ugyanis a hibaértékelés ma már a hibaelemzésen belül külön 
kutatási módszertannal rendelkező szakág. 

A hibák összegyűjtése folyamán a nyelvre és a tanulóra vonatkozó 
adatokat is figyelembe kell venni. A nyelvre vonatkozó információ, hogy az 
szóbeli vagy írásbeli kommunikáció eredménye-e. Szintén irányadó adat a 
minta műfaja és tartalma, vagyis hogy dialógusról, esszéről vagy személyes 
témáról van-e szó. A nyelvtanuló szempontjából mindenképpen figyelembe 
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kell venni nyelvi ismereteinek szintjét, anyanyelvét és a nyelvelsajátítás 
körülményeit. (Ellis 1994, 49) 

A hibák leírásának egyik, tradicionális módja a nyelvészeti 
kategóriákon alapuló megközelítés. Ilyenkor a kutatás a leíró nyelvészet 
kategóriáit alapul véve számszerű összefoglalást készít az előforduló 
hibákról. Ennek volt nagy úttörője a 70-as években J. Richards, aki különböző 
anyanyelvű angol mint idegen nyelvet tanuló diákok fonetikai, morfológiai 
és szintaktikai hibáit csoportosította. Az ilyen jellegű csoportosítás legfőbb 
kritikája, hogy a deviáns formák sokszor nehezen kategorizálhatók. Másik 
lehetséges megközelítési módot irányoz elő Dulay, Burt és Krashen (1982). 
Szerintük azt kell megvizsgálni, hogy a felszíni struktúrák milyen okból 
torzulnak: egy elem hiánya miatt, egy nem szükséges elem hozzáadásából 
kifolyólag, vagy esetleg hibás hipotézis vagy rendezés következtében. Corder 
(1974) nevéhez köthető egy másik, a célnyelv elsajátítása folyamatáról sokkal 
többet eláruló megközelítés, amely a hibákat három csoportra osztja: pre-
szisztematikus, szisztematikus és poszt-szisztematikus. Pre-szisztematikus 
hibákat akkor követ el a nyelvtanuló, ha még nem ismeri az adott nyelvtani 
szabályt; szisztematikus hibák akkor jelennek meg, ha a nyelvtanuló 
felfedezett egy szabályt, de az nem helyes; poszt-szisztematikus hibákat 
pedig akkor követ el a nyelvtanuló, ha már tudja célnyelvi szabályt, de azt 
nem használja konzekvens módon. 

A hibák leírásakor különbséget kell tenni hiba és tévesztés között. 
Hiba akkor keletkezik, ha a vonatkozó nyelvi szabályt a tanuló még nem 
ismeri, vagy nem sajátította el teljes mértékben, és ezért a hibás variáció 
szisztematikusan újra és újra megmutatkozik. A hibának a tanuló nincs 
tudatában és azt nem is képes korrigálni. Tévesztésről akkor beszélünk, ha a 
deviancia fizikai vagy pszichikai okokkal magyarázható, ideiglenes jelenség. 
Corder a vizsgálódások köréből kizárja a tévesztéseket és csak a hibákra való 
fókuszálást javasolja. (Corder 1981)

Köztes nyelv

A köztes nyelv (interlanguage) fogalmát Larry Selinker vezette be 1972-
ben annak a szabályszerűen működő nyelvi rendszernek a megnevezésére, 
amelyet a tanuló hoz létre egy második idegen nyelv elsajátítása folyamán. A 
létrehozott köztes nyelv világosan elkülöníthető a nyelvtanuló anyanyelvétől 
és célnyelvétől egyaránt, ugyanakkor mindkettőre utaló elemek fellelhetők 
benne. Egyik legfontosabb jellemzője, hogy dinamikus, folyamatosan változó 
struktúrát alkot. (Maróti 2005) 
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A köztes nyelv másik lényeges meghatározója a fosszilizáció, amely 
a célnyelvinek nem tekinthető elemek hosszú ideig tartó, vagy akár konstans 
jelenléte a tanuló köztes nyelvében. Ennek végső állomása a fosszilizálódott 
kompetencia, amely korlátozza a felnőtt nyelvtanuló idegen nyelvet 
anyanyelvi szinten elsajátító képességét. (ZhaoHong 2004)

A köztes nyelv alakulására Selinker szerint öt folyamat hathat. Az 
első, az interlingvális transzfer, amely a más nyelvekből eredő hatásokat 
takarja, ez lehet a tanuló anyanyelve vagy más idegen nyelv. A másik négy 
intralingvális transzfer néven foglalható egy kategóriába. Ezek közül az 
első a tanítási környezetből fakadó transzfer, ez általában a tanár vagy a 
tankönyv hibájából rosszul berögzült formákat jelenti. A második folyamatot 
a nyelvtanuló tanulási stratégiái jelentik, ezek akkor kerülnek felhasználásra, 
ha a tanuló nem rendelkezik megfelelő tudással adott elemet tekintve. 
Ilyenkor a használt stratégia az elem egyszerűsítése vagy elkerülése lehet. 
Kommunikációs stratégiákat használ a diák, amikor nyelvi ismereti nem 
elegendők a kifejezendő tartalom megfogalmazására, ezért más elemek 
felhasználásával igyekszik formába önteni mondandóját. Az negyedik 
folyamat a túláltalánosítás, vagyis egy megtanult szabály kiterjesztése kivételt 
képező elemekre is. Az illetékes kutatások hatására a 90-es évek elején 
transzferek közé bekerült egy hatodik, a szociális transzfer. Világossá vált 
ugyanis, hogy a társadalmi környezet markánsan befolyásolja a nyelvtanuló 
köztes nyelvét. (Tarone 1994) 

A kutatás

A korpusz bemutatása

Mindkét szint vizsgálati anyagát a kairói Ain Shams Egyetem Al Alsun 
Kara hallgatóinak írásbeli munkái adták. A diákok az egyetemi rendszerben 
második nyelvként tanulják a magyar mint idegen nyelvet. Az A1-A2 szintű 
csoport összesen négy hónapot tanult eddig magyarul heti 6x60 percben, míg 
a B1-es csoport hét hónapot ugyanolyan óraszámban. Tanórákon a diákok 
Durst Péter Lépésenként magyarul – Első lépés című tankönyvét és az 
általam készített anyagokat használják. A diákok mindegyike beszél legalább 
egy idegen nyelvet és a klasszikus arabot is a helyi egyiptomi arab változaton 
kívül. A latin betűs írást már általános iskolás koruk óta ismerik, ennek 
ellenére a nagy-, és kisbetűk használata, valamint a központozás szabályai 
akut problémát jelentenek.

A két csoportban végzett kutatás ugyanabban az időpontban, 2013 
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novembere folyamán zajlott. A kutatás elkészítéséhez a diákokat erősen, 
illetve kevésbé erősen irányított írásbeli feladatok elkészítésére kértem. 
A feladatok hibáit az előzőekben leírt, Corder által javasolt hibaelemzés-
lépésekkel elemeztem, majd ezeket a selinker-i transzferek felől megközelítve 
nyelvtani kategóriákba csoportosítottam. Kutatásomban csak a hibákat és 
csak az egyiptomi arab beszélő köztes nyelvének tipikus devianciáit vettem 
figyelembe. 

Az A1-A2 szintű egyiptomi arab anyanyelvű diákok köztes nyelvének 
jellemzői

Az A1-A2 csoportban végzett kutatás kimutatta, hogy ezen a nyelvi szinten 
a diákok köztes nyelvére leginkább az interlingvális transzfer hat, főleg az 
anyanyelvvel magyarázható. Az anyanyelv hatása megjelenik fonetikai, 
morfológiai és szintaktikai szinten is. Anyanyelvük csak mássalhangzót 
jelölő írásában kereshető a magánhangzók elhagyásának, illetve csak a 
mássalhangzók jelölésének oka (*magyrorara,*hirdót, *hármnegyed), 
továbbá a jelenséghez kapcsolódó hiperkorrekcióé is (*könyvatarban, 
*álatalában, *szendivesz). Szintén anyanyelvi transzferekkel magyarázható 
a névelő és a jelölt szó egybeírása (*atévét, *akönyv, *akavéthazban). 

A szintaxisban főleg a létigével kapcsolatosan merültek fel problémák. 
Az egyiptomi arab jelen időben nem használja a létigét, elegendő a személyes 
névmás és a melléknév, foglalkozásnév, tulajdonnév stb. megadása. Ez a köztes 
nyelvi produkcióban is megnyilvánult (*Én augusztusban Alexandriában., 
*te boldog). A hiperkorrekcióra itt is szolgáltatott példát a korpusz (*tanul az 
egyetemben van, *a büfeben kavét iszunk van). 

Egyetlen anyanyelvi transzferű lexikai hibát prezentáltak a vizsgált 
szövegek, nevezetesen a kávé szóval kapcsolatban.  Az egyiptomi arabban a 
kávé egyaránt jelenti a kávét és a kávéházat. A diákok jó része ezt a kettős 
jelentést a magyar köztes nyelvében is alkalmazta (*kávéba megy, *kávétba, 
*a kávétban barátokval, *A család akavétban kávet iszik.).

Az egyiptomi diákok írott köztes nyelvében súlyos problémát jelent 
a kis- és nagybetűk helytelen használata. A mondatokat csak hellyel-közzel 
kezdik nagybetűvel, viszont akár egy szón belül is váltogatják a kis- és 
nagybetűket (*Az EgyiPtomban tilos az iskolában Jatszani.). Szintén teljesen 
következetlen a központozás: az ezen a szinten elvárható mondattagoló 
elemek (vessző) egyáltalán nem kerülnek használatra, a mondatvégi írásjelek 
pedig az esetek közel felében hiányoznak.

A második legerősebb hatást a tanulási stratégiák transzfere 
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gyakorolja a diákok köztes nyelvére. Ezek általában a szabály ismeretének 
hiányával, valamint a szabály nem teljes alkalmazásával magyarázhatók. 
Főleg a morfológia szintjén akadnak példák a diákok szövegeiben.

A hibák összegzésének alapján megállapítható, hogy a –val, –-vel 
rag, illetve az idő kifejezésére használt –kor toldalék jelentette a legtöbb 
problémát. A –val, -–vel rag túlnyomó többségben csak morfológiai problémát 
feltételezett, nem pedig funkcióbelit (*Dénesvel, *tanárval, *buszzal). A –kor 
ragot a megvizsgált harminc diák közül csak három használta egyáltalán, a 
többieknél teljes mértékben hiányzott (*két óra hazamegy, *A diák nyolc óra 
az egyetemre érkezik.) Ez utóbbi esetben levonható az a következtetés, hogy a 
diákok a –kor használatát nem sajátították el. Ez, mivel jelentős hányadukról 
van szó, a tanítás környezet transzferével magyarázható. 

A korpuszban a kommunikációs stratégia és a túláltalánosítás hatása 
nem volt szignifikáns. Fosszilizációra utaló példák sem voltak felfedezhetők. 

A B1 szintű egyiptomi arab anyanyelvű diákok köztes nyelvének 
jellemzői

A B1 szintű tanulók írásbeli feladatai alapján megállapítható, hogy az 
interlingvális transzfer továbbra is erős, viszont már nem annyira az 
anyanyelv, hanem egy másik idegen nyelv hatása érvényesül. Magyarázata, 
hogy a szóban forgó csoport már harmadéves egyetemista és az első tanult 
nyelvet a diákok ekkorra magas szinten beszélik, ezért az idegen nyelven való 
kommunikáció kényszerekor az első idegen nyelv aktiválódik. 

A kis-, és nagybetű problémája az esetek többségében az előzőekben 
vizsgált csoporthoz képest kiküszöbölődött, a létige használatának szabályai 
a nagytöbbség esetében elsajátítottnak tekinthetők. Ez utóbbi csak a birtokos 
szerkezetben jelent újra problémát (*Nekem két nővérem.). A diákok 
egyre többször nyúlnak az első idegen nyelvükhöz és annak kifejezéseivel 
helyettesítik a magyar köztes nyelvükből hiányzó lexikát (*cinemaban, 
*musicat/müzikot hallgatni, *universitaban, *caffét) vagy tükörfordítást 
alkalmaznak (*unokagyereke, *nagyanyukám). Az idegen szerkezetek 
átvétele/fordítása a szintaxisban is kimutatható (*Kell találkozni téged az 
egyetemen.).

A legnagyobb hibaforrást az egyes szám harmadik személyű 
birtokos rag –a, –e /–ja, –je megfelelő alakjának kiválasztása jelenti, itt a 
tanulási stratégia transzferéről van szó, amely poszt-szisztematikus hibákban 
nyilvánul meg (*sógorja, *nővérje, *feleségje). Az elkerülés kommunikációs 
stratégiája a birtokos szerkezethez kapcsolódóan azonosítható. Szintén 
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a birtokos szerkezethez kapcsolódóan az elkerülés és a túláltalánosítás 
stratégiája is megjelenik.  A diákok vagy nem használnak birtoklást kifejező 
szerkezeteket (*Én anyukám) vagy pedig a létige ragozásához megtanult 
szabályt alkalmazzák (*napszúrásom vagyok, *lázam vagyok).

Túláltalánosítás befolyásolja a határozott-határozatlan igeragozás 
használatát is. A határozatlan ragozás háttérbe kerül, minden ige határozottá 
válik (*filmeket nézem, *Kairóban élem.), még teljesen extrém esetekben is 
(*vagyom).

Az A1-A2 csoporthoz képest a legszembetűnőbb különbség a 
fosszilizáció és a visszacsúszás (backsliding) mint új fenomén megjelenése. 
A B1-es szintű diákok egy korábbi szinten már elsajátították és korrekten is 
használták a –val, –vel ragokat. A mérés alapját jelentő munkáik viszont azt 
tanúsítják, hogy ebben a tekintetben némelyiküknél újra előtérbe került a rag 
morfológiai illeszkedésének problémája (*öcsémvel,*férjemvel,*barátokval). 
A visszacsúszás az irányhármasság kifejezésében is nyomon követhető 
(*Orvosnál megyek. *Vizsgám van egyetemben). 

A fosszilizálódott formákat nem lehetséges csoportszinten mérni. 
Egyénenként fosszilizálódott formának tekintem azokat a csak néhány 
nyelvtanuló esetében előforduló hibákat, amelyek a nyelvtanulási tréning és a 
többi diák teljesítményének figyelembe vételével már elsajátítottnak ítélhető. 
Ilyenek a kis-, és nagybetűk még mindig helytelen használata, a van létige 
hiánya és bizonyos kommunikációs panelek hibás használata (*nem tudok 
Aludni, *(én) 22 éves.,*Jó vagyok.). A tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek a 
deviáns formák kezdetektől fogva jelen vannak az adott nyelvtanulók köztes 
nyelvében, nagy valószínűség szerint a nyelvelsajátítás csak egy későbbi 
időszakában fognak eltűnni. 

Következtetések és befejezés

Az A1-A2 és B1 szintű egyiptomi arab anyanyelvű tanulókon végzett kutatás 
kimutatta a két szint köztes nyelvében szerepet játszó különböző transzferek 
eltérő arányát és a köztes nyelv különbségeit. 

Míg az alacsonyabb szintű tanulók esetében az anyanyelvi 
interlingvális transzfer dominál, addig a magasabb szinten álló diákok 
esetében a kommunikációs és tanulási transzferek, illetve a túláltalánosítás. 
Másik vitathatatlan különbség, hogy a magasabb szintű csoportnál a 
fosszilizáció és a visszacsúszás jelensége is nyomon követhető, ez az A1-A2 
csoportban nem volt jellemző.
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A csak egy adott anyanyelvi csoportra fókuszáló kutatás mindenképpen 
hasznos lehet specifikus tananyagok előkészítésekor. További, előremutató 
lépéseket jelentene azonban a magyar köztes nyelv kutatásában és leírásában 
az annak általános sajátosságaira irányuló vizsgálatok kivitelezése. 
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CHOSEN WORDS IN COMPLIMENTS 
CROSS – CULTURE

Dubravka Kubatov
ELTE Budapest, Hungary

Abstract

This study presents the results of an empirical contrastive analysis of com
pliments, comparing speakers of different languages and cultures in Europe 
such as Croatian, English, French, German, Hungarian, Italian and Spanish. 
Here we are interested in what do men and women compliment, as the mem
bers of different cultures and as native speakers of different languages. We 
are also curious about differences and similarities in complimenting across 
gender, and between ‘language use’ by genders due to cultural and language 
factors. 

Keywords: compliments, cross-culture, gender 
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Introduction

Questionnaire used is very simple and without any explanation in order to 
avoid influence on participants. There are only four questions: Do you like re
ceiving compliments? Do you like giving compliments? The answer is short 
and simple: yes or no. Further two questions: Compliments you give the most 
frequently, and Compliments you get the most frequently, write up to 3 com
pliments. In total 301 responses were obtained (36% men and 64% women) 
classified in three categories: external appearance, character traits and skills. 
In this pilot study, we are analyzing what word preferences in giving com
pliments for external appearance, character traits and skills, have speakers 
of different European languages, members of different cultures and then we 
compare them to the culture masculinity index, in order to find out to which 
degree we are influenced by our biology, culture and language we use. 

Compliments

Compliment is “a speech act which explicitly or implicitly attributes credit 
to someone other than the speaker, usually the person addressed, for some 
‘good’ (possession, characteristic, skill etc.) which is positively valued by the 
speaker and the hearer” (Holmes, 1988). 

Physical appearance, in particular those attributes, which are regard
ed as important for physical attractiveness, are believed by anthropologists 
(Anderson, 2012) to significantly affect the development of personality and 
social relations.

The character traits can be defined as habitual patterns of behavior, 
thought, and emotion. The Big Five are openness to experience (appreciation 
for art, emotion, adventure, unusual ideas, curiosity, and variety of experience, 
the degree of intellectual curiosity, creativity), conscientiousness (a tendency 
to show self-discipline, act dutifully, and aim for achievement), extraversion 
(energy, positive emotions, assertiveness, sociability and the tendency to seek 
stimulation in the company of others, and talkativeness), agreeableness (a 
tendency to be compassionate and cooperative, a measure of one’s trusting 
and helpful nature, and whether a person is generally well tempered or not) 
and neuroticism: (the tendency to experience unpleasant emotions easily, 
such as anger, anxiety, depression, or vulnerability, it also refers to the degree 
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of emotional stability and impulse control). Cross-cultural studies show the 
ways in which the basic factors of personality are manifested differently from 
culture to culture (Costa Jr. and  McCrae, 1992). 

A skill is the learned ability to carry out a task with pre-determined 
results, often within a given amount of time and energy. Life skills are prob
lem solving behaviors used appropriately and responsibly in the management 
of personal affairs. The subject varies greatly depending on societal norms 
and community expectations. In this study, we shall examine skills separately 
according to the culture they occur and gender differences.

Hofstede’s National Masculinity–Femininity dimension

Cultures labeled as ‘masculine’ are those that strive for maximal distinction 
between what women and men are expected to do. Cultures that place high 
values on ‘masculine’ traits stress assertiveness, competition, and material 
success (Hofstede, 1998). In our study Hungarian culture has the highest 
masculinity index, 88. Those labeled as ‘feminine’ cultures are cultures that 
permit more overlapping social roles for the sexes. Cultures that place high 
value on ‘feminine’ traits stress quality of life, interpersonal relationships, 
and concern for the weak. Our most ‘feminine’ culture is Croatian culture, 
40 (Figure 1).

Figure 1 Masculinity index for the cultures involved in this study
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Gender

Gender is the range of physical, biological, mental and behavioral character
istics pertaining to, and differentiating between, masculinity and femininity. 
Depending on the context, the term may refer to biological sex, sex-based 
social structures, or gender identity. Unlike sexuality, which results from the 
differing physiological makeup of men and women, gender identity results 
from the norms of behavior imposed on men and women by culture.

Results

In our previous study we were interested in how many different compliments 
give men and women to each other and how many different compliments 
they get from each other, as well as what they compliment. In this study we 
are interested in the most frequent compliments given by men and women for 
appearance, character traits and skills. The most frequent compliments are 
analyzed and compared to the dominant cultural features of national culture, 
in order to find out are the compliments culture-specific or gender specific or 
perhaps both? Are there any ‘universal’ compliments used by both genders 
and across cultures? Here, we shall show only several examples of compli
ments analysis, but the full analysis was performed in order to reach the con
clusion.

Appearance

Men, on average, tend to be attracted to women, who are shorter than they 
are, have a youthful appearance, a symmetrical face, full breasts, full lips, a 
low waist-hip ratio as the Italian compliment on ’gorgeous body’ may refer 
to. Women, on average, tend to be attracted to men who are: taller than they 
are, display a high degree of facial symmetry, have masculine facial dimor
phism, broad shoulders, a relatively narrow waist, a V-shaped torso. When 
men and women give a general compliment such as: ‘you are so beautiful’, 
they have in mind the above mentioned female features (see figure 2.) like our 
results for Croatian, English and Spanish. The characterization of a person 
as “beautiful”, whether on an individual basis or by community consensus, 
is often based on some combination of inner beauty, which includes psycho
logical factors such as personality, intelligence, grace, politeness, charisma, 
integrity, congruence and elegance, and outer beauty which includes physical 
attributes which are valued on an aesthetic basis. In German and Hungarian, 
the most frequent compliment was ‘beautiful eyes’. In German and in Hun
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garian there is a proverb: ’Die Augen sind der Spiegel der Seele.’ and the 
same: ’A szem a lélek tükre!’ (literal translation: The eyes are the mirror of 
the soul!). It seems that in both cultures even the compliment on appearance 
is a compliment for character traits!

culture/ 
language

men, the most fre
quent compliment 

given is:

women, the most frequent 
compliment given is:

Croatian You are beautiful! You look good!

English
You’re the most beautiful

Woman I’ve ever met!
You have the sweetest 

smile!

French You’re so elegant! I love your smile!

German You have beauti-
ful eyes!

You have beautiful 
smile!

Hungarian Your eyes are so beautiful! You look good!

Italian Your body is gor-
geous!

- don’t give compliments 
on appearance

Spanish You’re beautiful! You’re handsome!

Figure 2 The most frequent Compliments given on appearance

Women complimented generally ‘good look’ which may refer to above men
tioned male features, and ‘smile’ in English, French, and German. Here we 
have a contradiction with a study by Tracy and Beall (2011): „Happy Guys 
Finish Last”. They examined the relative sexual attractiveness of individu
als showing emotion expressions of happiness (smile): “…happiness was the 
most attractive female emotion expression, and one of the least attractive in 
males.”

Character traits

By analyzing the meaning of the words used in compliments for character 
traits we may find that they belong to the cluster of one of the basic factors. 
For example the word ’smart’ (figure 3.) is defined in dictionary as intelligent 
and able to learn things quickly, funny in a way that shows intelligence, it 
belongs to the cluster of ‘openness to experience’. Further on, ‘humor’ is 
defined as a tendency of particular cognitive experiences to provoke laugh
ter and provide amusement. “Males want a female that will laugh at their 
jokes, while females look for a male that will make them laugh (Bressler, 
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Martin, and Balshine, 2006)”. So the compliment for ‘good sense of humor’ 
belongs to the cluster of ‘extraversion’ which contains “positive emotions, 
assertiveness, talkativeness, sociability and the tendency to seek stimulation 
in the company of others.” For ‘charming’ we found the meaning of love
ly, very agreeable, and it belongs to the cluster of agreeableness. For Italian 
‘dolce’ stands for sweet and sweetness is one of the five basic tastes and is 
universally regarded as a pleasurable experience, so it belongs to the cluster 
of agreeableness, too.

culture masc index/ 
language

the most frequent compli
ment men give:  

the most frequent compliment 
women give:

40 / Croatian You’re so smart! You’re so nice!

66 / English I like your sense of humor! You’re a real gentelman!

43 / French You’re so charming! You’re so careful!

66 / German
You’re an open-minded 
person!

I love your sense of humor!

88 / Hungarian You’re a great person! You have a great sense of humor!

70 / Italian You’re so sweet person! You’re so nice!

42 / Spanish You’re a really good person! You’re so attentive!

Figure 3 The most frequent compliments given for character traits

If we now analyze the meaning of each compliment, we may conclude that 
the character trait of ‘agreeableness’ is the most praised of all, in men and 
women native speakers of French, Italian and Spanish, and in women native 
speakers of Croatian and English. Our second most praised character trait is 
‘extroversion’, praised by men and women native speakers of German and 
Hungarian, and by the men natives of English. The third trait is ‘openness 
to experience’ praised only by men native speakers of German and Croatian, 
and the last trait ‘conscientiousness’ praised only by men in highly masculine 
society, native speakers of Hungarian.
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Skills

culture masc. index/ 
language

the most frequent comp. 
men give 

the most frequent comp. 

women give

40 / Croatian You’re a competent woman! Excellent problem solver!

66 / English I’m proud of your job! You work really hard!

43 / French  You’re surprising me pleasantly!

66 / German I’m happy for your success! 

88 / Hungarian You’re so clever! You’re so clever!

70 / Italian  You’re so polite!

42 / Spanish  

Figure 4 The most frequent compliments on skills

The cultures where there were no compliments on skills were: French (43), 
Italian (70), and Spanish (42). In report of CE published in March 2012, 76% 
of questioned Europeans think that: « professional places are occupied by 
men who don’t have confidence in women » and 68% of participants think 
that: « women are not as available as men are, because of their family duties ». 
In Croatian (40) compliment ‘competent woman’ we analyzed ‘competent’, 
as having suitable or sufficient skill, knowledge, experience, etc., for some 
purpose, being  adequate but not exceptional. Then we checked the second 
most frequent compliment, it was ‘You cook fine!’ so the competence was 
connected with home and kitchen. It is in harmony with above mentioned re
port of CE: “women are not available because of their family duties.” English 
compliment ‘proud of your job” may refer to the fact that „Women’s unem
ployment is currently at a 24 year high in UK” (Women’s Business Council, 
2012), and ‘eliminating gender discrimination in relation to occupation and 
pay could increase women’s wages by about 50% and national output by 5%’ 
(Mayanja, 2009). Hungarian word ”ügyes”  is the most frequent compliment 
for skills, yet it doesn’t mean the same in two genders. When men use it, they 
mean it for job in the house, in the kitchen. The second most frequent com
pliment is: ”Diner’s delicious!” A ‘glass ceiling’ is a political term used to 
describe “the unseen, yet unbreakable barrier that keeps women from rising 
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to the upper rungs of the corporate ladder, regardless of their qualifications or 
achievements (Nagy, 2009).”

Conclusion

Compliments on appearance are more related to evolutionary appreciated 
features of males and female and are similar in European cultures. Compli
ments on personal traits are more related to culture differences and are highly 
culture specific. Compliments for skills are highly related to gender differ
ences and follow masculinity index of culture.
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PROZÓDIAI ÉS BESZÉDDINAMIKAI 
INFORMÁCIÓK FUNKCIÓJA A 
TÁRSALGÁSI FOLYAMATOK 

ELEMZÉSÉBEN4

Szekrényes István
Debreceni Egyetem, 

Magyarország, Debrecen

Absztrakt

Kutatásom célja a prozódiai és beszéddinamikai jelenségek vizsgálatának 
kiterjesztése a nyelvtechnológiai feldolgozás és az emberi percepcióban 
betöltött funkcióik kísérleti elemzésének irányában. Munkám során 
számítógépes eszközökkel és kísérleti körülmények között vizsgáltam, hogy 
a fönti jelenségek mennyiben és milyen megszorítások között jelentenek 
támpontot a társalgás globális tulajdonságainak és a társalgás során 
bekövetkező kommunikációs események jellemzéséhez és felismeréséhez. A 
kísérletekhez a résztvevők számára ismeretlen nyelven folyó társalgásokról 
készített hangfelvételeket használtam fel, amelyekkel kapcsolatosan különféle 
kérdésekre kellett választ adniuk. Kutatásom egyik fő kérdése, hogy a 
tesztekben adott válaszok és a hangfelvételek gépi elemzésének eredményei, 
mennyiben hozhatók összhangba egymással és a tényleges kommunikációs 
tartalommal.

Kulcsszavak: prozódia, beszéddinamika, percepció, beszédfeldolgozás, 
kommunikáció

4  A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság című 
kiemelt program keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Bevezetés

A beszéd prozódiai és beszéddinamikai jelenségeinek a modern 
kommunikációs technológiákban történő hasznosítása egy fiatal, de koránt 
sem teljesen kiaknázatlan területe a nyelvtechnológiai kutatásoknak. 
A prozódiai információk a számítógépes beszédfeldolgozás számos 
területén (beszélőazonosítás, érzelem-felismerés, a beszéd szegmentálása 
stb.) játszanak moduláris néhol pedig kulcsfontosságú szerepet. Saját 
kutatásom főként azoknak a munkáknak (Esfandiari & Szekrényes 2012, 
Hirschberg 2002, Nakajima & Allen 1993, Shriberg et al. 2000, Zellers 
& Post 2009) a nyomvonalán kíván haladni, amelyek a vizsgált prozódiai 
jelenségek kommunikatív funkcióját, a kommunikáció folyamatát 
karakterizáló sajátosságait kívánják feltérképezni. Vajon mennyiben és 
milyen megszorítások között támaszkodhatunk rájuk a társalgás globális 
tulajdonságainak és a társalgás során bekövetkező kommunikációs események 
jellemzéséhez és felismeréséhez? Mekkora jelentőséggel bírnak az emberi 
percepcióban és milyen hatékonysággal dolgozhatók fel számítógépes 
eszközökkel a társalgások automatikus tartalomelemzése céljából? A 
fönti kérdések körbejárásához olyan percepciós kísérleteket végeztem, 
ahol a kísérleti alanyoknak egy általuk nem beszélt idegen nyelven folyó 
dialógusok hangfelvételeiből kivágott részleteket kellett végighallgatniuk, 
majd az adott dialógussal kapcsolatos tesztkérdésekre választ adniuk. A 
kérdések a dialógusok föntebb említett globális jellemzőire, a résztvevők 
viszonyára, a kivágott részlet a dialógus egészében elfoglalt pozíciójára 
és a benne észlelhető eseményekre irányultak. A válaszok indoklásainak 
elemzése során igyekeztem azokat különböző kategóriákba rendezni annak 
megfelelően, hogy a résztvevők a verbálisan kifejezett szemantikai tartalom 
hozzáférhetőségének hiányában milyen prozódiai, beszéddinamikai és egyéb 
információkra hivatkoztak, mennyire voltak ezek a benyomások egységesek, 
illetve bizonyos esetekben félrevezetőek. A kutatás második fázisa a 
kísérleten használt hanganyagok gépi feldolgozása, automatikus annotációja 
volt, amelynek eredményeit a kísérleti eredményekkel összevetve vontam 
vizsgálat alá.

A kísérlet leírása

A kísérletek irányított körülmények között, csoportos részvétellel zajlottak. 
A résztvevők (összesen: 24 fő) közösen hallgatták végig a felvételeket, majd 
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egy e célra készített webes felület segítségével válaszoltak a felvételekkel 
kapcsolatos kérdésekre. A válaszokat szöveges indoklással látták el.

A kísérleti felvételek 
A kísérletben összesen négy hangfelvétel szerepelt, amelyek különböző 
perzsa nyelven folyó, körülbelül 15-20 perc hosszúságú dialógusok egy 
perces részleteit tartalmazták. A dialógusok egy része előzetes instrukciók 
szerint, előre kiválasztott témák mentén zajlott, amelyeket az egyik beszélgető 
fél interjúvezetőként igyekezett felvezetni a társalgás során. A felvezetés 
általában olyan kérdések (pl. „Beszélnél nekem egy pozitív élményről, amely 
mostanában ért?”) segítségével történt, amelyek a HuComTech korpusz építése 
során használt mintát (Pápay et al. 2011) követve egy személyes hangvételű, 
a kísérleti körülményekhez képest természetes és közvetlen hangulatú 
kommunikációs légkör megteremtését célozták. A dialógusok másik része 
előzetes instrukciók nélkül, de egy beépített, a beszélgetés fenntartásáért 
felelős irányító személy részvételével bonyolódtak le. A kivágott részleteken 
hallható beszélgetések jellegét erősen befolyásolta az éppen érintett téma és 
a beszélgető felek viszonya is. Az 1. ábra a kísérletben használt felvételek 
jellemzőit kívánja röviden összegezni:

1. ábra: A felvételek összefoglaló táblázata5

Az 1-es sorszámú felvétel egy interjúbeszélgetés részletét tartalmazza, 
amely egy témaváltás határánál, a dialógus közepén helyezkedik el. A férfi 
résztvevő a részlet első felében éppen élménybeszámolójának végére ér, 
amikor a beszélgetést kezdeményező nő lezárja a témát, majd megkéri, hogy 
térjenek át egy másikra.
 A 2-es sorszámú felvételen két közeli ismerős társalgását halljuk 
egészen a dialógus elejétől. A párbeszéd vidám és oldott hangulatban, 

5  A felvételekkel kapcsolatban megjegyzendő, hogy a különböző nemű beszélők 
részvételének a kísérlet céljai szempontjából csak technikai jelentősége volt: a válaszadás 
során megkönnyítette a dialógusok résztvevőire való hivatkozást.



535

személyes jellegű kérdésekkel indul, majd egy általánosabb témájú, de az 
előzményekhez szorosan köthető irányában folytatódik. 
 A 3-as sorszámú felvétel esetében egy éppen kimerülőben lévő 
társalgási téma végénél kapcsolódunk bele a dialógusba, ahol a beszélgetést 
irányító férfi egy hirtelen kérdéssel megváltoztatja a beszélgetés irányát, 
amelybe egyre aktívabban kapcsolódik bele a női fél, akinek szerepe a felvétel 
elején csupán rövid visszacsatolásokra korlátozódott.
 A 4-es sorszámú felvételen egy interjúbeszélgetés részlete hallható, 
ahol egy különösen személyes téma körül forog a beszélgetés, amely a részlet 
időtartama alatt nem változik meg. A felek ismerik egymást, aktívan és 
határozott állásponttal vesznek részt a dialógusban, gyakran egymás szavába 
vágnak.

A kísérleti kérdések

A kísérletben résztvevő alanyoknak minden felvétel esetében az alábbi 4 
tesztkérdésre kellett választ adniuk:

1. Kérjük, benyomásai alapján döntse el, hogy a felvételen hallható 
beszélgetést jellegét tekintve hova sorolná? (Irányított /  Kötetlen / 
Nem tudom eldönteni)

2. A beszélgető felek közül ki irányítja inkább a beszélgetés folyamatát? 
(A Férfi beszélő / A női beszélő / Nem tudom eldönteni)

3. Hova helyezné el a felvételen hallható részletet a beszélgetés 
egészében? Valahol a(z)... (Eléjén / Közepén / Vége felé / Nem 
tudom eldönteni)

4. Van-e olyan benyomása a felvétel lejátszása során, hogy a felvételen 
hallható beszélgetés témája megváltozik? (Van / Nincs / Nem tudom 
eldönteni)

A gépi elemzés módszerei

A gépi elemzés során három beszéddinamikai jelenség került manuális illetve 
automatikus feldolgozásra a kísérlethez használt felvételekben:

1. a beszélők megszólalásainak váltakozása,
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2. a beszéd intenzitásának (db) váltakozása,
3. a beszéd tempójának (szótagszám/mp) váltakozása.

A beszélőváltás annotációja manuálisan, a Praat program (Boersma & 
Weenink 2014) szerkesztő felületén zajlott. Ezeket az annotációkat felhasználva 
nyílt lehetőség a beszélőváltás vizuális megjelenítésére (5-8. ábra), illetve 
a dialógusokban előforduló szünetek és átfedések (egyszerre beszélések) 
arányának automatikus kiértékelésére is (9. ábra). A beszéd intenzitásának 
mérését illetve az intenzitásgörbe stilizálását a Praat program beépített 
funkcióinak segítségével végeztem. A beszéd tempójának méréséréhez egy 
e célra készített algoritmust (Yong & Wempe 2009) használtam fel, amely az 
alapfrekvencia illetve az intenzitásgörbe kiugrásainak vizsgálata és szűrése 
útján detektálja a beszéd folyamában előforduló szótagmagok pozícióját, 
amelyek elhelyezkedési sűrűsége jól reprezentálja a beszéd tempójának 
(szótagszám/idő) alakulását. A beszédtempó változásának vizualizálását 
a szótagmag detektálás eredményeire támaszkodva egy saját készítésű 
algoritmussal oldottam meg. A vizualizálás eredményeit szemlélteti az 5-8. 
ábra.

Eredmények

A percepciós kísérletben résztvevők benyomásai az első kérdésre adott 
válaszok tekintetében bizonyult a legegységesebbnek (lásd 2. ábra). Az 1. és 
2. felvétel esetében pedig döntő százalékban összhangban állnak a felvételek 
tényleges kommunikációs tartalmával és hátterével. Az indoklások alapján 
főként a beszélgetés nehézkessége és akadozottsága játszott szerepet abban, 
hogy a többség inkább irányítottnak ítélte a 3. felvételt, míg a 4. felvétel 
esetében feltehetőleg a résztvevők viszonya és téma személyes jellege volt 
az oka annak, hogy a dialógus felhasznált szakaszában a felek valóban 
kiszakadtak egy interjúbeszélgetés szokványos korlátaiból.
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2. ábra: A benyomások megoszlása felvételenként az 1. 
kérdésre adott válaszok tekintetében

Az indoklásokban az alábbi tényezőkre történtek a leggyakoribb hivatkozások 
a dialógusok kötetlen jellege mellett:

 • közbeszólások, egymás szavába vágás,
 • gyors reakció,
 • gyakori beszélőváltás.

A résztvevők inkább irányítottnak ítélték a dialógust a fönt felsorolt tényezők 
hiányában, ha párbeszéd menete nem tűnt elég gördülékenynek a kérdés-
válasz szekvenciák lassú és monoton egymásutánjában.

A 2. kérdés tekintetében kevésbé bizonyultak egységesnek az 
eredmények (lásd 3. ábra). Különösen sok bizonytalan válasz („Nem tudom 
eldöntetni”) született a 2. és a 4. felvétel esetében, ahol a dialógus résztvevői 
leginkább viszonyultak egyenlő felekként és közvetlenül egymáshoz.
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3. ábra: A benyomások megoszlása felvételenként a 2. kérdésre 
adott válaszok tekintetében

A indoklások alapján főként a passzív, visszajelzésekre szorítkozó 
illetve a kérdező szerepét betöltő résztvevő félnek ítélték a domináns szerepet, 
de sokan hivatkoztak a határozottabb, magabiztosabb hangnemre is. Mint 
a 2. és a 3. ábrából kitűnik, minél nagyobb arányban ítéltek egy dialógust 
kötetlennek, értelemszerűen annál kisebb százalékban foglaltak állást az 
irányító szerepet illetően.
 A 3. kérdésre válaszolva a kivágott részleteket a többség minden 
felvétel esetében a dialógus közepére pozícionálta. Az indoklásokból 
(üdvözlés/elköszönés elhangzásának hiánya, félbevágott megnyilatkozás) 
kiindulva, arra következtetésre jutottam, hogy kérdés túlságosan félreérthetően 
volt megfogalmazva, ezért az eredmények erre vonatkozó részét nem vontam 
további vizsgálat alá.
 A 4. kérdésre adott válaszok eloszlását az 4. ábra szemlélteti. Az 1. 
felvétel esetében a résztvevők többsége helyesen úgy ítélte, hogy a dialógus 
témája egy adott ponton megváltozik, míg a 4. felvételen esetében hasonló 
arányban érzékelték a téma folytonosságát. 
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4. ábra: A benyomások megoszlása felvételenként a 4. kérdésre adott válaszok 
tekintetében

A 2. és 3. felvételben előforduló témaváltások érzékelése kisebb 
százalékban volt sikeres, mivel (főként a harmadik felvételnél) kevésbé 
gyakoroltak hatást a dialógus dinamikai struktúrájára.6

 
A válaszok indoklásokban leggyakrabban az alábbi jelenségekre történt 
hivatkozás:
 
 • a beszéd tempójának megváltozása, 
 • a hangnem/hangulat megváltozása,
 • hosszabb szünetek jelenléte (elgondolkodás, megakadás).

További elemzések

A percepciós kísérlet eredményeinek kiértékelése után került sor a felvételek 
gépi elemzésére. Az alább következő 5-8. ábrákon a felvételek dinamikai 
struktúrájának prozódiai jellemzőkre és a beszélőváltás annotációjára 
támaszkodó vizualizációi láthatók, amelyek a kísérletben hivatkozott 
benyomások (indoklások) megerősítése és ellenőrzése céljából készültek el.

6  A 2. felvétel esetében szemantikai értelemben sem teljesen egyértelműen éles a 
váltás, mivel egymással szorosan kapcsolódó témák az előzmények által motivált összefűzése 
történik: a vizsgaidőszak aktuális terhei után arról kezdenek társalogni, hogy „mindennek 
megvan a maga ideje az ember életében, a tanulásnak is”.
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Az ábrák alján váltakozó zöld és piros sávok a dialógusban részt 
vevő felek megszólalásainak váltakozását és időtartamát szemléltetik. Az 
5. és a 8. ábrát összehasonlítva például jól látható eltéréseket figyelhetünk 
meg a szünetek és közbevágások gyakoriságának tekintetében, amelyek 
számszerűsített eredményeit a 9. ábra foglalja össze felvételenként. Az 5-8. 
ábrákon legfelül látható a felvételek hullámformája, középen pedig a beszéd 
intenzitásának (zöld színű hullám) és a beszéd tempójának (narancsszínű 
hullám) stilizált megjelenítése foglal helyet. Az 5. ábrán vizualizált 1. 
felvétel esetében érzékelhető leginkább az utóbbi két jellemző reprezentatív 
szerepe a dialógus dinamikai struktúrájában. A felvétel közepén, amikor a női 
beszélő (piros sáv) a következő témára tereli a szót, az átlagosnál erőteljesebb 
ingadozás figyelhető meg a beszéd intenzitásában, illetve a beszéd tempója is 
észrevehető megakadást, majd az új téma felvezetésével ismételt gyorsulást 
mutat.

5. ábra: 1. felvétel
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6. ábra: 2. felvétel

7. ábra: 3. felvétel
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8. ábra: 4. felvétel

9. ábra: A szünetek és átfedések (közbeszólások) százalékos eloszlása felvételenként
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Összefoglalás

Lehetséges-e tehát pusztán a társas interakciók prozódiai és beszéddinamikai 
jellemzőire támaszkodva következtetésekkel élni a kísérleti kérdésekben 
körvonalazott kommunikációs tartalmakra? Habár a percepciós teszt 
eredményeit tekintve a válaszadások kérdésenként és felvételenként 
eltérő mértékben voltak összhangba hozhatóak a felvételek 1. ábrán 
összefoglalt jellemezőivel, a válaszok és az indoklások egységessége 
alapján feltételezhetjük, hogy a fönt említett jelenségek (a társalgás 
tempója és intenzitása, a szünetek hossza, a résztvevők megszólalásainak 
egymásutánisága) reprezentatív erővel rendelkeztek a megfigyelő személyek 
számára. A válaszok indoklása és a gépi elemzés eredményi pedig azt mutatják, 
hogy a dialógusok beszéddinamikai struktúrája és prozódiai sajátosságai a mért 
adatokkal részlegesen ellenőrizhető, a tartalomelemzésben felhasználható 
észleleti tulajdonságok. Fontos megemlíteni azonban, hogy bármennyire 
reprezentatívak is ezek az információk, nem minden esetben szolgálnak 
megbízható támpontként a kommunikációs tartalmakra vonatkozóan, néhol 
pedig egészen félrevezető eredményekre is vezethetnek, amelynek esélyére 
mindig tekintettel kell lennünk az elemzések során. 7
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BUILDING A MULTIMODAL 
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Abstract

In recent decades the creation of multimodal corpora is becoming a core 
research asset since they provide material for more complete studies of 
human face-to-face multimodal interactions. The current study provides 
a detailed report on the process of building a Persian Multimodal Corpus, 
from recording the conversations to designing a suitable annotation scheme 
and finally annotating the files based on a selection of many possible 
communication modalities such as speech, prosody, head movements, hand 
gesture and facial expressions. To date, this corpus is regarded to be the first 
Multimodal Corpus of Persian spontaneous conversation.

Keywords: Multimodal corpora, Persian, Annotation tool, Annotation 
scheme
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Introduction

Corpus Linguistics can be defined as a methodological research approach to 
studying natural language variation and use (Biber and Reppen 2012). Corpus 
data, reflecting what people actually say or write, provide suitable data for 
linguists who are interested in studying the use of language (Aarts 2011). 
Although corpus data have been used throughout the history of linguistic 
research, a real breakthrough in their use came by the increase of computing 
capacities which lead to methodological innovations allowing linguists to 
raise fundamentally different kinds of research questions (Biber and Reppen 
2012).The research interest mainly shifted from the study of written forms 
of language to spoken forms. It was uncovered with the help of corpus 
linguistics that spoken language greatly differs from written text since not all 
sentences are well-formed, sentence boundaries are often unclear, and that 
different principles and maxims guide spoken interaction. All these findings 
led to the necessity of novel units of segmentation in spoken corpora, such as 
turns or utterances. However, as Knight et al. (2006) argue, spoken corpora 
are limited as they only have the provision for presenting data in a single 
format; that is text, in the form of transcripts of interactions. Spoken corpora 
with transcripts alone are not sufficient for uncovering the nonverbal-visual 
aspects of interaction since ‘the reflexivity of gesture, movement and setting 
is difficult to express in a transcript’ (Saferstein 2004). As a result, corpus 
linguistics research interest has recently moved beyond the limit of focused 
single modality research to full-fledged study of multimodal interaction and 
its capturing in corpora.

Multimodal Corpora

A ‘multimodal corpus’ is defined as ‘an annotated collection of coordinated 
content on communication channels including speech, gaze, hand gesture 
and body language, and is generally based on recorded human behavior’ 
(Foster and Oberlander 2007). The integration of textual, audio and video 
records of communicative events in multimodal corpora provides a platform 
for the exploration of a range of lexical, prosodic and gestural features of 
conversation, and for investigations of the ways in which these features 
interact in real, everyday speech (Knight 2009).  

Hence, the creation of multimodal corpora is becoming a core 
research asset since they provide material for more complete studies of 
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human face-to-face interaction, mutual cooperation and understanding which 
is what language and communication are all about. Such studies are not fully 
possible in corpora which are based only on a single modality, either audio or 
video, since human communication is multimodal in nature and sharing and 
construction of information is done multimodally through the combination of 
gestures and speech (including prosody).

In addition, since most communicative events are culturally 
constrained it is important to study the structural properties of language use 
in different languages. However, most of the available multimodal corpora 
are either in English or other European languages and languages such as 
Persian are less studied in this respect. This shows the necessity of building a 
Persian multimodal corpus in order to provide the opportunity for researchers 
to study the underlying conversational mechanism in this language. The aim 
of this study is to report in detail the process of creating the current Persian 
Multimodal Corpus.

Corpus general design and annotation

Research aim

The research aim of building the current Persian corpus was to study the 
listener’s verbal and non-verbal behavior in face-to-face interactions. The 
listener’s role in conversation is not a passive one as the listener is both a 
recipient and also a co‐constructer of interactive talk. During the speaker’s 
turn, the listener shows his/her participation or understanding using various 
modes of communication either verbal by producing short utterances like 
“hmm” or “mm” or non-verbal through gestures such as nodding or by using 
both at the same time (Lambertz 2011). Recognizing the important role of the 
listener in constructing an interaction, studying such behaviors are considered 
to be crucial in order to fully understand, interpret and describe the structure of 
human interaction. We identify and analyze verbal and non-verbal instances 
of back channeling in our corpus. We look at their forms, frequency, types, 
functions and placement within the conversation and also their alignment. We 
want to see whether verbal tokens align with non-verbal markers.

Recording
The conversations were recorded in the HuComTech (Hunyadi et al. 2012) 
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sound-proof studio in the University of Debrecen. They were face-to-face 
dialogues between native Persian speaking students from Iran, studying as 
foreign students in the University of Debrecen in Hungary. They were sitting 
opposite to each other during the conversation and the only instruction given 
to them was that they were asked to talk about their experience as a foreign 
student in Hungary. The dialogues were informal and lasted around 20 
minutes each. We collected fifteen recordings which form five hours of speech 
altogether. The conversations were recorded with two kardioid microphone 
(AT2035) and an external sound card to separate their channels from each 
other. The recordings were stored in Wave form with 2 channels, 44100 Hz 
sample rate and 16 bit depth. In addition, three cameras were used, the first 
camera capturing speaker A only, the second capturing speaker B only, and 
the third capturing both of them. Image 1 shows screenshots related to the 
first and second camera capturing speaker A and speaker B separately while 
image 2 shows a screenshot related to the third camera capturing a view of 
both participants.

Image1 Speaker A and B captured separately with camera 1 and 2

Image 2 Both participants captured with camera 3
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Annotation
 
The recordings were subsequently transcribed and annotated using ELAN 
annotation tool. ELAN is a professional tool for the creation of complex 
annotations on video and audio resources.
With ELAN a user can add an unlimited number of annotations to audio and/
or video streams. An annotation can be a sentence, word or gloss, a comment, 
translation or a description of any non-verbal behavior observed in the 
media. Annotations can be created on multiple layers, called tiers. Tiers can 
be hierarchically interconnected. An annotation can either be time-aligned 
to the media or it can refer to other existing annotations. Up to 4 video files 
can be associated with an annotation document (Brugman et al. 2004). The 
recordings were annotated on different levels coding various features. The 
annotation was carried out based on both modalities (audio and video). Table 
1 briefly summarizes the annotation scheme used in this corpus. 

Levels of annotation Annotated elements 

Speech transcription orthographic transcription of speech for both speakers

Head gestures

movement of the speaker’s head using various labels 
such as nod (both single and repeated), jerk (both single 
and repeated) , tilt (both single and repeated), shake and 
other directional labels such as forwards, backwards and 
side-turn

Hand gestures

movements of the speakers hand on different levels using 
various labels: handedness(one hand or both hands),  
trajectory (up, down, sideways and complex) and also the 
semiotic type (iconic, symbolic, deictic, pantomimic and 
beat gestures) of the movement

General face smile, laughter and scowl 

Gaze direction towards the interlocutor or looking away in any direction

Table 1 summarized annotation scheme
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On the first level the conversations were transcribed using Dabire, a 
Romanized Persian script. Dabire uses an extended Latin alphabet and a 
number of conventions with the aim of providing a simple, consistent and 
easy to learn writing system (Maleki 2008). The speech transcription tier also 
includes the annotation of silence (longer then 300msec), non-speech sounds 
such as laughter, incomplete words or utterances and also the use of foreign 
words. 

On the next tier head movements were annotated for both speakers (A 
and B). Due to the aim of our research (studying listener’s behavior) a detailed 
description of the head movements were applied. For example a distinction 
was made between a single nod and a repeated nod or the repeated nods 
were distinguished based on their velocity, whether they were repeated fast 
or slowly. The movements were coded as follows: nod (a single or repeated 
head movement down-up), jerk (a single or repeated quick head movement 
up-down), tilt (a single or repeated movement of the head leaning on either 
side), shake (repeated rotation of the head from one side to the other) and also 
directional labels such as backwards, forwards and side-turns were applied.

The hand gestures were annotated on three different tiers. The first tier 
(the mother tier) captures the handedness , whether one hand or both hands 
were involved in producing the gesture, the second one (child tier) shows the 
trajectory, the pick of the movement using simple directional labels and the 
third tier (child tier) shows the semiotic type of the gestures, whether they 
are iconic (express some semantic feature by similarity or homomorphism), 
symbolic (the relation between form and content is based on social convention) 
, deictic (pointing to something) , pantomimic (demonstrating an action) 
or best gestures (rhythmic gestures). The categories used to annotate hand 
gestures are taken mainly from McNeill (1992) and Allwood (2002). 

The tier for general face shows the general impression that the 
annotator gets from the facial expression of the subject under analysis. Terms 
such as smile (when the facial expression shows pleasure, favor or amusement), 
laughter and scowl (when the facial expression shows displeasure, scowl, and 
anger) were used and when it was difficult to decide, the term other was used.

The tier showing gaze direction was annotated using two labels, 
towards interlocutor (the person under observation appears to be looking 
towards the interlocutor) or away in any direction from the interlocutor. 
Figure 1 shows a screenshot of the annotation in ELAN.
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Figure 1 The annotation in ELAN

At this stage, the annotation process of the files is still under progress. After 
completely finishing with the annotations, a metadata file and also a user 
guide should be prepared to accompany the corpus. We plan to make the 
corpus publicly available for scientific research in future.
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A MAGYAR NYELVTAN OKTATÁSA 
SZLOVÁKIÁBAN A KURRIKULÁRIS 

TRANSZFORMÁCIÓ UTÁN 
TANTERV- ÉS 

TANKÖNYVVIZSGÁLAT

Szabó Tünde
Selye János Egyetem, 
Komárom, Szlovákia

Absztrakt

Jelen tanulmányban a 245/2008-as közoktatási törvény és a kurrikuláris 
transzformáció hatását vizsgáljuk a legújabb szlovákiai magyar nyelv-tan
könyvben. A tanulmány első felében ismertetjük az új pedagógiai dokumen
tumokat, majd bemutatjuk a tantervekben bekövetkezett lényegi változásokat.  
Ezt követően a tantervekben megfogalmazott célok alapján megvizsgáljunk 
a kurrikuláris transzformáció előtti követelményeknek megfelelő magyar 
nyelv-tankönyvet és a legújabb magyar nyelv-tankönyvet. 

Kulcsszavak: Kurrikuláris transzformáció, Tantervek, Magyar nyelv-tan
könyv, Közoktatási törvény 
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1. Bevezetés

2008. május 22-én a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa jóváhagyja a 
245/2008-as számú közoktatási törvényt.  E törvény egy új tantervi műfaj 
bevezetést szabja meg, amely felváltja a korábbi taxonomikus rendszert kép
viselő tanterveket.  A különböző kompetenciák, készségek elsajátítása kerül 
előtérbe, amelyből következik, hogy a tantervekben megfogalmazott célok is 
átalakulnak. 

Jelen írásban az új pedagógiai dokumentumok (tantervek) tükrében vizs
gáljuk a magyar nyelv-tankönyveket. Kutatásunk során arra a kérdésre keres
sük a választ, hogy a tanterveket érintő változások milyen mértékben hatnak 
az új tankönyvekre. Tanulmányunkban Kovács László Magyar nyelv a kö
zépiskolák számára (2005, 4. kiadás) és Csicsay Károly és Uzsonyi Kiss Judit 
Magyar nyelv, Tankönyv a gimnáziumok és szakközépiskolák II. osztálya 
számára (2012, 1. kiadás) című tankönyveket elemezzük. 

1. Pedagógiai dokumentumok – Állami oktatási program, 
Iskolai oktatási program

A kurrikuláris transzformáció ötlete először 2005 decemberében kerül nyil
vánosságra. Az Állami Pedagógiai Intézet ismerteti a tervezetet, amely a kö
zépiskolákban folyó oktatás tartalmának változtatásaira irányul (Humajová, 
Pupala 2008, 29). A realizáció azonban még várat magára egészen 2008-ig. 
Az új közoktatási törvény hatályba lépésével megkezdődnek a tantervekben 
történő változások, amelyek a két pillérű tantervi szabályozást eredménye
zik. A decentralizáció következtében az iskolák nagyobb autonómiában ré
szesülnek, ami azt jelenti, hogy minden iskolának kötelessége kidolgozni az 
egyes tantárgyakra a saját iskolai oktatási programját. Továbbá az iskolák 
rendelkeznek olyan plusz óraszámmal, amely az adott intézmény döntése 
szerint használható fel. Az egyes tantárgyak és az azokra szánt órák számát 
a kerettantervek (učebné plány) határozzák meg. A magyar tannyelvű alapis
kola alsó tagozatán a négy évfolyamban összesen 10, a felső tagozaton az öt 
évfolyamban összesen 20, a nyolc és négy osztályos gimnáziumokban pedig 
32 óra áll az egyes intézmények rendelkezésére. 

A tananyag tartalmát és az oktatási célokat az új oktatási törvény ha
tályba lépésétől kezdődően az úgynevezett állami oktatási program határozza 
meg. A két pilléren nyugvó oktatási rendszer lényege abban rejlik, hogy az 
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Oktatásügyi Minisztérium és az Állami Pedagógiai Intézet kiadja az állami 
oktatási programot8, amely alapján az iskolák kidolgozzák az iskolai oktatá
si programot9. „Az iskolai oktatási program (Školský vzdelávací program) 
olyan helyi, iskolai tanterv, melyben elsősorban a regionális színezetű és 
helyi körülményekhez igazodó tananyagtartalmak jelennek meg. Minden is-
kola a saját pedagógiai koncepciója alapján készíti el, tekintettel az iskola 
prioritásaira, szakirányultságára, lehetőségeire és hagyományaira.” (Simon 
2010:90) Az állami oktatási programot az ISCED10 (International Standard 
Classification of Education) besorolás (klasszifikációs norma) alapján ké
szítették el, amely Európa szerte és a nemzetközi szervezetek (UNESCO, 
OCED) által elfogadott. 

1.1. Kurrikuláris transzformáció

Úgy véljük, hogy a kurrikuláris transzformáció után bekövetkezett tantervi 
változásokat leginkább két tanterv összehasonlításával lehet szemléltetni. 
Mindkét tanterv a gimnáziumok számára oktatott tananyagot rendszerezi. Az 

8  Štátny vzdelávací program
9  Školský vzdelávací program
10  Több fokozata létezik, amelyek részletesen megtekinthetők a következő  honlapon:
http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/gymnazia/isced3_spu_uprava.pdf
ISCED 0 – vzdelávanie prebiehajúce vmaterských školách – óvodák számára
ISCED 1 – 1. stupeň základnej školy (1.–4. ročník) – az alapiskola 1. fokozata, alsó tagozat, 
1-4. osztályig
ISCED 2 – 2. stupeň základnej školy (5.–9. ročník) a nižšie ročníky 5 až 8-ročných gymnázií 
akonzervatórií (po ročník, ktorý zodpovedá 9. ročníku základnej školy) – az alapiskola 2. 
fokozata, felső tagozat, 5-9. osztály számára 
 ISCED 2A – 2. stupeň základnej školy – az alapiskola felső tagozata számára

ISCED 2B – ukončené povinné vzdelávanie vrámci neukončeného odborného 
vzdelávania – a kötelező iskolalátogatás befejezése, szakmai végzettség nélkül

 ISCED 2C – Zaučenie v odbore – szakmára (szakra) való betanítás 
ISCED 3 – do vyššej sekundárnej úrovne sa zaraďujú štvorročné gymnáziá avyššie ročníky 
5 až 8-ročných gymnázií (všeobecné vzdelávanie), stredné odborné školy (vrátane vyšších 
ročníkov konzervatórií) astredné odborné učilištia (odborné vzdelávanie). középiskolai ok
tatás – másodfokú oktatás – gimnáziumok, szakközépiskolák, szakmunkásképzők, konzer
vatóriumok

ISCED 3A – stredné (všeobecné) vzdelávanie smaturitou (gymnázium) – gimnázi
umok számára

ISCED 3B - stredné odborné vzdelávanie smaturitou – érettségivel végződő közép
fokú oktatás – szakközépiskolák számára
ISCED 3C – Stredné odborné vzdelávanie – szakmunkásképzők számára
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első 2003-ból származik, Csicsay Károly és Csicsay Sarolta (továbbiakban 
MNy1)11 kidolgozásában a második pedig 2008-ból Csicsay Károly, Kulcsár 
Mónika és Simon Szabolcs (továbbiakban MNy2)12 munkája, az új jelölés 
alapján ISCED 3A. Tanulmányuk célja a kurrikuláris transzformáció előtti és 
utáni magyar nyelv-tankönyvek összehasonlítása, ezért fontosnak véljük ösz
szevetni a tantervekben történő változásokat is. Vizsgálódásunk során a gim
náziumok és középiskolák második évfolyamában használt tankönyvekkel 
dolgoztunk. A tantervek szintjén is a második évfolyamra vonatkozót vetjük 
össze.

A tantervreformtól eltekintve az alapvető különbségek a következők: a 
MNy1 kétnyelvű, először magyar nyelven majd pedig szlovák nyelven fog
lalja össze a tananyagtartalmat, ezzel szemben a MNy2 szlovák nyelvű. A 
MNy1 tartalmazza a kerettantervet, míg a MNy2 az óraszámokat nem jelöli. 
A 2008-as reform óta külön dokumentum szabja meg az egyes tantárgyak heti 
óraszámát.

A transzformáció legkiemelkedőbb célja az oktatás teljes tartalmi átala
kítása, illetve egy új tantervi műfaj a kurrikuláris tanterv bevezetése. E cél 
érdekében módosították a tanterveket is. A MNy1 egy taxonomikus egység, 
amely évfolyamok szerint felosztja a magyar nyelv és irodalom tananyagát, 
azonban nem határoz meg konkrét célokat. A tananyagtartalom meghatáro
zását és évfolyamok szerinti felosztását megelőzően egy oldal terjedelemben 
feldolgozza a tantárgy általános céljait és feladatait.  E bevezető alapján a 
magyar nyelv és irodalom tantárgynak az oktatása során a következő célok 
elérése javasolt: 

• anyanyelvi kultúra fejlesztése

• az irodalmi műveltség megalapozása 

• a tanulók a különböző kommunikációs helyzetek megoldására való fel
készítse

• a tanulók kellő anyanyelvi ismereteinek megszerzése az önműveléshez 
és a további ismeretek elsajátításához

• az irodalom és az olvasás megkedveltetése 
11 Letölthető: http://www.infovek.sk/predmety/madarcina/dokumenty/tanterv_nyolco
sztalyos_gimnaziumok.pdf
12 Letölthető:http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/gymnazia/vzdelavacie_
oblasti/madarsky_jazyk_literatura_isced3a_titul.pdf
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• a nemzeti irodalomra való összpontosítás

• a magyar nyelv egyfajta összekötő hidat képezzen a nyelvek és a kul
túrák között.

Legfőbb különbség a célok megfogalmazásban figyelhető meg. A MNy2 
külön választja a tantárgy funkcióját, amely a magyar nyelv és az anyanyelvű 
oktatás fontosságát és a célokat hangsúlyozza. Az utóbbit évfolyam szerinti 
bontásban dolgozza fel. 

Tartalmilag a tananyag csupán néhány változtatáson esett át. E módosulá
sokat a jelen tanulmányban nem kívánjuk megvizsgálni. A tananyag felosztá
sát illetően, azonban kiemeljük, hogy az állami oktatási program kettő helyett 
három egységre osztja azt: nyelvi kommunikáció, kommunikáció és fogal
mazás, irodalom (Lásd: táblázat 1). Ezen a három egységen belül vázlatosan 
felosztja a tananyagtartalmat, majd megjelöli az elvárandó tudástartalmat és 
az elsajátítandó készségeket. A MNy2 külön választja a tantárgy funkcióját 
– a magyar nyelv és az anyanyelvű oktatás fontosságát hangsúlyozza – és 
a célokat. Az utóbbit évfolyam szerinti bontásban dolgozza fel. A tantárgy 
általános céljai a következők:

• A kognitív készségek elsajátítása – a magyar, mint anyanyelv és a ma
gyar, mint az oktatás nyelve. 

• Az  anyanyelvi kompetencia fejlesztése, mely többek között egy erős 
alapot nyújt az államnyelv és más nyelvek elsajátításra. E tekintetben fontos 
a magyar nyelv és irodalom tantárgy magas óraszáma (az óraszám meg kell, 
hogy egyezzen a szlovák tannyelvű iskolák szlovák nyelv óraszámával). Ha 
hiányos az anyanyelvi kompetencia, akkor az államnyelv és egyéb nyelvek 
elsajátítása sikertelenné válhat.

• A nyelvi helyzet ismerete: a magyar és a szlovák nyelv egymásra való 
hatása – kontaktusjelenségek, az ebből adódó nyelvi bizonytalanság kiküszö
bölése.ű

• A nyelvi készségek olyan szintre fejlesztése, hogy a tanuló képes legyen 
bármilyen kommunikációs helyzet megoldására.

Az általános célokon kívül, mint már feljebb említettük, évfolyamok szerinti 
bontásban meg vannak szabva az elsajátítandó készségek. Az alábbi táblázat
ban szemléltetjük a különbségeket:

 



558

Tanterv a négyosztályos gimnáziumok 
számára – magyar nyelv és irodalom 
(MNy1)

Állami oktatási program – magyar 
nyelv és irodalom (MNy2)

Tananyag:

    • Szótan

    • A szókészlet és a szókincs

    • A szófajok rendszere

    • Helyesírás és beszédművelés

          ◦ Különírás, egybeírás

          ◦ Tulajdonnevek írása

Tananyag:

    • Szöveg

    • A szókészlet és tagolódása

    • Szófajtan

    • Helyesírás és fogalmazás

           ◦ Tulajdonnevek írása 

Alapműveltségi tananyag és követelmé-
nyek magyar nyelvből és irodalomból1:

Célok: (a műveltségtartalmat is 
az állami oktatási program tar-
talmazza)2 

A tanuló ismerje:

• Szó egyes sajátosságait – a jelentése, alak
ja és funkciója szempontjából

• A különféle szótárak felépítését és azok 
használatát 

• Nagyságát, rétegzettségét és bővülésének 
lehetőségeit

• A különbséget a szókészlet és az egyéni 
szókincs között

• A szófajok rendszerét, a megfelelő hasz
nálatukat írásban, beszédben egyaránt és 
helyesírásukat úgyszintén

I. Nyelvi kommunikáció

A tanuló (fel)ismerje/ tudja:

• j, ly – helyesírását

• a tulajdonnevek heleyírását

• a különbséget az irodalmi kifeje
zések és nem irodalmi kifejezések 
között

• használni a helyesírási-, frazeo
lógiai-, szinonima- és értelmező 
szótárakat

• a szövegalkotás kritériumait, a 
mondatok „helyes” sorrendjét a 
szöveg jelentése szempontjából

• saját munkája kijavítani
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Alapműveltségi tananyag és követelmé-
nyek magyar nyelvből és irodalomból1:

Célok: (a műveltségtartalmat is 
az állami oktatási program tar-
talmazza)2 

• a magyar helyesírás szabá
lyait életkori sajátosságainak 
megfelelő szinten

• adekvát módon értelmezni a 
szöveget

• a szövegtípusokat

II. Kommunikáció és 
fogalmazás

A tanuló ismerje/ tudja:

• a magyar nyelv rétegződését; di
alektusainak, a magyar nyelv stan
dard változatának jellemző jegyeit

• a saját dialektus jellemzését

• a kommunikáció tényezőit, sike
rességének feltételeit

• a szókincs rétegződését és dina
mikáját

• vázlatot írni, címet adni a szö
vegnek, logikus gondolatmenetet 
felépíteni

• a szöveg lényegét kiemelni

• különböző műfajú szövegeket 
alkotni

III. Irodalom

Táblázat 1 Tantervek ismertetése



560

2. Tankönyvek vizsgálata

A 245/2008 közoktatási törvény 13. fejezetének 1. és 2. pontja kimondja, 
hogy az oktatás során az Oktatásügyi Minisztérium által jóváhagyott tan
könyvek használata engedélyezett (az általunk vizsgált két tankönyv szerepel 
a 2013/2014-es tanévre megszabott tankönyvek listáján).  Két tankönyv vizs
gálatát végeztük el Kerber Zoltán (2005) szempontrendszere alapján:

o Kovács László: Magyar nyelv a középiskolák 1-4. osztálya 
számára, 2005, 4. Kiadás.

o Uzonyi Kiss Judit, Csicsay Károly: Magyar nyelv, Tankönyv 
a gimnáziumok és szakközépiskolák II. osztálya számára, 
2012, 1. Kiadás.13

Kovács László: Magyar nyelv a kö-
zépiskolák 1-4. osztálya számára

2005, 4. kiadás

Uzonyi Kiss Judit, Csicsay Károly: 
Magyar nyelv, Tankönyv a gimnáziu-
mok és szakközépiskolák II. osztálya 
számára

2012, 1. kiadás

Nyelvi személet: 

• leíró nyelvtani szemléletet képviseli

• tartalmaz szövegtant, stilisztikát és 
kommunikációt érintő fejezeteket is

Nyelvi szemlélet: 

• leíró nyelvtan

• tartalmaz szövegtant, retorikát

13  Uzonyi Kiss Judit és Csicsay Károly Magyar nyelv, Tankönyv a gimnáziumok 
és szakközépiskolák II., III., IV. évfolyama számára című tankönyvcsalád első részét Mis
ad Katalin, Simon Szabolcs és Szabómihály Gizella Magyar nyelv 1 című tankönyv képezi. 
Ellentmondásnak bizonyul a két a tankönyv között, hogy az első rész a szociolingvisztikai 
szemléletmódot követi. A Magyar nyelv 1 pótolja azokat a hiányosságokat, amelyeket az ed
digi leíró nyelvtankönyvek nem biztosítottak: beemeli a tananyagba a kétnyelvűség problema
tikáját, amely személetei a szlovákiai magyar nyelvközösségben élő gyermek számára a valódi 
nyelvhasználatot, valamint ismerteti a szlovákiai magyar nyelvhasználatot, a kódváltás és a 
közvetlen kölcsönszavak jelenségét.
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Stílus:

• rendszerelméletű nyelvtan

• fogalomközpontúság jellemzi

• logikus felépítésű

• nem életszerű, nem motiválja a tanu
lót

Stílus:

• fogalomközpontúság jellemzi

• logikus felépítésű

• fogalmazásmódja könnyebben megra
gadja a tanuló figyelmét 

Szövegtípus – illusztrációk:

• kiemelés – kövér betűk használata

• példák szemléltetése – kurzív

• nagyobbrészt magyarázó szöveget 
tartalmaz

• illusztrációkat nem alkalmaz

• esetenként ábrák vagy táblázat segít
ségével szemléltet

Szövegtípus – illusztrációk:

• kiemelés - kövér betűk használata

• példák szemléltetése – kurzív

• magyarázó szöveget tartalmaz

• illusztrációkat nem alkalmaz

• könnyen áttekinthető – a fogalmakat 
jelöli/kiemeli a margóban 

• esetenként ábrák vagy táblázat segít
ségével szemléltet



562

Didaktikai kimunkáltság:

• a tananyagegységek szerkesztése 
logikus sorrendet követ – nem egyezik 
azonban a tantervben megszabott sor
renddel

• a nagyobb nyelvi egységektől halad a 
kisebb felé (szöveg, mondta, szó, hang)

• nem tartalmaz összefoglaló egysége
ket

• a tananyagegységek után szakiroda
lom jegyzék található

• nem igényli a tanuló kreativitását

Didaktikai kimunkáltság:

• a tananyagegységek szerkesztése lo
gikus sorrendet követ – megegyezik a 
tantervben megszabott sorrenddel

• tartalmaz összefoglaló feladatsort a 
tananyagegységek végén

• több lehetőséget biztosít a tanulók 
kreativitásának fejlesztésére (61)

Kérdések és feladatok:

• a tankönyv nem tartalmaz kérdéseket, 
a tananyagot leíró jelleggel ismerteti

• a feladatokat a kiegészítő gyakorló
könyv biztosítja 

Kérdések és feladatok:

• tartalmaz összefoglaló kérdéseket

• a gyengébb és a jobb képességű tanu
lók számára is tartalmaz feladatokat

• nincs hozzá gyakorlókönyv, minden 
kisebb tananyagegység után találhatóak 
a tananyag elmélyítésére szolgáló gya
korlatok

Táblázat 2 A magyar nyelv-tankönyvek összevetése

3. Összegzés

A kurrikuláris transzformációnak köszönhetően a tantervek szintjén radiká
lis változások következtek be. Az állami oktatási program kiemeli a nyelvi 
kompetenciák fejlesztését, azonban a mindennapi nyelvhasználat beemelé
se a tankönyvekbe nem történik meg. Nem hangsúlyozzák a tankönyvek a 
vernakuláris nyelv és a magyar nyelv írott standard nyelvváltozata közötti 
különbséget. A tankönyv ez utóbbi elsajátításra buzdítja a tanulókat. Kifogá
solható, hogy nem foglalkoznak a kontaktusjelenségekkel sem. A tankönyvek 
nem törekednek a nyelvhasználat-központúságra.
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Mindkét tankönyv leíró nyelvtani szemléletet képvisel, ami azt jelen
ti, hogy a grammatikai norma élvez előnyt. A szociolingvisztikai vizsgálatok 
eredményei egyik tankönyvben sem jelennek meg, holott az e téren végzett 
kutatások több szempontból is hasznos információkkal szolgálhatnának a ta
nulóknak.

Felhasznált irodalom:

Humajová Zuzana, Kríž Martin, Pupala Branislav, Zajac Peter: Vzdelávanie 
pre život, Reforma školstva v súvislostiach.  Konzervatívny inštitút M.R. Šte
fánika, Bratislava, 2008. ISBN 978-80-89121-12-0, 58 o.

Kerber Zoltán: A magyar nyelv és irodalom tankönyvek elemzései 2. In Is-
kolakultúra. 2005/10

Simon Szabolcs: Kétnyelvűség és tanterv-átalakítás Szlovákiában In Nyel-
vi szondázások. Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2010. ISBN 978-80-8062-
418-7

Szabómihály Gizella: A tankönyvfordításról és a tankönyvek értékeléséről. In 
Emlékkönyv Zeman László 80. születésnapjára.Lilium Aurum, Dunaszerda
hely, 2008. ISBN 978-80-8062-374-6. 84-101 o.

Vančo Ildikó: Anyanyelv és nyelvoktatás kisebbségben, A szlovákiai helyzet. 
In Nemzetkép és identitás a nemzetiségi iskolák tankönyveiben.2013, ISBN 
978-615-5026-29-4, 26-37o.

 

Forrásdokumentumok:

Tanterv a négyosztályos gimnáziumok számára, Magyar nyelv és irodalom – 
Učebné osnovy pregymnáziá s vyučovacím jazykom maďarským, Maďarský 
jazyk a literatúra.

Megtekinthető:http://www2.statpedu.sk/buxus/docs/Pedagogicke_doku
menty/Gymnazia/4roc/Osnovy/UO_4r_gym_madarsky_jaz_liter.pdf

Alapműveltségi tananyag és követelmények magyar nyelvből és irodalomból; 
példákkal, feladatokkal bővített témakörök a gimnáziumok számára – Vz
delávací štandard z maďarského jazyka a literatúry sexemplifikačnými úlo
hami pre gymnáziá s vyučovacím jazykom maďarským
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Megtekinthető: http://www.infovek.sk/predmety/madarcina/dokumenty/s-
mj-g-e-4.pdf

Állami oktatási program, Magyar nyelv és irodalom, ISCED 3A – Štátny vz
delávací program, Maďarský jazyk a literatúra

Megtekinthető:http://www.statpedu.sk/files/documents/svp/gymnazia/vzdel
avacie_oblasti/madarsky_jazyk_literatura_isced3a_titul.pdf

Kovács László: Magyar nyelv a középiskolák 1-4. osztálya számára, 2005, 
4. kiadás

Uzonyi Kiss Judit, Csicsay Károly: Magyar nyelv, Tankönyv a gimnáziumok 
és szakközépiskolák II. osztálya számára, 2012, 1. Kiadás

Megtekinthető: http://www.eaktovka.sk/catalogue/view/magyar-nyelv-tan
koenyv-a-gimnaziumok-es-a-szakkoezepiskolak-ii-osztalya-szama
ra-madarsky-jazyk-ucebnica-pre-ii-rocnik-gymnazii-a-pre-ii-roc
nik-strednych-odbornych-skol/filter:2-ss:madarsky-jazyk-a-literatura/
back:Y2F0YWxvZ3VlL2luZGV4L2ZpbHRlcjoyLXNzOm1hZGFyc2t5L
WphenlrLWEtbGl0ZXJhdHVyYQ

(Footnotes)

1  A kurrikulásris transzformáció előtti tanterv nem tartalmazott ponto
san megfogalmazott követelményeket, ill. célokat. Ezt egy külön dokumen
tum - Alapműveltségi tananyag és követelmények magyar nyelvből és iroda
lomból - szabályozta

2  Teljesítményi és tartalmi standardból áll. Magyarországon a NAT-
nak felel meg.




