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EGY PÉLDA A NÉPESSÉGCSERÉRE
A DÉLVIDÉK PUSZTULÁSA A TÖRÖK 

HÁBORÚKBAN

An example for the population exchange
The desolation of South Hungary in the period of the Turkish occupation

Jedan primer promene stanovništva
Propast južnih krajeva tokom turskih ratova 

Összefoglaló: Tanulmányom a viharos történelmű Kárpát-medence történetének 
egyik írott forrásokkal, helynevekkel jól dokumentált népességcseréjét mutatja be. 
Célja egy jól adatolt népességcsere bemutatásával a Kárpát-medence korábbi, ha-
sonló jellegűnek és eredményűnek feltételezett folyamatainak (9. század, magyar 
honfoglalás, tatárjárás) jobb megértése, a hasonlóságok és eltérések felismerése. 
A vizsgált dél-magyarországi terület két csoportra osztható. A Temesi Bánság, Sze-
rém és Valkó megyék, valamint nyugatabbra Baranya, Tolna és Somogy megyék 
népességváltozásait mutatom be. Az első csoportot a 14. század végétől a közvet-
len határvidéki érintettség következtében három évszázad folyamatos portyázásai, 
hadjáratai sújtották, a lakosság addigi életvitele lehetetlenné vált, népességük szinte 
teljes mértékben kicserélődött ebben az időszakban. A térségbe már a magyar ura-
lom idejében megindult a betelepülés a Szávától és a Dunától délre található szerb 
területekről, ahonnan a berendezkedő oszmán hatalom elől menekült a lakosság. 
Ellenpéldát nyújtanak a nyugatabbra fekvő megyék, ahol Baranya és Tolna Du-
na-menti területeit kivéve, a középkori településhálózat és a lakosság lényegében 
megőrződött a török uralom gyors stabilizálódása, az életviszonyok konszolidáló-
dása következtében. Némileg más a kép a drinápolyi béke (1568) után határterü-
letté vált Somogy megyében. Itt a folyamatos végvári harcok következtében szinte 
állandósult a hadiállapot, a korábbi lakosság inkább a félreesőbb, védettebb vidé-
keken maradhatott fenn, a szinte folyamatos népességmozgás mellett a délszláv 
betelepülés minimális mértéke nem vezetett népességcseréhez. A középkori magyar 
lakosság töredéke a nagyon ritkán lakottá vált tájon a helyén maradt. Konklúzióként 
megállapítható, hogy nagymértékű vagy teljes népességcserét csak hosszabb időre 
állandósuló hadiállapot képes kiváltani, ilyen a 9. századi Kárpát-medencében vagy 
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akár a tatárjárás során legfeljebb egyes régiókban képzelhető el. A magyar honfog-
lalás jelentős népmozgást, betelepülést eredményezett ugyan, de a helyi népesség 
tömeges pusztulását nincs alapunk feltételezni.                

Kulcsszavak: török hódoltság, portyázások, hadjáratok, településtörténet, népességcsere

BEVEZETÉS

A Kárpát-medence viharos történelmének évszázadai során nem egyszer 
nagyobb területek részleges vagy szinte teljes népességcseréjére következ-
tethetünk. Legjobban dokumentált forrásainkból részletesen megismerhető 
a Délvidék lakosságának a 14‒17. század folyamán bekövetkezett pusztulá-
sa, új betelepülők megjelenése, amelyet a 18. század nyugodtabb évtizede-
iben már nagyszabású betelepítések követtek. Ez az időszak joggal keltheti 
fel a 9‒10. század kutatóinak figyelmét is, hiszen forrásainkból pontos képet 
nyerhetünk arról, hogy milyen jellegű események, portyázások, nagyobb 
hadjáratok vezethettek egy-egy vidék népességének megritkulásához vagy 
kicserélődéséhez. A kutatás a magyar honfoglalás, majd a tatárjárás kapcsán 
is számol nagyarányú népességcserével, azonban még komolyabb súllyal 
merült fel ez a probléma a „nyomtalanul” eltűntnek vélt avarság kapcsán. 
A különböző etnikumokból formálódott, ám dominánsan török nyelvűnek 
valószínűsíthető avarság tömeges pusztulását a korábbi kutatás tényként ke-
zelte, holott erre írott forrásaink semmiképpen sem jogosítanak fel, újabb 
jövevények betelepülését pedig a régészeti adatok nemigen támogatják. En-
nek ellenére a 9. századi népességcsere realitását erősítő párhuzamként még 
újabban is felmerült a délvidéki magyar népesség török hódoltság-korabeli, 
valóban nagyarányú fogyása (FODOR 1988: 131). Szemben az adatokkal 
gyéren megvilágított kora középkori etnikai, népesedési változásokkal, a 
késő középkori és hódoltság-kori magyarországi folyamatok jól adatoltak, 
habár szélesebb körben ismeretlenek, különösen a kora középkorral fog-
lalkozó kutatók előtt. Célszerűnek látszik ezért egy helyen összefoglalni a 
korabeli népesedési folyamatokkal foglalkozó kutatások eredményeit. Egy 
ilyen áttekintés segítséget nyújthat a korábbi évszázadok hasonló esemény-
sorozatainak reálisabb megítéléséhez.        

A köztudatban Magyarország 150 éves török megszállásának emlékezete 
él, holott a török haderő már 1521-től magyar területeket tartott megszállás 
alatt, és az utolsó török-megszállta magyar terület, a hajdani Temesi Bánság 
csak 1716-ban, központjának, Temesvárnak visszavívásával szabadult fel. 
Azonban a magyar területek török általi pusztítása már jóval korábban meg-
kezdődött. 1389-től, a balkáni hadak rigómezei veresége után, a török elő-
renyomulás megállítása egyszerű külpolitikai problémából létkérdéssé vált.  
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Magyarország déli területeit rendszeres portyákkal, módszeresen pusztította 
a török. Ilyenek voltak például az 1391-ben Nagyolaszinál, 1393-ban Ér-
dsomlyónál, 1395-ben Csák mellett szétvert török csapatok akciói. A ma-
gyar győzelmek ellenére éppen az oszmán benyomulás mélysége jelzi, hogy 
az ezek után kiépülő déli végvárvonal mennyire hiányzott még ekkoriban 
(SZAKÁLY 1986: 19). A középkori Magyarország legnépesebb déli terü-
letei ettől kezdve egészen a 17. század végéig változó intenzitásban ugyan, 
de folyamatos jelleggel hadjáratok, „békebeli” rendszeres portyázások cél-
pontjává váltak, ami a magyar nyelvű népességnek területenként eltérő mér-
tékű, de mindenütt súlyos, olykor drasztikus fogyásához, illetve eltűnéséhez 
vezetett (SZABÓ 1963: 65‒66). Ozorai Pipo temesi ispán már a 15. század 
elején a gondjaira bízott déli területek újbóli benépesítéséért kap birtokokat 
Zsigmond királytól (SZAKÁLY 1986: 22).

Tanulmányom a négy leginkább érintett megye településszerkezeti-etni-
kai változásait kívánja vázolni. Szerém, Valkó, Baranya, Tolna és Somogy 
megyéket településhálózatuk korszakunkban (15‒17. század) lezajló válto-
zásai, a népességmozgás, illetve -cserélődés ‒ amely az e megyéket ért, a 
normális mindennapi életet különböző mértékben megnehezítő, akár lehe-
tetlenné is tevő háborús események következtében állott be ‒ rendkívül al-
kalmassá teszik az intenzív lefolyású, viszonylag gyors etnikai változások 
tanulmányozására. Ezek egy feltételezhetően hasonló történelmi helyzet-
ben, a Kárpát-medence korábbi, népvándorlás kori történetében is hasonló-
an mehettek végbe, azonban ilyen részletességgel nem követhetők, hiszen 
nem rendelkezünk részletes adatoltsággal. A jól adatolt török kori folyama-
tok az ilyen jellegű változásokról alkotott kép pontosítását általános érte-
lemben is lehetővé teszik. Az Avar kaganátus bukását követő korról alkotott 
általános történeti kép a hódoltság korához hasonló nagyarányú népesség-
cserével számol, méghozzá az Árpád-, és késő középkori állapotokhoz ha-
sonlóan megtelepült, sűrű településhálózattal bíró népesség viszonylatában. 
Áttekintésünk célja az ilyen jellegű népességcsere előidézésére alkalmas 
események jellegének és azok folyamatának bemutatása. Talán egy rövid 
áttekintés is képes érzékeltetni ezeket, az eddigi (a forrásadottságok miatt 
szükségszerűen igen bizonytalan) hipotetikus elképzelésekkel szemben in-
kább kézzelfogható módon, még akkor is, ha az események direkt összeha-
sonlítása, a kétségtelenül gyökeresen eltérő történelmi körülmények miatt 
nyilvánvalóan képtelenség.  

A délvidéki megyék már a török hódoltság korát megelőző, „előkészítő” 
időszakban, a 15. században különböző mértékű pusztulást szenvedtek. Az 
1390-től kezdődő török portyázások kezdeti, zsákmányoló célzatú betörései 
a török balkáni terjeszkedésével összefüggésben egyre inkább célzatos, a 

Juhász P.: EGY PÉLDA A NÉPESSÉGCSERÉRE... LÉTÜNK 2020/1. 7–30.



10

balkáni államok hátteréül, támaszául szolgáló Magyarország tudatos gyen-
gítését is szolgálták, ezért nézetünk szerint jogosult ilyen szempontból is 
a 15. századot azon folyamat megelőző fázisának tekinteni, amely a 16. 
századra a középkori Magyarország megszűnéséhez vezetett. A délvidéki 
megyék pusztulásának mértéke fekvésükkel szoros összefüggésben állt. Az 
1410-es és 1420-as évek fordulóján már e területekre is eljutottak a török 
portyázók (SZAKÁLY 1986: 25). A helyzet Zsigmond halála után még in-
kább kiélesedett, már 1438 nyarán súlyos, 45 napos török betörés érte Er-
délyt, majd a török haderő módszeresen elfoglalva a szerbiai várakat, 1439 
augusztusának végén a despota székhelyét, Szendrő várát is bevette. A szul-
tán vezette hadjárat csúcspontja Nándorfehérvár 3 hónapos ostroma volt 
1440-ben (SZAKÁLY 1986: 31). Bár az ostrom sikertelen volt, a szerb üt-
közőállam megszűnt. Hunyadi tevékenységének köszönhetően a mély török 
betörések elmaradtak (SZAKÁLY 1986: 32), de 1458-tól újra megindultak 
(SZAKÁLY 1986: 39).

VALKÓ ÉS SZERÉM TRAGÉDIÁJA

A legdélebbre fekvő, déli határának teljes hosszában török becsapások-
nak kitett Valkó megye szenvedett a legtöbbet már a 15. század közepén is. 
1440-ben a Száván túl, sőt a Dél-Dunántúlon portyáztak a török csapatok 
(SZAKÁLY 1986: 32). Szávaszentdemetert 1458-ban, Kölpényt 1462-ben 
elfoglalták és felégették (SZAKÁLY 1986: 40). Az 1459-es év, Szerbia vég-
leges török kézre kerülése, és 1463-ban Bosznia elfoglalása megpecsételte 
Valkó megye és a Szerémség sorsát, a török portyázóknak csak a Száva 
folyón kellett átkelniük, hogy elérjék e területeket (ENGEL 2000: 267). 
Szabács várának 1476-os elfoglalása adott némi védelmet, de Szrebernik 
1512-es, valamint Szabács és Nándorfehérvár 1521-es elestével nyitva állt 
az út a török előtt a Dráva‒Száva köze felé (ENGEL 2000: 267). A második 
magyar védővonal, Titel, Pétervárad, Újlak, Valpó, Valkó és Eszék várai 
egészen 1526-ig meggátolták a betöréseket a Dunától északra eső területre, 
de a Szerémség és Valkó pusztulását nem tudták megakadályozni. 1526 után 
a terület keleti, majd 1536-ban a nyugati részei is török uralom alá kerültek 
(ENGEL 2000: 268). Lakossága a 15. és a 16. század közepe között szinte 
teljesen megváltozott, a korábbi, zömében magyar lakosság délszláv népes-
ségre cserélődött. Ennek lépéseit Engel Pál munkája nyomán vizsgálom. 
Engel az 1332/35-ös pápai tizedjegyzék, a szerémi és pozsegai szandzsák 
négy hozzáférhető török adóösszeírásának (tahrir defter) összevetésével 
mutatta ki a legjelentősebb egyházas helységek pusztulását. A tizedjegyzék-
ből tükröződő állapot valószínűleg jól megfelel az 1390-es helyzetnek, hi-

Juhász P.: EGY PÉLDA A NÉPESSÉGCSERÉRE... LÉTÜNK 2020/1. 7–30.



11

szen a településhálózat pusztulása csak akkortól indult meg (ENGEL 2000: 
268). A tizedjegyzékben a pécsi püspökség megyénk területére eső részén, 
amely a megye túlnyomó részét alkotta, a következő főesperességek vannak 
felsorolva: az aszuági 28, a marchiai 35, a pozsegai 6 és a valkói főesperes-
ség 23 a Valkó folyón innen (északra), 36 azon túl (délre) fekvő egyházas 
hellyel. Összesen 128 plébániáról tudunk, ebből 74 létezett 1550 táján, ami 
40%-os pusztulási arányt jelez (ENGEL 2000: 269‒270). Érdekes, hogy a 
legkisebb mérvű, 24%-os pusztulás a megye keleti, Nándorfehérvárhoz kö-
zelebbi részén mutatható ki, miközben a megye középső részein 50% felet-
ti, de a nyugati, Eszék közeli területeken is meghaladja a 40%-ot (ENGEL 
2000: 269‒270). Magyarázata lehet e jelenségnek az a védelem, amit 1521-
ig Nándorfehérvár, Zimony és Pétervárad közelsége adott a megye keleti ré-
szeinek, míg a nyugati és középső részeken csak kisebb várak (Újlak, Valpó, 
Valkó, Eszék) voltak, amelyek jóval szerényebb helyőrségükkel nem nehe-
zíthették hasonló mértékben a könnyűlovas török portyázók tevékenységét. 
Különösen a 16. század elejére lehet igaz e megállapítás, hiszen ekkorra a 
szinte katasztrofális magyar pénzügyi helyzet nagyon leapasztotta a hadra 
fogható mezei hadak számát, holott ez volt az az erő, amely tevőlegesen 
gátolni tudta volna a török betöréseket. Ez a helyzet rendkívül nagy szerepet 
játszott Nándorfehérvár 1521-es elestében is, ahol a vár felmentése ‒ miként 
1456-ban történt ‒ megfelelő számú haderő híján lehetetlen volt (PÁLFFY 
1996: 171‒172). Számolnunk kell végül azzal is, hogy megfelelő egykorú, 
a 15. század második, illetve a 16. század első feléből származó névanyag 
híján nem tudjuk úgy dokumentálni a lakosság nemzetiségi változásait, mi-
ként azt a következőkben, Baranya és Tolna megye példáján tapasztalhatjuk 
majd. Az a tény, hogy a 16. század közepi defterekből a megye települései 
jórészt délszlávos névalakban jönnek elő (ENGEL 2000: 282‒297, adattár) 
a lakosság nagymérvű kicserélődésére utal, elsősorban a déli részeken, ahol 
1390‒1478 között a népesség java elpusztult, a pusztulás éppen a legnépe-
sebb helyeket sújtotta a legjobban (ENGEL 2000: 277). Ennek szemléletes 
példája, hogy a 14. század közepén még Szávaszentdemeternél és Pécsnél 
is több kamarahasznát fizetett Eng város (civitas), amely 1408-tól már nem 
szerepel magyar forrásban, egy 1570 körüli defterben viszont szerbek lakta, 
eléggé népes faluként kerül újból a szemünk elé (ENGEL 2000: 271).

A megye népességének valóságos pusztulása 1500 körüli jegyzékekből 
mérhető fel, amelyek jó része csak az egyes uradalmakhoz tartozó helysé-
gek számát ismerteti. A megye déli felén összesen 8 uradalom települései-
nek számát ismerjük az 1476‒1508 közötti időszakból. Összesen 354 tele-
pülést ismerünk, ezek közül 1550‒70 táján már csak 106 (30%) lakott, 99 
(28%) puszta és 149 (42%) nincs említve (ENGEL 2000: 275). A pusztulás 
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megdöbbentő: 50‒100 év leforgása alatt a települések 70%-a vált pusztává! 
A döntő pusztulást 1526 és az utána következő évtized hozhatta: 1520‒1550 
között az ivánkaszentgyörgyi uradalom 22 falvából 12, a szentlőrinci ura-
dalom 11 addig megmaradt falvából 9, a szelnai uradalom 14 falujából 11 
tűnt el (ENGEL 2000: 278). Valkó megye északi részéről 6 uradalom 180 
települését ismerjük az 1481‒1508 közötti időszakból. 1550‒70 táján ezek 
közül 46 volt még lakott, 90 puszta és 44 falu nem került említésre (EN-
GEL 2000: 279). A pusztulás 75%-os volt! Különösen a terület keleti részén 
döbbenetes mértékű a lakosság kihalása. Az Erdőd környékéről 1480-ból 
ismert, magyar nevű és lakosságú 17 településből már csak 2 volt lakott 
1550 körül. Valkóvár környékéről, a Garaiak uradalmából 4 népes község 
adatai ismertek 1478-ból. Az 50 lakott és 115 puszta telek 1570 táján már 
teljesen néptelen volt (ENGEL 2000: 279‒280). Ezek az adatok a lakosság 
90%-os pusztulásáról adnak hírt. E  helyzet közvetlenül összefügg az 1526 
utáni évek török átvonulásaival, portyázásaival; a pusztulás döntő részben 
ekkoriban következett be (ENGEL 2000: 279‒280). Egyedül Eszék környé-
kén nem mutatható ki katasztrofális népességfogyás. Az itt 1469-ből ismert 
31 településből 17 veszett el, a lakosság a nagyobb helységekbe tömörült. 
Egyes települések lakosságának száma kétszerestől egészen tizenháromszo-
ros nagyságúra nőtt. Valószínű, hogy a délebbi területek menekültjei is ide 
húzódtak, ezért itt a lakosság csökkenése csak 16%-os volt (ENGEL 2000, 
281‒282). Eszéktől délre ma is létezik a szlavóniai magyar nyelvi sziget: a 
Vuka folyó vidékén, Kórógyon, Harasztin, Szentlászlón és Rétfalun (SE-
BŐK 2005: 183).

Létezik egy olyan forrásunk is, amely a települések méretére és a la-
kosság etnikai összetételének változására vonatkozóan is jól informál. Ez 
a forrás Garai Jób birtokainak 1478. évi összeírása, amely a birtok minden 
településének részletes leírását tartalmazza, a lakott és puszta jobbágytel-
kek számát is megadva (KUBINYI 1986). A Garaiak birtokai Valkó megye 
jelentékeny részére kiterjedtek,  nyugaton Pozsega határának közelében, a 
baranyai Siklós magasságában fekvő Gara mezővárostól egészen a Duna 
jobb partján, a mai Újvidék közelében fekvő Csörögig (KUBINYI 1986: 
210, térkép). Ez az oklevél birtokbecsűként (aestimatio) készült, egy leány-
negyed (quarta puella) kiadása körüli per lezárásaképpen kimunkált alku 
részeként. Ennek az összeírásnak a felhasználásával, amely 102 település 
adatait tartalmazza, pontosabb képet nyerhetünk a valóságos népességpusz-
tulás arányairól. Forrásunk szerint 1478-ban a Garaiak valkói birtokain 102 
helység volt, összesen 1142 jobbágygazdasággal. Ezek közül 309 lakott 
és 833 lakatlan jobbágytelek volt (KUBINYI 1986: 203, I. táblázat). Az 
uradalom, különösen Valkóban, törpefalvakból állt, a jobbágygazdaságok 
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száma falvanként országos összehasonlításban sem volt magas. Arra nézve, 
hogy megyénkben már 1478 előtt is nagymérvű volt a pusztulás, az egyházi 
épületek állapota is tájékoztat, ami forrásunkban szintén megtalálható. Az 
egész uradalomban 10 falu rendelkezett egyházzal és abból 3 részben vagy 
egészében megsemmisült (KUBINYI 1986: 210‒211). 1478-ban a Valkó 
megyei uradalmak többsége már szláv nyelvű lakossággal bírt, a mezővá-
rosok lakossága részben vagy teljesen magyar volt. A szláv népesség délről 
való beköltözése növekvő arányt mutat, a mezővárosok népességmegtartó 
képességét tükrözi megőrzött magyar lakosságuk (KUBINYI 1986: 215). 
A falvak pusztulásához hozzájárultak még a belső villongások is. Nagyfa-
luban 1478-ban 76 puszta telket írtak össze. 1472-ben még lakott volt, de 
ekkor a szomszéd birtokosok jobbágyai kirabolták. A két adat között nyil-
ván ok-okozati összefüggés van (KUBINYI 1986: 225, 121. jegyzet). Az 
összeírásban szereplő falvak közül 38 ‒ az egyházas Horváti és Nagyfa-
lu, valamint Szentlőrinc vár (a mai Šid környékén) körül fekvő ‒ telepü-
lés története, pusztulásának fázisai vázolhatók fel az 1478-as összeírásnak 
köszönhetően. 1395-ben még 43 falu volt e tájon, 1478-ban pedig már csak 
az említett 38, 400 jobbágytelekkel. A 400 jobbágytelek a 14. század végén 
még lakott lehetett, de 1478-ra már csak 72 telken éltek jobbágyok a még 
lakott 10 faluban. A 16. század elején az egykori 43-ból már csak 21 falu 
létezett, ami jelzi, hogy több település 1478-as lakatlansága csak időleges 
lehetett, bár a népességcsere ténye már csak ebből az adatból is valószínű-
síthető. 1550‒70 táján a defterek készítői már csak 8 lakott falut találnak 
a 43-ból 99 lakott telekkel. A népességpusztulás 150‒170 év alatt elérte a 
75%-ot (ENGEL 2000: 276)! Azonban a pusztulás nemcsak a falvak számá-
nak csökkenésében jelentkezik, hanem az egyes települések lakosságszáma 
is óriási mértékben csökkent. A legnépesebb települések, mint például a fen-
tebb említett Eng és Nagyfalu néptelenedtek el leginkább. A felmorzsolódó, 
jórészt magyar lakosságot sokkal kisebb számú, a Száván túlról érkezett 
lakosság pótolta már a 15. század folyamán (ENGEL 2000: 277).  

EGY ELLENPÉLDA: BARANYA MEGYE
   
Baranya megye Pécs és Siklós 1543-as elestével szinte egészében tö-

rök fennhatóság alá került. Szigetvár 1566-os eleste után, mivel a magyar 
végvárvonal távolra került, a kondominium, a rendszeres kettős adóztatás 
terhe sem gátolta a fejlődést, nem vezetett a másutt jellemző szándékos 
pusztításokhoz, amit a végváriak a török gyengítése céljából végeztek, nem 
kímélve az árulónak tekintett, ellenségnek adózó magyar parasztságot (T. 
MÉREY 1966: 177). Káldy-Nagy Gyula 1960-ban jelentette meg a Bara-
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nya területéről készült 16. századi török adóösszeírásokat (KÁLDY-NAGY 
1960). Ezek különösen értékesek a településtörténeti kutatás számára, mi-
vel rendkívül pontosan, a magyar rovásadónál (dika) sokkal részletesebben 
tűntetik fel az egyes városok, falvak és puszták adózó népességének számát. 
A lakosságot név szerint felsoroló névjegyzékek a hódoltsági magyar la-
kosság mozgásáról, az esetleges etnikai változásokról kitűnően tájékoztat-
nak. A török adóztatás rendszere az egyes területek hódoltatását rendkívü-
li gyorsasággal követve épült ki, az első adójegyzékek már néhány évvel 
a foglalás után elkészültek. Már Buda elfoglalásakor kihirdetésre került a 
személyi tulajdonról vallott török felfogás, mely szerint az ingóságok és 
épületek mindenkinek személyes tulajdonában maradnak, de a föld kincstári 
tulajdon és mindig csak használatra kerül az egyes személyekhez (KÁL-
DY-NAGY 1970: 9). A magyarországi török összeírások három csoportra 
oszthatók: szandzsákösszeírások, dzsizje-adóösszeírások és tizedjegyzékek. 
Az első a beszedendő, a másik kettő pedig a beszedett adókról, illetve a 
tizedekről készült (KÁLDY-NAGY 1970: 7). A 8-9. századból, a klasszi-
kus iszlám korból származik a mukátaa-rendszer. Ez a szó valamely terület 
adójának előirányzott összegét jelentette. A timár-rendszer ennek alapján 
jött létre az oszmán birodalomban: a lakosság az adót nem a kincstárnak, 
hanem a timár-birtokosnak fizette. Ez volt az alapja az oszmán adórend-
szernek, illetőleg az állami tisztviselők díjazásának, és ez tette szükségessé 
a lakosság termelőképességének, várható adójának összeírását. A kincstár 
ezek alapján döntött arról, hogy mely terület jövedelmeit tartja meg szul-
táni hászbirtokként, és melyeket engedi át timár-, ziámet-, begler- vagy 
szandzsákbégi hászbirtokként a tisztségviselőknek fizetés gyanánt, esetleg 
várőrségek részére zsold helyett (KÁLDY-NAGY 1970: 10‒11). Elvben 
harmincévenként készült új összeírás, de a lakosság gyakori mozgása miatt 
a 16. században akár tízévenként is elkészítették azt, így a szandzsákösz-
szeírások kiválóan alkalmasak lehetnek a népességmozgások követésére is 
(KÁLDY-NAGY 1970: 14). Az összeírók első feladata munkájuk megkez-
désekor a lakosság név szerinti bejegyzése volt. A szpáhik kötelesek voltak 
a rájákat (keresztény, nem muzulmán lakosság) az összeíró emin elé hozni, 
azonban néha komolyabb karhatalom szükségeltetett, hogy megakadályoz-
za az adózók szökését (KÁLDY-NAGY 1970: 19). Ez a körülmény nyilván-
valóan csökkenti az összeírások hitelességét. A kincstár tervezett bevételé-
ben a rája munkája volt a meghatározott érték, nem a föld, ez a körülmény 
indokolja a név szerinti összeírást (KÁLDY-NAGY 1970: 21). Az állami 
dzsizje adó (fejadó) kivetésének alapja az ingóság értéke volt, 300 akcse ér-
ték esetén évi 50 akcse volt az adó összege, az alatt nem kellett fizetni. Egy 
háztartásban élők csak akkor adóztak külön, ha saját tulajdonú, megfelelő 
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értékű ingóságuk volt (KÁLDY-NAGY 1970: 23). Akik az állam számára 
fontos munkát végeztek, felmentést kaptak (pl. útjavítás, várépítés). A 300 
akcse kivetése lényegében megfelelt a magyar, 1547. évi 10. tc. szerinti hadi 
segély (subsidium) elvének, a 6 forintot érő javak után kirótt adónak, ami 
egyenlő a 300 akcse értékével. Az összeíró ezután vette számba a földesúri 
szolgáltatásokat. Ezt követte a tizedek (tahrir defter) feljegyzése: gabona-
tized, musttized, bor eladásáért járó tized, kertek, állatok után járó adó, le-
gelőadó (szarvasmarhák után), elhagyott, műveletlen szántóföld utáni adó, 
malomadó, haltized (KÁLDY-NAGY 1970: 24‒43).  

Baranya 16‒17. századi török adóösszeírásai olyan személynévanyagot 
őriztek meg, amelyek semmilyen más forrásból nem ismeretesek. A mohá-
csi vagy másként pécsi vilajet (liva) adózóinak legrészletesebb kimutatását 
az 1554. évi dzsizje defter őrizte meg. Ez összesen 10446 nevet tartalmaz, 
ebből a pécsi livában 603 faluban 5968-at, a görösgali és siklósi livában 
420 faluban 4478 adózó nevét. E terület nyugaton, Somogyban a Drávától 
Nagyatádig és Böhönyéig terjedt, tovább a Kapos mentén Simontornyáig, 
a Sárvíz mentén Szekszárd vidékéig terült el, magában foglalva Baranya 
megyét. A 3 liva falvai kisebb közigazgatási egységekbe, 14 nahijébe és ka-
zába voltak beosztva. A névanyag az 1554., 1565., 1571. és 1582. évi dzsizje 
defterek adatait tartalmazza (KÁLDY-NAGY 1960: 3‒5). A korabeli gazda-
sági adatok és a népesség vándorlásának vizsgálata szempontjából rendkí-
vül fontos forrást jelentenek az ún. tahrir defterek, a tizedjegyzékek. Ezek 
nemcsak az adózó családfők neveit közlik, hanem a felnőtt családtagokét is. 
Az 1554. és 1571. évi defter névanyaga rendkívül nagyarányú vándorlásról 
tájékoztat: a legtöbb helység lakossága ezen idő alatt majdnem teljesen ki-
cserélődött (KÁLDY-NAGY 1960: 6). A mohácsi liva 1631/32. és 1641/42. 
évi összeírásai tartalmazzák az etnikailag vegyes lakosságú helységekben a 
magyar és a vlach (iflak) adózók számát is. Ezekből kiderül, hogy a délszláv 
nemzetiségű (iflak) lakosság száma alacsony volt, így a délszláv beköltözés 
korábban feltételezett igen magas számát nem támasztják alá török forrása-
ink. Azonban a török martalóc (irreguláris) csapatok zsold-deftereiben igen 
nagyszámú délszláv név található (KÁLDY-NAGY 1960: 7).

A Káldy-Nagy által közölt települések jegyzékét Valkóhoz hasonlóan 
összevetve az 1332/35. évi pápai tizedjegyzékben felsorolt egyházas telepü-
lésekkel, egészen eltérő kép tárul elénk. A 14. század első felében meglévő 
plébániás helyek túlnyomó többsége a 16. században is létezett, bizonyítva, 
hogy Valkó pusztulását elsősorban a 15. századi török portyázások okozták, 
nem pedig a későbbi hadjáratok. Ezek a portyázások zömükben természe-
tesen nem juthattak el Baranya Dráván inneni részeire, pusztulás a Dráván 
túli megyerészen mutatható ki. A baranyai településhálózat és a lakosság el-
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tűnése inkább a 17. században, a törökellenes magyar küzdelmek, valamint 
zömében a felszabadító háború következményeként értelmezhető.        

A HADIÚT MENTÉN

Tolna megye területéről jelenleg a simontornyai szandzsák vonatkozó 
adatai érhetőek el. A szandzsák az egykori megye nyugati részét foglalta 
magában. 1565-től véglegesült határvonala a Sárvíz észak‒déli folyását kö-
vetve, azt dél felé meghosszabbítva haladt egészen a mai Baranya északi 
határáig, innen a Regöly‒Tamási‒Siófok vonalon haladva érte el a Bala-
tont, egy kis darabot kiszakítva Somogyból, majd Fejér megye területén, 
Sárszentágota, Nagylók térségében érte el a Sárvíz vonalát (DÁVID 1982: 
18‒19). Kivételes szerencse, hogy a szandzsákról 6 dzsizje-defter (fejadó), 
6 tahrir-defter (az adózók összeírása), 4 timár-defter (a terület török birtoko-
sainak jegyzéke) maradt fenn, így a szandzsák helyzetének alakulása négy 
és fél évtizeden át, 1546‒1590 között folyamatosan követhető (DÁVID 
1982: 13‒14). A szandzsák 1565-től négy náhijére volt felosztva, Simontor-
nya, Endréd, Tamási és Ozora központokkal (DÁVID 1982: 21, táblázat). 
A szandzsákban 1546-ban 3 város, 41 falu és 2 önálló puszta volt. 1565-ben 
területe lényegesen módosult, a simontornyai náhije 91 faluval gyarapodott 
a mohácsi szandzsák kárára, bővült a tamási náhije is, az anyavári náhije 
Szekszárdhoz került (DÁVID 1982: 18). 1565-ben így 4 város, 106 falu, 74 
önálló puszta és 4 nem önálló puszta volt. Ezek a számok 1590-re 4, 109, 96 
és 20-ra változtak (DÁVID 1982: 21, táblázat). A puszták számának jelentős 
növekedése azonban nem a falvak pusztásodását jelzi, hanem az összeírás 
javuló pontosságát mutatja (DÁVID 1982: 20). A népesség létszámáról a 
tahrir-defterek (tizedjegyzék) tájékoztatnak viszonylag megbízhatóan, ame-
lyekbe elvileg minden adózó családfőt, a munkabíró fiúgyermekeket, roko-
nokat és özvegyeket is felvettek (DÁVID 1982: 37).

A szerző a tahrir-defterek pontosságát magyar forrással, az 1580., 1570. 
és 1565. évi deftereket a palotai vár 1578-as és 1581-es urbáriumával vetette 
össze. A magyar igazgatás átvéve a török gyakorlatot, a végvárak őrségének 
zsold helyett a falvak adóját adományozta, természetesen hódoltsági terüle-
ten. Az egyházi tizedet is többnyire végváriak szedték be, elvben meghatá-
rozott részesedés alapján, de sokszor csak saját maguk számára. A hódoltsá-
gi falvakban történő magyar adószedés a helyzetből kifolyólag bizonytalan 
volt, a jobbágyok sokszor elrejtőztek az összeírás elől, de maga az összeírás 
is sokszor következetlen volt (DÁVID 1982: 38). Mindezért magyar forrá-
saink nem alkalmasak a török összeírás tételes ellenőrzésére, csak bizonyos 
esetekben, mintegy szúrópróbaként a defterek megbízhatóságát vizsgálhat-
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juk velük. Az 1572-ben a székesfehérvári vár építésénél szandzsákunkból 
részt vett magyar napszámosok és fuvarosok összeírásával azonban jól 
ellenőrizhető a defterek pontossága, így megállapítható, hogy azokból a 
tényleges lakosságnak körülbelül 25%-a maradt ki (DÁVID 1982: 40‒45). 
Végeredményben 1565 körül tetőzhetett a szandzsák népessége, 16 000 fő 
körüli lakossággal. 1565‒1570 között némi fogyás mutatható ki: 15 000-
15 500 fővel számolhatunk. 1570‒1580 között állandósul a lakosságszám, 
majd 1590-ig 7‒10%-os csökkenés mutatható ki: 14 000 fő körüli lakos-
sággal számolhatunk. Ez ténylegesen nagyjából 20% fogyást jelent, hiszen 
normális körülmények között legalább 18 000 fős lakosságot várhatnánk 
1590 körül. A fogyás oka nem a hadjáratokban kereshető, hiszen komolyabb 
katonai események e tájon ekkoriban nem voltak, hanem egyrészt az ekko-
riban másutt is jelentkező pestisben, és még inkább a kettős adóztatásban, 
amely kialakulásának okát előbb már említettük (DÁVID 1982: 47‒48).

Tolnában a magyar lakosság nagyobb mértékű fogyása a felszabadí-
tó hadjáratokhoz kapcsolódik, akárcsak Baranyában. Annak oka, hogy ez 
utóbbi két megyében csak kismértékű csökkenése mutatható ki a magyar 
népességnek (szemben Valkóval), a terület gyors, 1543‒1566 közötti török 
kézre kerülésében kereshető, ami után, bár a lakosság jelentős része elmene-
kült (Szigetvár környékének lakossága például 25%-kal csökkent), a helyzet 
stabilizálódott, és sokan vissza is térhettek (KÁLDY-NAGY 1966: 125).

KÉT BIRODALOM VÉGVIDÉKÉN

Somogy helyzete egészen másképpen alakult. Területét először az 1532-
es török hadjárat idején érte komoly támadás. 1532 nyarán török kézre ke-
rült Babócsa, Bélavár és a Nagyatád melletti Ötvös vára is. Mivel Szigetvár 
és Kanizsa között más nagy vár nem volt, Somogy megye déli része ez-
zel gyakorlatilag török kézre került, a török portyázók egészen a Balatonig 
akadály nélkül eljuthattak, Somogy szinte egész területe hadszíntérré vált. 
Az ún. „dicalis conscriptio” elnevezésű adóösszeírások adatai mutatják a 
harcok „eredményeit”. Az első fennmaradt 16. századi adóösszeírás 1534-
ben történt. Ekkor 607 helységben 5576 és ½ porta volt, ezekből leégett 
121; 2724 porta lakói szegénynek számítottak, 1044 telek pedig puszta volt 
(T. MÉREY 1966: 158). Érdekes, hogy összeírásunkkal szemben Csánki a 
15. századra vonatkozólag 939 helységről tud Somogy megyében (CSÁNKI 
1894: 567‒707). Ez jogos kételyeket ébreszt a dikális összeírások pontossá-
gával kapcsoltaban (T. MÉREY 1966: 157).

1543-tól Pécs elfoglalásával a megye a török által megszállt terület köz-
vetlen szomszédságába került, ami a török portyák rendszeressé válását, a 
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lakosság nyugalmának megszűnését jelentette. Ezt a helyzetet a követke-
ző évek adóösszeírásai is mutatják, bár az 1534. évi településszámnak csak 
töredékét tartalmazzák. 1546-ban 183 településen 643 adózó, 628 szegény 
élt, 1425 ½ volt a török által elpusztított telkek száma, ahogy ezt az össze-
írás egyértelműen közli. 1548-ban 225 helységből 33-at írnak teljesen, 12-t 
részben elpusztultnak. 1549-ben 271 települést írtak össze, azonban ebből 
már csak 17-et jeleznek teljesen néptelennek, 23 pedig csak részben pusztult 
el (T. MÉREY 1966: 159). Ez az összeírás jórészt az előző évben összeírt 
helységeket tartalmazza, így az a tény, hogy a teljesen elpusztult települések 
száma a fele az előző évinek, már a falvak teljes vagy részleges újjáépülé-
sére utal, amit a részlegesen kiürült helységeknek az előző évi 12-ről 23-ra 
nőtt száma is megerősít. Ez a tény is jelzi, hogy rövid távon a lakosság 
még megújítja településeit, a komoly népességcsökkenéshez hosszú évek 
létbizonytalansága szükséges, amint az a további évek eseményeiből is ki-
derül. Komoly emberveszteséget okozott az 1550-es török portyázás is So-
mogyban. Ekkor összesen 287 helységet írtak össze, melyek közül 173 volt 
hódolt, vagyis a töröknek is adózott, 114 nem. A töröknek is adózó helysé-
gekben 895 porta, 83 új porta és 337 pusztatelek volt, amelyek többségét a 
török pusztította el.  A töröknek nem adózó helységek közül 17 teljesen, 2 
részben elnéptelenedett. A maradék 83 helységben 300 adózó, 22 helyen 80 
új, nem adózó porta, 34 helységben pedig 91 pusztatelek volt (T. MÉREY 
1966: 159‒160). A pusztatelkek aránya is jelzi a közvetlen török fennható-
ság következményeit.

Az 1552-ben elesett Szigetvárnak egyik fontos elővára a görösgáli pa-
lánk is. Tojgun budai pasa 1555-ben a Ferdinánddal kötött fegyverszünet 
ellenére dunántúli hadjáratra indult. Kerecsényi László, Szigetvár akkori ka-
pitánya már 1554 karácsonyán értesítette Ferdinánd királyt, hogy a törökök 
megszegik a fegyverszünetet. Kerecsényinek még a bégek tanácsában is volt 
kéme, amint ezt a Csányi Ákoshoz 1555. október 13-án kelt levelében írja. 
Jellemző a felfordulásra, hogy a szigeti polgárok és a bíró elővigyázatosság-
ból követeket küldtek Kaposvárra a basához (TÓTH 1987: 13‒15). Zrínyi a 
Dráván túl harcolt a török ellen, így szeptember 8-án a budai pasa megkezdte 
Kaposújvár ostromát. Dersfi István várkapitány a nádorhoz fordult segítsé-
gért. A törökök a Kapost, amely a vár vizes árkát táplálta, Kecelnél gáttal 
elzárták, így 12-ére sikerült a kaput és az egyik bástyát lerombolniuk.  Mire a 
távollevő Dersfi a felmentő sereggel a közelbe ért, helyettese a várat feladta, 
ezért Dersfi felakaszttatta őt. A vár 1555. szeptember 13-án esett el. Új birto-
kosai a következő év szeptemberében Ferdinánd főherceg közeledő csapatai 
elől kiürítették, de 1557-ben már tartósan birtokba vették (ZÁDOR 1964: 
60). Szulejmán szultán a pécsi Dervis szandzsákbégnek adta Kaposújvárt. 
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Alighogy Kaposújvárt elfoglalta a török, már Fonyód környékén prédáltak 
a martalócok, „két negyvennyolc” szekérrel vitték el Magyar Bálintnak, 
Fonyód urának az asztagban álló gabonáját, amint azt fonyódi kapitányának, 
Trombitás Balázsnak fennmaradt leveléből megtudhatjuk (TÓTH 1987: 13). 
1556 júliusában már Szenyér várát (Marcali közelében) ostromolta a török, 
eredmény nélkül (T. MÉREY 1966: 160). Becse István Szenyérben íródott 
leveléből a lakosság sorsára is fény derül: „Az föld népét mindön felöl föl 
mozdéjtották, kémélletlen kergetik, nagy kiáltás vagyon az Úr Istenre az sze-
gény községtül, ha az had kevély nem lenne, tehát most emléköznék meg az 
Úristen az ű igéretirűl” (TÓTH 1987: 17). Korokna várának őrsége Kapo-
sújvár elestének hallatán elmenekült, Babócsát szintén harc nélkül vette be 
a török (T. MÉREY 1966: 160). Ezzel a megye majdnem egészében török 
fennhatóság alá került. A megye nyugati részének pusztulását az 1555-öt kö-
vető években az 1557. évi portális összeírás adatai világítják meg. Eszerint 
Mesztegnyő teljesen elpusztult, Kelevíz hasonlóképpen, Disznóvize szintén. 
Marcali török uralma alatt: 19 porta, bíró 1 portán, cseléd 6, szegény 14, zsel-
lér /.../, elmenekült: 18. Az itteni plébánosé 2 porta. Berjék és Nagygomba 
teljesen elpusztult. Kisgomba és Lók 1 porta, szegény 4, puszta telek 6, a töb-
bi teljesen elpusz tult. Nádszeg teljesen elpusztult. Kéthelyen a tartozékaival 
együtt 7 porta, bíró 0,5 portán; szegény 13, puszta telek 8, másik birtokosé 
2 porta, szegény 7, cseléd 1. Keresztúron 1,5 porta, szegény 1, másik birto-
kosé 1,5 porta. Berényben 1,5 porta, szegény 4, másik birtokosé 0,5 porta, 
szegény 1. Szentgyörgy teljesen elpusztult. Alsóbattyánon 4 porta, szegény 
4. Felsőbattyánon 2,5 porta, szegény 1. Vörsön 5 porta, bíró 0,5 portán, sze-
gény 3, másik birtokosé 3 porta, szegény 3. Holládtikoson 6 porta, bíró 0,5 
por tán, szegény 2. Újfalun 4 porta, szegény 4. Nagymaróton 12,5 porta, bíró 
1 portán, cseléd 7, szegény 13. Horvátkút teljesen elpusztult. Bőkén 4,5 por-
ta, szegény 4. Sámsonban 3,5 porta, szegény 4. Főnyeden (Fövenyed) és 
Sávolyon 3 porta, szegény 6, másik birtokosé 1 porta, szegény 4, harmadiké 
4 porta, szegény 3. Ezen felül Főnyeden van még 3,5 porta, Sávolyon 1 porta, 
szegény 2, másik birtokosé 2 porta, szegény 2. Vargadencsen 6 porta, bíró 
0,5 portán, szegény 5, másik birtokosé 3 porta, szegény 4, harmadiké 3,5 
porta, szegény 2. Szőcsényben 1 porta, szegény 7, cseléd 4. Zsitfán 1 porta, 
szegény 2. Fehéregyházon 0,5 porta, másik birtokosé 2 porta, szegény 1. 
Csákányt a törökök elnéptelenítették és elpusz tították. Komárban 23 porta, 
bíró 1 portán, szegény 18, cseléd 4. Karoson 20 porta, bíró 1 portán, cseléd 
2, szegény 12. Egyek, Miháld, Varászló, Inke és Magasd teljesen elpusztult 
(TÓTH 1988: 6‒8).

Szigetvár 1566. évi elestével a megye egésze török fennhatóság alá ke-
rült, amit az a tény is jelez, hogy egészen 1572-ig nem szerepel magyar 
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adóösszeírásban somogyi település. A török–magyar határvonal a drinápo-
lyi békével Somogy északi és nyugati részein húzódott, Somogy területének 
legnagyobb része a kondominium, azaz a török–magyar kettős adóztatás 
zónájába esett (T. MÉREY 1966: 161). A magyar végvárvonalat Tihany, 
Fonyód, Öreglak, Fenék, Szenyér, Kiskomárom és Babócsa végházai al-
kották. Velük szemben a török erődítések Koppány, Kaposújvár, Korokna, 
Sziget voltak. Somogy területének döntő része a végvárak közé esett, így 
falvai békeidőben is folyamatos pusztításnak voltak kitéve, ami a lakosság 
elvándorlását, elhalálozását eredményezte. Ezt a folyamatot az 1573‒1603 
közötti évek somogyi hadi eseményei sokatmondóan mutatják be:

 „Anno 1573. A Sziget-vári nyughatatlan Alibég, a' Kanisayi Várast éjjel 
meg lopá Alappi Gáspárra, az ott való fő Kapitánra, kire egy Törökké lett 
pribég hozta-vala a' Törököket, azért a' Várast fel-prédálá, és azt el-égeté, 
kiben ezer embernél több veszett -el, 750 lovat, egyéb számtalan prédával, 
és nyereséggel vittek  ki belőle. Ez lén az utolsó Fársáng napokban, mikor 
jól meg-it ták vólt magokat az Uraim. Anno 1582. A' Törökök a' Balato-
ni jégen által jüvének és a' Kemenes allyát Vasvármegyében meg-rablák, 
kiket Keszthelynél, vissza tértekben, Majtini László a' Pápai Kapitány, és 
Petthő Kristóf, a' Keszthelyi Kapitán igen meg-verének. Anno 1586. Ná-
dasdi Ferencz, a' Végbeliekkel, a' Balatoni jégen által mene, és Koppánt, a' 
Végh lakó-helyét megvévé ostrommal, meg rablá és meg-égeté, az ott-való 
Regzef-Béghet-is elevenen el hozá. Kiből 600 eleven Törököt sok szép gaz-
dag prédával hoza -el, halva-is számtalan, és fő Török esék-el, a' Várat-is 
fel égeté. Anno 1587. Zrínyi György, és Nádasdi Ferencz, a' Kálmánczai 
Sokadalom ra, ki Sziget-Várához igen közel vagyon, reá menének, és azt 
fel-verék, fel-prédállák, honnan sok gazdag áros Törököket, számtalan sok 
szép marhával hozának-el. Ez lén Nagy-Csötörtö kön. Anno 1588. Gheréczy 
Berttát, a' Kanisai Vice-Kapitánt, a' Segesdi Törökök Isebornál igen meg-
verék, ő maga-is nehezen szaladhata-el. Ki mellett sok fő Vitézember ve-
sze-el. Ez lén nagy Csötörtö kön. Anno 1591. Sziget-Vári Arnaut Kis Haszán 
Bégh, Kis Komáromot meg-lopá, kiből sok Vitézlő népet, és egyéb rendbeli 
rabot el-vivén a' Várat tövéből el-égeté, és azt pusztán hagyván, békével 
tére vissza Szigetbe. Kapra Ferencznek, az ott való Kapitánnak fe jét vévék, 
feleségét, és az ötcsét, Kapra Máthét a' Vice-Kapitánt, elevenen el-vivék. 
Ki lén nagy Bódog Asszony napján. Zrínyi György az Ország Kapitánnya, 
és Nádasdi Ferencz Tá bort győjtének /kiben igen szép Magyarság vala/ és 
Segesd alá menének, hogy azt Kis Komáromért nyakokba vonnyák a' Tö-
rököknek; de oda jutván, hozzá sem kezdének Segesdhez, hanem meg-téré-
nek, és Kis Komáromhoz szállának, kit ismét meg-építének: népet vetének 
belé, kik előtt Ráthki Menyhártot hagyák benne. Anno 1593. Sennyei Mik-
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lós, a' Sziget-Vári Thömlöczből magával öszve sok fő rabot szabadíta-el. 
A' Babólcsai, Segesdi és Börzönczei Törökök, Kanisánál a' Fityeházi Kas-
télyra jövének, és azt erőssen ostromlák, kiket Malakóczi Miklós, Zrínyi 
Györgynek fő Kapitánya, jeles, okos 'hadviselő vitéz ember (ennek mássát 
én Magyar fő emberben még nem láttam sohón) készen várván, meg-üté és 
igen meg-veré őket, Nagy Pénteken, holott sok fő Török vesze-el. Magyar 
Lőrincz, a' Bajcsai fő Vajda, és Miklós a' Légrádi porkoláb, két jeles, pró-
bált vitéz ember, ott esének halva. Gréczi Berta, a' Kanisai Vice-Kapitány, 
ugyan akkorban a' Kanisai Haddal és Szala vármegyével álgyúval Széché-
nyre méne, melly a' Balatonnál vagyon: és az ostromon sok népet vesztvén, 
meg-tére onnan, kit vissza jüttében az Segesdi Törökök Kanisánál fel-veré-
nek. Anno 1594. Zrínyi György, az Ország Hadnagya, és Nádasdi Ferencz 
egybe győjték az Urakat, Vármegyéket és a' Végbelieket, és Börzönczére 
indulának, kiknek jöveteleket értvén a' Törökök, Börzönczét, Se gesdet és 
Szécsényt fel-gyújták és ki-menének belőlök, melly Várakban válogatott hí-
res vitéz Törökök laktak. Zrínyivel itt ezek az Urak vóltak: Battyáni Ferencz, 
Török István, Dersfi Ferencz, Thahi István, Nádasdi Thamás, Nádasdi Lász-
ló és Szécsi Thamás. Anno 1595. Zrínyi György, és Herbestájner Sigmond, 
a' Thót Országi Generál a' Vármegyékkel és Végbeliekkel Babócsára indu-
lának, kik előtt Babócsából, Barcsból, és Szent Mártonból ki-menének a' 
Törökök, a' Várakat föl-gyújtván és el-égetvén. Ez lén Juliusnak 30. napján. 
Babócsát Zrínyi György azon 'úttal meg-épétté, és népet 's szerszámot vete 
belé. Itt-is Zrínyivel ugyan azok az Urak vóltak, a' kik tavaly Börzönczénél. 
Anno 1596. Sziget-Vári Arnaut-kis-Haszán-Basa, a' Végbeliekkel Babócsát 
meg-szállá Szeptembernek 26. napján, ki mikor Zrínyi Györgynek a' Vár se-
gétségére való jövetelét értette vólna, nem várá-meg, hanem Octóbernek 3. 
napján vissza-szálla Sziget-Várhoz Babócsa alól, népében sok kárt vallván 
a' Vár alatt. Anno 1597. Sziget-Vári Naszuf-Basa, a' Kanisaiakat, csak ott 
Kanisánál lesre ki-csalá, kiket igen meg-vere, a' Kapitány-is, Petthő Kristóf, 
sebben szalad-el. Anno 1598. Sziget-Vári Naszuf-Basa a' Babólcsaikat lesre 
ki-csalá, és' igen meg-veré a' Német Kapitánt, Reczinger Kristófot, Zászló 
tartójával, és két vajdáival öszve el-fogák. Ez lén Nagy Pénte ken. Balás 
Deák Istvánt, az Egri Hadnagyot, kinek veszedelméről oda hátra emléke-
zénk, a' Koppányi Haszán-Béghért váltá-ki a' rabságból Pálfi Miklós. Anno 
1599. Swarczenburg és Nádasdi Ferencz Cseszneket, Lakot és Bolond várát 
meg-vévék. Azon úttal Kapos Várat meg-szállák, kit a' té li időnek miat-
ta meg nem vehetvén, vissza szállának alóla. Anno 1600. Sziget-Vári Deli 
Naszuf Basát Csőczi András, a' Zrinyi Gyögy szolgája, egy jeles csatázó 
Vitéz ember, a' Végbeli Hajdúkkal meg-veré, ő maga is a' Basa halva esék, 
kinek a' fejét Bécsbe, a' Herczegnek vivék. Ibraim Basa, a' Vezér, két száz 
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ezer Törökkel, Tatárral ki  jőve, és jöttében Babólcsát meg-szállá, és azt Sep-
tembernek 4. napján meg-vévé, azután Kanizát Septembernek 9. napján, az 
az Kis Asszony napján meg szállá, kinek segítségére Duca de Mercu rio, 
Zrínyi György, Nádasdi Ferencz, Dráskovics János, a' Bán és Herberstájner 
Sigmond, a' Generál el-menének, holott egyné hány napig csatázván a' Törö-
kökkel, kénszeríttetének előttök nagy harczal vissza szállni Dráva és Mura 
közbe. Mert immár a' Tatárok élését is el-fogták vala a' Tábornak. Ott vit-
te-el az Álgyú Kastalánffy Péternek a' fejét; Stankovácski Farkast ele venen 
el-fogák, ki ugyan oda marada. Ibraim Basa azért látván, hogy Duca de 
Mercurio vissza szál lott hadával, Kanisát minden felőll jobban meg-szorittá 
és Oc tóbernek 21. napján, Szent Orsola Asszony napján, a' meg szál lásnak 
utánna hat héttel, Országunknak nagy kárával, hitre Pa radaiser Györgytől, 
az ott való Kapitántul meg-vevé. Ez nem csak Magyar Országnak, hanem 
sok több Országoknak is kapuja és óltalma vala, kiért azután való Eszten-
dőben Paradaiser György nek egynéhányad magával a' Császár fejét véteté 
Bécsben. Kis Komáromból, hallván Kanisának veszedelmét, ki-szökének, 
kiben Törököket hellyheztetének. Murát Basa, a' Beglerbégh, mikor Budá-
ból Ibraim Basának Kanisa alá segétségére jönne, jöttében Lakot és Bo-
lond-várat meg-vévé, kiben Petthő Christófot, jeles és próbált vitéz em bert 
meg-ölék. Ez kétszer vívott halálig-való bajt egy dolmány ban a' Törökök-
kel. Anno 1601. Kerecséni Györgyöt és Barócs Bálindot, Nádasdi Ferenez-
nek két hadnagyát Kanisánál a' Kanisai Törökök fel-verék, és mind a' két 
hadnagyot elevenen el-fogák. Ez lén nagy héten. Ferdinánd Herezeg, mikor 
immár tíz egész hétig Kanisát erősen víttatta vólna az Arnaut kis Haszán 
Basára, iszonyú nagy hó és rettenetes erős hideg udő esék, ki miatt az Ola-
szok és Németek számtalanon meg-halának. Végre semmiképpen a' nagy 
hi deget nem állhatván, kénszerítették ki mondhatatlan nagy sok kárvallá-
sokkal vissza szállani alóla, és egész Táborát, negy ven öreg fal-törő Ágyuját 
és Taraczkát, sok számtalan különb féle hadakozó szerszámát és eszközét 
a' vár alatt hadni. Az Olaszok a' Táborban ésúton inkább mind el-halának 
hideggel. Ez lénn 18. napján Novembernek. Anno 1603. Szaifrid Kolonics 
a' Kanisai Törököket ugyan ott Kanisánál meg veré; három száz Jancsár ve-
szett el akkor, azután Berzen eze alá méne, és azt ostromoltatá, de meg nem 
veheté. Ki lénn Martiusnak 27. napján. Rátki Menyhárt a' Végbeliekkel a' 
Koppáni tartománybéli Ráczokat el-rablá és el-égeté” (TÓTH 1987: 27‒32).

A drinápolyi béke után az első adataink az adózók számáról 1576-ból ma-
radtak fenn. Ekkor 45, a töröknek is adózó, helységről tudunk, 79 lakott és 29 
½ elpusztult portával (T. MÉREY 1966: 161). További adatokkal 1582-ből és 
1596-ból rendelkezünk. A meglévő adatok összevetéséből kiderül, hogy míg 
1534-ben egy helységre átlagosan 9,2 porta esett, addig 1596-ban már csak 
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1,9. A porták száma a legrohamosabb csökkenést 1536 és 1546 között mutat-
ja, amikor az 1536-os 8,1-ről 1546-ra 4,6-ra, tehát majdnem felére esett (T. 
MÉREY 1966: 162). A csökkenés kronológiai helyzete kapcsolatba hozható 
Pécs és vele együtt Baranya legnagyobb részének török uralom alá jutásával. 
A konkrét ok vagy az összeírás hiányossága, vagy a települések rohamos 
pusztulása lehet, esetleg mindkettő. Azonban 1550-ben már újból 8 az átla-
gos portaszám, ebből 5 adózik a töröknek. Ez a lakosság gyors visszaköltö-
zésére is utalhat, de a korábbi összeírás hiányosságait is jelezheti. 1564-ben 
már csak 5,6 az átlagos portaszám, ennek fele adózik a töröknek. 1576-ra 
1,7-re csökken a portaszám átlaga, amelyek a drinápolyi béke értelmében 
adóznak. Bár adataink nem ugyanazon településeket tartalmazó összeírások-
ból származnak, nyilván töredékesek is, de mindenképpen megállapítható 
Somogy településeinek Szigetvár elestével szorosan összefüggésbe hozható 
rohamos pusztulása a 16. század végére (T. MÉREY 1966: 162). Az elszegé-
nyedés mértékét jellemző adat, hogy míg 1534-ben még csak a települések 
45%-a tartozott a ½ és ¼ portával rendelkező települések csoportjába, addig 
1596-ra az összes adatainkban szereplő település ebbe a kategóriába került 
(T. MÉREY 1966: 163). A török terjeszkedés időbeli előrehaladásával ará-
nyosan a megye különböző részein eltérő mértékű pusztítást állapíthatunk 
meg. A délnyugati, a Dráva és a Kapos forrásvidéke közé eső területen, tehát 
Szigetvár közvetlen szomszédságában az 1534-es 14,12-es helységenkénti 
átlagos portaszám 1596-ra 2,75-re zuhant. 1599-ben mindössze 19 ház jutott 
egy településre, holott a területen korábban igen népes mezővárosok voltak, 
mint Kálmáncse, Hedrehely és Szigetvár. Fontos, hogy 1598-tól már nem 
portánként, hanem házanként történik az adózás. Ettől kezdve már a föld 
nélküli, de házzal rendelkező zsellérek is adóznak. A hiányos adatok alapján 
Somogyban a házak száma kb. 5,8-szorosa a porták számának (T. MÉREY 
1966: 162‒163). A Dráva mentén, a Barcs, Babócsa, Segesd és Csurgó kö-
zötti vidéken 12,38-ról 2,05-re zuhant az átlagos portaszám a vizsgált idő-
szakban (T. MÉREY 1966: 165). 1599-ben 17 ház volt a településenkénti 
átlag, pedig a felsorolt települések között olyan jelentős mezővárosok voltak, 
mint az Árpád-kor óta királynéi városként fennálló Segesd vagy a Fanbergi 
Tiboldok központja, a több egyházzal is bíró, népes Babócsa. A pusztulásra 
jellemző, hogy ezek középkori települési nyomait már csak régészeti mód-
szerekkel lehet megismerni (MAGYAR 2001: 156‒173, 188‒200). A Bala-
ton és a Kapos közötti területen 1599-ben a megye északkeleti részén 18-ról 
3,14-re csökkent az átlagos portaszám, helységenként 16 házzal. A megye 
északnyugati részén, a Balaton nyugati vége és Segesd közötti területen 
13,61-ről 2,05-re zuhant a porták átlagos száma, és 1599-ben már csak 13 
ház jutott egy településre (T. MÉREY 1966: 165). A török megszállás alatt 
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lévő dél-somogyi területeken népesebbek a falvak (19, ill. 17 ház az átlagos), 
mint a Balaton-melléki, határvidéki területeken (16 és 13 az átlag). Nyilván-
való, hogy a folyamatos rajtaütések, portyák miatt a béke idején is állandó 
létbizonytalanság okozta a határvidéki terület fokozott elnéptelenedését, ha-
sonlóan a másfélszáz évvel korábban kiürülő Valkó megye határközeli tele-
püléseihez1. Bár a népesség számát illetően nincsenek közvetlen adataink, 
az ismert adatok, a portaszám drasztikus, általános csökkenése megengedi 
azt a feltételezést, hogy a megye lakossága 1534 és 1599 között nagyjából 
negyedére csökkent (T. MÉREY 1966: 172).

A 17. századi változásokról fellelhető gyér adataink igen ellentmondá-
sos, fejlődésről és visszaesésről is szóló információkat adnak. 1610-ből 130 
½, 1618-ból 164 ¼, 1622-ből 235 1/9, 1626-ból 108 ¼, 1635-ből 151 ¼, 
1671-ből 106 3/4 összeírt, hódolt portát ismerünk. 1609-től az adók kirová-
sának módja megváltozott. Egy kapura 12 zsellérházat vagy 4 saját ekével 
rendelkező jobbágy házát kell számítani. 1647-től ez úgy módosult, hogy 
egy portára 4 saját ekével és 4‒6 igával bíró jobbágy jut; úgyszintén egy 
portát jelent 4 fél ekével rendelkező jobbágy, vagy 16 igával nem rendel-
kező jobbágy, illetve 16 zsellér. Így vethetők össze a 16. századi portaszám 
szerinti adataink a 17. századiakkal. Ha az 1599-es 1353 ½ házszámot az 
első 17. századi (1610-es) 130 ½ portát tartalmazó összeírással felerészben 
jobbágy, felerészben zsellérházakkal számolva vetjük össze, akkor az így, 
1610-re kapott kb.1052-es házszám komoly visszaesést mutat. Az 1622-es 
235 1/9-es portaszám ismét növekedést jelez, az 1626-os és 1635-ös ösz-
szeírás pedig komoly visszaesést mutat. Hasonló a helyzet a szomszédos, 
megyék, Veszprém és Zala esetében is. Az 1626-os összeírás községenkénti 
lebontásban ismert, így segítségével ellenőrizhető, hogy dicalis összeírása-
ink mennyire tekinthetők teljesnek. A helységek nevéből megállapítható, 
hogy az összeírás az egész megyére kiterjedt, mégis mindössze 92 helységet 
írtak össze. Ez a tény az összeírások hiányos voltát jelezheti, és az összeírók 
fel is jegyezték, hogy sok helyre nem jutottak el a török uralom miatt; más 
falvak elöljáróit a magyar végvárakhoz rendelve kérdezték ki, így a bemon-
dott adatok valódisága bizonytalan (T. MÉREY 1966: 173‒174). Azonban 

1  A dicalis összeírások adatainak pontosságát két tényező is negatív irányban mó-
dosíthatja. Egyrészt a földbirtokosok is igyekeztek csökkenteni a kirótt adók mér-
tékét, ami nyilván a ténylegesen adóképes lakosság számát csökkenti a jegyzékek-
ben a valóságoshoz képest (T. MÉREY 1966: 171). Másrészt a török előretöréssel 
összefüggésben feltehető, hogy a magyar államhatalom kevésbé tudta pontosan 
felmérni az adózók számát a török által ellenőrzött területeken. Azonban a def-
terek összehasonlítása a dica-jegyzékekkel ezt Somogy viszonylatában nem tá-
masztja alá (T. MÉREY 1966: 166–170).    
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az 1636. évi összeírás egy másik fontos tényezőre is rámutat, ez pedig a 
nagyarányú pusztásodás, ami egyébként a korábban hasonló helyzetben 
lévő Valkó megye esetében is valószínűsíthető (T. MÉREY 1966: 176). Az 
összeírt 80 helységből mindössze 30 településen lakott együttesen 152 tel-
kes jobbágy és 44 zsellér. A helységek közel kétharmada puszta. A jegyzék 
ezenkívül még felsorol 24 pusztát név nélkül és kb. 20 falut is. 1664-ből ha-
sonló adatok maradtak ránk. Ekkor a felsorolt 12 faluból csak 4 volt lakott.                 

Zrínyi Miklós 1664 januárjában indított támadást a Muraközt és Zalát 
közvetlenül veszélyeztető somogyi török erősségek elfoglalására, ezzel er-
kölcsi támogatást adva a hazájukat védő magyar és horvát végvári katonák-
nak. 20-án a Murán átkelve, Berzence török erősségét vette ostromzár alá. 
A felvonuló, több mint tízezres hadtól megfélemlített török átadta az erős-
séget, éppúgy, mint másnap Babócsát is. Február 10-én, miután Szigetvár 
török őrségét a várba szorította vissza, Zrínyi szintén harc nélkül vette bir-
tokba Segesd várát, majd a sereg téli szállásra, Új-Zrínyivárba vonult vissza. 
Zrínyi e vállalkozásával a visszavett várak környékén levő falvakat is meg-
szabadította a török uralomtól (TÓTH 1987: 36‒38). Somogy véglegesen 
1686‒1689 között szabadult meg a török uralomtól, ennek azonban nagy ára 
volt. A császári hadsereg élelmezését, egyéb ellátásait, szállásolását a „fel-
szabadított” területek lakosságának kellett viselnie. E térséget a Habsburg 
uralkodók fegyverrel visszahódított területként kezelték, amelynek lakói 
kötelesek a háború költségeit megfizetni. Fontos dokumentuma e korszak-
nak a frissen felszabadított kaposvári kerület felmérése, amelyet Balogh Fe-
renc kaposvári kamarai kerületi tiszttartó készített 1695-ben. A Kaposvár 
és Szigetvár között félúton található Bőszénfától egészen a Balatonig 74 
település szerepel az összeírásban a hozzájuk tartozó pusztákkal, elhagyott 
helyekkel, városokkal, apátságokkal, várakkal és udvarházakkal együtt. Ez 
a terület a megye nagyobbik felét jelenti. 107 olyan helynév szerepel még az 
összeírásban, amelyek nagyrészt elhagyott falvakat, pusztákat jelölnek (T. 
MÉREY 1997: 7). Ez a tény már, ha nem is kellő pontossággal, de jelzi a né-
pesség pusztulásának mértékét: közel másfélszerese az elhagyott települé-
sek száma a lakottakénak, tehát a korábbi településeknek kb. 40%-a maradt 
lakott a felszabadító hadjáratok után. Azonban a lakott településeken is nagy 
volt a pusztulás. A 74 település összesen 943 ¼ telke közül mindössze 548 
áll művelés alatt, tehát 58%-uk. Jellemző, hogy még a kerület központja, 
Kaposvár is lakatlan. Mindössze két mezőváros van a területen: Marcali és 
Somogyvár. Érdekes adatokat ismerhetünk meg az összeírásból a lakosság 
nemzetiségi megoszlására vonatkozólag is. 60 falu lakossága magyar, ebből 
35 településen katolikusok, 25 településen reformátusok élnek. 6 falu la-
kossága délszláv katolikus (vélhetően horvátok: Buzsák, Gyugy, Kisberény, 
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Nikla, Osztopán, Varjaskér), 4 falué pedig görög vallású délszláv, nyilván 
szerbek (Geszti, Gyalán, Orci, Rácegres). Marcali lakossága vegyes, 3 falu-
ról nincs ilyen adat (T. MÉREY 1997: 9, 12). A magyar lakosság létszáma 
több mint 80%-os, ami a délebbi területekhez képest kisebb mérvű délszláv 
beköltözésre utal a hódoltság idején. Fennáll azonban annak a lehetősége 
is, hogy a többnyire török zsoldosként érkezett délszlávok (szerbek) a tá-
vozó török helyőrségekkel együtt elhagyták a területet. Ezt a lehetőséget 
támasztja alá a Dombóváron előkerült 16‒17. századi temető, amelyben 
antropológiai anyaguk alapján balkáni eredetű lakosság temetkezett (ÉRY 
2001: 18‒20). A szerbek által lakott, az előbbiekben felsorolt 4 falu Kapos-
vár közvetlen közelében van, ami zsoldos státuszukat szintén valószínűsíti. 

Ez a megritkult lakosság szomorú mérlege a közel 200 évre visszanyúló 
létbizonytalanságnak és a 130 éves áldatlan határvidéki helyzetnek. A közép-
korban még oly népes és gazdag Somogy a 18. század elejére viszonylag 
ritkán lakott, jórészt műveletlen területté vált. Egyértelműen kitűnik abból az 
1720‒21 közötti, a bécsi udvari kamara részére készített felmérésből, amely 
a magyarországi mezőgazdasági helyzetet mutatja be, ám erősen szépítve a 
valóságost. A megye területét 40%-kal nagyobbnak tünteti fel, a lakosság 
számát is túlbecsüli. Forrásunk szerint a megye területének még így is csak 
25%-a megművelt, a hajdan oly kiterjedt szőlőültetvények csak a terület 1%-
át jelentik, a többi erdős, bozótos, 10% művelhetetlen ‒ nyilván mocsarak, 
lápok (T. MÉREY 1966: 179). A megye településeinek kétharmada tűnt el a 
török uralom 160 éve alatt (T. MÉREY 1966: 187).

ÖSSZEGZÉS

A közel 200 éves török uralom a legsúlyosabb következményekkel a 
15. század elejétől folyamatossá vált török portyázásoknak kitett Dél-Ma-
gyarországon járt. A század elejétől a Temesi Bánság magyar lakosságá-
nak fokozatos felmorzsolódása, majd Bács és Bodrog vármegyék magyar 
jobbágylakosságának az 1526-ot követő néhány év alatti eltűnése jellemzik 
ezt a folyamatot (ENGEL 2000: 281). Tanulmányom a Buda‒Eszék hadiút 
mentén fekvő Valkó, Baranya, Tolna és a szomszédos Somogy lakosságának 
pusztulását kívánta közelebbről bemutatni ‒ a töredékes forrásanyag miatt 
inkább csak érzékeltetni ‒, megvilágítani egy ilyen drasztikus népesség-
csökkenés lehetséges okait. E megyék a középkori Magyarország legnépe-
sebb megyéi voltak, veszteségeik ezért az egész ország számára katasztro-
fális következményekkel jártak, a további évszázadok fejlődését jelentősen 
meghatározták, mert a leggazdagabb, legjobb földű, legfontosabb középkori 
országrészek estek ki a gazdaság vérkeringéséből (DÁVID 1997: 169). A la-
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kosság pusztulásának mértéke a megyék földrajzi fekvésével szoros ösz-
szefüggésben állt. A két szélső megye, Valkó és Somogy egyaránt súlyosan 
megszenvedte határmenti elhelyezkedését. Valkót már a 15. század elejétől 
folyamatos pusztítás érte; a 16. század közepére, 150 év alatt szinte tel-
jesen elvesztette nagyszámú magyar lakosságát, lényegesen kisebb számú 
délszláv lakossággal pótolva azt, a népes mezővárosok helyett ritkás falu-
hálózattal. Somogy a 16. század közepétől került hasonló helyzetbe, régi 
lakosságának részleges fennmaradásával, a törökkori délszláv betelepülés 
csekély mivoltát a földrajzi távolság és az állandósult határvidéki helyzet 
létbizonytalansága magyarázhatja. Baranya és Tolna megye kedvezőbb 
helyzetben volt, mint szomszédjai. Az első, komolyabb hadjáratokat itt nem 
előzte meg vagy követte évszázados támadássorozat, a török hatalom vi-
szonylag gyorsan berendezkedett, a szomszédsághoz képest „konszolidál-
tabb” viszonyokat teremtve. Baranya lakossága ennek köszönhetően nem 
szenvedett katasztrofális mértékű csökkenést. Tolnában is hasonló volt a 
helyzet, a Duna-menti hadiút környékének kivételével, ahol azonban szinte 
minden település elpusztult. A lakosság komoly mértékű, visszafordíthatat-
lan pusztulása minden vizsgált esetben kizárólag az évtizedeken át folya-
matosan tartó portyázások által érintett területeken következett be, a falvak 
lakossága a nagyobb szabású hadjáratok után visszatért korábbi otthoná-
ba. A 8. század végi frank‒avar, illetőleg bolgár háborúk ez utóbbiakkal 
hasonlíthatók össze, évtizedeken keresztül tartó portyázásokról egyáltalán 
nem szól forrás. Következésképpen tömeges népességpusztulásra abban az 
időszakban nem gondolhatunk, a 8. századi lakosság élhetett tovább a 9. 
századi Kárpát-medencében.   
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An example for the population exchange
The desolation of South Hungary in the period of the Turkish occupation

Abstract: My study presents a case of the well-documented population 
exchanges in the turbulent history of the Carpathian Basin, which have 
well-documented sources and place names. Its aim is to provide an under-
standing of earlier similar processes of the Carpathian Basin (9th century, 
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Hungarian conquest, Mongol invasion) and to present the similarities and 
differences by a well-documented population exchange. The examined area 
of   southern Hungary can be divided into two groups. I present the popu-
lation changes of the Banat of Temes, Szerém and Valkó counties, and for 
comparison the similar processes in Baranya, Tolna and Somogy counties. 
From the end of the 14th century onwards, the first group, which is directly 
situated on the Turkish frontier was affected by continuous raids and cam-
paigns for three centuries. The continuous life of the population became 
impossible, and their population almost completely changed during this pe-
riod. Already during the Hungarian rule the resettlement started from the 
area from Serbian areas south of the Sava and the Danube. The Southern 
Slavic settlers fled from the Ottoman rule. In contrast these on the west are 
the counties, where, with the exception of the Danube areas of Baranya and 
Tolna, the medieval settlement network and population have been largely 
preserved due to the rapid stabilization of Turkish rule and the consolidation 
of living conditions. The picture is somewhat different after the Peace of 
Drinápoly/Edirne (1568) in the Somogy County. Here, as a result of the con-
stant frontier fighting, war became almost permanent, the former population 
could rather survive in the more secluded, protected areas. Fragments of 
the medieval Hungarian population remained in the very sparsely inhabited 
county. In conclusion, large-scale or complete population change can only 
be triggered by a longer-lasting state of war, such as in some regions of the 
9th century Carpathian Basin or even during the Mongol invasion. Although 
the Hungarian Conquest resulted in significant population movements and 
settlements, there is no reason to suppose the mass destruction of the local 
population.

Keywords: Turkish occupation, raids, campaigns, settlement history, population ex-
change

      

Jedan primer promene stanovništva 
Propast južnih krajeva tokom turskih ratova

Sažetak: Moja studija pomoću pisanih izvora, toponima prikazuje jednu 
dobro dokumentovanu priču o razmeni stanovništva u olujnoj karpatskoj 
niziji. Cilj istraživanja je da kroz jednu bogato dokumentovanu studiju o 
razmenu stanovništva dođemo do boljeg razumevanja, prepoznavanja slič-
nosti i nepodudarnosti u ranijim procesima za koje se pretpostavlja da su bili 
sličnog karaktera i da su davali slične rezultate (9. vek, doseljavanje Mađa-
ra, najezda Tatara). Ispitivano područje južne Mađarske može da se podeli u 
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dve grupe. Prikazaću razmene stanovništva u Temiškoj banovini, Sremskoj 
i Valkovoj županija, kao i županijama Baranja, Tolna i Šomođ koje se na-
laze prema zapadu. Prva grupa je zbog neposredne blizine pograničnog pod-
ručja  od kraja 14. veka bila pogođena neprekidnim pljačkaškim pohodima 
čime je život stanovništva postao nemoguć, a narod se takoreći u potpunosti 
promenio u navedenom periodu.  Već je vreme vladavine Mađara  krenulo 
naseljavanje sa srpskih područja koja su se nalazila južno od Save i Dunava, 
odakle je stanovništvo bežalo pred osmanlijskom vlašću koja se tamo kon-
solidovala. Suprotan primer daju županije koje su bile zapadnije i gde se u 
suštini, osim teritorija Baranje i Tolne uz Dunav, sačuvala mreža naselja iz 
srednjeg veka, kao i stanovništvo usled brzog stabilizovanja turske vlasti i 
konsolidacije životnih uslova. Nešto je drugačija slika u županiji Šomođ na-
kon Drinapoljskog mira (1568) koja je tada postala pogranično područje. Tu 
se zbog neprestanih krajiških borbi  ustalilo ratno stanje, a ranije stanovništ-
vo ovog kraja  moglo je da opstane u zabačenijim, zaštićenijim područjima, 
a uprkos takoreći neprestanom kretanju populacije minimalno naseljavanje 
južnoslovenskih naroda nije dovelo do promene stanovništva. Ostaci sred-
njovekovnog mađarskog stanovništva na teritorijama koje su postale nena-
seljene ostali su na svom mestu. Kao zaključak možemo da navedemo da 
potpunu ili veliku promenu stanovništva može da izazove samo neprekidno 
ratno stanje, što je zamislivo da se desilo samo u pojedinim regionima kao 
što se to desilo u Karpatskom basenu u 9. veku ili tokom najezde Tatara. 
Dolazak Mađara je istina doveo do značajnog preseljenja naroda i naselja-
vanja, ali nemamo osnova da pretpostavimo da je tada došlo do masovnog 
uništenja lokalnog stanovništva.

Ključne reči: turska osvajanja, pljačkaški pohodi, vojne invazije, istorija naselja, 
promena stanovništva
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A NEMZETRŐL VALÓ GONDOLKODÁS 
TÖRTÉNETE A 18. SZÁZADTÓL NAPJAINKIG

The History of Thinking About Nation From the 18th Century to 
Nowadays

Istorija razmišljanja o naciji od 18. veka do danas

Összefoglaló: A nacionalizmuskutatás jelen paradigmájának értelmében a nemzet 
egy rendkívül magas absztrakciós szinttel bíró fogalom, mely elvont jelentéstar-
talma miatt nehezen vagy egyáltalán nem meghatározható. A mai értelemben vett 
(állam)nemzet születése a 18-19. századra tehető, fejlődési útja azonban Európa- 
szerte és világszerte meglehetősen szerteágazó mintázatot mutat. Mégis, a 20. szá-
zad elején meghonosodott primordialista és részben perennialista nemzetszemléle-
tek diskurzusában a nemzet egy szubsztanciálisan létező, valóságos dimenziókkal 
bíró csoportként jelent meg, melynek vizsgálata során az elsődleges cél a minél 
általánosabb szempontrendszerek mentén történő, univerzális érvényű definíció 
megfogalmazása volt. A múlt század hatvanas éveinek paradigmaváltása új len-
dületet adott a nemzet kutatásának: továbbra is létező, de immár nem ősidőkből 
származó organikus csoportként, hanem társadalmi konstrukcióként terült szét a 
tudományos boncasztalon. Megkonstruált létének domináns szempontrendszerei 
nyomán kialakult egy magát igen makacsul tartó (politikai nemzet – kultúrnemzet) 
dichotóm szemlélet, mely némiképp eltérő színezetben, de lényegét tekintve azonos 
formában szinte minden korabeli tipológiában megjelent. Hogy ezek a tipológiák 
mennyiben segítették a nemzet lényegének jobb megértését, ma már erősen vitatott. 
A nyolcvanas, kilencvenes évek újabb paradigmaváltása egy száznyolcvan fokos 
szemléletbeli fordulatot hozott magával, és egyben a nemzetfogalom jelentésének 
magasabb absztrakciós szintre való áthelyezését is jelentette: a nemzet immár nem 
valós dimenziókban létező, fizikai kiterjesztéssel bíró csoportként jelenik meg, 
hanem gyakorlati, osztályozási kategóriaként, intézményesülési formaként. Tudo-
mányos vizsgálatának fókusza immár nem a nemzet mibenlétére irányul, hanem 
annak gyakorlati működésére. Egyre világosabban kidomborodik a nemzet politikai 
jellege – hiszen gyakorlati relevanciája mindig politikai helyzetekben nyilvánul 
meg –, és megértését olyan gyakorlati helyzetelemzések szolgálják, mint, hogy egy 
adott állam, mely nemzetkoncepció mentén határozza meg nemzetpolitikáját (azaz, 
állampolgársági vagy kulturális szempontból meghatározott közösségre kívánja-e 
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politikai hatalmát kiterjeszteni), hogyan működik a nemzet osztályozó kategó-
riaként vagy mobilizációs erőként, illetve milyen aktuális kihívások kérdőjelezik 
meg a nemzetben való gondolkodás létjogosultságát.

Kulcsszavak: nemzetfogalom, csoport, tipológia, esemény, kategória

Szerteágazó, megfoghatatlan mivolta dacára – vagy talán éppen amiatt 
– a nemzet idestova több mint két évszázada előszeretettel vizsgált tárgya 
számos társadalomtudománynak. A különböző szempontú tudományos 
érdeklődések metszéspontjában elhelyezkedő nemzetfogalom parttalanul 
terebélyesedő kutatási területe kimeríthetetlensége okán egyrészt roppant 
hálás kutatási tárgynak bizonyult, másrészt viszont éppen divergens jellege 
miatt rendkívül nehéz feladat elé is állította a témát hosszú időn keresztül 
általános érvényű, globális létjogosultságú definíciók által meghatározni 
kívánó kutatókat. A nemzet tudományos vizsgálatának szempontrendszere 
mára jelentős változásokon ment keresztül, megszabadulva mindenekelőtt 
a szubsztancialista nemzetszemlélet kényszerzubbonyától, aminek követ-
keztében a nemzet nem mint egy ténylegesen létező csoportképződmény, 
hanem immár egy szimbolikus, többszörös értelmezési lehetőséggel bíró, 
önszabályozó alkalmazkodásra képes fogalomként jelenik meg a vizsgála-
tok fókuszában. A nemzet fogalmának leírása a számára kontextust biztosító 
társadalmi és politikai folyamatok segítségével történik, melyek az uralkodó 
szemlélet szerint anélkül is tökéletesen megérthetők és elemezhetők, hogy a 
nemzet mibenlétét pontosan meghatároznánk (KÁNTOR: 2010).

Jelen tanulmány fókuszpontjában a tudományos vizsgálódások tárgyát 
képező nemzetfogalom utóbbi két évszázad során végbement metamorfó-
zisa áll – az a diszkurzív folyamat, melynek eredményeképpen a nemzet 
egy „ősidők óta létező, szerves egységként funkcionáló csoportból” több 
tudományos paradigmaváltáson át „gyakorlati kategóriává”, „eseménnyé” 
lett –, melyet a nacionalizmuskutatás kánonjának markánsabb, irányzatte-
remtő elméleteinek segítségével kíván leírni, hiszen, mivel a nemzet par 
excellence politikai létező, ezért tudományosan leginkább csak a róla szóló 
definíciós/értelmezési próbálkozásokat lehetséges elemezni. „A nemzetről 
csak annyit állíthatunk, amennyit megfigyeléseink engednek; minden más 
állítás normatív” (KÁNTOR 2009: 6).

Amiként azt Berger és Luckmann (BERGER and LUCKMANN 1966) 
óta tudjuk, az, amit valóságnak hiszünk, valójában a valóság kulturális iden-
titásunk keretein belül, a szocializációnk során elsajátított mentális eszköz-
tárunk segítségével létrehozott szubjektív konstrukciója, következésképpen 
a nemzetre sem tekinthetünk másként, mint elsősorban egy társadalmi köz-
megegyezés által meghatározott, de akár egyéni többletjelentésekkel is fel-
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ruházott jelenségre, legyen az – társadalmi körülményektől függően – egy 
sajátos jellemvonásokkal és életúttal rendelkező szubsztanciális formában 
létező csoport vagy egy esetleges esemény. Richard Handler, a virgini-
ai egyetem antropológusa például az etnicitást és a nacionalizmust olyan 
szociális jelenségként írja le, mely nem pusztán bizonyos kulturális törés-
vonalak mentén formálódik, hanem kimondottan az európai különbözőségi 
kategória mentén (HANDLER 1985).

A kutatók észrevételeinek objektivitását és annak a befolyásoló körülmé-
nyektől való függetlenítésének lehetőségét kérdőjelezi meg Smith, amikor 
így ír: „Tárgyuk és saját szakmai világlátásuk történetiségének ismeretében 
meglepő lenne, ha a történészek nem felelnének meg annak az általános 
tudományos mintának, amely szerint közeli kapcsolat van aközött, ahogy a 
tudósok a nacionalizmust értékelik, illetve saját és közösségük élethelyzete 
között; ebből következnek azok a különbségek, amelyek abban nyilvánulnak 
meg, hogy a történészek egyes nemzedékei és csoportjai milyen alapjelen-
téssel ruházzák fel a nacionalizmus és a nemzet fogalmait” (SMITH 2000: 
23). Hasonlóképpen vélekedik az Albert‒Zempléni szerzőpáros is: „Egyik 
lehetőség, hogy a szóban forgó társadalmi azonosság-tudatot egyfajta kívül-
álló szemszögből nézzük és képzeljük el, mint olyan fogalmat, melynek tar-
talma lényegében és par definition nem változik az időben. Másik lehetőség, 
hogy időben folyamatosan változó tartalmú fogalomként határozzuk meg, 
ezesetben viszont számolnunk kell azzal, hogy ezt az azonosságot – ponto-
sabban ennek az azonosság-tudatnak a változását – mi, az ezzel foglalkozó 
kutatók is befolyásoljuk, alakítjuk történeti, kisebbségkutatási vagy antropo-
lógiai munkáinkkal” (ALBERT‒ZEMPLÉNI 2002: 167). 

A nemzet- és nacionalizmuskutatás – melybe rendszerint a nacionaliz-
mus mint ideológia mellett a nemzeti érzés, identitás, mozgalom, nemzetál-
lam és nemzetépítés címszavakkal illetett kutatási területek egyaránt beleér-
tendők – mint önálló tudományos kutatási terület eredetileg a maga korában 
örökérvényűnek hitt esszencialista nemzetmítosszal való leszámolás jegyé-
ben jött létre a két világháború közötti Európában (LAJTAI 2004). A nemzet 
születése azonban nem esik egybe tudományos vizsgálatának kezdetével. 
Hogy pontosan mikor és hogyan jött létre, arra vonatkozóan a tudományos 
berkekben eltérő vélemények fogalmazódtak meg, az ősidőktől való léte-
zés elméletétől kezdve a középkori kialakuláson át a modernkori születésig. 
A nemzeti gondolat megszületését egyes kutatók a 17. századi brit monar-
chiaellenes felkeléstől datálják, mások inkább az újvilági elitnek a spanyol 
és a portugál gyarmatosítás ellen folytatott 18. századi küzdelmeivel kap-
csolják össze, megint mások pedig a nagy francia forradalom, illetve német 
részről éppen a forradalom és a területi egység hiánya által kiváltott politi-
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kai reakció szerepét hangsúlyozzák. Tanulmányában Calhoun eképpen idézi 
Best szavait: „A nacionalizmussal foglalkozó történészek tudatában vannak 
véleménykülönbségüknek arra vonatkozóan, milyen mértékben és milyen 
változatokban létezett a nacionalizmus az atlanti térségben 1785-ben. Ab-
ban viszont már egyetértenek, hogy 1815-re szinte elárasztja a világot, s 
habár természetesen minden egyes nemzeti változat határozott sajátosságo-
kat mutat, e változatokban elegendő közös jellemzőt találunk ahhoz, hogy 
a nacionalizmust a modern történelem legjelentősebb tényezőjének tekint-
hessük” (CALHOUN 2004: 347). Ami biztosan tudható, hogy tudományos 
diskurzusának kialakulása előtt a nemzet relevanciája elsősorban politikai/
államjogi helyzetekben és témákban mutatkozott meg, melynek egyik első 
tanúbizonysága Rousseau egy viszonylag kevéssé ismert és ritkán hivatko-
zott tanulmánya 1771/72-ből, melyben a lengyel kormányzat számára tett 
javaslatokat arra vonatkozóan, hogy Lengyelországnak a hatékony kor-
mányzás érdekében milyen intézkedéseket volna szükséges foganatosítania. 
A tanulmány értelmében annak mindenek előtt meg kell teremtenie nem-
zeti intézményeit, nemzeti alapúvá kell tenni a jogrendet és nemzeti szel-
lemben nevelni a fiatalságot (ROUSSEAU 1995). Azt is írja továbbá, hogy 
szűkebbre kell vonni az országhatárokat annak érdekében, hogy azon belül 
csak lengyelek maradjanak, mivel az általa rendkívül nagyra becsült egyen-
lőség és morális szabadság csak olyan közösség keretein belül valósítható 
meg, amelynek tagjai állhatatos hűséget tanúsítanak egymás és közösségük 
iránt, ami viszont erkölcseik és értékeik jelentős eltérése esetén nyilván-
valóan nem állna fenn. Noha akkoriban még a nemzet kategóriájának sem 
állami, sem etnikai értelemben nem volt gyakorlati relevanciája a politikai 
diskurzusban (KÁNTOR 2007), Rousseau soraiból már világosan kitűnik 
a nemzet mint potenciális jövőbeni társadalomszervező erő jellegének ket-
tőssége: fókusza a politikai/hatalmi stabilitás és a társadalmi kohézió között 
oszlik meg. Peter Alter a nacionalizmus kifejezést Herdertől eredezteti, aki 
ezt 1774-ben használta először (ALTER 1994). 

A nemzetfogalom közjogi térnyerésének egyik első gyakorlati megnyil-
vánulásaként értelmezhető az az Elzász‒Lotharingia poroszok általi elcsa-
tolása nyomán kialakult, francia és német történészek között zajló polémia, 
melynek során mindkét fél képviselői történelmi érvekkel próbálták meg 
alátámasztani, illetve megkérdőjelezni a vegyes etnikumú terület elcsato-
lásának jogosságát. Álláspontjuk abból a szempontból különbözött, hogy 
a terület államjogi státuszát egyik részről szubjektív, másik részről pedig 
objektív identitáselemekkel igyekeztek alátámasztani: míg a francia törté-
nészek főként a közös történelmi múlt, illetve az elképzelt közös jövőbe 
vetett hit által jellemzett, szubjektív együvé tartozás érzésének a fontos-
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sága mellett érveltek (KÁNTOR 2007), addig a német történészek sokkal 
inkább olyan objektív tények primátusát hangsúlyozták, mint a faji és a val-
lási hovatartozás, a földrajzi-regionális identitás, illetve a dinasztikus kö-
tődés. Összefoglalva, a francia oldalon „az univerzális érvényű civilizáció, 
a felvilágosult racionalizmus, az egységes állam és a jogegyenlőség áll, a 
német oldalon a sajátos nemzeti kultúra, az irracionális politikai roman-
tika és az etnikai öntudat” (TEVESZ 2015: 7). A vitában felsorakoztatott 
érvek mentén igen látványosan kibontakozott a francia és a német nem-
zetszemléletbeli különbözőség ‒ a nemzet két pólusának valamelyike felé 
történő eltolódás ‒, melynek okai mindenek előtt az érintett államok eltérő 
történelmi fejlődésével és az ebből következő eltérő politikai helyzetével 
magyarázhatóak. Noha a 18-19. századi nemzetfejlődés során kétségtelenül 
fennállt a két pólus közötti egyensúly fenntartására formált igény ‒ ahogyan 
azt J. S. Millnek a képviseleti kormányzásról (MILL 2005) írott, a nemzet 
(pontosabban, a nemzetiségek) tematikáját csak marginálisan érintő köny-
vének egyik fejezetében is láthatjuk, melyben a nyelvi-vallási szempontok 
és közjogi viszonyok egyenértékű szerepét hangsúlyozza a nemzetépítés 
szemontjából, kimondva, hogy „azonban e körülmények közül egyik sem 
múlhatatlanul szükséges, vagy egymagában elegendő” ‒, a politikai, illetve 
a kulturális szempontok irányába történő eltolódás, és azok túlhangsúlyozá-
sa mégis a 20. századi nacionalizmus-diskurzus igen markáns, meghatározó 
elemévé vált, alapul szolgálva egy évtizedeken át makacsul fennálló, dicho-
tóm szemléletnek. 

A nemzet mint közjogi fogalom megjelenése a 19. századhoz köthető, 
noha ‒ miképpen láthattuk ‒ a nemzeti gondolat már egy évszázaddal koráb-
ban is jelen volt a politikában és a köztudatban, ám akkor még nem tartozott 
a társadalmi intézményesülés princípiumai közé: azok a társadalmak sokkal 
inkább a dinasztikus elv, a vallási hovatartozás, illetve a rendi-jogi státusz, 
semmint nemzeti elvek mentén szerveződtek (KÁNTOR 2004). 

A nemzet mint társadalmi-politikai szerveződési elv térnyerése jelentős 
strukturális változásokat vont maga után: a korábbi függőleges rendi tagolt-
ságot ugyanis egy újfajta horizontális, területi tagoltság váltotta fel. Ezt az 
átalakulást legtalálóbban Finsen tortapéldája szemlélteti, melynek értelmé-
ben a szerző az európai társadalmakat egy sok, egymástól jól elkülönülő, 
lapokból álló tortaként ábrázolja, melynek krém- és laprétegei az egymástól 
élesen elkülönülő társadalmi osztályokat jelképezik, melyek horizontálisan, 
vagyis országhatárokon túlmenően egész Európában egységesek (FINSEN 
2001). A kontinens ezen, kora újkori rétegelt kultúráját alapjaiban változ-
tatta meg az újfajta szerveződési erőként fellépő nemzeti elv, amely immár 
bizonyos, állam- vagy kultúrhatárokon belül egységesen érvényre jutó ho-
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mogén politikai és szemléleti kultúra megjelenését vonta maga után. A 19. 
század Európa-szerte nagyrészt a közösségi nyelvhasználatok, szimbólu-
mok, valóságértelmezések, tradíciók és értékvilágok nemzeti szintű össze-
hangolásáról szólt. Adott társadalmi-politikai körülmények függvényében a 
nemzetépítő erők jellemzően a két lehetséges pólus ‒ az államjogi, illetve a 
kulturális – valamelyikében próbálták megragadni születő nemzetük elsőd-
leges konstitutív faktumát, az egyik vagy másik pólus valamely történelmi-
leg adott aspektusára helyezve a fő hangsúlyt. Ez a szemléletbeli kettősség 
nagy mértékben rányomta bélyegét a 20. század során kialakuló tudományos 
diskurzusra. Friedrich Meinecke (MEINECKE 1970), Hans Kohn (KOHN 
1994), John Plamenatz (PLAMENATZ 1973) ‒ hogy csak néhányat em-
lítsünk a nacionalizmuskutatás nagy nevei közül – terminológiai különb-
ségeket felmutató, ám lényegüket tekintve ugyanazon az alapgondolaton 
nyugvó nemzettipológiákat használtak: munkáikban politikai és kulturális, 
nyugati és keleti, illetve polgári és etnikai nemzeteket különböztettek meg. 
Míg a kulturális nemzet egy adott identitásérzés kifejeződése, valamiféle 
organikus természeti rend megnyilvánulása, addig a politikai nemzet egy 
állampolgárságon és alkotmányjogi viszonyokon alapuló, racionális dönté-
sek nyomán, önként vállalt politikai konstrukció, melynek koncepcióját a 
felvilágosodás politikusai alkották meg. 

Míg a 19. század romantikus nézeteiből táplálkozó primordialista és 
nagyrészt perennialista szemlélet hívei kizárólag az etnikai magból kinö-
vő közösségeket tekintették nemzetnek ‒ ahogyan Connor fogalmaz: „A 
nemzetet tehát csoporttudattal rendelkező etnikai csoportok számára tartjuk 
fenn.” (CONNOR 2005: 234), és folyamatosan emlékeztettek az államnem-
zet fogalmának ebből fakadó téves és félrevezető használatára (CONNOR 
1998: 645) ‒, addig a modernista szerzők az etnikai elemeket csak afféle 
funkciótlan sallangnak, díszítőelemnek tekintették, a fő hangsúlyt pedig az 
államjogi keretekre helyezték. Bibó szerint egy közösség esetében nem a 
„magyar”, sokkal inkább a „nemzeti” jelző a hangsúlyos, hiszen szerinte 
bizonyos szempontból nézve magyarnak lenni semmivel sem érdekesebb, 
mint mondjuk lettnek vagy albánnak. Sőt, úgy véli, hogy az igazi magyar 
alkat megtestesítője nem a maga sajátos „népi-etnikai” miliőjében, ember-
telen körülmények között élő parasztság, hiszen egyáltalán nem az a lényeg, 
hogy egy nép honnan eredezteti magát, vagy milyen sajátos faji tulajdonsá-
gokkal különbözteti meg magát másoktól: Bibó szerint az alkat elsősorban 
a politikában mutatkozik meg, és csak akkor válik igazán láthatóvá, ha „ki-
szabadítjuk” népi-etnikai fogságából (FEKETE 2007: 74).

A primordialista irányzat jelentősebb képviselői – a teljesség igénye 
nélkül: Van den Berghe, Geertz, Armstrong – a nemzetre mint a múltban 
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gyökerező, organikus, természetes egységre tekintettek, leginkább egy ki-
terjesztett, időn és téren átívelő szoros családi kötelékhez hasonlítva azt. 
A perennializmus követői hasonlóképpen az etnikai közösségek és a mo-
dern nemzetek között fennálló történeti folytonosságot hangsúlyozták, ám 
hasonlósága ellenére a két irányzatot semmiképpen sem szabad összemos-
ni, hiszen míg egyes perennialisták vallják a nemzet primordialista koncep-
cióját, mások egyáltalán nem. A perennializmus csupán a nemzetek (vagy 
legalábbis némelyek) létezésének ősiségét vallja, függetlenül azok „szer-
ves” vagy „szervetlen” jellegétől. Nem föltétlenül tekintik tehát a nemze-
teket természtesnek, organikusnak vagy primordiálisnak, és nem tagadják 
kötelezően annak megkonstruált mivoltát (SMITH 2001). Inkább arról van 
szó, hogy a perennialista irányzat a nemzet magjának tekintett etnikai tarta-
lom hosszú idő óta tartó létezését hangsúlyozza, nem vitatva annak formál-
hatóságát, miközben ezzel párhuzamosan viszont az elit, az állami szféra és 
a modernitás nemzetalakító szerepének viszonylag kevés figyelmet szentel 
vizsgálódásai során. A perennialista iskola jeles képviselője, Walker Connor 
úgy véli, a szóban forgó etnikai közösségek akkortól számítanak nemzet-
nek, amikor kialakul önazonosság-tudatuk és bejelentik igényüket a nemzeti 
önrendelkezésre (TEVESZ 2015: 37). Vagyis, a nemzetté válás az etnikai 
közösség folyamatos változásának, alakulásának egy bizonyos állomása, 
mely szervesen kapcsolódó, logikus és törvényszerű következménye a kö-
zösség korábbi, tisztán etnikai közösségi létformájának.

Az 1960-as évektől kezdve mindinkább teret hódító, paradigmaváltó mo-
dernista-instrumentalista elméletek véglegesen leszámoltak a nemzet esz-
szenciális jellegét valló primordiális és perennialista nézetekkel, és a nemzet 
modern korban történt megkonstruáltságát hangsúlyozták. Ennek értelmében 
a nemzet valamely lineáris gazdasági-társadalmi folyamat (kormánypoliti-
kák, nyelvi interakciók, kereskedelmi bővülések, ipari fejlődés stb.) mellék-
termékeként jött létre, melynek társadalmi beágyazottságát az a legitimációs 
és értékválság teremtette meg, mely a természettudományok térnyerése nyo-
mán egyre inkább háttérbe szoruló, korábban általános és örök érvényűnek 
tekintett keresztény morális értékrend és az abszolutista birodalmi-rendi vi-
szonyok meggyengülése folytán alakult ki a 18-19. században. A gazdasá-
gi-társadalmi körülmények hatására formálódó modern nemzet tökéletesen 
betöltötte mindazokat a hiányzó, részben (kohéziós és orientációs) társadal-
mi, részben pedig normatív (politikai) funkciókat, melyek szükségesek voltak 
egy új vonatkozási rendszer létrehozásához és általa a megrendült társadalmi 
egység és lojalitás helyreállításához. A párhuzamosan, egymással szoros in-
terakcióban zajló 18. századi társadalmi-gazdasági-politikai változások sűrű 
és szövevényes hálózatában minden kutató más-más esemény primátusát 
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hangoztatta a nemzeti eszme térnyerése kapcsán: Gellner az iparosodással 
magyarázta (GELLNER 2004), Hobsbawm a tőkepiacok kialakulásában lát-
ta annak elsődleges kiváltó okát, Anderson a nyomdakapitalizmus elterjedé-
séből (ANDERSON 2006), mások viszont az állam mőködőképességéből 
és a politikai lojalitás szükségéből indultak ki (Mann, Breully, Hutchinson, 
Brenner). Egyes kutatók azonban azt vallják, hogy bár a nemzeti eszme a 18-
19. századhoz köthető, születése, de legalábbis keretfeltételeinek létrejötte 
lényegesen korábbra tehető. Így például Bibó István strukturális összefüg-
gést vél fölfedezni a középkori rendi állam és a modernkori demokráciák 
között: felfogásában a nemzeti eszme nem a francia forradalom szüleménye, 
sokkal inkább azokból a protonacionális elemekből nőtte ki magát, melyek 
már a 15. századra kialakultak (a közigazgatási és politikai intézményrend-
szer központosítása, illetve a közös hivatali nyelv bevezetése, a közösségi 
összetartozás tudata, az idegen uralom elutasítása) (BIBÓ 1986: 229). 

Noha a modernisták tagadták a nemzetek etnikai eredetét ‒ „Ahogyan 
Gellner mondaná, a nemzeteknek nincsenek az ősidőkkel összekötő köl-
dökzsinórjaik” (HUTCHINSON 2004: 333) ‒, a közös, lehetőség szerint 
homogén, nemzeti kultúra társadalomban betöltött kohéziós szerepét nem 
becsülték alá, sőt egyes modernista szerzők egyenesen a társas-lélektani 
szempontok mentén vélik felfedezni a nemzet kibontakozását: Anderson 
szerint a politikai szuverenitás határaihoz igazodó anyanyelvi kultúra, Gre-
enfeld szerint a premodern kötelékek fellazulása nyomán kialakult anómia 
tette szükségessé a kezdetben csak a nemességre vonatkozó nemzeti identi-
táskeretek államhatáron belüli szemantikai kiterjesztését, ami természetesen 
mind a kultúrára, mind a politikára egyaránt hatással volt.

A primordializmus és a modernizmus között bizonyos értelemben köz-
vetítői szerepet is betöltő – ugyanakkor velük szemben éles kritikát is meg-
fogalmazó – etnoszimbolista iskola nem kérdőjelezi meg ugyan a modern 
kor hajnalán végbemenő társadalmi-gazdasági változások nemzetépítésben 
betöltött szerepét, de óva int annak túlértékelésétől. Hutchinson szerint hiba 
a modernizációs folyamatokat és azok hatásmechanizmusait egységes, ösz-
szehangolt folyamatként kezelni: „Ezen interpretációk egyik tévedése az 
úgynevezett modernizációs folyamat túlzottan koherens értelmezésében jel-
ölhető meg. (…) Vissza kell utasítanunk a társadalmak ilyenszerű egységes 
modelljeit: a történelem során a népességek egymást átfedő és versenyben 
levő, különböző kötődésekkel és intézményekkel rendelkező, illetve eltérő 
ütemben, előreláthatatlan módokon fejlődő, politikai, katonai, gazdasági 
erők és ideológiai tényezők szövevényében élnek” (HUTCHINSON 2004: 
333). Ám erősen vitatja azt, hogy ezek hatására a nemzetek úgymond a sem-
miből jöttek volna létre. Állításuk legszemléletesebb alátámasztása Afrika 
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és Ázsia példája: „Az afrikai és ázsiai dekolonizálást követően kialakult a 
meggyőződés, hogy lehet új államokat építeni a semmiből, s ehhez elég lét-
rehozni a polgári társadalmat – vagy másként fogalmazva: kijelölni az utat, 
amely a törzsi társadalomból átvezet a polgári társadalomba. A francia és 
brit (és kisebb mértékben a portugál és belga) gyarmatosítók által kialakí-
tott közigazgatási egységekből új nemzeteknek kellett volna megszületniük, 
anélkül, hogy ennek bármilyen előzménye lett volna az ott élők között. Ezek 
a törekvések igen gyakran háborúba és népirtásba torkolltak. Szomália, 
Etiópia, Ruanda, Libéria, Sierra Leone és sok más többnemzetiségű állam 
társadalmának szétrombolása, majd törzsi társadalmuk átalakítása katonai 
irányítású társadalommá – miközben egyúttal a fegyvercsempészek legfon-
tosabb célállomásává váltak –, egyenes következménye volt ennek az eről-
tetett nemzetépítésnek, amely ritkán vette figyelembe az ott élők akaratát és 
kötelékeit” (CONVERSI 1998).  Elméletük legfontosabb pillérét a nemzet 
alapját képező etnikai mag jelenti, melynek nyomán ‒ eltérő időpontokban, 
egyes esetekben már akár az ó- vagy középkorban ‒ megindult a nemzetfej-
lődés, melynek mikéntje nagy mértékben függött ezen etnikai bázis méreté-
től, elhelyezkedésétől és tartósságától (SMITH 2004: 213). A nemzet magját 
képező etnikai közösség jellemzői, hogy tagjai saját névvel rendelkeznek, 
származásukat közös eredetmítosszal magyarázzák, saját, körülhatárolt te-
rületet birtokolnak, közös kultúra és történelmi emlékek kötik össze őket, 
és részben ezekre épülő szolidaritásérzés mutatkozik a csoporttagok között. 
Ezen jellemzők némelyike ‒ de akár mindegyike ‒ már a korábbi, nemzetek 
előtti időkben is fennállhatott anélkül, hogy bármiféle közéleti (társadalmi, 
politikai) relevanciával bírtak volna: ilyenfajta jelentőséggel csak a modern-
kor új államalakulatai, a nemzetállamok ruházták fel őket. 

A nemzeti jelleg két pólusának szembeállítása, azok bizonyos aspek-
tusainak túlhangsúlyozása a tudományos vizsgálódások terén téves követ-
keztetések egész láncolatát indította el. Az elsősorban Meinecke, Kohn és 
Plamenatz által képviselt tipológia elfogulatlan, objektív szempontok he-
lyett sok esetben súlyos normatív előfeltevéseken nyugodtak: jellemzően 
a „helyes” és „jó” politikai nemzet állt szemben a „helytelen”, a „rossz” 
kulturális nemzettel (KÁNTOR 2007: 87). A politikai/kultruális dichotó-
miát az elfogult minősítésen túl további kritika illeti amiatt, hogy egymás-
tól merőben eltérő jelenségeket vett egy kalap alá. Nem hasonlítható össze 
ugyanis a német és az olasz nemzetek nacionalizmusa más, szintén etnikai 
alapú kelet-európai kultúrnemzetekével, hiszen míg az előbbiek esetében 
egy már meglévő kultúrális hasonlóságra alapozva jött létre a területi egy-
ség, addig az utóbbi népek esetében ez éppen fordítva történt: a létrejött 
területi egység hozta létre az egységes magaskultúrát (amiként az a szlovák, 
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román és más esetekben történt). A lengyel és a magyar nemzetfejlődés is 
kilóg némiképp ebből az erőltetett kultúrnemzeti összképből, ugyanis e két 
országban – szomszédaikhoz képest – viszonylag hamar kialakult a nemzeti 
tudat, melynek kizárólagos hordozója a nemesség volt (szemben a kirekesz-
tett paraszti réteggel, melyet nem tekintettek a nemzeti közösség részének), 
és a nemesség által megfogalmazott nemzeti követeléseknek birodalmi ke-
reteken belül kisebb-nagyobb mértékben érvényt is tudtak szerezni. Fontos, 
hogy az 1848/49-es magyar szabadságharc által megfogalmazott elsődleges 
nemzeti cél és követelés nem etnikai jellegű volt, tehát nem a környező né-
pektől – legfőképpen az osztrákoktól – való kulturális elkülönülésre irányult 
elsősorban, hanem a politikai szuverenitás elérésére, ami világosan kivehető 
a forradalmárok által megfogalmazott tizenkét pontból, melyek legfonto-
sabbjai (szabadság, egyenlőség, testvériség) egybeesnek a francia forrada-
lom célkitűzéseivel. A magyarokkal és a lengyelekkel szemben a többi keleti 
nép zöme a történelem folyamán nem rendelkezett korábban önálló politi-
kummal (DIECKHOFF 2004: 8, 9, 17). Felróható továbbá a politikai nem-
zet – etnikai nemzet dichotómiának az is, hogy túloz, amikor egységesként 
szemlélteti az egyes politikai kultúrákat, noha azok valójában meglehetősen 
vegyes képet mutattak. Renan például nem azt állította, hogy a nemzethez 
való tartozás csak és kizárólag politikai döntés kérdése volna: elismerte, 
hogy egy bizonyos közös történelmi alap megléte (hosszas együttélésből 
fakadó közös hagyomány és történelmi múlt, együtt kivívott dicsőség vagy 
elszenvedett vereség) mindenképpen szükséges az összetartozás érzésének 
kialakulásához, hiszen a pusztán alkotmányjogi szerződéseken és konvenci-
ókon nyugvó procedurális gyakorlat semmiképpen sem volna képes a hosz-
szútávú társadalmi kohézió megteremtésére. Emellett a német tudományos-
ság tagoltságához sem férhet kétség: Kant individualizmusa és világpolgári 
eszménye, Hegel porosz államközpontúsága, Müller konzervativizmusa és 
Herder hagyományközösségi koncepciója a társadalmi szerveződés más-
más princípiumát helyezte előtérbe (TEVESZ 2015: 59). A politikai élet, 
Hegel és követőinek filozófiája kifejezetten nagy figyelmet szentelt az ál-
lam nemzetépítő és politikaformáló funkciójának (DIECKHOFF 2004: 11), 
Theodor Mommsen történész pedig kimondottan a liberális nemzetfogalom 
érdekében szállt síkra, melynek meglátása szerint egyetlen alapja lehet: az 
állampolgárság (HOFFMANN 2005: 79). Összességében tehát elmondható, 
hogy bár a területiség és a kultúra egyaránt a nemzetépítés alapját képezi, a 
19. század során nem találkozhatunk olyan nézetrendszerrel, amely a nem-
zetet vegytisztán egyik vagy másik értelemben definiálta volna.

A nemzetnek tehát nem létezik patikai pontosságú receptúrája, mely 
gondosan előírná, mely összetevőket milyen arányban szükséges vegyíte-
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ni ahhoz, hogy végeredményül egy demokratikus elvek szerint működő, 
azaz tagjainak szabadságot és egyenlőséget garantáló, inkluzív, koherens 
modern kori nemzetet kapjuk. Fejlődésük során esetenként rendkívül eltérő 
tényezők és szempontok játszottak szerepet abban, ahogyan és amikor egy-
egy nemzet létrejött. 

A 20. század első feléig a társadalomtudományok központi kérdése a 
szubsztanciálisan létezőnek tekintett nemzet egységes, univerzális érvé-
nyességgel bíró definíció által történő meghatározása volt. A 20. század 
második felének paradigmaváltásai és a posztmodern szemlélet viszont erő-
sen kérdésessé teszi ennek szükségességét. Hiszen, Kántor Zoltán szavaival 
élve „a társadalmi, politikai folyamatok megértéséhez nem jutnánk köze-
lebb, ha netán tudományos pontossággal meg tudnánk határozni, hogy mi a 
nemzet, vagy ha egyértelmű, precíz tipológiát állíthatnánk fel” (KÁNTOR 
2007: 81). Korunk jeles szociológusa, Brubaker is arra buzdít, tűpontos 
meghatározások helyett kutatásunk fókuszáljon inkább a nemzet gyakorlati 
működésére és megnyilvánulásaira: hogyan intézményesül egy társadalom 
adott nemzetkoncepció nyomán, milyen kognitív keretet biztosít a nemzet a 
társadalmi-politikai folyamatok számára, és milyen osztályozási sémaként 
funkcionál (BRUBAKER 2004: 390)? 

Lényeges változás, hogy Brubaker immár nem entitásként, hanem tulaj-
donságként, vagyis nem ténylegesen létező csoportként, hanem nemzeti mi-
voltként ragadja meg a jelenség lényegét. „Amikor a nemzeti dimenzióról 
mint eseményről beszélek, egy kettős ellentétpárra szeretném felhívni a figyel-
met. Az első ellentétpárt a nemzet mint entitás, illetve a nemzeti mivolt, mint 
a csoportok változó tulajdonsága, valamint az képezi, amit Margaret Som-
mers nemrégiben »viszonyhelyzetnek« nevezett el. A második ellentétpárt pe-
dig az alkotja, hogy a nemzeti mivoltról és a nemzeti dimenzióról mint olyan 
valamiről gondolkodunk, ami fejlődik, vagy ami megtörténik” (BRUBAKER 
2004: 392). A fejlődésről, a nemzeti dimenzió hosszan érlelt létrejöttéről ter-
jedelmes irodalom áll rendelkezésre: Gellner, Smith, Hobsbawm, Anderson 
és mások munkái nyomán feltárul előttünk mindazon körülmények komplex 
interakciója, melyek a nemzeti dimenzió formálódásához valamilyen módon 
hozzájárultak. A nemzetet mint eseményt vagy az egyes esetleges esemé-
nyek identitásformáló, nemzetfogalomra gyakorolt pillanatnyi hatásmecha-
nizmusát azonban ezidáig nem vizsgálták részletekbe menően, noha a 20. 
század transzformatív eseményei, háborúi, a kommunista rendszer bukása és 
az annak nyomán széthulló szovjet és jugoszláv föderációk, a kelet-európai 
rendszerváltás ezt indokolttá tenné. A kialakult helyzetek ugyanis olyan új 
narratív és percepciós kereteket hoztak létre, melyeken belül erősödhet vagy 
gyöngülhet a nemzeti érzés, de akár teljesen át is alakulhat. 
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A történelem során a nemzet minden értelmében, jelentésében a csopor-
tosítás eszközeként szolgált: alkalmazták céhekre, testületekre, a középkori 
egyetemek egységeire, a feudális társadalom rendjeire, polgárok csoportjaira 
és más, láthatóan a közös kultúra és történelem alapján szerveződő csopor-
tokra is (HOBSBAWM 1990). Ilyen szempontból tehát egyfajta kontinuitás 
tapasztalható a premodern kori vallási/szakmai csoportelkülönülések és az 
új, állampolgári/kulturális kötődések között, melyek továbbviszik a kossel-
lecki értelemben vett „mi” versus „ők” csoportdefiníciókat, önmaguk valaki 
mással szemben való meghatározását. Rendkívül fontos a különböző nem-
zetértelmezések közötti különbségtétel, és azok kontextusának megfelelő 
használata, az anakronizmusok és a tartalmi félreértések elkerülése érdeké-
ben. „Először is, azt kell megvizsgálnia, hogy az adott kontextusban melyik 
nemzetértelmezés a megfelelő, ahelyett, hogy egy modern értelmet erőltetné 
a középkori valóságra, a nemzet francia értelmezését a kenyai helyzetre, 
vagy a 19. századi értelmezést napjaink változó valóságára” (VERDERY 
2004: 381). A nemzet fogalmának jelentéstartalma ugyanis még többé-ke-
vésbé azonos kultúrkörökön belül is mutathat bizonyos eltéréseket, aminek 
következtétben problémássá válhat a denotatív jelentések közvetítése az 
egyes nyelvek között, anélkül, hogy a társadalmi tapasztalatok konnotáci-
ói el ne torzítanák az analitikai, elméleti szempontokat (MADARAS 2012: 
318). Ilyen módon például a jellegzetesen nyugat-európai konstruktivista 
nyelvhasználat nem alkalmas a kelet-európai etnicitás és nacionalizmus 
elemzésére és vice versa. További fontos tényező a saját közösségének tár-
sadalmi beágyazottságú történeti narratíváiban gondolkodó kutató, hiszen 
„tárgyuk és saját szakmai világlátásuk történetiségének ismeretében megle-
pő lenne, ha a történészek nem felelnének meg annak az általános tudomá-
nyos mintának, amely szerint közeli kapcsolat van aközött, ahogy a tudósok 
a nacionalizmust értékelik, illetve saját és közösségük élethelyzete között; 
ebből következnek azok a különbségek, amelyek abban nyilvánulnak meg, 
hogy a történészek egyes nemzedékei és csoportjai milyen alapjelentéssel 
ruházzák fel a nacionalizmus és a nemzet fogalmait” (SMITH 2000: 23).

A személyek, a financiális tőke, az áruk és információk államok és föld-
részek közötti gyors és viszonylag akadálytalan áramlása, a globális szintű 
problémák felmerülése (klímaváltozás, migrációs helyzet, atomfegyverkezés 
stb.) egyre inkább megkérdőjelezik az önkényesen meghúzott nemzetállami 
határok, sőt, maga a nemzetállami forma létjogosultságát. Kérdés, hogy a 
behatárolt nemzetállamnak milyen szerep jut majd a jövő nemzetközi poli-
tikai és gazdasági színterén, és ennek milyen következményei lesznek a nem-
zet mint jelkép legitimációs jelentőségére nézve. Míg Hobsbawm úgy véli, 
a nemzet valójában a megszűnés küszöbén áll (HOBSBAWM, RANGER 
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2000), Verdery szerint sokkal valószínűbb, hogy a nemzet fogalma korábbi – 
szemantikai – átalakulásaihoz hasonlóan újfent megváltoztatja a jelöletét, és 
a társadalmi szféra olyan új diskurzusaira terjeszti ki jelentését, mint mondjuk 
az arab nemzet vagy a homoszexuálisok nemzete (VERDERY 2004: 386).  

A nemzet intézménye a 21. században folyamatos kétoldali támadásnak 
van kitéve: egyrészt a globalizálódó világ kozmopolita szellemiségével 
szemben kényszerül felvenni a versenyt, és létjogosultságát permanensen 
bizonyítani, másrészt viszont a világszerte, de különösen Európában egyre 
markánsabban megfogalmazódó, maguknak különböző fokú függetlenséget 
(autonómiát, állami szuverenitást) követelő – jellemzően regionális – nacio-
nalista mozgalmakkal szemben kényszerül világosan deklarálni nemzet(ál-
lam)i értékeit és létformájának előnyeit. Fennmaradásának záloga kétség-
telenül az új helyzetekhez való alkalmazkodási képességében rejlik, mely 
a jövőben akár teljesen új jelentéstartalmak felvételének, akár a meglévők 
részleges szerkezeti átalakulásának formájában is megnyilvánulhat. 
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The History of Thinking About Nation From the 18th Century to 
Nowadays

According to the present paradigm of nationalism, the nation has a very 
high concept of abstraction, and is – due to its abstract meaning content 
– difficult to define. The birth of a (state)nation in today's sense is in the 
18-19th century, but its development path shows a rather diverse pattern in 
Europe and around the world. Yet, in the discourse of the primordialist and 
partly perennial national views established at the beginning of the 20th cen-
tury, the nation appeared as a substantively existing, realistic dimension. The 
primary goal was to formulate a universal definition along the more general 
aspects. The paradigm change in the 1960s gave new dynamic to the re-
search of the nation: although it continued to appear as a real existing group, 
but was also seen as a social construct of the modernism. The dominant 
aspects of its constructed existence led to the formation of a very persistent 
political nation – a cultural nation dichotomous approach, which appeared 
in a slightly different color, but essentially identical in almost all contempo-
rary typologies. How these typologies have helped to better understand the 
essence of the nation is now highly controversial. The new paradigm shift in 
the eighties and nineties brought about a hundred and eighty degree change 
and at the same time meant shifting the meaning of the concept of nation to 
a higher abstraction level: the nation now appears as a group with physical 
extension, not in real dimensions, but as a practical classification category, 
form. The focus of his scientific inquiry is not on the nation's meaning, but 
on its practical functioning. 

The political nature of the nation is becoming more and more clear – as 
its practical relevance always stands out in political situations! – and its un-
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derstanding is based on practical status analysis, such as the national iden-
tity of a given state (is whether it intends to extend its political power to a 
nationally or culturally defined community), how it functions as a classifica-
tion class or as a mobilization force, and which current challenges question 
the legitimacy of thinking in terms of nation.

Keywords: nation, groupness, typology, contingent event, category

Istorija razmišljanja o naciji od 18. veka do danas

Prema sadašnjem istraživanju paradigme nacionalizma pojam nacije sa-
drži veoma visok stepen apstrakcije koji se zbog svog neuhvatljivog zna-
čenja teško ili čak nikako ne može jasno odrediti. Rađanje (države) nacije 
u današnjem smislu po vremenu nastanka može da se stavi u period 18-19 
veka, međutim, njen razvojni put i u Evropi i po svetu pokazuje veoma 
raznolike primere. Uprkos tome, u delom primordijalnom, a delom pereni-
jalnom diskursu pogleda na nacionalnost pojam naroda predstavlja jednu 
substancijalno postojeću vrstu grupe koja poseduje stvarne dimenzije, a čije 
istraživanje prvenstveno ima za cilj da se na osnovu što opštijih sistemskih 
aspekata formira definicija koja ima univerzalnu vrednost. Promena paradi-
gme tokom šezdestih godina prošlog veka dala je novi zamah istraživanju 
nacije: i dalje se smatrala postojećom organskom grupacijom, ali više se 
njeno poreklo nije izvodilo iz praistorijskih vremena, nego je putem naučne 
analize definisana kao društvena konstrukcija. Na osnovu dominantnih si-
stemskih aspekata formirao se dihotomni pojam političke nacije – kulturne 
nacije koji je tvrdokorno opstajao i koji je u pomalo različitim nijansama, 
ali u istom obliku bio prisutan u takoreći svakoj savremenoj tipologiji. Da-
nas se uveliko raspravlja o tome koliko su ove tipologije doprinele boljem 
razumevanju suštine naciona. 

Nova promena paradigme koja se desila tokom osamdesetih i devedese-
tih godina donela je sa sobom shvatanje koje se promenilo za sto osamdeset 
stepeni i ujedno je označilo premeštanje pojma nacije na još apstraktniji 
nivo: nacija se sada ne javlja kao grupacija koja postoji u stvarnim, fizički 
odredljivim dimenzijama, nego kao praktična kategorija podložna ocenji-
vanju i kao institucionalizovana forma. Fokus istraživanja nacije ne nalazi 
se više u pokušaju da se shvati njena suština, nego njeno praktično ispolja-
vanje. Sve jasnije se ocrtava politički karakter nacije – budući da se njena 
praktična relevantnost uvek manifestuje u političkim situacijama! – a nje-
nom razumevanju služe analize praktičnih situacija postavljanjem pitanja 
kako funkcionišu određene države koje na osnovu nacionalne koncepcije 
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određuju svoju nacionalnu politiku (tačnije rečeno, pokušavaju da svoju 
političku moć prošire na određenu zajednicu koju su zaokružili na osnovu 
državljanstva ili s aspekta kulture), kako funkcioniše nacija kao kategorija 
koja klasifikuje ili kao snaga koja mobiliše, tačnije rečeno, kakvi aktuelni 
izazovi dovode u pitanje opravdanost razmišljanja u okviru nacije. 

Ključne riječi: pojam nacije, grupacija, tipologija, događaj, kategorija
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ADAM BERENCZ ÉS LAPJÁNAK A  
DIE DONAUNAK NÁCIZMUS ELLENI HARCA

The fight of Adam Berencz and his weekly „Die Donau”  
against Nazism

Borba Adama Berenca i njegovog nedeljnika „Die Donau”  
protiv nacizma

A vajdasági németség körében komoly támogatottsága volt a nemzetiszocializmus-
nak, jelentős részük mégis elszánt harcot folytatott a nácizmus eszméje ellen. A vaj-
dasági német rezsimellenes tábor a katolikus egyház körül csoportosult, vezéralak-
juk és szószólójuk Adam Berencz apatini plébános lett. E harc írásos bizonyítéka 
Adam Berencz hetilapja, a Die Donau, amely 1935 és 1944 között jelent meg. Dol-
gozatunkban a kilenc megjelent évfolyam Berencz által írt vezércikkeit elemezzük.

Kulcsszavak: Adam Berencz, katolikus, nemzetszocialista, Kulturbund, nemzeti hova-
tartozás

A vajdasági németség második világháború utáni sorsával sokáig nem 
foglalkozott, nem foglalkozhatott senki. Szerencsére a kommunizmus, titoiz-
mus bukása változást hozott a történelemírásba is. Azóta a németség törté-
nelmét, kultúráját, gazdasági és politikai helyzetét ismert szerbiai kutatók 
tanulmányozták, többek között Branko Bešlin, Zoran Janjetović, Aleksadar 
Kasaš, Josip Mirnić, Zoran Žiletić, hogy csak az ismertebbeket említsük. 
Ma már a vajdasági németség kollektív nacifikációja nem téma. Habár kö-
rükben komoly támogatottsága volt a nemzetiszocializmusnak, jelentős ré-
szük elszánt harcot folytatott a nácizmus eszméje ellen. A vajdasági német 
rezsim ellenes tábor a katolikus egyház körül csoportosult, vezéralakjuk és 
szószólójuk Adam Berencz apatini plébános lett. Az utókor szerencséjére 
a katolikus németség elszánt náciellenes harcának van írásos bizonyítéka, 
Adam Berencz hetilapja, a Die Donau, amely 1935 és 1944 között jelent 
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meg.
Dolgozatunkban a kilenc évfolyam Berencz által írt vezércikkeit elemez-

zük. Analízisünket az anyag bősége miatt néhány témakörre szűkítettük, így 
számos tényt, argumentumot nincs lehetőségünk érinteni. A Die Donau ösz-
szes száma megtalálható a Kalocsai érsekség könyvtárában és a Vajdasági 
múzeumban, Újvidéken. Sajnos Apatinban, ahol máig féltve őrzik Adam 
Berencz emlékét, nincs meg a teljes kilenc évfolyam.

Mivel a Die Donau német nyelven jelent meg, az idézett cikkeket a szer-
ző fordította magyarra.

ADAM BERENCZ

Adam Berencz 1989. 09. 19-én született Apatinban. Teológiai tanul-
mányait Kalocsán végezte (1918‒1921). Kezdetben sok helyen szolgált 
a Bácskában: volt káplán Bácspalánkán (Bačka Palanka/Batschka Palan-
ka), Vekerlefalván (Nova Gajdobra/Wekerledorf), Bácskertesen (Kupusi-
na), Őrszálláson (Stanišić/Stanischitsch), Kerényben (Kljajićevo/Kernei) 
és 1933-ban Apatin volt áthelyezéseinek utolsó állomása, itt a Jézus szíve 
templom vikáriusává nevezte ki püspöke (helynökké, a megyéspüspök he-
lyettesévé). Adam Berencz híveit, főleg az ifjúságot, mindenáron el szeret-
te volna téríteni a nemzetiszocialista eszméktől. Berencz meggyőződéses 
náciellenes volt. Szerinte a nemzetiszocializmus, mint totalitárius rendszer, 
teljes kontroll alatt akarja tartani az embereket, aminek természetes folyo-
mánya, hogy meg akarja semmisíteni az egyházat. Nácizmus elleni harcá-
nak hármas jellege volt: antifasiszta, katolikus és Szent István-i (MIRNIĆ 
119). Prédikációiban rendszeresen kihangsúlyozta, hogy csak az lehet jó 
német, aki nem vallja a nemzetiszocialista eszméket. A nácikat csak egy 
pártnak tartotta a németországi pártok között és nem hagyta szó nélkül, 
hogy ez a kormányzó párt lábbal tiporta a Vatikánnal kötött konkordátum-
ban foglaltakat, megtagadva így a német katolikusok vallásgyakorláshoz 
való jogát. 

Amikor Magyarországot 1944. 03. 19-én elfoglalták a német csa-
patok, Adam Berenczet letartóztatta a Gestapo (1944. 05. 22-én este 
21.30-kor). Grőss József (1887–1960, pap, szombathelyi püspök, kalo-
csai érsek) közbenjárására kiengedték és megengedték, hogy a kalocsai 
érsekség területén telepedjen le, azzal a feltétellel, hogy visszavonul a 
közélettől. Josip Mirnić szerint Topolyára vitték Berenczet, és Grőss ér-
sek közbenjárására engedélyezték szabad távozását Kalocsára (MIRNIĆ 
292). Más forrás szerint letartóztatása után rögtön Zomborba vitték, de 
mivel a Gestapónak Zomborban nem volt börtöne, Berencz a magyar 
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csendőrség őrizetébe került, ahol egyetlen éjszakát töltött. Másnap dél-
után, május 23-án Grőss érsek saját autójával vitte Kalocsára, ahol halá-
láig élt (MERKEL 11).

Berencz, mint jó lelkipásztor, ismerte híveit. Tudta, hogy a bácskai né-
metség nyugodt, apolitikus, türelmes népcsoport, számára első helyen az 
anyagi biztonság és gyarapodás áll. Tisztában volt vele már a nácizmus ellen 
folytatott harca elején is, hogy ezt a népcsoportot nehéz megmozdítani és 
kiállásra buzdítani. Őszintén sajnálta a németségen belüli szakadást, amit 
az Újítók fellépése okozott (részletesen lásd 3. o.), de sokkal inkább elszo-
morították azok a jó szándékú német katolikusok, akik bár megmaradtak 
katolikusnak és nem értettek egyet a nemzetiszocialista eszmékkel, mégsem 
tettek semmit ezek terjedése ellen. Úsztak az árral és nem vettek tudomást 
az események alakulásáról. Erre a jelenségre Berencz a lapjában több ízben 
fölhívta a figyelmet és bátorságra buzdította a „megbúvókat”. 

Adam Berencz náciellenes harca sokkal nagyobb visszhangot kapott 
Európa-szerte, mint a németség köreiben. A háború utáni években, amikor 
a németség keményen vívódott náci múltjával, még akkor sem vállalta fel 
teljesen Berenczet és lapját. Ennek egyik oka minden bizonnyal az lehet, 
hogy Berencz és a katolikus vajdasági németség zöme magyarpárti volt és 
Magyarországot tartották hazájuknak. A legtöbb tudományos cikk, amely a 
német kisebbségek nácizmus elleni harcával foglalkozik, csak említi a plé-
bánost, de még az életrajzát vagy lapjának mottóját és célkitűzéseit sem 
ismertetik (Carl Bethke, Zoran Janjetović, Tilkovszky Lóránt). Vannak vi-
szont, akik náciellenes harcának bizonyos szegmentumát megemlítik, így 
például Carl Bethke azt emeli ki, hogy Adam Berencz és lapja a Waffen-SS-
be való kényszerbesorolás ellen emelte fel hangját több ízben (BETHKE 
2012: 173; MIRNIĆ 194). A kelet-európai németek kulturális és történelmi 
lexikona még csak meg sem említi.

DIE DONAU

Vajdaságban több katolikus német szervezet tevékenykedett a nemze-
tiszocialista eszmék elterjedésének megakadályozásáért. Ilyenek például: 
„Christusjugend”, „Marienbund” (Berencz alapította), „Katholische Gesel-
lenvereine” (Bácspalánkán pl. 600 tagot számlált), „Katholische Fischerve-
rein” (Apatinban több mint 600 tag), „Frauenbund”, „Bauernverein”, hogy 
csak a tömegesebbeket említsük. A katolikus sajtó viszont a harmincas évek 
közepéig fejletlen volt és teljesen apolitikus. Az egyházat a nemzetiszo-
cializmus terjedése kényszerítette sajtótevékenységének felélénkítésére 
(BEŠLIN 2001: 151). Német nyelven megjelenő katolikus lapok: Der Fami-
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lienfreund, Jugendruf (1934, 8000 példányban!), Christliches Volks blatt, 
Christliche Volkszeitung, Die Wacht, Volksbote, Katolisches Kirchenblatt, 
St. Raphaelsblatt stb.

1935-ben a nemzetiszocialista eszméket terjesztő lapok és szerveze-
tek a katolikus egyház ellen nyílt támadásba lendültek. Ebben az év-
ben ‒ miután az apatini bérmálkozást (1500 ifjú), a bérmálkozókat és a 
szertartás utáni ünnepi ebéd menüjét egy szatirikus cikkben kifiguráz-
ták ‒ kezdett Adam Berencz komolyan gondolkodni azon, hogy milyen 
eszközzel tudna a támadásokkal hatásosan szembeszállni és mi lenne a 
legalkalmasabb módszer a katolikus hívek nacifikációjának megakadá-
lyozására. Josef Sahl egy apatini gazdasági tematikájú lap tulajdonosa 
(1000 előfizetővel) eladta a lapját Dr. Jakob Egerth (1883‒1962) plébá-
nosnak. 1936-ban Adam Berencz veszi át Egerth helyét, mint lapkiadó 
és legaktívabb szerkesztő. Az események ilyen alakulásáról Michael 
Merkel számol be, aki a kezdetektől fogva Berencz munkatársa volt. 
1968-ban Németországban adta ki visszaemlékezéseit, azzal a céllal, 
hogy bizonyítsa, a németséget nem szabad kollektív bűnösnek nyilvání-
tani, mert nagy része a nácizmus ellen harcolt. Branko Bešlin, aki kutatta 
a német nyelvű írott médiát a Vajdaságban más adatokra talált. A lap első 
tulajdonosa és szerkesztője Anton Lotherer volt. Adam Berencz csak a 
lap egyik újságírója, mígnem 1936. 01. 18-án átveszi a szerkesztést és 
január 25-én megváltoztatja a Die Donau alcímét is. Az eredeti alcím: 
Wochenblatt für gesellschaftliche Politik und Volkswirtschaft [Szociál-
politikai és nemzetgazdasági hetilap]. 1936-től: Wochenblatt für das kat-
holische Deutschtum Jugoslawiens [A jugoszláviai katolikus németség 
hetilapja] (BEŠLIN 2001: 151). 

A lap mottója: „Treu zum Volk, zur angestammten Heimat und zum 
Staat, treu zum Väterglauben” [Hűség a nemzethez, a szülőföldhöz, az ál-
lamhoz és hűség apáink hitéhez]. A Die Donau katolikus hetilapként in-
dult, azonban a katolikus egyházon belüli történésekkel foglalkozott a leg-
kevésbé, inkább a politikai nézeteknek adott teret (BELI-GENC 423). Első 
száma 1935. 06. 22-én jelent meg Apatinban. Gótbetűkkel volt nyomtatva, 
8 oldalon. A hetilap megszűnéséig 6100 példányban jelent meg (MERKEL 
10). Meg kell jegyezni, hogy más források más lapszámot említenek, az 
ezres példányszám a legkevesebb (BELI-GENC 423).

Adam Berencznek és lapjának ellenfelei az úgynevezett Újítók moz-
galma volt. Ez a mozgalom a harmincas évek közepén alakult, amikor a 
vajdasági németek egy része, német pénzekből, heves propagandát indított 
a nemzetiszocializmus mellett. A propaganda és az Újítók mozgalmának 
vezetői fiatal német értelmiségiek voltak, (főleg bánáti németek, akik Né-
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metországban folytatták tanulmányaikat) Jakob Awenderrel (1898‒1975; 
1933‒1941 az Újítók mozgalmának vezetője) az élen. Az Újítók mozgalma 
az akkori báni vezetésnek (Svetislav Rajić) is feltűnt, aki külön veszélyes-
nek tartotta, hogy ezek a fiatalok náci kézfelemeléssel és „Heil Hitler”-rel 
köszöntik egymást, titkos gyűléseket tartanak, ahol a német rendszert istení-
tik, és örömüket fejezik ki afelett, hogy Hitler nemsokára elfoglalja Szlové-
niát és a Vajdaságot (KASAŠ 269).

HŰSÉG A HAZÁHOZ

Adam Berencz Magyarországot tartotta hazájának, azonban kategoriku-
san elutasította a magyar politikai nacionalizmust, amely ellentmondott a 
Szent István-i államfelépítésnek. A Szent István-i állam testesítette meg Be-
rencz élet-, nemzet- és államfelfogását. Szent István király hazáját, örökös 
híján, Szűz Máriának ajánlotta, így lett Magyarország Regnum Marianum, 
azaz Mária országa. Ezzel az istváni tettel Berencz garantálva látta az ál-
lam kereszténységhez való hűségét. Szent István fiához, Imréhez intézett 
intelmeiben (Intelmek) kihangsúlyozta a többnemzetiségű állam előnyeit és 
fenntarthatóságát, melyben Berencz a kisebbségek, így a németek jogait is 
biztosítottnak tudta. 

A nemzetiszocialista eszméket terjesztő vajdasági német lapok több íz-
ben foglalkoztak a vajdasági németséggel és azok szerepével a társadalom-
ban, amikor majd elérkezik Hitler végső győzelme és véget ér a háború. 
Berencz nem idézi ezeket a cikkeket, csak utal és reagál rájuk. 

„Mi lenne az itteni németségünk számára az ideális, minden megfontolt 
és nyugodtan gondolkozó német ember által kívánt megoldás? A németek a 
haza [Vaterland] teljes jogú fiai kell, hogy legyenek, akiknek biztosítva van-
nak a kulturális, gazdasági és politikai jogaik. A németek pedig hű odaadás-
sal magyar hazájuk rendelkezésére bocsátják szellemi és anyagi erejüket, 
hogy az ország többi polgárával együtt, kéz a kézben dolgozzanak Magyar-
ország szebb és boldogabb jövőjén” (Die Donau; 1941/43).

Berencz abból indult ki, hogy a németség a Vajdaságba történt betelepí-
tése óta, a magyar és német nép között nem volt viszály. A magyar állam a 
németség fejlődését semmiben nem akadályozta. Sajnálattal veszi azonban 
tudomásul, hogy az anyaországi németek és a vajdasági németek egy része 
a magyar államot nem tartja hazájának. Ismét ki kell hangsúlyoznunk, hogy 
Berencz a Szent István-i államberendezkedést tartja ideálisnak, annak ki-
sebbségekhez való hozzáállása és keresztény világszemlélete miatt. 

„A történelem minden kétséget kizáróan arra tanít minket, hogy ez a föld 
ezer éve magyar tulajdon. Csak egy analfabéta állíthat valami mást. Nem-
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régen kezdték meg az itteni német közösségek a megemlékezések soroza-
tát, amivel a 150 és 200 évvel ezelőtti idetelepítésükre emlékeznek gazdag 
programokkal. Ezzel maguk is bizonyítják, hogy elődeink 150‒200 évvel 
ezelőtt, itt a magyar földön, új otthonra leltek” (Die Donau; 1941/43). 

Berencz és a bácskai németség túlnyomó része őszintén ragaszkodott Ma-
gyarországhoz. El kell ismerni, ennek legfőbb oka, hogy a németség ezen 
a vidéken komolyan magyarosodott, amire a kutatók több magyarázatot is 
találtak. Legelterjedtebb az a vélemény, mely szerint a katolikus egyház ma-
gyarosította a németeket, mivel a papok magyar szemináriumokban tanul-
tak és mire végeztek, elfelejtették anyanyelvüket. Ugyanez a vád elhangzott 
Horvátországra vonatkozólag is, ahol a németség horvátosodott, szintén a 
katolikus egyház hatására (BETHKE 2015: 199). A magyarosodás azonban 
nem volt teljes. Mert bár a németség tökéletesen beszélt magyarul, magyar 
iskolába járatta a gyerekeit, magyar zenére mulatott és mindent megtett, hogy 
magyar nemesi címet tudjon magának vásárolni, soha nem tagadta meg né-
metségét. Magyar állampolgárnak, de német nemzetiségűnek vallotta magát.  

A trianoni békediktátum lesújtotta a bácskai németséget. Ezt a tényt nem 
csak Adam Berencz lapjából tudjuk. Egyes kutatók azt állítják, hogy a vaj-
dasági németség igazságtalanságként élte meg a Magyarországtól való el-
csatolást és örült Bácska 1941-es visszacsatolásának (KASAŠ 266). Más 
kutatók szerint viszont a magyar hadsereg bevonulásán Bácskába a német 
lakosság meglepődött, sőt csalódott. A német hadsereget várták, ezért Cser-
venkán (Crvenka, Tscherwenka), Hódságon (Odžaci, Hódschag), Apatinban 
és más helyeken is a német irodalom jelképeivel várták a magyar honvéde-
ket (MIRNIĆ 83). Ilyen esetet a Die Donau nem említ. 

A visszacsatolás első évfordulóján így kezdődik Adam Berencz vezér-
cikke: „Első évfordulója van annak, hogy szűkebb hazánk, a szép Bácska, 
23 évi erőszakos elcsatolás után visszatért az ezeréves magyar hazához” 
(Die Donau; 1942/15). Majd pár sorral később leírja, hogy ő és a hozzá 
hasonlóan gondolkozók, hogyan vélekednek Magyarországról németként:

„Mi németek vagyunk. Németként akarunk élni és meghalni, ezért nyíl-
tan és őszintén németnek valljuk magunkat. Szeretjük és ápoljuk német 
anyanyelvünket, értékeljük német népi szokásainkat, büszkék vagyunk a 
német kultúrára. Kiállunk kulturális, politikai és gazdasági jogainkért.

Katolikusok vagyunk. Bátran és rendületlenül kiállunk a keresztény vi-
lágszemlélet mellett. Készek vagyunk, minden rendelkezésünkre álló jog-
szerű eszközzel harcolni minden olyan kísérlet ellen, amely a német népet a 
kereszténység ellen akarja fordítani.

Magyar állampolgárok vagyunk. Őszinte hűséggel Magyarországot tart-
juk hazánknak. Ebben az országban, mint egyenjogú polgárok, otthon érez-
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zük magunk. Sohasem különülünk el, mint népcsoport, hogy az állammal 
idegenként folytassunk tárgyalásokat, hanem szerves egységként beépülünk 
az államapparátusba. Magyarország öröme a mi örömünk is, Magyarország 
nagysága a mi nagyságunk is, Magyarország hírneve a mi hírnevünk is, Ma-
gyarország gondjai a mi gondjaink is, Magyarország szenvedése a mi szen-
vedésünk is” (Die Donau; 1942/15).

A Die Donau első számában Adam Berencz hitet tesz a jugoszláv állam-
mal szembeni lojalitásáról is: „A Die Donau lojális akar lenni az államhoz és 
szeretne hozzájárulni az ország jólétéhez” (Die Donau; 1935/1).

HŰSÉG A NEMZETHEZ

Adam Berencz anyanyelve a német volt. Ragaszkodott németségéhez, a 
német kultúrához és a német kisebbségnek járó jogokhoz. Az Újítók moz-
galma kisajátította a „népi” fogalmat, és mindenkit, aki nem társult hozzá-
juk, a német nép árulójának és magyarónnak titulált, ami ellen Berencz több 
ízben is protestált. A Die Donau egyik számában kifejtette, hogy ő mit ért a 
népi fogalma alatt: 

„Az ősi nemzetet, népet tisztelni és szeretni – saját nemzetiséget becsben 
kell tartani, és őszinte örömet kell érezni afelett, hogy ennek a népnek a 
tagjai lehetünk. Törekedni kell arra és kívánni kell azt, hogy más nemzet is 
értékelje a mi nemzetünket.

Nyíltan és bátran vállalni kell a nemzethez való tartozást.
Őszintén és kitartóan dolgozni a nemzetért – ez akkor különösen fontos, 

amikor a nemzetünk valahol kisebbségben él. A munkára lehetőség nyílik 
a kultúra, a gazdaság és a politika terén. A nemzet fennmaradása érdekében 
mindenkinek időt kell áldoznia, mindenkinek a maga lehetőségei szerint.

A saját nemzetéért mindenkinek meg kell hoznia a szükséges áldoza-
tot. A nemzetiségi jogok kiharcolása nem megy mindenhol könnyen. Néha 
anyagi vagy erkölcsi áldozatra van szükség azok elérésére” (Die Donau; 
1938/17).

Külön kihangsúlyozta, hogy egy mozgalmat, egy politikai pártot vagy 
rezsimet sosem szabad a nemzettel, a német néppel azonosítani. Adam Be-
rencz tisztában volt a német nép mérhetetlen szorgalmával és a megszerzett 
vagyonhoz való ragaszkodásával. Elismerte, hogy egy nemzetiség alapvető 
igénye és megmaradásának feltétele a virágzó gazdaság, politikai független-
ség és a kulturális fejlettség. De minden alkalommal kihangsúlyozta, hogy 
a nép erkölcsi ereje a legfontosabb. Egy nép erkölcse pedig a nép tagjai er-
kölcsének a függvénye. A német nép ezer éve lépett a kereszténység útjára, 
amely segít a jó úton maradni.
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1936-ban így ír: „Mi hűségesen állunk a katolikus világszemlélet fund-
amentumán és így maradunk öntudatos és őszinte tagjai nemzetünknek!” 
(Die Donau; 1936/5)

Ugyanezen év nyarán a Die Donau végigkíséri azt az ünnepségsoroza-
tot, amelyet a német falvakban tartanak a németek betelepítésének 150. év-
fordulója alkalmából. A megemlékezések bevezetőjeként két megállapítást 
közöl le: 

„1. bennünket soha senki nem tarthat idegennek. Ezen a földön, ahol 
élünk, követeljük a teljes és csorbítatlan polgári jogainkat. (…) 2. A most 
ünneplő katolikus közösségek lakosai németek maradtak, annak ellenére, 
hogy katolikusok voltak és most is azok. Az elmúlt másfél évszázad egyér-
telmű bizonyítéka annak, hogy »katolikusnak lenni« és »németnek lenni« 
nem jelent ellentmondást” (Die Donau; 1936/31).

Folyamatosan visszatérő vád, ami a katolikus egyházat érte, hogy ma-
gyarosították a katolikus németséget. Berencz viszont több ízben katego-
rikusan visszautasítja a katolikus egyház elnemzetietlenítési törekvéseit. 
„Lapunkban a nemzetiségi jogok ellen soha egy betűt le nem írtunk, még 
ilyen gondolatunk sem volt. Ellenkezőleg, minden adandó alkalommal be-
bizonyítottuk, hogy németek vagyunk és németek akarunk maradni, amíg 
csak vér folyik az ereinkben” (Die Donau; 1939/24). „A mi lapunk a német 
nemzetünk érdekei ellen egy szótagot sem írt le soha. Mi csak a szabadsá-
gunkat védtük egy szellemi terrorral szemben, amely az össznémetség te-
kintélyének komolyan ártott és árt mind a mai napig” (Die Donau; 1941/1). 
Mivel azonban ugyanilyen egyértelműen kiállt a Szent István-i Magyaror-
szág visszaállítása mellett, a magyarosítás vádja mind a mai napig fennáll.

HŰSÉG A KATOLICIZMUSHOZ, MINT A NÁCIZMUS 
ELLENI HARC ARGUMENTUMA

A trianoni békeszerződésben (1920. 06. 04.) elismerték a nemzeti ki-
sebbségek jogait, így tudott a német kisebbség is különböző szervezeteket 
alakítani. Megalapították a Schwäbisch-Deutscher Kulturbundot, a német 
nyelvű napilapot a Das deutsche Volksblattot, a német pártot, Deutsche Par-
teit és valamivel később a Deutsche Schulstiftungot, amely a német iskolá-
kat és a német gyerekek iskoláztatását anyagilag fedezte. 

Adam Berencz maga is betagosodott a Kulturbundba, annak megalapí-
tása után. Életfelfogásával teljesen egybevágtak a Kulturbund célkitűzései: 
a németség kultúrájának megőrzése és ápolása, a német nyelv megőrzése, a 
német történelem ismertetése, kulturális és gazdasági téren folytatott felvi-
lágosító munka (JANJETOVIĆ 2000: 64). Komolyan kampányolt a német 
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párt mellett is. Mindez bizonyítja, hogy Berencz nemcsak prédikációban, de 
személyes kiállásával is mindent megtett a vajdasági németség kulturális, 
gazdasági és politikai jogainak kiharcolásáért. Akkor szállt szembe a német-
ség vezető rétegével, amikor azok kritikátlanul átvették a Német Birodalom 
náci politikáját, és terjeszteni kezdték azt a vajdasági németség körében is. 

Berencz figyelemmel kísérte a Bácskában megjelenő német lapokat, így 
időben és idézetekkel alátámasztva tudott szembeszállni a náci propagan-
da hazugságaival, valamint az őt vagy a katolikus egyházat ért vádakkal. 
Említsünk néhány példát: 1936 tavaszán a Batschkaer Zeitung (Apatin, 
1929‒1944) egyik írásában azt írta, „Aki Németországot szolgálja, az Istent 
szolgálja”. Ezt a kijelentést Berencz leközli, megjelölve, hogy honnan szár-
mazik, majd egy egész cikkel cáfolja, amelyből most csak egy bekezdést 
idézünk: „Németország és Isten két teljesen különböző fogalmak, amelye-
ket csak olyan ember keverhet össze, aki vagy szellemileg gyenge, vagy a 
beteges nacionalizmusából kifolyólag bálványt állított magának” (Die Do-
nau; 1936/8).

Jakob Krämer, az Újítók mozgalmának egyik vezéralakja, a Volksruf 
(Zrenjanin, 1934‒1942) hasábjain (1936. 11. 6.) az ifjúság nevelését tár-
gyalja és ezen belül 19 pontban kifejti, hogy milyennek nem szabad lennie a 
német ifjúságnak. Ez a 19 pont természetesen a katolikus egyházhoz hű ifjú-
ságot kritizálja. Berencz a Die Donauban három számon keresztül cáfolja 
Krämer cikkének állításait, kiállva a katolikus vallás és a katolikus nevelés 
mellet (Die Donau; 1936/46; 1936/47; 1936/48).

Adam Berencz a katolicizmusát ugyanolyan fontosnak tartotta, ha nem 
fontosabbnak, mint a nemzeti hovatartozását, ezért hangsúlyozza mindig, 
hogy ő katolikus német. Mint katolikus elítéli úgy a kommunizmust, mint a 
nacionalizmust: „Én úgy érzek és cselekszek, mint egy német és ezért nem 
választom sem a kommunizmust sem a nemzetszocializmust, teljes meggyő-
ződésemmel maradok a katolikus világszemlélet mellett, amely az emberi 
élet minden kérdésében, azon belül is a nemzeti hovatartozást érintőkben is, 
a legbiztosabb és az egyetlen megbízható tanácsadó” (Die Donau; 1936/45).

A LAPOT ÉS SZERKESZTŐJÉT ÉRT TÁMADÁSOK

A Die Donau első éveiben Berencz még nem részletezi a katolikus egy-
házat és az ő személyét ért támadásokat, bár gyakran utal rájuk. Ezt azzal 
lehet magyarázni, hogy Berencz a lapját tényleg a népe és a hívei szolgála-
tába akarta állítani. A helyzet akkor változott, amikor az Újítók mozgalma 
a katolikus egyházat és a katolikusokat azzal vádolta, hogy nem németek. 
Ekkor Berencz az újság lapjain jelenti be, hogy felveszi a harcot az Újítók-
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kal, így indokolva a lap szerkezetének változását: „Szinte naponta átéljük, 
ahogy a legkülönbözőbb jelszavakkal szembe akarják állítani a mi katolikus 
világszemléletünket, a mi legszentebb érzésünket, a vallásunkat a németsé-
günkkel; újra és újra meg kell tapasztalnunk, amint püspökeink és egyhá-
zunk autoritását és tekintélyét megpróbálják aláásni” (Die Donau; 1936/4).

A Volksruf több ízben a katolikus egyházzal szembeni, támadó hangvételű 
írást közölt. Berencz természetesen egyet sem hagyott válasz nélkül. Leg-
gyakoribb vád a katolikus papok politikába való beleszólása volt, és a katoli-
kus egyház németség elleni harca. Az Újítók szerint a katolikus papok, akiket 
ők csak frontnak neveztek, szabályos harcot folytatnak úgy a vajdasági, mint 
az anyaországi németség ellen, még a Kulturbundot is fel akarják oszlatni. 
Szerintük a papok kizárólag a templomok falai között taníthatnak, ott is csak 
hittételeket. Amint egy pap közéleti szerepet vállal, újságcikkeket ír vagy a 
templomon kívül nyilatkozni mer, azonnal politizálással vádolják. Berencz 
sokáig a Bibliából vett idézetekkel magyarázta a papok közéletben való rész-
vételét, majd a józan ész érvei következtek. Többször is leírta, hogy a krisz-
tusi tanítás az emberi élet minden területére vonatkozik, nem csak az Istennel 
való kapcsolatra. „A pap végtére is nem csak azért van, hogy a gyerekeket 
megkeresztelje, a halottakat meg eltemesse” (Die Donau; 1943/18). A pa-
pok ugyanolyan teljes jogú állampolgárok, mint bárki más, tehát ugyanolyan 
joguk van véleményt nyilvánítani, bármilyen témában, mint az Újítóknak. 
A papok egyetemet végzett, művelt emberek, tehát el tudják érni azt a szintet, 
mint az Újítók propagandistái vagy cikkírói, sőt (Die Donau;1 942/17). Ter-
mészetesen a támadások ezek után sem maradtak el, Berencz viszont kész, 
kidolgozott argumentumokat adott olvasóinak, akik a saját környezetükben 
hatásosabban tudták védelmükbe venni nézeteiket és egyházukat.

Berencz jó lelkipásztorként egyszerűen és mindenki számára érthető mó-
don hívja fel olvasói és hívei figyelmét a náci veszélyre. Rámutat, hogy 
többféle világlátás létezik, úgy, mint a liberális, anarchisztikus, kommunis-
ta stb., de a Harmadik Birodalomban kettő feszül egymásnak, méghozzá 
a nemzetiszocialisták által képviselt „új német világlátás” (neue deutsche 
Weltanschauung) és a keresztény. A nemzetiszocialisták által kidolgozott új 
világfölfogás legfőbb értéknek a vért és a fajt tartja (Die Donau; 1938/36). 
Berencz minden alkalommal szembe állítja a nemzetiszocialista elméleteket 
a katolikus tanítással, és elmagyarázza, miért elfogadhatatlanok azok a ke-
resztények számára. A Die Donau célját és feladatát is abban látja, hogy a 
katolikus világszemléletet a bácskai németség körében megvédje és a jövő 
számára megtartsa (Die Donau; 1938/53). 

1938-ban leírja a nácik egyházellenes támadásainak metodikáját. A nem-
zetiszocialisták elsődleges célja, Berencz szerint, az volt, hogy a keresztény-
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séget kiirtsa a németségből. Mivel a német lakosság ragaszkodott a keresz-
tény, többségében katolikus vallásához, így nehezen terjedt a hitleri új vallás. 
A Birodalomban ugyanis a kereszténység helyét elfoglalta a régi germán hit 
újjáélesztett változata, ami a birodalmi vezetők szerint sokkal jobban meg-
felelt a német nép lelkületének, mint a zsidó gyökerekkel rendelkező, Ró-
mából irányított katolicizmus. Rájátszottak a németek nacionalizmusára, 
folyamatosan hangoztatva, hogy a kereszténység nem felel meg a német 
fajnak (artfremd), mert ázsiai, orientális eredetű. A katolicizmus azt tanítja, 
hogy minden ember eredendő bűnnel jött a világra, ezért a Megváltóra volt 
szükség, aki az emberiséget ettől az eredendő bűntől és minden más bűntől 
megváltotta. Ezt a tanítást egy „rendes” német nem fogadhatja el, ugyanis a 
németeknek nincs eredendő bűnük, mivel ők öröklött nemesi vérrel szület-
nek („unser deutsches Volk ist nicht erbsündig, sondern erbadelig”). Marxis-
ta módszereket is alkalmaztak. A marxizmus azt hangoztatta, hogy a vallás 
mindenki magánügye, a nácizmus is „hagyta”, hogy mindenkiben kibonta-
kozzon a szent. A marxistákhoz hasonlóan először a vezetők mutattak jó pél-
dát és kiléptek a keresztény egyházakból, hogy az új német/germán vallás 
rítusait követhessék (1939-ig a Deutsches Volksblatt szerint Németország-
ban 52000-en léptek ki a katolikus egyházból). Ezek után, a marxizmushoz 
hasonlóan, a kereszténység képviselőinek lejáratása következett, amivel a 
hívek bizalmát ingatták meg. A katolikus egyházat, mint római férficsapatot 
(römischer Männerbund), a pápát, mint orvosságos bácsit (Medizinmann) 
csúfolták. Gyakori náci szlogenjeik ezek voltak: Te semmi vagy, a nép a 
minden! [„Du bist nichts, dein Volk ist alles!”], Az igazság az, ami a népnek 
használ! [„Recht ist, was dem Volke nützt!”], Mi nem vagyunk sem katoliku-
sok, sem protestánsok, mi egyszerűen németek vagyunk! [„Wir sind weder 
katholisch noch protestantisch, sondern einfach deutsch!”]. 

Napi- és hetilapjaik szinte minden számában valamilyen papi skandal-
lumról számoltak be, elérve azt, hogy idővel a hívek az újságoknak kezd-
tek hinni. Ez idő alatt természetesen folyamatosan csökkentették az egyház 
anyagi támogatását, ami azért lett jelentős érvágás, mert a háború előtt az 
egyháznak sok, lakosságot kiszolgáló intézménye volt (iskolák, óvodák, 
kórházak stb.), amelyek működtetése veszélybe került az anyagi támoga-
tások megszüntetésével. A katolikus újságokat és lapokat is teljesen ellehe-
tetlenítették. Az Újítók mozgalma mindezt a már említett, magyarón váddal 
is kiegészítette, azaz, hogy a német papok magyarosítják a német híveket. 
A hecclapok számtalan alkalommal viccelődtek a papok nőtlenségével, de 
olykor komoly vádként is elhangzott, hogy nem nősülnek és nincsenek gye-
rekeik, pedig az igazi germánok a nagycsalád hívei. Berencz a papok nőt-
lensége kapcsán először 1939-ben nyilatkozott, akkor is egy frappáns visz-
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szavágással. Levezette a katolikus papok nőtlenségének dogmatikai okait, 
majd ellentámadásba lendült. 

„Az egész világ tudja, hogy a Vezér és a Harmadik Birodalom kancel-
lárja, Adolf Hitler, bár már majdnem 50 éves, nőtlenül él. Mi felteszünk 
egy, Krämer (a papokat támadó cikk szerzője, sz. m.) állításaival kapcso-
latos, egyértelmű kérdést. Hitler is ki van zárva a tisztességes emberek kö-
zösségéből, aki szüzességi fogadalom nélkül nőtlen életet él? Krämer úr és 
elvtársai komolyan gondolják, hogy a Vezérben van annyi erkölcsi tartás 
és önmegtartóztatás, hogy egy szűzies és tiszta életet éljen, vagy inkább ki-
csapongónak tartják, aki nem akarja vállalni a családi élet nehézségeit, úgy, 
hogy közben erkölcsi szabályoktól mentes életet él. Ezek szerint ez után 
a sokgyerekes német anyák vissza kell, hogy utasítsák az érdemkeresztet 
Adolf Hitler kezéből, nehogy ezzel a tettükkel elismerjenek egy embert, aki 
kivonja magát az isteni, emberi és nemzeti kötelesség alól, azaz a nemzés 
kötelezettsége alól? Amennyiben Adolf Hitlernek joga van a világ szemé-
ben rendes embernek lenni, akkor ugyanilyen alapon a katolikus papnak is 
joga van erre. Amennyiben Adolf Hitler veszi magának a jogot, hogy nőtlen 
emberként a gyerekszaporulatról beszéljen, akkor legalább ugyanennyi joga 
van a katolikus papnak is, akinek az az isteni megbízatása, hogy az erkölcsi 
törvényeket tanítsa és hirdesse”  (Die Donau; 1939/8).

Pár hónappal később Berencz a felebaráti szeretetet magyarázta. Az a vád 
érte ugyanis a Die Donaut és annak szerkesztőségét, hogy nem tartják magu-
kat a krisztusi fő parancsolathoz, azaz a felebaráti szeretethez, mert aki ennyi 
viszályt szít egy népcsoporton belül, és ilyen hevesen támadja saját népének 
egyes tagjait, az nem tartja magát az erkölcsi törvényekhez. Mire Berencz: 

„A keresztény felebaráti szeretetnek két megnyilvánulási formája van. 
A jóakaratú emberek esetében ez az odafigyelésben, kedvességben, türel-
mes tanításban nyilvánul meg. Olyan egyénekkel szemben, akik rossz szán-
dékúak, és mindent becsmérelnek, ami másnak becses és szent, virgácsot 
kell alkalmazni, hogy amennyiben még van esély, jobb útra térítsük őket. 
(…) Ilyen teremtményekkel szemben nem lehet kedvesnek és odafigyelőnek 
lenni. Mert az ilyen viselkedést ők gyengeségnek és esetlenségnek vennék, 
kinevetnék és kicsúfolnák. Ilyenkor így hangzik a szeretet parancsa: »Oda-
csapni akkorát, hogy beleszédüljenek!« Talán akkor észhez térnek. Minden 
esetre annyit el lehet így érni, hogy az ilyen szellemileg szegény kiabálók-
nak elmenjen a kedvük attól, hogy szentségtörő kézzel érintsék német né-
pünk legszentebb javait” (Die Donau; 1939/13).

A náci rezsim erősödésével, Európa-szerte (a Bácskában is) egyre han-
gosabbak és bátrabbak lettek az Újítók. Megjelentek a falfirkák a nem újító-
tagok házain. Berencz plébániájának fala is céltábla lett egy éjjel, nagy piros 
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betűkkel ráírták: „Nemzetáruló! Le vele!” [Volksverräter! Nieder!] (Die Do-
nau; 1940/4). Újabb falfestésről 1944-ben érkezett hír. Akkor több faluban 
is éjszakánként újabb és újabb falfirkák jelentek meg. Berencz szerint szer-
vezett munkáról volt szó, mert a feliratok mindenhol egyformák voltak: Jú-
dás, zsidók szolgája (Judenknecht), gyáva; vagy rajzok: zsidócsillag, kövér 
disznófej. Ami Berenczet leginkább megdöbbentette, hogy egy közép-bács-
kai településen (nem nevezte meg) elfogták az éjszakai firkálókat, akikről 
kiderült, hogy nők voltak (Die Donau; 1944/8).

Ezzel egy időben kezdődött a zsidók egyre gyakoribbá váló emlegetése 
az Újítók által fenntartott lapokban. Nemegyszer a zsidókat és a katolikus 
papokat ugyanazokkal a vádakkal illették: „Zsidók és papok (gúnynevet 
használnak „Pfaffe” sz. m.) egy szövetségben a németség ellen, a vörös és 
fekete internacionálé egymáshoz hű szövetségesek, kaftán és csuha egy ne-
vezőn, ez semmi újdonság ez a testvériség már több mint 2000 éves. A né-
met nép a kaftán uralmától megszabadította magát. A csuha varázsereje is 
megtörik nemsokára” (Die Wespe; 1940/90 – Die Wespe, Humoristisch- sat-
irisches Wochenblatt in Wort und Bild. Újvidék, 1937–1940).

1943-ban ablakbeverésről számolt be a lap Szentfülöpön (Bački Gračac/ 
Filipsdorf vagy Filipowa). Az áldozat (5 ablakát verték be) és a tettes is 
német volt, mindkettőt név szerint említik külön kihangsúlyozva, hogy a 
tettes, bizonyos Josef Gräf, egy évvel korábban önkéntesen bevonult a né-
met hadseregbe, a fronton még nem járt, lemondott magyar állampolgársá-
gáról, de kapott helyette németet, most meg otthon, Szentfülöpön, töltötte a 
szabadságát. Az ablakbetöréseknek azonban nem lett vége, következő éjjel 
(február 7.) a szentfülöpi téglagyár 30 ablakát törték be. A tettes ez esetben 
is pár napon belül előkerült (Die Donau; 1943/9).

1944-ben, húsvét utáni pénteken, délben az apatini közösségi ház előtt 
egy kisebb csoport tüzet rakott, és hangos kurjongatások közepette a Die 
Donau több száz húsvéti, ünnepi számát égették el (Die Donau; 1944/1).

A Die Donau cikkei több ízben említenek még támadásokat papok és 
katolikus hívek ellen, azonban nem konkretizálják az említett eseteket. Így 
nem foglalkozik az 1940 decemberében a veprődi (Kruščić/Weprowatz) ka-
tolikus papot ért támadással, pedig a támadás szervezőjét, Johann Krämert a 
csendőrök elfogták. 1941-ben az apatini katolikus templom ablakait verték 
be. A csendőri jelentés szerint a helyi Kulturbund fiatal aktivistái voltak az 
elkövetők, akik bosszúból cselekedtek, mivel egyetlen apatini katolikus pap 
sem volt hajlandó eltemetni Matheus Gast, a helyi könyvkereskedőt, aki 
lelkes tagja volt az Újítóknak (MIRNIĆ 57).

Az Újítók tanfolyamokat is szerveztek ifjúsági vezetőik számára. Eze-
ken a tanfolyamokon az új német világszemlélet szerint képezték a fiatal 
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generációk nevelőit. Ebbe beletartozott a keresztények által elfogadott te-
remtéstörténet tagadása is. Az egész Bibliát érvénytelennek tartották a né-
met népre vonatkozóan, így a teremtéstörténetet is, mert a Biblia a zsidók 
könyve, és nekik, valamint a tanításuknak semmi közük a többi nemzet-
hez. Berencz, amint tudomást szerzett egy ilyen Apatinban és Kerényen 
(Kljajićevo) tartott tanfolyam tartalmáról, kellőképpen felháborodott. 
A darwini tanításokra így reagált: „Amint a tudomásunkra jutott, Kerény 
szép közössége is kapott »bölcs« fiatalokat, akik el vannak ragadtatva at-
tól, hogy őseik egykor egy őserdőben, mint orangutánok vagy csimpánzok 
fáról fára ugráltak. Már csak a »tudományos« magyarázat hiányzik, hogy 
vajon az orangután vagy egy másik majom-e az északi faj őse, és vajon 
melyik majomtól származik a többi alacsonyabb rendű nemzet” (Die Do-
nau; 1941/9).

Berencz lapja betiltásáig megőrizte hidegvérét és humorát. Sok pozitív 
visszajelzést kapott olvasóitól, amit az is bizonyít, hogy a háború alatt sem 
csökkent előfizetői száma. A Die Donau eljutott Horvátország és Magyaror-
szág német közösségeihez is, akik számos támogató levelet küldtek a szer-
kesztőségnek.

Amikor 1942-ben a magyar politika távolodni kezdett a Harmadik Biro-
dalomtól, a vajdasági náciellenes lapok komoly támogatást kaptak. Svájcon 
kívül sehol Európában nem lehetett olyan kemény kritikát olvasni, mint a 
Vajdaságban, ott is a Die Donauban (BETHKE 2009: 116). Berencz cikkeit 
a háború ideje alatt többször is beolvasták a londoni rádióba.

ZÁRSZÓ

Az első világháború és annak utóhatása a vajdasági németség nemzeti 
affirmációját hozta. Tanúi voltak a körülöttük élő népek nemzeti mozgalmai-
nak, ők maguk pedig élő kapcsolatba kerültek a német hadsereggel. Komoly 
különbség közöttük és a szomszédos népek között, hogy a vajdasági német-
ség zöme nem önálló államot szeretett volna kiharcolni, hanem a monarchia 
átszervezését. Idővel azonban alkalmazkodtak a történelmi eseményekhez, 
1920. 06. 20-án megalakították a Kulturbundot saját nyelvük, kultúrájuk 
megőrzése céljából. Hitler hatalomra jutása a vajdasági németek politikai 
mozgolódására is kihatott. Az új ideológiát elsősorban a fiatal generáció fo-
gadta el, így a németség két részre szakadt, a katolikusokra (78,3%), akik 
mindent megtettek a hitleri eszmék terjedésének megfékezése érdekében és 
az Újítókra, akik teljesen átvették a nemzetiszocialista eszméket (BEŠLIN 
214). A katolikus egyház már a harmincas évek legelején a nácizmus elleni 
harc kiemelkedő intézményévé vált úgy Európában, mint a Vajdaságban. 
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A kép azonban árnyaltabb, mert Adam Berencz, a katolikus németség vezé-
ralakja, német hitvallása mellett a Szent István-i Magyarország szószólója 
volt. Az utókor ezért magyarónnak, azaz elmagyarosodott, renegát német-
nek tartja és inkább elhallgatja a vajdasági németség nácizmus elleni harcát, 
mintsem, hogy beismerje, a vajdasági katolikus németség zöme Magyaror-
szágot tartotta hazájának.

Bár Apatin németsége a papját, Adam Berenczet tartotta hitelesnek, nem 
az Újítók mozgalmának vezetőit, a háború végén mégis, kivétel nélkül, in-
ternálva lettek.
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The fight of Adam Berencz and his weekly „Die Donau” against Nacizm

Although there was strong support for National Socialism among the 
Germans of Vojvodina, a significant part of them fought fiercely against the 
idea of Nazism. The anti-Germans in Vojvodina were grouped around the 
Catholic Church and the vicar Adam Berencz was their leader and apos-
tle. There is written evidence of this struggle, Adam Berencz's weekly „Die 
Donau”, published between 1935 and 1944. In this paper, we analyze edito-
rials written by Berencz through 9 years.

Keywords: Adam Berencz, catholic, National Socialism, Kulturbund, national affilia-
tion

Borba Adama Berenca i njegovog nedeljnika „Die Donau”   
protiv nacizma

Iako je među vojvođanskim Švabama bila snažna podrška nacionalso-
cijalizmu, značajan deo njih se žestoko borio protiv ideje nacizma. Antine-
mački tabor u Vojvodini bio je grupiran oko Katoličke crkve, pod vođstvom 
vikara Adama Berenca. O ovoj borbi postoje pisani dokazi, nedeljnik „Die 
Donau“ Adama Berenca, objavljen između 1935. i 1944. godine. U ovom 
radu analiziramo uredničke članke svih 9. koje je napisao Berenc.

Ključne reči: Adam Berenc, katolik, nacionalsocializam, Kulturbund, nacionalna 
pripadnost
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GURULTAK-E A MÁRKÁK?

Does Really Rolls the Marks?

Da li su se marke stvarno kotrljale?

1939-ben felröppent a vád, hogy a magyarországi nyilaskeresztes mozgalmat Né-
metország támogatja anyagilag, azonban ezt kétséget kizáróan azóta sem sikerült 
bizonyítani. Tanulmányomban ezt a témakört járom körbe úgy, hogy kitérek a „gu-
ruló márkák” kifejezés keletkezésére, mely sokkal régebbi 1939-nél, és különbö-
ző időszakokban, országokban más-más eseményekre vonatkoztatva korábban is 
fölmerült. Majd igyekszem pro és kontra érveket állítani, illetve megvizsgálni azt, 
hogy a III. Birodalomnak egyáltalán érdekében állt-e egy efféle támogatás. Bár az 
elmúlt évtized szakirodalma jelentősen eltolódott az eset kétségbevonása felé, a 
közvélemény azóta is tényként kezeli a német pénzügyi támogatásokat a magyar-
országi nemzetiszocialisták felé. Ennek talán oka lehet az is, hogy kizárólag ezzel 
a témával foglalkozó írás nem született még, csupán nagyobb monográfiák, téma-
feldolgozások széljegyzeteiként szerepelnek cáfolatkísérletek. A hazai szélsőjobb-
oldallal foglalkozó szakirodalom – részben nyelvi akadályok miatt – bezárkózott az 
országhatárok közé, holott a németországi szakirodalom már évtizedekkel koráb-
ban foglalkozott a témával, ezért hiánypótló célzattal ezt is vizsgálni igyekszem, 
hiszen német levéltárakban erre irányuló kutatások is vannak. A legújabb releváns 
szakirodalom felhasználása azonban jelen írásomban másodlagos, főleg az egykorú 
forrásokat (képviselőházi napló, újságok, iratgyűjtemények) alkalmazom a témá-
hoz. Így vezérfonalként egy interpellációt használok, melynek érvrendszere men-
tén, az egyéni kutatásaimat és a szakirodalmat felhasználva vizsgálom a vélt vagy 
valós eseményeket különböző szempontokból. A nyilasok rendelkezésére álló pénz-
összegnek próbálok utánajárni, mely alapján mindenki számára eldönthetővé válik, 
hogy létezhetett-e bármiféle támogatás. Továbbá vázlatosan bemutatom az NSDAP 
és az NYKP viszonyát – harmadik félként a magyar kormány elhelyezkedését is a 
viszonyrendszerben – és konfliktusait. Persze ennyi idő távlatából, egy ilyen jellegű 
kérdésben nem lehet bizonyosat mondani, de valószínűbbé válhat számunkra egyik 
vagy másik lehetséges opció.

Kulcsszavak: nyilasok, guruló márkák, NSDAP, választások, nácizmus, Hubay Kálmán, 
Nyilaskeresztes Párt
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Amikor 2012-ben elkezdtem a témával foglalkozni, még nem sejtettem, 
hogy az elkövetkező években mennyi tanulmány – és időközben nyilvános-
sá váló doktori disszertáció – fogja érinteni a tárgyat, illetőleg féltem, hogy 
kellő számú szakvélemény nélkül kell állításokat tennem vagy következte-
téseket levonnom. A történettudomány azonban egyre inkább árnyalja, revi-
deálja a témáról kialakult képet, így ma könnyebb a dolgom, mint kutatása-
im kezdetekor. Éppen ez vethetné fel a kérdést, hogy szükség van-e a jelen 
tanulmányra. A válaszom mindenképp igen, ugyanis az említett írások csak 
érintik a témát, kellő részletességgel nem mélyednek el benne. Tudomásom 
szerint ez az első önálló tanulmány, mely mélyebben próbálja megvizsgálni 
a témakört. 

Egyik legújabb ilyen történészi szakmunka Karsai László Szála-
si-monográfiája (KARSAI 2016/a), mely a szerző nagydoktori dolgozatán 
alapszik (KARSAI 2012). Azonban az egyébként újszerű és kiváló művel 
szemben a következő kritikai gondolat jelent meg Gellért Ádám tollából: 

„A könyv egyes fejezeteiben szétszórtan Karsai meggyőzően bizonyítja 
magyar nyelvű iratok alapján, hogy a nyilasok nem kaptak (pénzügyi) támo-
gatást német kormányzati köröktől (10–11, 61–62, 98, 202–204, 207–208, 
256, 259, 270, 272–273). Ugyanakkor ez az elemzés féloldalasra sikeredett, 
mert a szerző nem vizsgálta annak – a német szakirodalomban már kutatott 
– lehetőségét, hogy német magánszemélyek valószínűleg pénzelhették a nyi-
las mozgalmat” (GELLÉRT 113). 

Itt a szerző többek között Szőllősi-Janze Margit 1989-es munkájára gon-
dolhat (SZŐLLŐSI-JANZE). Épp ezért a magyar szakirodalomból fájóan 
hiányzó munkát – Ungváry Krisztián a pozitív példa, aki ismeri és használja 
a művet saját kutatásaihoz – is felhasználtam tanulmányomhoz. 

De mi is a témánk tárgya? Az 1939-es országgyűlési választások kap-
csán felmerült az a vád, hogy a nyilasokat a III. Birodalom pénzeli. A vád 
még Teleki Pál miniszterelnök szájából is elhangzott, de a magyar hatósá-
gok nem találtak bizonyítékokat az állítólagos ügyletekre. Ennek ellenére 
a vád a 20. század során végig tartotta magát. Azonban, mint említettük, 
napjainkban a témát érintő kutatók jelentős része már elveti, vagy leg-
alábbis megkérdőjelezi a „guruló márkák” történetét (Néhány esetet em-
lítve: KARSAI 2008; KARSAI 2012; KARSAI 2016/a; KARSAI 2016/b; 
PAKSA 2011; PAKSA 2013; PAKSY; UNGVÁRY 2003; STANKOVITS). 
Ezen vád valószínűségének próbálok utánajárni a következő tanulmány-
ban. Az elején mindenképpen le kell szögezni, bizonyossággal nem tudjuk 
sem alátámasztani, sem cáfolni azt, de úgy érzem, közelebb kerülhetünk 
az igazsághoz.
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A FOGALOM GENEZISE

Teleki Pál debreceni kampányfellépésén a következő mondatot használ-
ta: „...hogy gurul olyan pénz is, az országba, amelyhez a nemzethez hű ma-
gyar embernek nem volna szabad nyúlnia” (Pesti Hírlap 1939. május 20.). 
Ez indította el a lavinát a kampány véghajrájában.

A „guruló márkák” szófordulatot így egyértelműen 1939-hez szokták 
kötni, azonban a szókapcsolat már többször is előfordult a magyar közbe-
szédben, és nem is csak hazánkra vonatkozóan. Például Ausztria kapcsán 
Az Est c. lap 1933-ban írt a következő címmel „Guruló márka, guruló bom-
bák, guruló pénz és guruló dinamit” (Az Est 1933. jún. 15. 1.; A fogalom 
egyébként korábban magában a német parlamentben is elhangzott. [Buda-
pesti Hírlap 1932. júl. 30. 2.]). Románia kapcsán pedig a Pesti Napló írt 
ugyanebben az évben (Pesti Napló 1933. dec. 6. 13.).

„Guruló márka Csehszlovákiában. Miből vett palotát Henlein?” címmel 
jelent meg írás 1935-ben a Népszavában (Népszava 1935. júl. 25. 5.). „Ezt a 
horogkeresztes mozgalmat guruló márkák és szörnyű munkanélküliség egy-
aránt támogatják.” írta a Népszava a Szudétavidékre vonatkozóan 1936-
ban (Népszava 1936. július 7. 2.). 

Egy évvel később már nemcsak Csehszlovákiába, hanem Amerikába is 
gurultak ezek a márkák. „A német szakszervezetek márkakölcsöne sebeket 
gyógyított. A horogkeresztes guruló márkák sebeket ütnek és zsebeket töm-
nek” (Népszava 1937. április 2. 3.). Még az 1968-as (!) események kapcsán is 
előhozta az emigráns magyar sajtó a „guruló márkák” kifejezést, a marxista 
(!) „hivatásos forradalmárok” pénzelésére (Magyarság 1968. máj. 31. 4‒5).

De hazánkra visszatérve, legkorábban 1907-ben (!) jelent meg a fogalom 
a magyar sajtóban, ekkor még nyilvánvalóan nem a III. Birodalomhoz kö-
tődően: „A guruló márkákról szóló mesék pedig egyszerűen nevetségesek” 
(Pesti Hirlap 1907. máj. 23. 12). Tehát 1939 előtt, mikor elérkezett hozzánk 
a „körbeguruló”, még nem a nyilasok támogatására tette ezt. 

1935-ben Kánya Kálmán magyar külügyminiszter szóvá tette a budapes-
ti német követ előtt a „guruló márkák” ügyét, a hazai német kisebbség tá-
mogatása kapcsán (TILKOVSZKY 1993: 609). A Magyar Nap c. napilap is 
használta ezt a szófordulatot és „Guruló márkák a Dunavölgyében” címmel 
jelent meg egy cikke 1936. ápr. 12-én (VARGA 319). De előfordul néhány 
esetben a szakirodalomban is, az 1924 óta folyósított – tehát még az NSDAP 
hatalomra kerülése előtt elkezdődött – külhoni németség számára folyó né-
metországi támogatás megnevezésére (pl. lásd a forrásjegyzékben: A né-
met telepesek bevándorlása Bátaszékre [http://www.gezagimi.hu/gimnazium/ 
kiadvanyaink/mayer/index.html] és SZÁRAZ 1983).
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1936-ban a kormánypárti Farkas Elemérnek Kéthly Annával volt egy vi-
tája a guruló márkák létéről vagy nemlétéről (TILKOVSZKY 1982: 355). 
Peyer Károly szociáldemokrata bizottsági tag is felszólalt az ügy kapcsán, 
a közigazgatási bizottság gyűlésén 1937-ben (Magyar Országos Tudósító, 
1937. március 8./8.; OGYKN KN 1937 febr. 17. 379).

1937-ben pedig már a nyilasok elleni konkrét vád volt: „a miskolci nyi-
lasok vezetője Markovics fűszerkereskedő, aki öt esztendeje vándorolt Ma-
gyarországba, alig tud magyarul, de az apósa egy német S. A. vezető, akinek 
közvetítésével gurul a berlini márka a nyilaspropaganda bugyellárisába...” 
(A miskolci nyilas-dúlás véres vasárnapja! http://www.huszadikszazad.hu/cik-
k/a-miskolci-nyilas-dulas-veres-vasarnapja).

A Budapesti Hirlapban is volt említés 1938-ban a témáról – nem a nyila-
sok kapcsán –, felfedve egy korábbi, szélesebb körű botrány nyomait: „Ez-
előtt néhány hónappal a parlamentben és a parlamenten kívül minduntalan 
arról beszéltek, hogy vannak ebben az országban guruló márkák és meggya-
núsítottak minden magyar nacionalista férfiút azzal, hogy idegen zsoldban 
áll” (Budapesti Hirlap 1938. április 23. 2). Főként egy bizonyos naciona-
lista férfiúra utaltak itt, ez a férfiú pedig nem volt más, mint Rajniss Ferenc, 
aki kapcsán hosszas viták zajlottak 1936-ban, hogy „gurultak-e” hozzá már-
kák. A témával Bartha Ákos foglalkozott részletesebben (BARTHA), ezért 
mi eltekintünk ettől. Érdekességként Bartha megemlíti, hogy már 1934-ben 
Meskó Zoltán mozgalma kapcsán is felmerült a vád (BARTHA 32). Meskó 
Zoltán (1883–1959) az egyik első magyar nemzetiszocialista vezér, 1932-
ben – vagy 1933-ban, a szakirodalom vitatkozik – megalapította a Magyar 
Nemzeti Szocialista Földműves- és Munkás Pártot. Az 1936-os év sajtó-
jának pedig szinte egésze tele volt a Rajniss-féle guruló márkák ügyével. 
A szociáldemokrata Népszava pedig az 1939-es választások kiírása előtt 
nem sokkal utalt a nyilasoknak érkező német támogatásra. „Akad olyan 
nyilas párt, amely két kézzel kap a guruló márkák után és ugyanakkor ma-
gát magyar nacionalista pártnak állítja be” (Népszava 1939. április 18. 7). 
Ezek után hangzott el Teleki szájából az említett híres debreceni beszéd.

Tehát láthatjuk, hogy a fogalom gyakran szitokszóként került elő a ma-
gyar sajtóban és – vélhetően – a közbeszédben.

ÉRVEK ÉS ELLENÉRVEK, EGY INTERPELLÁCIÓ 
MARGÓJÁRA

Hubay Kálmán nyilaskeresztes képviselő (Életének első szakaszát lásd: 
GODZSÁK 2015) június 21-én interpellált a guruló márkák ügyében. Ez 
volt az új országgyűlés legelső interpellációja. Érdemes végigkövetnünk a 
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felszólalás gondolatmenetét, és ahhoz igazodva vizsgálnunk az elhangzó ál-
lításokat.

A felszólalás központi gondolata a következő volt: „Hajlandó-e a mi-
niszterelnök úr végre elárulni az országnak, hogy a Debrecenben említett 
pénzeket kik kapták, mikor kapták, honnan kapták és kitől kapták” (Képvi-
selőházi napló, 1939. I. kötet 59).

Az interpellációban Hubay kiemelte, hogy nagy problémát okozott a mi-
niszterelnök beszéde, ami semmi konkrétumot nem tartalmazott, nem gya-
núsított, de nem is mentett föl senkit a vádak alól, anélkül, hogy bármiféle 
bizonyítéka is lett volna. 

„Ameddig ez a vád csak megriadt zsidó kölykök rémriportjaiban volt 
olvasható, addig mi ezt a vádat undorral lefricskáztuk magunkról. Az ugató 
kutya és a haladó karaván meséje alapján nem érdekeltek e vádak. (…) Ha 
ezek a vádak bennmaradtak volna a ma is igen nagy tömegben — nem nagy 
példányszámban, hanem nagy tömegben! — megjelenő zsidó lapok kivéte-
lezett hasábjain és ezekre a hasábokra lokalizáltattak volna. (…) Ellenben 
akkor, amikor ezek a vádak kiléptek a nemzetközi zsidóság sajtójának ha-
sábjairól, amikor ezek a vádak hangot kaptak Magyarország miniszterelnö-
kének egyik kortesbeszédében is, amikor — úgy látszik — a miniszterelnök 
úr sem tudott kiszabadulni a nemzetközi zsidóságnak a szuggesztiója alól, 
amikor a miniszterelnök úr is áldozatává esett ennek a hisztériának, akkor 
t.[isztelt] Ház, nekem kötelességem ezt a vádat tisztázni” (Képviselőházi 
napló, 1939. I. kötet 60).

Számon kérte Teleki Pált, hogy ha ilyen súlyos vádakat fogalmaz meg, 
akkor bizonyítson is. Számon kéri azt is, miért nem reagált a hozzá ko-
rábban intézett nyílt levélre, melyben válaszokat kért a párt, mikor a mi-
niszterelnöki sajtófigyelő jelezte neki a Virradat c. szélsőjobboldali lapban 
megjelent nyílt levelet. 

„...tisztelettel teszem fel a miniszterelnök úrnak az első kérdést: kire, 
vagy kikre értette a példátlanul súlyos debreceni vádat? Azt kérdezhetné 
valaki, hogy amikor ez az általánosságban tartott vád a miniszterelnök úr 
debreceni beszédében elhangzott, akkor miért jelentkezem én, miért jelent-
kezik ez a párt? Akinek nem inge, ne vegye magára, ilyenféle szellemeske-
déssel el lehetne intézni ezt a kérdést. Csakhogy a nyilaskeresztes párt és 
a nyilaskeresztesek állnak esztendők óta az alatt a zsidó vád alatt, hogy 
külföldről pénzeket kapnak. Amikor pedig a miniszterelnök úr ezt a kijelen-
tését megtette, akkor elsősorban a magyar közélet első számú közellensége, 
a magyarországi zsidó sajtó, azután a nagyvonalú kibontakozás előtt álló 
magyar közélet második számú közellensége, a kormánysajtó, harmadszor a 
miniszterelnök úr érdekében törvénytelenül, a választójogi törvény egyenes 
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felrúgásával kiadott röpiratok nyíltan azt mondották, hogy a  miniszterel-
nöknek az idegen pénzekről szóló vádja pedig terád, Hubay Kálmán, te-
rád, Nyilaskeresztes Párt, rátok, magyar nemzeti szocialisták, vonatkozott” 
(Képviselőházi napló, 1939. I. kötet 61).

„Kérdezem tehát, t. Ház, ha tudott a miniszterelnök úr erről a nyílt le-
vélről, miért nem válaszolt rá. Ha bizonyítékok voltak a kezében, miért nem 
mondta: igenis, nyilasok, tirátok értettem, a vádat! Igenis, ti kaptatok ide-
gen pénzt! Igenis, ti kaptatok Németországból guruló márkát, most pedig 
kotródjatok a magyar közéletből és viszlek benneteket a bíróság elé! Miért 
nem mondta ezt a miniszterelnök úr? Ha pedig nem voltak bizonyítékok, — 
mint ahogyan nem lehettek, mert nem voltak guruló márkák, guruló lírák 
és guruló yenek — nálam nem voltak — és látták, látta a miniszterelnök úr 
azt, hogy az alkotmányos küzdelemben résztvevő egyik legnagyobb pari ezt 
a vádat magára veszi és joggal veszi magára a kormánylapok közleményei 
alapján, akkor a miniszterelnök úr kötelessége lett volna azt mondani: nem 
tirátok értettem. Hanem erre és erre értem” (Képviselőházi napló, 1939. I. 
kötet 61).

„Azt is mondhatja a miniszterelnök úr, hogy ő sohasem állította azt, 
hogy ezeket a pénzeket én kaptam, vagy a nyilaskeresztes párt kapta volna, 
— mint ahogyan mondta is ezt a miniszterelnök úr. Ez igaz. De az is igaz, 
hogy amikor a miniszterelnök úrnak ez a kijelentése elhangzott, akkor min-
den egyes kormánylap már határozottan és félreértést nem tűrően megírta 
azt, hogy mi kaptuk ezeket az idegen pénzeket, ezeket az idegen márkákat” 
(Képviselőházi napló, 1939. I. kötet 61).

PÉNZHIÁNY

Nézzük meg a felmerülő ellenérveket: első a pénzhiány. 1939-ben a szél-
sőjobboldali pártoknál jelentős gondot okoztak az anyagiak, illetve azok 
hiánya. A Hungarista Mozgalom összvagyona Vágó Pál szerint ekkor össze-
sen 140 pengő és két írógép volt (VÁGÓ 642), Hubay Kálmán nagyságren-
dileg ugyanannyit, 150 pengőt említett. Kovarcz Emil szerint viszont 126 
ezer pengő volt a teljes vagyon, azonban még ez is eltörpül az egymilliós 
kaució mellett (UNGVÁRY 2004: 7). Még a német szakirodalom szerint is 
„siralmas volt” a hungaristák anyagi helyzete (SZŐLLŐSI-JANZE 217).

Tudnunk kell, hogy az 1938-as szabályozás értelmében, az egyéni vá-
lasztókerületekben 2000 pengőt, azokban a lajstromos (mai szóval listás) 
kerületekben, ahol két képviselőt választanak, 3000 pengőt, és minden to-
vábbi mandátumért további 500 pengőt kellett fizetni kaució, letét (biztosí-
ték) gyanánt. A kauciót abban az esetben kapta vissza a párt (vagy független 
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jelölt), ha mandátumot szerzett vagy pedig legalább az elvi mandátumszer-
zéshez szükséges szavazatszám felét megszerezte. Ez sok jelöltre, jelölő 
szervezetre nagy terhet rótt ki.

A Hungarista Naplóban található egy forrás arról, hogy Olaszországtól 
pénzt kértek még 1938-ban, azonban arról nincs adat, hogy ezt megkapták 
volna, sem pedig arról, hogy az NSDAP-nál és Németországnál egyáltalán 
próbálkoztak-e (KARSAI 2016/a: 98).

Fiala Ferenc visszaemlékezése szerint, a Hubay Kálmánból, Gróf Szé-
chenyi Lajosból és Fiala Ferencből álló pénzügyi bizottság a választások 
előtt az indulásra szolgáló pénz előteremtése érdekében végig zarándokolta 
a keresztény beállítottságú bankokat, beleértve a német érdekeltségű Wie-
ner Bankverien budapesti vállalatát is. A válasz azonban mindenütt elutasító 
volt (FIALA 7).

Hubay interpellációja alapján, a tervek szerint a nyilasok váltóra vettek 
volna föl nagyobb kölcsönt. Miután Hubay Kálmán ismerősei tizenötszörös 
fedezettel rendelkező váltót adtak nekik, a Wiener Bankvereinhez mentek. 
A bankban az igazgatónak – dr. Bokor Ervinnek –, régi jó barátjának előadta 
a tervet, aki a következőket mondta ekkor: „Kérlek, én bécsi központomtól 
utasítást kaptam, hogy a választások során semminemű személyi természetű 
váltót le ne számoljak, hogy még csak árnyéka se legyen meg annak, mint-
ha Németország bele akarna avatkozni a magyar választás belső ügyeibe.” 
Ekkor Hubay elővette a személyi váltókat, a vezérigazgató pedig jelezte, 
hogy délután menjen vissza a pénzért. Hubay Széchenyi Lajossal és Zimmer 
Ferenccel a megadott időben visszament a bankba, amikor a vezérigazgató 
újabb kifogással élt. „Kérlek, az én helyettesem, Böhm igazgató úr, aki né-
met állampolgár és a német pártnak tagja, bizonyos megjegyzéseket óhajt 
tenni a kölcsönnel kapcsolatban.” Behívatta Böhm igazgató urat, aki a kö-
vetkezőket mondta: 

„Önök tiszta üzleti váltót hoztak, de nekem tudomásul kell vennem azt, 
hogy az elfogadók ezt a pénzt önöknek választási célokra adják oda. Tekint-
ve, hogy nem tudom, vájjon a magyar és a német kormány között nincs-e 
valamely megállapodás és én pártfegyelem alatt állok, délután megkérde-
zem a magyarországi német pártot, szabad-e a kölcsönt folyósítani?” Amire 
állítólag Hubay felháborodva a következőképpen reagált: „Én itt egy köl-
csönösszegre tizenötszörös fedezetet hoztam! Én ebben üzletet láttam, Önök 
vittek bele politikát, amikor egy idegen állam idegen pártját akarják meg-
kérdezni arra vonatkozólag, hogy én megkaphatom-e a pénzt vagy nem? 
Önnek, mint német állampolgárnak és német párttagnak tökéletesen igaza 
van, de én magyar állampolgár és magyar párttag vagyok s ha a pénzt úgy 
kapnám meg, hogy tudomásul kellene vennem, hogy egy idegen párt jóváha-
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gyásától függően kaptam meg, akkor köszönöm szépen, a kölcsön nem kell” 
(Képviselőházi napló, 1939. I. kötet 64).

Ebből a történetből is nyilvánvalóan látszik, hogy a németek inkább el-
utasítók voltak a nyilasok választási támogatásával kapcsolatban, mintsem 
támogatók, hiszen a politikát belevitték abba is, amibe természetszerűleg 
nem kellett volna.

A bankok látogatása után csupán 100 000 pengő személyes kölcsönt 
tudtak felvenni Hubay interpellációja szerint (Képviselőházi napló, 1939. 
I. kötet 64). Kóródy Tibor szabolcsi jelölt is, sok más jelölthöz hasonlóan, 
külön 1000 pengő személyes kölcsönt vett föl az induláshoz (Magyaror-
szág 1942. január 22. 6; A szabolcsi választásokhoz lásd: GODZSÁK 2017). 
Rátz Kálmán huszárőrnagyi nyugdíjára vett fel 6000 pengő tiszti kölcsönt. 
Halmay János uzsorakamatra vett föl kölcsönt a bérautók kifizetésére, Hu-
bay Kálmánnak pedig 1200 pengős tartozása lett az interpelláció alapján 
(Képviselőházi napló, 1939. I. kötet 63).

Az angol követség 1938-as pletykái szerint időnként pénz érkezett a hun-
garistákhoz Németországból, de semmi esetre sem sok (SZŐLLŐSI-JAN-
ZE 216). Azonban 1939 áprilisában sir Geoffrey George Knox budapesti an-
gol követ a Foreign Office-nak azt jelentette, hogy a hungarista mozgalom 
hanyatlóban van és nincs nyoma, hogy a németektől anyagi segítséget kap-
nának (SZŐLLŐSI-JANZE 1989: 217).

A „guruló márkák” létezése ellen szól az a tény is, hogy még Török 
András, volt nyilas által 1941-ben írt (TÖRÖK), támadó jellegű „leleplező 
könyve” szerint is üres volt a pártkassza a választások előtt.

AZ NSDAP HOZZÁÁLLÁSA A VÁLASZTÁSOKHOZ ÉS A 
NYILASOKHOZ

Karsai László Szálasi életrajzában kritika alá veszi a korábbi szakiro-
dalmat rámutatva az azokban fellelhető összeférhetetlen és logikátlan dol-
gokra. 

„Sem hivatalos, nyílt, sem titkos kapcsolatban nem álltak Németor-
szággal, pénzt onnan nem kaptak, és az is világos volt számukra, hogy 
Hitler Horthy mögött áll. […] A források hiányát olykor a  »nyilvánvaló«, 
»minden jel szerint «, »minden bizonnyal« stb. szófordulatokkal, megfogal-
mazásokkal próbálják leplezni a szerzők, egyszer sem feltéve a kérdést: 
érdekében állt-e Németországnak a nyilasokat támogatni?” (KARSAI 
2016/a: 11).

Jelen tanulmány írójában is felmerültek a fenti gondolatok, már Karsai 
könyvének megjelenése és disszertációjának elérhetővé válása előtt.
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Eleve szem előtt kell tartani azt a tényt, hogy a III. Birodalom a min-
denkori magyar kormányokkal jó kapcsolatban állt, ezért nem szorult rá, 
egy általuk esetlegesen németellenes sovénnek és kiszámíthatatlannak vélt 
társaság támogatására a velük szövetséges kormányok ellen. A legjobb 
példát erre az érdekellentétre a történelem hozta, amikor az NSDAP-vel 
rokon ideológiát valló Vasgárda Romániában megpróbálta katonai pucs-
csal átvenni a hatalmat Romániában, ennek a felkelésnek a leverésében a 
III. Birodalom segédkezett, megvédve az addig regnáló, velük szövetséges 
kormányt és hatalmat. Sőt, a gárdisták egy részét Buchenwaldba szállítot-
ták (Az eseményekről összefoglalóan ír: TARJÁN M. a Rubicon online 
felületén. lásd. forrásjegyzék).

Tehát a biztos és stabil kapcsolatok az eszmei rokonság előtt álltak a 
III. Birodalom politikájában. A szovjet és jugoszláv vagy a szovjet és kínai 
viszony is jó példa arra, hogy az azonos vagy rokon ideológiák nem feltét-
lenül szülnek szövetséget, jó viszonyt is. 

1938-ban Hitler nyíltan is kimondta, hogy rokonszenvesebb neki a je-
lenlegi magyar hatalom, mint egy nemzetiszocialista kormány (SZŐLLŐ-
SI-JANZE 211).

A témáról hasonlóan vélekedik Szőllősi-Janze Margit is. Szerinte az 
NSDAP a kezdetektől nem ápolt túlságosan bizalmas viszonyt az ideoló-
giailag rokon mozgalmakkal. Ahogyan Goebbels is megmondta, a nem-
zetiszocializmus nem exportcikk. A német vezetés nem volt hajlandó a 
nyilasokat az ideológiai rokonság miatt pártfogásába venni, amíg ez nem 
kecsegtetett közvetlen előnyökkel, vagyis akkor ez nem állt Németország 
érdekében. Csak a második világháború éveiben vált reálissá, hogy a né-
metek a hatalomátvétel miatt „két vasat tartottak a tűzben” (SZŐLLŐ-
SI-JANZE 212).

Gróf Festesics Sándor – az egyik első magyar nemzetiszocialista ve-
zér, 1934-től a Magyar Nemzeti Szocialista Párt feje – és Szálasi Ferenc 
megbízottjai Bécsben Josef Bürckel körzetvezetőnél tettek látogatást, 
hogy megtudják, miért nem fogadják szívesen a magyar nemzetiszocializ-
must Németországban. Azt a választ kapták, hogy a németek nem óhajtják 
gyengíteni azt a magyar kormányzatot, amely megfelelő módon kiszolgál-
ja őket, ezért az államellenes mozgalmak támogatása, ha előfordul is, nem 
szabad, hogy a birodalmi kormány tudomására jusson (SZŐLLŐSI-JAN-
ZE 211); itt lelhető fel utalás arra a későbbiekben, majd jelen tanulmány-
ban is taglalt eshetőségre, hogy egyes bécsi körök magánemberként felté-
telezhetően támogathatták a magyar nyilaskereszteseket.

Arra, hogy az NSDAP és az NYKP között nem volt kapcsolat, az a 
bizonyíték, hogy a nyilasok még 1943-ban is csak a kapcsolatfelvétel-
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lel próbálkoztak (KARSAI 2016/a: 256‒259; 270). Az azonban teljesen 
egyértelmű, hogy Szálasi egészen 1944 őszéig nem élvezte Hitler bizalmát 
és támogatását (PAKSA 2011: 180), legalábbis a legújabb kutatásokon ala-
puló munkák már mind ezt támasztják alá. Karsai László a következőképp 
fogalmaz Szálasi naplóinak e-kiadásához írt előszavában: „Berlinben fi-
gyelemre sem méltatták [Szálasit], nem voltak hajlandók szóba állni vele, 
az pedig fel sem merült, hogy az NSDAP-től pénzt vagy legalább valamifé-
le politikai támogatást kapjon” (KARSAI 2016/b: 12).

A „Völkischer Beobachter” bécsi kiadása éles hangon támadta a nyila-
sok választási kampányát, a Sopron környéki falvakban pedig az NSDAP 
egyenruhás tagjai röpcédulát osztogattak a következő felirattal: „Volks-
genossen und Volksgenossinnen! Wir halten an unserem Selbstimmungs-
recht fest. Est is daher die Pflicht eines jeden Deutschen seine Stimme der 
Regierungspartei zu geben!” /Néptársak és néptársnők! Ragaszkodunk 
önrendelkezési jogunkhoz! Ezért minden német kötelessége, hogy szava-
zatát a kormánypártra adja!/ (VÁGÓ 634).

A helyzet tipikus kétélűségét mutatja, hogy a Sopronvármegye c. lap 
‒ természetesen az országos kampányhoz igazodva ‒ a III. Birodalom ér-
dekeinek totális kiszolgálásával vádolta a nyilasokat a kampányidőszak-
ban: „ha győznek, behozzák a németeket”, „aki rájuk szavaz, az Hitlerre 
szavaz” (TÓTH 72). Gacs János, soproni kormánypárti egyéni jelölt is 
azzal kampányolt, hogy a nyilasok az NSDAP érdekeinek helyi kiszolgá-
lói (TÓTH 73).

Ungváry Krisztián adatai szerint a választásokon csupán kisebb emig-
ráns szélsőjobboldali körök, helyi NSDAP-szervezetek támogatták apróbb 
összegekkel a hungaristákat, de mikor Ribbentrop német külügyminiszter 
erről tudomást szerzett, a leghatározottabban megtiltott minden hasonló 
akciót (UNGVÁRY 2004: 7), és egyenesen esztelenségnek nevezte a nyi-
lasok támogatását (KOVÁCS 2009: 142).

Továbbá, az ekkor botrányt okozó Zöld Könyv megjelenése, Erd-
mannsdorff budapesti német nagykövet szerint a német‒magyar kapcso-
latok szempontjából káros, és a magyarországi németségnek sem szolgál 
előnyére (RÁNKI 394–395). Erdmannsdorff Imrédy Béla magyar minisz-
terelnököt korábban külön is biztosította, hogy „a német hivatalos körök 
ezt sem a múltban, sem jelenleg nem teszik”, ti. a nyilasok támogatását 
(ÁDÁM 41).

Kozma Mihály kiválóan fogalmazta meg a helyzetet már 1975-ben: „A 
fasiszta Németországnak olyan nyilas mozgalomra van szüksége Magyar-
országon, amely elég erős ahhoz, hogy féljenek és tartsanak tőle, de nem 
olyanra, amely komoly ellenállást vált ki, és megrontja Németországnak a 
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magyar uralkodó körökkel fennálló ellentmondásos, de mégis szoros kap-
csolatát” (KOZMA 112).

Horthy egy 1939. november 3-án Hitlerhez írt levélben arról panaszko-
dott, hogy a nyilasok, akik „rémhíreket” terjesztenek a magyar kormányról 
a németek felé (is), pénzbeli támogatást élveznek. 

„Mi hűséges bajtársak voltunk, és az összeomlás után, amikor az egész 
világ Németország ellen fordult, mi voltunk az egyedüli igaz barátok. An-
nak ellenére, hogy érzelmeink Németországgal szemben nem változtak, az 
volt az érzésünk, hogy Németország magatartása velünk szemben meg-
változott. Ezt nem tudtuk mással magyarázni (»mi« alatt a közvéleményt, 
a kormányt és saját magamat értem), mint azzal, hogy hamis színezetű 
helyzetjelentések és hazug beszámolók arra törekedtek, hogy kormányun-
kat hamis megvilágításba helyezzék. Az elmúlt évek folyamán nálunk egy 
politikai párt alakult, amely nyilaskeresztesnek nevezi magát, és amely, 
értéktelen alakok által vezetve, névtelen röpcédulákkal dolgozik. Hazug 
helyzetjelentéseket terjesztenek, és legjobb vezető személyiségeinket rágal-
mazzák. Hasonló irányban dolgoznak azok is, akik a német nemzetiségű 
magyar állampolgárokat ellenünk próbálják uszítani. Mindkét irányzat 
pénzért dolgozik” (SZINAI‒SZŰCS 281–282).

Ebből világosan látszik, hogy a kormányzó nem gondolta, hogy a III. 
Birodalom kormánya pénzelné a nyilasokat – hisz akkor nem nekik pa-
naszkodott volna a dologról ‒, azonban az rejtély marad, ő kikre gondol-
hatott ekkor.

NÉMET PÉNZ A NÉMET JELÖLT ELLEN?

Felvetődik az az igencsak furcsa helyzet, hogy a német márka a német je-
lölt ellen harcolt, pl. Mohácson (Virradat 1939. jún. 12. 6). Ahogyan Karsai 
László fogalmaz: „Ha lett volna komoly német anyagi támogatása Hubay 
pártjának, akkor ennek az árát megkérték volna Berlinből. Legalább azt, 
hogy a Volksbund jelöltjei ellen a nyilasok ne kampányoljanak” (KARSAI 
2012: 179).

Hubay Kálmán is kiemelte interpellációjában, hogy néha pángermánság 
vádjával illetik, míg máskor éppen sovinizmussal vádolják őket. 

„A szomorú azonban az, hogy zsidó szuggesztió alatt mások is átvették 
azt a vádat, hogy mi pángermánok vagyunk. Ugyanakkor viszont, amikor 
bennünket pángermánoknak híresztelnek, Vágó Pál képviselőtársamnak 
módjában lesz interpellációja elmondásakor megmutatni azt a másik röpi-
ratot, amelyet viszont a külügyminiszter úr érdekében terjesztettek a vá-
lasztási törvény szembeszökő megsértésével Sopronban s amelyben már azt 
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mondják, hogy mi soviniszta magyarok vagyunk és tönkre akarjuk tenni a 
német népiség nyelvi és kulturális jogait és »ha a németek németek akarnak 
maradni, akkor csak a  kormánypártra szavazhatnak«. [A soproni szóró-
lapozásról már szóltunk feljebb másik forrás alapján. G. A.] Idebent tehát 
pángermánok, odakint pedig sovinisztáknak neveznek bennünket. Ez telje-
sen olyan eljárás, amely hasonlít a magyar közélet jelenlegi arculatához. 
Mi a magunk soraiból nyilasjelölteket állítunk, a Volksbund jelöltjei pedig 
a kormány listáján futnak. Mi ezekkel szemben — nem németellenességünk-
ből, de nyilaskeresztes hűségünkből kifolyólag jelölteket állítunk.” Majd 
így folytatja: „Fel lehet-e tételezni ép ésszel azt, hogy akadjon ember, aki 
elhiszi, hogy akad német kormány, vagy német intézmény, vagy német ma-
gánember, aki azért ad Magyarországra pénzt, hogy annak segítségével az ő 
jelöltjeit buktassák meg? Uraim!?” (Képviselőházi napló, 1939. I. kötet 62)

Teleki Pál miniszterelnök engedélyezte a Volksbund (A témához lásd: 
TILKOVSZKY 1978; SPANNENBERGER) működését Magyarországon, 
mely a III. Birodalom régi kívánalma volt. A kormány és a III. Birodalom 
között kötött egyezség alapján három volksbundista jelölt kormánypárti 
listán való parlamentbe juttatása volt a terv (TILKOVSZKY 1989: 100). 
Azonban épp a nyilasok ütötték el az egyik volksbundistát a mandátumtól.

A Volksbundnak a választásokon több súrlódása is volt a nyilasokkal, 
akik olyan német származású jelölteket indítottak, akik nem voltak a hi-
vatalos német képviseleti szervben. A már említett mohácsi körzetben a 
Volksbund képviselője egy szintén német származású nyilas jelölttel került 
szembe. A sváb községekben a nyilas Keck Antal azt hangoztatta, hogy a 
Magyar Élet Pártjának hivatalos jelöltjeként Mischung Konrád a kormány 
mellé állva cserbenhagyta a németeket, és ő az igazi képviselője e nemzeti-
ségnek (LACZKÓNÉ 8).

A dolog érdekessége azonban, hogy más források pont ennek az ellen-
kezőjét láttatják velünk, mégpedig, hogy egyfajta német‒magyar párharccá 
alakult a mohácsi választás. Ugyanis a nyilas propaganda szerint a kormány-
párti jelölt a német érdekek kiszolgálója, vele szemben egyedül ők lépnek 
föl a magyarság önvédelmének nevében. Ez főként Mischung Konrádnak a 
kormánypárt volksbundista jelöltjének a beszédeire alapozható, és az arra 
adott sajtóreakciókra (VONYÓ 121).

A ZÜRICHI TŐZSDE 

1939-ben megindult a kormánypropaganda, hogy Zürichben emelkedett a 
pengő, mert a németek felvásárolták azt a nyilasoknak. Teleki Pál május 9-én, 
reggel értesítést kapott a Nemzeti Banktól, hogy a zürichi tőzsdén ismeretlen 
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kéz rendkívül nagymértékű effektív pengővásárlásokat eszközölt. Némi utá-
najárás által kiderült, hogy egy nem magyar és nem magyarországi személy 
volt az, aki 8-án és 9-én 500 000 és 1 000 000 pengő közötti értékű effektív 
pengőt vásárolt fel. Teleki ezután megállapította, hogy ennek a pengővásárlás-
nak a nyomai a magyar üzleti életben nem mutatkoztak, és mivel a vásárlás a 
magyar képviselőválasztás kiírása utáni napokon történt, a két esemény között 
véleménye szerint kapocs keresendő (Képviselőházi napló, 1939. I. kötet 63).

Hubay parlamenti reakciója erre a következő volt:
 „Én nem értek a zsidó spekulációhoz. Nem tudom, miért megy fel a 

pengő Zürichben, amikor annak látszólag semmi indoka nincs. Nem tudom, 
miért esik a pengő Zürichben, amikor annak ismét látszólag semmi indoka 
sincs. (…) Egyet ellenben kénytelen vagyok megállapítani. Az Uj Magyar-
ságnak, mint kormánylapnak — amelyet ebben a kérdésben autentikusnak 
kell elfogadnom — május 26-i számában megjelent egy cikk, amelyben meg-
állapítják, hogy téves volt minden zsidó rágalmazó propaganda, mely sze-
rint a zsidótörvénynek káros gazdasági következményei lesznek, mert íme, a 
kormány nagyszerű gazdasági politikája következtében a pengő emelkedik 
Zürichben. T. Ház! mikor ez az érdek, akkor a pengő emelkedését a kormány 
javára írni s amikor ez az érdek, a nyilasok bűnéül róni fel: ez megint olyan 
kétszínű játék, amely hozzátartozik a felemás magyar közélethez” (Képvi-
selőházi napló, 1939. I. kötet 62‒63).

A rendelkezésre álló – magyar és német – források sem cáfolni, sem 
megerősíteni nem tudják, hogy a pengőtranzakció a nyilasokat finanszírozta 
volna (SZŐLLŐSI-JANZE 219).

Csáky István magyar külügyminiszter „bizonyos bécsi körök” támo-
gatása miatt panaszkodott a németeknek. A rendelkezésre álló források 
azonban arról nem tudósítanak, hogy a sejtések megalapozottak lettek 
volna, illetve az ügy kivizsgálásra került-e. Ennek ellenére az egyetlen 
konkrét nyom Berlinbe vezetett, Otto Braun német üzletemberhez; az 
azonban teljesen homályba vész, hogy ki állhatott Braun mögött (SZŐL-
LŐSI-JANZE 219).

A fent említett pengőtranzakció hátterében nem az emigráns bécsi hun-
garista köröket sejtették, Ribbentrop pedig nemtetszését fejezte ki a ma-
gyar választási kampányba való potenciális financiális beavatkozás miatt 
(SZŐLLŐSI-JANZE 219).

KAMPÁNYKÖLTSÉGEK

Az a kérdés is felmerül, hogyha valóban léteztek volna komolyabb tá-
mogatások, akkor minden (vagy majdnem minden) kerületben elindulhattak 
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volna a választásokon a nyilaskeresztes képviselőjelöltek és a kampányra is 
nagyobb pénzeket lehetett volna fordítani.

Szőllősi-Janze Margit is kiemeli, hogy Lackó Miklós – aki egyébként 
hitt a guruló márkákban – maga is írja, hogy az NYKP katasztrofális finan-
ciális helyzete miatt minden „konjunktúralovagot” jelöltként indítottak, aki 
a jelöltséghez szükséges anyagi javakkal vagy jó társadalmi kapcsolatokkal 
rendelkezett (SZŐLLŐSI-JANZE 220).

Ungváry pedig szintén úgy véli, hogy „amennyiben a német kölcsön el-
mélete igaz lenne, akkor érthetetlen az a tény, hogy a nyilasok pénzhiány 
miatt minden képviselőjelöltet elfogadtak, aki képes volt finanszírozni vá-
lasztási költségeit – emiatt került sok karrierlovag 1939-ben a parlamentbe 
és szorult háttérbe számos mozgalmár nyilas párttag” (UNGVÁRY 2003: 
13. lábjegyzet).

A források ismeretében ezekkel teljesen egyet tudunk érteni, ugyanis a 
későbbi frakció „első lemorzsolódói” pont ilyen személyek voltak. Egyes ke-
rületekben, aki tudta finanszírozni kampányát és kaucióját – és természetesen 
semmi kizáró okot nem tudtak ellene – annak indulását elfogadták. Ám szá-
mos kerületben még így sem tudtak jelöltet állítani. Sok történész úgy magya-
rázza ezt, hogy azokban a kerületekben indultak csak, ahol a legesélyesebbek 
voltak. Azonban Paksy Zoltán könyvében (PAKSY; Recenzióm a könyvről: 
GODZSÁK 2016) vizsgálja azon kerületeket, ahol nem indult egyéni jelölt-
jük, csak listát tudtak állítani, vagy pedig fordítva, nem tudtak listát állíta-
ni, de egyéni jelöltet igen. A megszerzett magas szavazati számok ‒ pl. 30% 
körüli, vagy esetenként 50% fölötti (!) listás eredmények ‒ azt bizonyítják, 
hogy ha állítottak volna egyéni jelöltet, akkor ott is eséllyel szálltak volna be 
a küzdelembe. Ahol nem indult egyéni jelölt, ott több helyen – nem mellesleg 
ugyanúgy, mint a kisgazda jelöltek esetében – az ajánlási íveken szereplő ne-
vek egy részének érvénytelenítése, vagy akár a leadási hely időelőtti bezárása 
is szerepet játszhatott. Továbbá rámutat arra is, hogy amely kerületekben nem 
volt nyilas lista, ott volt a legmagasabb az érvénytelen szavazatok aránya, 
tehát ez is egyfajta szavazói akaratkinyilvánítás lehetett.

Magam is vizsgáltam ezeket a kerületeket: jó példa a Fejér megyei ered-
mény. Listán csak a kormányzó Magyar Élet Pártja indult, a nyilasok aján-
lásait nem fogadták el. Azonban a hat választókerületből négyben a Nyilas-
keresztes Párt több mint húszezer szavazatot szerzett, s móri mandátuma 
mindössze 82 szavazaton múlott. Tehát teljesen valószínűtlen, hogy több 
mint 21 ezer szélsőjobboldali szavazóból ne lett volna 1.500 érvényes aláíró 
– ennyi ajánlásra lett volna szükség a listaállításhoz. Abban az esetben te-
hát, ha az NYKP indulását nem akadályozták volna meg, minden bizonnyal 
megszerzi az egyik listás mandátumot is.
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Hasonló volt a helyzet Somogyban, ahol Marcaliban 4.183 szavazatot 
(33,61 %) és Tabon 3.391 szavazatot (25,22%) kaptak, azaz összesen 7.574 
szavazatot, tehát elvileg itt is indulási jogot szerezhetett volna a szélsőjobb 
(Az eredmények forrása: vokscentrum.hu).

Ezeken a helyeken a kormánynak különböző nyilasok ellen irányuló, 
hátráltató akciói voltak ‒ többek között ‒ az elindulás meggátlói, de voltak 
olyan kerületek is, ahol egyértelműen csak pénzügyi okai voltak a jelöltál-
lítás elmaradásának. Jelen tanulmányban nem áll módomban kitérni ezekre 
a módszerekre.

A Nyilaskeresztes Párt 14 lajstromos kerületben indult a 38 kerület-
ből, és további 7 kerületben volt egyéb szélsőjobboldali lista – a szélső-
jobboldali pártok megállapodást kötöttek, hogy egymás ellen nem állíta-
nak jelölteket. Ezt a fővároson kívül sikerült is betartani, ahol a Nemzeti 
Front és a Nyilaskeresztes Párt mégiscsak egymás ellen indult. A Nyilas-
keresztes Párt 41 egyéni jelöltet állított a 135 kerületből, és további 33 
körzetben indult szélsőjobboldali jelölt (Az adatok forrása: vokscentrum.
hu). Ha financiális gondok nincsenek, akkor bizonyosan többen indulhat-
tak volna.

ÖSSZEGZÉS

Sombor-Schweinitzer József, a Rendőrség politikai osztályának veze-
tője minden igyekezete ellenére sem tudott bizonyítékot találni a guruló 
márkákra (KOVÁCS 2014: 22). Karsai is idézi: „Ahogyan Sombor-Schwe-
initzer József rendőrfőkapitány-helyettes 1943 tavaszán írott nagy össze-
foglaló jelentésében kénytelen volt megállapítani: »A magyar nyomozó 
hatóságok minden ébersége ellenére sem sikerült eddig bizonyítékokat 
szerezni arra, hogy a magyarországi nemzetiszocializmus vezetői német 
pénzből építették ki a mozgalmat«” (KARSAI 2016: 10).

Hubay Kálmán szerint még a bérautóik sofőrjeit is kihallgatták arról, 
hogy mennyi pénzt kaptak, és viccesen hozzáfűzi: „Nagyon érdekes: a ren-
dőrség pontosan meg fogja tudni, mennyivel maradtunk adósok a bérautók 
miatt. Az adósságunkat ki is fogjuk fizetni, mihelyt a belügyminiszter úr 
őnagyméltósága lesz kegyes a kaucióinkat végre-valahára visszautalni.” 
Azonban azt nem tudják megmondani, mennyi pénzt kaptak (Képviselő-
házi napló, 1939. I. kötet 62).

Szőllősi-Janze Margit saját eredményeit úgy összegzi, hogy „Az imént 
említett részletek szerint nem voltak anyagi javakkal a hungaristák elereszt-
ve, bár ez nem zárja ki egyértelműen, hogy kisebb összegekkel való támo-
gatás ne történt volna meg” (SZŐLLŐSI-JANZE 220). Ezzel teljes mér-
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tékben egyetérthetünk. Az NYKP nem olyan képet mutatott a választások 
előtt, mintha lehetősége lett volna nagy pénzekből gazdálkodni, azonban ez 
nem zárja ki kisebb, egyéni támogatások meglétét. Ungváry Krisztián sze-
rint „Teleki bevett módszerei közé tartozott politikai ellenfeleinek »idegen-
szerűséggel«, »magyartalansággal« történő megbélyegzése” (UNGVÁRY 
2003: 13. lábjegyzet).

Tehát láthatjuk, hogy több érv szól a támogatások ellen, mint ahány 
mellette. Ameddig konkrét bizonyítékok nem kerülnek elő a támogatások 
meglétére vonatkozóan, addig nyugodtan a politikai propaganda és lejára-
tás területére száműzhetjük a „guruló márkákat”.
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Does Really Rolls the Marks?

Abstract: In 1939 the hungarian primeminister Pál Teleki said „some-
one give money for someone”, he not said any concrets, but everybody 
know what he mean. The german nazis give money for the hungarian 
nationalsocialists, the arrowcrossman. But thats really truth? In my pa-
per i examine that thing. First i examine the genesis of the word „gurulo 
márkák” (rolling marks), because this is not new word. Use before many 
times, in different periods for different happenings and groups and coun-
tries. Second I try to analyse, the third recih really well done if do that? 
In the past decade the professional literature more and more thinks that 
is just a hoax, but the public speaking still belive int he „rolling marks”. 
One of the possible reasons, whereas born lots of new books, reasearch 
and monographie, who said the new results, but since now dont wrote an-
ybody a full paper just about the „rolling marks”. I try to fill this hole. The 
hungarian professional literature not really use the german professional 
literature. I this hole also try to fill. I dont use just the hungarian and 
german professional literature but use primer sources, like Newpapers, 
record collections and the House of Representatives diary. I use strands 
for an interpellation of the parliament. I try to examine the Arrowcross 
Party’s financial resources and examine the relationship of NSDAP, Ar-
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rowcross Party and the Hungarian government triangle. Ansd examine 
the conflict the nacis and the arrowcrossman. In such a far from time 
events not escpect conclusive resoults, but i hope we get closer for the 
truth.

Keywords: arrowcrossmen, rolling marks, NSDAP, election, nacism, Kálmán Hubay, 
Arrowcross Party

Da li su se marke stvarno kotrljale?

Godine 1939. mađarski premijer Pal Teleki izrekavši „neko nekome daje 
novac” nije rekao ništa konkretno, međutim, svi su znali na šta misli. Ne-
mački nacisti davali su novac mađarskim nacionalsocijalistima, Strelastim 
krstovima. Da li je to zaista bila istina? U svom radu ispitujem tu pretpo-
stavku. Na početku istražujem genezu izraza „guruló márkák” (kotrljajuće 
marke) zato što to ne predstavlja novi izraz. Koristio se i ranije mnogo puta, 
u različita vremena za različita dešavanja, grupacije ili države. Na drugom 
mestu pokušao sam da analiziram da li je Treći rajh dobro učinio što je tako 
postupao? Tokom poslednje decenije u stručnoj literaturi je sve više preva-
gnulo mišljenje da se radi o prevari, iako javno mnenje još uvek veruje „ko-
trljajuće marke”. Jedan od mogućim razloga, uprkos mnogobrojnim novim 
knjigama, istraživanjima i monografijama koje su pokazale nove rezultate, 
ali do sada niko nije napisao celovit rad samo o „kotrljajućim markama”. 
Ovim radom pokušavam da popunim postojeću prazninu. Mađarska stručna 
literatura zapravo nije koristila nemačku stručnu literaturu. I ovaj nedostatak 
takođe pokušavam da popunim. Nisam koristio samo mađarsku i nemačku 
stručnu literaturu, nego i primarne izvore poput novina, zbirke izveštaja i 
dnevnik Predstavničkog doma. Koristim povezane govore u interpelacija-
ma parlamenta. Pokušavam da ispitam finansijske izvore Stranke strelastih 
krstova i da istražim odnose u trouglu NSDAP, Stranka Strelastih krstova i 
mađarska vlada. Kao i da istražim konflikt između nacista i strelastih krsto-
va. S obzirom na daleku prošlost ovih događaja ne očekujem da ćemo da 
dobijemo konačne rezultate, ali se nadam da ćemo se približiti istini.

Ključne reči: strelasti krstovi, kotrljajuće marke, NSDAP, izbori, nacizam, Kalman Hu-
bai, Stranka strelastih krstova
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VÁLLUNKRA TETTÉK A KEZÜKET 

They Put Their Hands on Us

Stavili su nam ruke na ramena

Arra keresem a választ, hogyan történhet meg, hogy a többség és kisebbség vi-
szonylatában ugyanazok az élethelyzetek és események más-más értelmezést kap-
nak. Az elmúlt száz év eseményei közül a vajdasági és helyi sajátosságokon alapuló, 
ómoravicai példákat hozok fel annak érdekében, hogy szemléltessem a megítélés 
lényegi eltérését. Amíg az egyik fél pozitívumként ítéli meg, addig a másik fél épp 
ellenkezőleg, negatívumként éli meg ugyanazt. A többség–kisebbség önnön hely-
zetéből eredően másképpen alakítja saját értékrendjét. Felvetek néhány lehetséges 
végkövetkeztetést, ám úgy tűnik, az ellentmondások lehetséges gerjesztőit nem si-
kerül tetten érni. 

Kulcsszavak: többség, kisebbség, kultúra, együttélés, műkedvelők

Poszler György: Duna-völgyi reálfantasztikum című könyvét olvasga-
tom. Különleges meglátás, még különösebb gondolatok, néhol furfangos 
csavarok… Ebben bukkanok rá egy gondolatindító megállapításra: „A váll-
ra tett kéz – sohasem tudtam! – az erőszak, a hatalom jelképe. A kézbe tett 
kéz – mindig tudtam! – a szeretet és megértés jelképe. Az egyiket a törté-
nelem hirtelen váltásai teremtették, a másikat a történelem lassú folyama-
tai teremthetik. Az egyikben feltörő indulat, a másikban győztes értelem” 
(POSZLER: 86).

Közben az ómoravicai amatőrmozgalom múltja érdekel. Rakosgatom a 
sok apró részletet, kibontakozik a történet. Szembetűnőek viszont egyrész-
ről az országos törekvések, a napi politikai akarat és annak megnyilvánulá-
sai, másrészről a helyi események közötti összefüggések és ellentmondások. 
A deklarált és hirdetett szándék, az erőltetett eredmények mást jelentenek 
az akkori hatalomnak és mást az utókornak. Azon töprengek, hogyan tör-
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ténhet meg, hogy ugyanazt a kézmozdulatot az egyik fél vállra tevésnek, 
a másik fél pedig kézbe tevésnek tartja? Honnan ered az értékelésben rejlő 
hatalmas különbség? A hivatalosan tanított történelem és a helytörténeti ku-
tatások során megismert események ellentmondásait próbálom megismerni 
és megérteni. Nem kis kihívás! A témának egész polcot kitevő irodalma van, 
mégis a saját véleményem érdekel leginkább. Az pedig változik, gyakran 
finomodik, valahányszor új részleteket ismerek meg. De kirajzolódni látszik 
a folyamat...

*
*    *

A szabadságharc és forradalom bukása után a Bach-korszakban (1850–
1860) fejlesztették az oktatást és a közművelődés számos formáját, majd a 
dualizmus (1867–1918) gyors fejlődése következett. A gazdasági fellendülés 
hatással volt az egész társadalom fejlődésére. Gombamód szaporodtak az 
egyletek, testületek és körök, amelyek a társadalmi önszerveződés sajátsá-
gos formáivá nőtték ki magukat. 1867. október 1-jén, tehát már a kiegyezés 
évében, megalakult Ómoravicán az Olvasókör „tekintélyes könyvtárral és 
számos taggal” (MÁTÉ: 16). Vidéken is jól tapinthatók voltak a polgároso-
dás biztos ismérvei. Ezt a folyamatot azonban az első világháború kitörése és 
a későbbi események alaposan megtépázták. A határmódosítás és impérium-
váltás a felismerhetetlenségig szétzúzta a korábbi kulturális eredményeket. 
A trianoni békeszerződés megkötése után megszüntették a magyar államren-
det és intézményrendszert. Az értelmiség jelentős része hazát váltott (vagyis 
ragaszkodott országához és a megmaradt hazába költözött), magára hagyva 
a Délvidéken maradt magyarságot. Az új hatalom könyörtelenül megszaba-
dult a magyar közigazgatási tisztviselői rétegtől, bankároktól annak ellenére, 
hogy nem rendelkezett elegendő számú ilyen szakemberrel. A közhivatalok-
ban betiltották a magyar nyelv használatát. Az SzHSz Királyságból 1918 és 
1924 között Magyarországra menekült, optált, kiutasított 44 903 személy 
közül 8 511 fő volt köztisztviselő, a többiek főként tanárok, tanítók, föld-
birtokosok, szellemi szabadfoglalkozásúak és magántisztviselők voltak. Az 
első impériumváltáskor a jugoszláviai magyarok csaknem 10%-a hagyta el a 
Délvidéket, akik szinte teljes egészében a középosztály soraiból kerültek ki. 
Pontosan ismerjük például az elemi iskolák magyar tanítóinak létszámát. Az 
impériumváltás előtt létszámuk 1 832 fő volt, 1923-ban már csak 650-en ma-
radtak (A. SAJTI 2003). A hivatalos politika erről persze mit sem mondott. 
A vállra tett kéz helyett a kézbe tett kézről beszéltek, arról, hogy az új állam 
befogadja a kisebbségeket. (Micsoda nagylelkűség!)
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Az átállás időszakában „a nép kulturális fejlődése megállt. Megszűntek 
a magyar iskolák és egyesületek, betiltották a magyar színjátszást és mozit” 
(KOVÁCS 1985). Amikor a közösség ismét kezdett talpra állni, a kisebb-
séggel szemben addig is gyanakvó nagyszerb hatalom a királyi diktatúrával 
(1929) intézményesítette az elnyomást. (A kérdést részletesen tárgyalja Šan-
dor Mesaroš: Položaj mađara u Vojvodini 1918–1929, Novi Sad, 1981.) A 
hatalom nyíltan vállalta a vállra tett kéz tényét. Ugyanezt érezték a kisebb-
ségi sorsra jutottak is.

Hosszú időre volt szükség, amíg az új viszonyok között a kisebbségi 
magyarok ismét megtalálták saját művelődési, közösségi életük formáit. 
Például az 1874. augusztus 1-jén létrejött, majd az impériumváltással szek-
veszter alá került (szekvesztrál = bírói zár alá vesz, lefoglal) Polgári Kör 
újbóli megalakítására 1930. május 4-ig kellett várni. A hatalom elvárásainak 
megfelelően Bogosavljević Spasoje ügyvédet tették meg elnöknek, legfel-
jebb csak az alelnökök és titkár lehetett magyar. Az újjáalakulás a hatalom 
szemszögéből kézbe tett kéz, a kisebbség részére pedig vállra tett kéz lett. 

A két világháború közötti időszakra a cenzúra nyomta rá a bélyegét. Min-
den előadást be kellett jelenteni, hogy jóváhagyják. Csak két esetről találtam 
feljegyzést, miszerint Ómoravicán nem engedélyezték megtartani a bejelen-
tett előadást: a munkásmozgalmi színjátszás és a K. I. E. egy-egy előadását 
betiltották. (Lehet, hogy gyenge volt a cenzúra, vagy erős volt az öncenzúra, 
lehet, hogy hézagos az emlékezet vagy a levéltári anyag nem került elém? 
Ki tudja?) A harmincas években pedig szerzői jogdíjat kellett fizetni, illetve 
más jogcímek alapján adózni, amiért cserébe semmit sem kaptak. A hatalom 
részéről ez vállra tett kéz volt. A műkedvelők pedig örültek a puszta műkö-
dési lehetőségnek. A túlélés ismét hatalmas eredménynek számított. 

Ómoravicán a harmincas évek második fele hozta meg a viszonylagos 
enyhülést. Ekkor kezdődött színjátszásának első fénykora. A korabeli tár-
sadalom és a délvidéki magyar szellemi élet megosztottságát itt is megfi-
gyelhetjük (erről részletesen: DÉVAVÁRI 2009). A baloldali szakszervezeti 
színjátszás, a polgári értékrendet képviselő Kaszinó és ipartestületi dalárda, 
a mindig is középutas tűzoltó-színjátszó csoport, a két egyház köré tömörü-
lők keresztény értékrendje és a nagy lánggal égő, élre törő Krivaja sporte-
gyesület egyszerre működött.

Az útkeresés és a kiteljesedés időszaka ez. Ekkor mutatták be Szabadkán 
az első jugoszláviai magyar kisebbségi színdarabot, Cziráky Imre: Muskátli 
című művét. 1940 novemberében pedig megalakult a Jugoszláviai Magyar 
Közművelődési Szövetség.  

Ezt a lendületet az újabb világégés törte meg. A második világháború 
kezdetén a Magyar Királyi Honvédség bevonulását az itteni magyarság 
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többsége 23 évet követő felszabadulásként élte meg, a szerb lakosság, a bal-
oldali, szocialista beállítottságú magyarok pedig épp az ellenkezőjét érezték. 
Az utóbbiaknak vállra tett kezet, az előbbieknek kézbe tett kezet jelentett ez.

*
*    *

A második világháború éveiről az adatközlők mintha megfeledkeztek 
volna. Az adatgyűjtés során a visszaemlékezésekből csak nagyon kevés 
tényt sikerült fellelni. Az adatgyűjtés az 1970-es és 1980-as években folyt, 
amikor a szocializmusnak nevezett rendszer hatására igen erős volt az ön-
cenzúra. Azok, akik emlékezhettek erre az időszakra vagy jobb esetben ak-
tív cselekvői is voltak, valószínűleg nem akartak erről mesélni. A későbbi 
években viszont már nemigen volt, aki emlékezhetett volna.

Az adatgyűjtés során átnéztem a Szabad Vajdaság és a Magyar Szó lap-
számait is, ahol számos értékes és ma már máshol nem fellelhető adatot 
találtam a helybeli amatőrmozgalom háború utáni első megnyilvánulásairól. 
Felolvasóestek, szavalatok, dalárdák működése, később pedig a színjátszás 
újbóli eszméléseként, jelenetek bemutatása jellemzi ezeket az éveket. Mind-
ezt azonban olyan gyakorisággal tették, mintha nem is lett volna háború, 
nem létezett volna megtorlás, nem fenyegetett volna a magyarok kitelepíté-
sének veszélye, az általános áruhiány és a beszolgáltatás nem a mindenna-
pok velejárója lett volna. Pedig az új hatalom azonnal kimutatta a foga fe-
hérjét! Azóta is kutatják a gaztettek körülményeit és számadatait. A hatalom 
a vállunkra tette a kezét, nem csak jelképesen, de a legdurvább gyakorlati-
assággal tiporta a magyar kisebbséget, amit mintha tudomásul sem vettek 
volna az emberek vagy ha mégis, akkor mintha szinte azonnal elfelejtették 
volna. Hosszú időbe telt, amíg végre kimondták, a magyaroknak is van he-
lyük a szocialista Jugoszláviában. Talán ez adta a megkönnyebbülést és a 
korábban sosem tapasztalt lendületet és elszántságot az örök élni akarásban. 
Alkalmazkodtak a látszatra építőkhöz, és gyorsan csökkent a félelmük. Ke-
vés kivételtől eltekintve lojálisak voltak a hatalomhoz, az eszméhez. Kézbe 
tették a kezüket. Valójában ez jelentette a túlélés talán egyetlen esélyét. Ha 
másképp tettek volna, nem bátran viselkednek, hanem esztelenül. 

A hatalom pedig tovább görgette szikláit, folyamatosan gondoskodott 
az emberek teljes átneveléséről. Ennek kiváló módszere a színház, hiszen 
ott (ha avatott kezekre bízzák) megszemélyesedhet az eszme, testet ölthet 
az ígéret, mindenki láthatja, mivé válhat az új társadalomban. Ennek szel-
lemében ki is használták az amatőrmozgalmat a napi politikai munkához. 
Az újbóli kolonizáció és az írástudási verseny népszerűsítésére Gál László 
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megírta a Jönnek a telepesek és a Rozi néni írni tanul című jeleneteket, ame-
lyek semmivel sem tartalmaztak több esztétikát és színházművészetet, mint 
az akkori magyar napilap bármelyik vezércikke. A politikai akarat közvetlen 
szócsövei voltak. Az esztétikai érték mellékes lett, majd fokozatosan visz-
szaszorult az alkotói kedv. Tény viszont, hogy rendkívüli arányban javult a 
beiskolázás, az írástudatlanság felszámolása szép eredményeket hozott. Vaj-
daság-szerte szélesedett a magyar műkedvelők rétege. 1947-ben a 67 ma-
gyar kultúregyesület közül 34 egyesületben volt magyar színjátszó csoport, 
ezek közül csak négy nem indult az évi versenyen. 1948-ban 19, 1949-ben 
73, 1950-ben pedig 91 magyar együttes versenyzett. 1950 volt „a bőség esz-
tendője”. A krivajai kastély parkettás nagytermében (hol máshol?) tartottak 
előadást, ahova a korábbi béresek és cselédek, immáron az új hatalom le-
téteményesei akár bocskorban vagy mezítláb is bemehettek. Ómoravicán a 
kendergyári munkások, a nőszervezet tagozatai, az ifjúság, az iparosok szín-
játszói és más alkalmi társulatok verbuválódtak. A lakosság pedig mintegy 
„kiéhezve” várta ezeket a rendezvényeket. Nem csak a hivatalos propagan-
da állította róluk, hogy sikeresek voltak, valóban sokan megnézték őket, tet-
szettek az embereknek. Az ifjúságtól elvárták, hogy sokrétűen részt vegyen 
az eseményekben, aratóünnepséget is szerveztek. Szép leírást olvashatunk 
róla: „A délutáni órákban a Fernbach-féle major szövetkezeti munkásai tün-
tető menetben zászlókkal és buzakoszoruval indultak az ifjusági otthon elé. 
Ott az ifjusági egyesület vezetősége a megjelent ifjakkal fogadta őket. Majd 
Szarvas György szövetkezeti munkás megható beszédében átadta az életet 
jelképező gyönyörű buzakoszorut, melyet ifjuságunk egyik tagja a nép ne-
vében megköszönt. Este a zsufolásig megtelt ifjusági otthon nagytermében 
a himnus eljátszásával megkezdődött a műsor. (…) Magyarruhás fiuk, bő-
szoknyás pártás lányok zárták be gyönyörű magyar népies táncaikkal ezt az 
örömteljes és feledhetetlen napot” (Szabad Vajdaság, 1945. július 23.: 4).  
A színjátszás csakhamar önmagára talált és sorra kerültek az egész estét be-
töltő előadások is, előbb a régi népszínművek, majd a jugoszláviai írók ma-
gyarra fordított művei. Elsősorban az volt a fontos, hogy az előadás témája 
és szereplői közel álljanak a faluhoz és az eszmei mondanivaló megfeleljen 
a felettes szerveknek. A közönség véleménye senkit sem érdekelt. 

Azok az értelmiségiek, akik bekapcsolódtak a munkába, rövid idő alatt 
mindenesekké váltak: előadásokat tartottak a Népfront tagozataiban, propa-
gandafilmeket vetítettek, színdarabban szerepeltek vagy ilyeneket rendez-
tek, agitáltak, faliújságot készítettek… Ha pályán akartak maradni, nem te-
hettek másként. Közben pedig porig rombolták a korábbi társadalom polgári 
és keresztény értékrendjét. Helyette mit építettek? Erősítették a vállra tett 
kezet.
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A Kultúrtanács 1952-ben Palicson megszervezte a Magyar Ünnepi Játé-
kok elnevezésű, a délvidéki magyar kultúra teljes egészét bemutató rendez-
vénysorozatot magyar kultúrintézmények, színházak, a sajtó, népi csopor-
tok, művészek részvételével. Magyar Ünnepi Játékok ‒ Palics 1952 címmel 
könyvben is megjelentették az eredményeket. A hatalom mintha megrémült 
volna a Palicson felsorakoztatott magyar értékektől, attól az önmaga kultú-
ráját hatalmasnak látó, ünneplő közösségtől, aminek a létéről ugyan tudtak, 
de korábban nem volt alkalma így számot adni önmagáról. Közben pedig 
hangsúlyozták a testvériség–egységet, a szocialista jövő eszmeképét. Mégis 
úgy intézték, hogy több Magyar Ünnepi Játékok ne legyen. A rendezvény 
után sok minden megváltozott. A szervezők azt hitték, amit adnak kézbe 
tett kéz, mégis vállra tett kezet kaptak viszonzásul. Sztálin halála után Ju-
goszláviában már nem volt szükség arra, hogy a magyar kisebbségi politika 
eredményeit demonstrálják.

Hogy mindenki „sínen maradjon”, a Műkedvelő Színjátszók Tartományi 
Szövetsége megjelentette azoknak a színműveknek a jegyzékét, amelyek 
között válogathattak a kisebbségi együttesek műsoruk összeállításakor. Az 
amatőr együttesek, de gyakran még a hivatásosok is „régi, múlt századbeli 
vagy század eleji drámaírók ma már időszerűtlen műveit tűzik műsorra” 
(Magyar Szó, 1961. január 21.: 7). A jegyzékben 231 színművet soroltak fel. 
Ennek következtében aztán megindult a boszorkányüldözés, és kíméletlenül 
bírálni kezdték az amatőrök darabválasztásait. Ómoravicán ez olyan eltökélt 
módon folyt, hogy a korábbi sikeres előadások rendezői kénytelenek vol-
tak visszavonulni, így gyakorlatilag vezetők nélkül maradtak a csoportok. 
(Ekkor szüntették meg a nagybecskereki, a zombori és a topolyai magyar 
színházat is. Nem lehet véletlen egybeesés!) Ez is vállra tett kéz.

Többszörösen átszervezték a korábbi Kultúrszövetséget, szorgalmazták 
a szerb és a nemzetiségi egyesületek egyesítését, indítványozták a „klubok” 
megszervezését, amelyek valójában a szórakozásnak is sekélyes formái vol-
tak. Az ötvenes években „etnikai közösségünk e csaknem egy évtizednyi idő 
alatt (1948–1957) szellemi ínségkonyhán tengődött” (Magyar Szó, Kilátó, 
1990. július 28.: 1). Az amatőrök csakhamar belefáradtak ebbe a taposóma-
lomba, kiábrándultak a népbutítás adott formáiból, megelégelték a kemény 
és nyílt átnevelést. Az ötvenes évek végére gyakorlatilag minden amatőr 
munka megszűnt a faluban. Vállunkra tették a kezüket. 

Az 1960-as évek elején az államvezetés gazdasági, szociális és kulturális 
téren nyitásra kényszerült. Ekkor indult meg a vendégmunkások kirajzása, 
ami szociális szelepként működött. 1963-ban 22 országgal kötöttek kulturális 
egyezményt, kétéves együttműködési programot pedig 14 országgal, köztük 
Magyarországgal is. Ez a Jugoszlávia és Magyarország közötti kapcsolat eny-
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hülésének konkrét megnyilvánulása volt. Ismét működni kezdtek az amatőrök. 
Ómoravicán 1960-ban kezdődött az a sikersorozat, amit a földműves-szövet-
kezet ifjúsági színjátszó csoportjának munkája fémjelzett: évi 4-5 bemutató, 
sok-sok vendégszereplés a vajdasági falvakban. A szemlékről rendre díjakkal 
és elismerésekkel tértek haza, és a legjobb falusi együttesek közé sorolták 
őket. Talán éppen ebből eredően, az enyhülő külkapcsolatok hatására, ezt a 
csoportot jelölték ki, hogy Jugoszláviát képviselve vegye fel a kapcsolatot a 
jánoshalmi (Magyarország) műkedvelőkkel. A kapcsolatteremtés megtörtént 
és létrejött az első műsorcsere is (1966). Vajdaság vagy inkább a Szövetkezeti 
Szövetség akkori politikai vezetői ezzel kipipálták a feladatlistán ezt a tételt 
és később már nem foglalkoztak vele. A határ túloldalán azonban másképp 
gondolták. Az ottani hasonló szervezet, a MESZÖV úgy döntött, hogy minden 
évben a megye legjobb csoportja vendégszerepelhet Jugoszláviában. Ennek 
következtében az itteni csoport minden évben más-más helységben vendéges-
kedett, és más-más csoportot látott vendégül. Így több mint két évtizedig tartó 
együttműködés jött létre, élő kapcsolat az anyaországgal (habár akkoriban 
ezt a kifejezést még bizalmas körökben sem használtuk, Magyarországgal a 
szó szoros értelmében nemzetközi – internacionális kapcsolatban voltunk). 
Kezdetben a színjátszók, majd egy (a vajdasági néptánc-mozgalom újraéle-
dése hatására létrehozott) néptánccsoport adott műsort. Amíg Vajdaság más 
helységeiben helyi hagyományokat ápoló magyar csoportok alakultak, addig 
itt a délszláv népek táncait állították színpadra. Vajdaság egyik legmagyarabb 
településén a magyar fiatalok magas szinten ápolták a szláv néphagyományo-
kat. Szláv táncokat tanultak, közben a magyar tájegységek táncairól szinte 
semmit sem tudtak. A kor szellemének megfelelően, a testvériség-egység mí-
toszában minden szinten elismerően szóltak munkájukról. Sikeresek voltak, 
bejárták Jugoszláviát és a környező országokat. Olyan hírnévre tettek szert, 
amire büszke lehetett ez a közösség. Az akkori táncosok 18 táncot tűzhettek 
műsorra, köztük csak három magyar tánc volt, azt is szerb koreográfustól 
tanulták. Saját népi kultúrájukat nem ismerték meg. A jugoszlávság eszméje 
elnyomta a nemzeti tudatot. Vállukra tették a kezüket.

*
*    *

Rakosgatom az információkat és próbálom értelmezni, megérteni a tör-
ténteket, azért, hogy saját véleményem legyen. 

A végkövetkeztetés? 
Annyira erős és főképp kitartó volt a hivatalos propaganda, hogy a ké-

telkedők is behódoltak neki? Az állítás általánosítható, a feltételezett követ-
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kezmény nem általánosítható. Voltak, akik behódoltak, voltak, akik nem. Ez 
nem lehet végkövetkeztetés. 

Vagy inkább a túlélés ösztöne alkudott meg az alkalmazkodással? Ál-
lítólag a túlélés ösztöne mindent (?) legyőz. Állítólag az alkalmazkodás a 
beolvadáshoz/beolvasztáshoz, végül a megszűnéshez vezet. Ellentmondás 
ez, mert az alku így nem fenntartható. Amikor kiderül, hogy a túlélés ösztö-
ne vagy az alkalmazkodás szegte-e meg a feltételezett alkut, akkor kiderül 
az is, mi lett a sorsunk folytatása. Bizonytalan feltevésként ez sem lehet 
végkövetkeztetés. 

A kisebbségi lét velejárója az elnyomatottság, a többségi lét velejárója 
az elnyomás? Nem helytálló. Léteznek kisebbségi és többségi viszonyok, 
amikre nem érvényes ez a feltevés, vagyis nem általánosítható. Nem lehet 
ez sem végkövetkeztetés. 

Csupán a tudálékos utókor magyarázza a neki tetsző módon a korábbi tör-
ténéseket? A történelemírás szubjektív, akkor is, amikor a győztes írja a tör-
ténelmet, akkor is, amikor mások. A történelmi tudat és a megírt történelem 
nem feltétlenül fedi egymást, ám ettől függetlenül az események ugyanazok. 
A tagadás sem teszi semmissé a megtörténtet. Ez nem lehet végkövetkeztetés.

Hiányzott a kultúrák kölcsönhatása, ami elsimíthatta volna az ellent-
mondásokat? Az együttélés a többség szemszögéből mindvégig kényszer. 
A kisebbség helyzetében kezdetben kényszer, később elfogadott valós élet-
helyzet. A kulturális kölcsönhatás a kisebbségnél leplezetlen, a többségnél 
palástolt. Ez sem lehet végkövetkeztetés…

Azt hiszem, tovább kell keresni a lehetséges végkövetkeztetés(eke)t.
Vállra tett kéz – kézbe tett kéz… Micsoda ellentmondás! A vállra tett kéz 

még nem múlt el, a kézbe tett kéz még nem jött el. Ám ahhoz, hogy tovább 
tudjunk élni, felejteni kell. Ahhoz, hogy megmaradjon önbecsülésünk, em-
lékezni kell. Mindkettőt segítheti a helytörténet, ha jól munkálkodnak azok, 
akik ezzel foglalkoznak és van  még értő, megértő, befogadó olvasója. 
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They Put Their Hands on Us
 
I am looking for an answer to how it happened that the same life situa-

tions and events are interpreted differently by the majority and the minori-
ty. Among the events of the last century I will show examples from Omora-
vica based on qualities on local and in Vojvodina Province to illustrate major 
differences of perception. While one part of the population views it as a 
positive, the other side, on the contrary, experiences the same as a negative. 
Due to the majority-minority position the two communities shape their own 
value system in different way. I suggest some possible conclusions, but it 
seems that the potential causes of contradictions have not been caught in act.

 
Key words: majority, minority, culture, cohabitation, art lovers

Stavili su nam ruke na ramena

Tragam za odgovorima kako je moglo da se desi da u odnosu većine 
i manjine iste životne situacije dobiju drugačija tumačenja. Od događanja 
tokom poslednjih sto godina iznosim primere iz Stare Moravice zasnovane 
na lokalnim i vojvođanskim posebnostima da bih ilustrovao suštinske ra-
zlike u procenama. Dok jedna strana te događaje doživljava kao pozitivne, 
druga strana potpuno suprotno svemu tome daje negativnu konotaciju.  Iz 
same situacije proistekle iz odnosa manjina i većina svaka strana na druga-
čiji način stvara svoj sistem vrednosti. Navodim i nekoliko mogućih krajnjih 
zaključaka, međutim, čini mi se da time nisu uhvaćeni na delu potencijalni 
podstrekači kontradikcija.

Ključne reči: većina, manjina, kultura, suživot, ljubitelji umetnosti

Beérkezés időpontja: 2018. december 31.
Elfogadás időpontja: 2020. március 19.

Besnyi K.: VÁLLUNKRA TETTÉK A KEZÜKET LÉTÜNK 2020/1. 85–93.





95

PhD, Dr. Ördögh T: UTAZÁS AZ ISMERETLENBE... LÉTÜNK 2020/1. 95–114.

ETO: 341.223-497.11:497.115„2008/2018” ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER

PhD, Dr. ÖRDÖGH Tibor
Nemzeti Közszolgálati Egyetem,
ordogh.tibor@uni-nke.hu

UTAZÁS AZ ISMERETLENBE – SZERBIA 
POLITIKAI TRENDJE

Travel to the Unknown - Serbia’s Political Trend

Putovanje u nepoznato – politički trend u Srbiji

Tanulmányomban arra keresem a választ, hogy Szerbia napjainkban a demokráciák 
kategóriájába tartozik-e még, illetve milyen változásokat figyelhetünk meg a politikai 
rendszerben. Alaphipotézisem, hogy 2008-ban olyan változások történtek, melyek ki-
hatottak a mai szisztémára is. Az átalakulások hátterének vizsgálatánál gazdasági és 
társadalmi jellemzőket mutatok be, melyek kihatnak a politikai életre. A későbbiek-
ben a politikai rendszer rövid jellemzését végzem el, hogy megértsük, miért is alakult 
ki egy predomináns pártrendszer, ennek milyen összetevői vannak, illetve eszközeit 
miként használja. Végezetül a populizmus szerbiai gyakorlatát elemzem, rávilágítva 
azon társadalmi feszültségekre, melyek miatt valójában ez létre tudott jönni.

Kulcsszavak: Szerbia, Koszovó, Európai Unió, gazdasági helyzet, populizmus, autoriter 
rendszer

BEVEZETÉS

Kijelenthetjük, hogy a 2008-as gazdasági válság cezúrát jelentett a po-
litikai rendszerek fejlődésében. Napjainkra olyan vezetők emelkedtek ki és 
birtokolják a hatalmat, akik a liberális demokráciát elvetik és sajátos kor-
mányzást valósítanak meg. A nagyhatalmak vezetői között Vladimir Putyin 
vagy Donald Trump kiemelkedése ebbe a trendbe illik bele, csakúgy, mint 
a török Recep Tayyip Erdoğan, a magyar Orbán Viktor vagy a brazil Jair 
Bolsonaro hatalomkoncentrációja. Nincs ez másként a Balkánon sem, ahol 
Montenegró sorsa Milo Đukanović vagy Szerbiáé Aleksandar Vučić kezé-
ben van. A politika a XXI. századra átalakult, nagymértékben perszonali-
zálódott, a média befolyásolásával korlátlan legitimációra lehet szert tenni, 
ami pedig összekapcsolódik korunk populizmusával.
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Az említett politikusok közös vonása, hogy a klasszikus liberális demok-
ráciát szeretnék meghaladni, a felmerülő problémákat újszerű eszközökkel 
kívánják megoldani. A cél szentesíti az eszközt, mint ahogyan a mondás 
is tartja, így a liberális keretek helyett új, ismeretlen irányba kezdtek el-
mozdulni a politikai rendszerek. A politikatudomány mindig is törekedett 
a nem demokratikus berendezkedések feltárására, viszont ma nehéz hely-
zetben van, mivel abban sincs konszenzus, hogy ezen országok egyáltalán 
átlépték-e már a demokrácia és a diktatúra vékony határmezsgyéjét. A XX. 
századra alkalmazott módszer szerint a nem demokratikus berendezkedések 
két típusát különböztetjük meg: a totális rendszereket (nemzetiszocialista 
és kommunista államok) és az autoriter (tekintélyelvű) országokat. Abban 
elöljáróban megállapodhatunk, hogy a felsorolt országok működésükben a 
tekintélyelvű rendszerekhez állnak közelebb, semmint az élet minden te-
rületét ellenőrizni kívánó totális államokhoz. A metodológia szerint egy 
állam akkor kerül az autoriter berendezkedés közelébe, ha valamilyen fej-
lődési problémával küzd. Amennyiben szűkebb témánkra, a szerbiai politi-
kai viszonyok megértésére összpontosítunk, akkor megállapíthatjuk, hogy 
a fejődési zavar mind gazdasági, mind pedig nemzeti szinten egyidejűleg 
bekövetkezett a 2000-es években. Egyrészt a két délszláv háború okozta 
gazdasági nehézséget nem sikerült leküzdeni a demokratikus rendszerváltás 
után sem ‒ annak pozitív piacgazdasági vonatkozásait a társadalom nem 
érezte meg ‒, sőt a 2008-as válság begyűrűzésével még tovább romlott a 
lakosság gazdasági helyzete, másrészt Jugoszlávia szétesése és a koszovói 
kérdés a szerbiai társadalomban is akkora törést okozott, mellyel nem tudott 
megbirkózni. Egy elszegényedett, nemzettudatában sérült társadalom pedig 
mindig is vevő volt a különböző feltörekvő, a nép problémáinak megoldá-
sát egyedül ellátó személyek retorikájára. Mivel a szerb politikai rendszer 
jelenlegi origója az államfő, így a tanulmányban nagy hangsúlyt fektetek az 
ő politikai aktivitására.

Az alábbi tanulmányban arra teszek kísérletet, hogy a társadalmi és gaz-
dasági helyzet elmúlt tíz évét összegezzem, rávilágítsak azon folyamatok-
ra, melyek odáig vezettek, hogy a Szerb Haladó Párt és Aleksandar Vučić 
széles támogatói bázist tudott kialakítani. Az első részben a gazdasági, míg 
a másodikban a társadalmi problémákat elemzem, melyekre azonban csak 
részben ad választ a politika. Felmerül az ország gazdasági teljesítményének 
és a kormányzat munkájának összekapcsolása, Koszovó és az Európai Unió 
kérdése, valamint az elvándorlás okainak feltárása is. A harmadik részben a 
szerbiai politikai élet általános jellemzésére törekszem, ahol a perszonalizá-
ció, a politikai ellenzék megosztottsága és az alkotmányos intézmények elle-
hetetlenítése kerül középpontba. A negyedik részben kívánom meghatározni, 
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hogy Szerbia valójában milyen irányba fejlődik, hogyan tudott a populizmus 
megjelenni és milyen összetevői vannak a szerbiai politikai rendszerben.

GAZDASÁGI MEGTORPANÁS ÉS FEJLŐDÉSI 
LEHETŐSÉGEK

Az integrációérettség fogalma Palánkai Tibor nevéhez köthető, aki an-
nak négy dimenzióját különböztette meg: gazdasági, politikai, társadalmi 
és intézményi dimenziók (PALÁNKAI 2004, PALÁNKAI ET AL 2011). 
Palánkai az elméletet elsősorban a kelet-közép-európai államok esetére al-
kotta meg, azonban a gazdasági, történelmi hasonlóságok alapján, a térség 
államainak jellegzetességeire támaszkodva az elmélet alkalmazható a nyu-
gat-balkáni államokra is (ENDRŐDI-KOVÁCS 2019: 90).

A működő piacgazdaság tekintetében Szerbiában folyamatos javulás fi-
gyelhető meg, azonban a reformok lassan haladnak, kiváltképpen a 2008–
2009-es válság kirobbanása óta. A kormányzat hatékonysága a versenypo-
litika területén nem érte még el a 3-as szintet, illetve az infrastrukturális 
mutatók közül a víz- és szennyvízrendszer kiépítettsége területén sem ki-
elégítő a helyzet. Kulcsszerepet tölthet be a magánszektor fejlesztése, ahol 
a fenntartható konvergencia érdekében az üzleti környezet átalakítására, új 
technológiák bevezetésére és a külföldi működő tőke beáramlását segítő in-
tézkedésekre van szükség (EBRD 2019: 3). A makrogazdasági stabilitás a 
gazdasági válság után lassan helyreállt az országban, 2014-től kezdődően 
folyamatosan emelkedik. 

1. számú ábra: A gazdasági növekedés aránya 2002 és 2020 között

Forrás: ENDRŐDI-KOVÁCS 2019. 95. bővítve a szerző által.
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A Szerbiai Statisztikai Hivatal igazgatója részletezte is, hogy a 2018. év-
ben hogyan alakult a szerb gazdaság, eszerint az ipari termelés 2 százalékkal, 
a feldolgozóipar 2,6 százalékkal, az építőipar 10,9 százalékkal, a mezőgaz-
dasági termelés pedig 16,3 százalékkal nőtt. A kivitel 9, a behozatal pedig 
13,5 százalékkal emelkedett, az infláció éves szinten 2,1 százalékos volt. Ez 
utóbbi mutató megközelíti a 3 százalékos célértéket, amelytől mindkét irány-
ban másfél százalékkal lehet eltérni. Január elejére az államadósság a bruttó 
hazai termék (GDP) 50,2 százalékát tette ki, míg egy évvel korábban a GDP 
57 százalékát jelentette. Összehasonlításképpen: 2013-ban 80 százalékos volt 
ez a mutató. Az igazgató arra is rámutatott, hogy a munkanélküliség az év 
végén csupán 11,3 százalékot tett ki, míg 2018 elején 14,8 százalékon állt 
(SZABAD MAGYAR SZÓ 2019a).

Milojko Arsić, a Belgrádi Egyetem Közgazdaságtudományi Karának taná-
ra szerint „2012 és 2018 között a fejlődés üteme összesen nem egész 13,5 szá-
zalék volt, vagyis átlagosan alig valamivel több mint kettő százalék évente. 
Ebben az időszakban a közép- és kelet-európai országok gazdasági növeke-
dése több mint 20 százalék volt, vagyis túlszárnyalta az évi három százalékot. 
Még a Nyugat-Balkán államaiban is több mint 17 százalékkal növekedett a 
gazdaság, ami évente 2,7 százalékot tesz ki. Csak Horvátország növekedése 
volt lassúbb, mint Szerbiáé” (RTV.RS 2019).

A versenyképességet leginkább gátló tényezők közé tartozik a túlzott bü-
rokrácia, az adóráták, az adószabályozás, a korrupció, a pénzügyi forrásokhoz 
való korlátozott hozzáférés. Komoly versenyképességet gátló tényező, hogy 
a foglalkoztatottsági ráta alulmarad az uniós átlaghoz képest (61–62% Szer-
biában), valamint a kivándorlók hazautalásainak szerepe is egyre jelentősebb.

Mondhatjuk, hogy a számok nem hazudnak, viszont értelmezésük eseté-
ben mindig vita alakul ki még a közgazdászok között is. Vitathatatlan tény, 
hogy Szerbia lakosságának egy része gazdasági okból az elvándorlást választ-
ja. Emögött Szerbia régióbeli leszakadása áll, mivel reálértéken csökkentek 
a bérek és a nyugdíjak is. A hatalom részéről megnyilvánuló retorika közép-
pontjában már évek óta az 500 eurós átlagbér áll. Aleksandar Vučić még a 
2016-os parlamenti kampány időszakában tett ígéretet az említett átlagfizetés 
elérésére. Azonban e tanulmány írásakor, 2019 nyarán sem sikerült megva-
lósítani a kitűzött célt, jelenlegi nyilatkozata alapján 2020 januárjára fogja 
ezt elérni. Az összehasonlítás kedvéért: 2015-ben Szerbiában az átlagbér 361 
euró volt, a szomszédos Horvátországban ekkor már a minimálbér volt 396 
euró, Szlovéniában pedig ugyanez 791 eurót tett ki (MAGYAR SZÓ). Az 
azonban vitathatatlan, hogy a nyugat-európai bérekhez képest az 500 eurós 
átlagfizetés még mindig alacsonynak számít, így több ezren választják csa-
ládjukkal a külföldi vendégmunkások életét, ami által egy fő is minimum 
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1 200 eurót kereshet. Az olcsó munkaerő tehát nem nyújt megoldást a külföldi 
befektetők megjelenéséhez, ugyanis már nehezen találni olyan szakképzett 
embert, aki elvállalná a munkát.

A szerbiai gazdaságnak még két további problémája van, melyek a kor-
mányzat miatt alakultak ki. Egyrészt a gazdaságban továbbra is magas az 
állami szerepvállalás a különböző – még magánosítás előtt álló és legtöbb-
ször veszteséges – cégekben. Az eddigi privatizációk során csak azokat a jól 
működő vállalatokat sikerült magánkézbe adni, melyeknek megfelelő piacuk 
volt és az új tulajdonosok számára jövedelmezőnek számítottak. A másik 
problémát az állami beruházások nagysága jelenti. A gazdasági növekedés 
mögött nem a magánszektor, így a kis- és közepes vállalatok, illetve a társa-
dalom fogyasztása áll, hanem azon infrastrukturális beruházások, melyekben 
az állam is közreműködik. Ide tartozik a 10-es és a 11-es közúti korridor, a 
Belgrád‒Budapest vasútvonal (a szerbiai szakasz 2 milliárd dollárba kerül 
kínai hitel segítségével) vagy éppen a Belgrád Víziváros (Beograd na vodi) 
épületkomplexuma a Száva partján (az Egyesült Arab Emirátusok 3,5 milli-
árd euró értékű beruházásával).

A 2017-es államfőválasztás alakalmával Aleksandar Vučić kampánycsa-
pata létrehozta a jelöltről elnevezett honlapot, ahol a gazdasági teljesítménye-
ket igyekeztek az akkor még miniszterelnökként induló Vučić javára fordíta-
ni. Sajnos ma már nem érhető el a felület, viszont az akkori beszámoló szerint 
olyan hőstetteket hajtott végre a jelölt, mint hogy megmentette a smederevói 
Železar ötezer munkahelyét, 55 új gyárat nyitott meg, 130 000 új munkahe-
lyet létesített. Nehéz lenne megmondani, azóta hány új üzem került átadásra 
és hányan tudtak elhelyezkedni a munkaerőpiacon, viszont az látszik, hogy 
ezen események népszerűsítéséré nagy hangsúlyt fektettek. A politikában 
egyébként is elegendő a látszat, nem feltétlenül van szükség arra, hogy a mö-
göttes tartalom is megfelelően megvalósuljon.

TÁRSADALMI FESZÜLTSÉGEK ÉS MEGOLDÁSI 
KÍSÉRLETEK

A szerbség körében történelmi hagyománnyal bírnak az etnikai ellentétek, 
melyek a társadalom széles rétegében meghatározóak. Többszáz éves tradíció-
ra tekint vissza, azonban úgy tűnik, hogy napjainkra ez jelentősen mérséklődött 
és a korábbi (neo)nacionalista irányzatok háttérbe szorultak, új törésvonalak 
jelentkeztek. A múlthoz való viszony, mely a szocialista időszak pozitív tarta-
lommal való megélését jelentette, szintén háttérbe szorult napjainkra. A XXI. 
századi szerb társadalmat a gazdasági helyzet, illetve az európai integráció kér-
dése osztja meg leginkább, ezzel is mintegy modernizálódtak a törésvonalak.
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Az 1980-as és 1990-es évek legnagyobb társadalmi feszültségét Koszovó 
kérdése jelentette, melyet háború útján tekinthetünk eldöntöttnek, mivel az 
egykori tartomány a gyakorlatban független államként működik, önálló intéz-
ményrendszerrel, de korlátozott nemzetközi elismertséggel. A szerb társadalom 
Koszovóval kapcsolatos attitűdje ellentmondásos, mivel esetében a nemzeti ér-
zelem és a realitás küzd egymással minden ember tudatában. A megoldás is 
emiatt nehézkes, ugyanis, ha valaki nyíltan a szerb tartomány „elengedése” 
mellett áll ki, akkor nemzet- és hazaárulóvá válik, holott Koszovó gyakorlati 
értelemben már régen nem tartozik Szerbiához. A két nemzet közötti ellentét 
még mindig kimutatható az érzelmek szintjén. Egy 2018 nyarán készült fel-
mérés szerint a szerbek 64%-a fogalmazott meg negatív véleményt az albá-
nokkal kapcsolatban, míg ez fordítva 59%-ot tett ki (TELEGRAF.RS). Minél 
fiatalabb volt a válaszadó, ez az érték annál jobban növekedett, így a 30‒39 
éves korcsoportban a szerbek 73%-a fogalmazott meg negatív véleményt, míg 
a 20–29 éves korosztály esetében ez 74%-ot jelentett. Egy másik reprezentatív 
közvélemény-kutatás eredménye 2018 tavaszán azt mutatta, hogy a szerbiai 
válaszadók 81%-a nem támogatta Koszovó önállóságának elismerését (RTS.
RS 2018). Szerbia európai integrációs előrehaladása a Koszovóval fennálló 
viszony rendezésétől is függ, így mielőbb valamilyen megoldásra kellene jut-
ni. A Nyugat szemében az ország stabilitását biztosító Aleksandar Vučić en-
nek érdekében saját kezébe vette a párbeszéd lefolytatását. Az elmúlt évek-
ben nemzeti konzultációt kezdeményezett, melynek keretében politikusok és 
akadémikusok véleményét kérte ki a rendezés érdekében. 2019 májusában a 
törvényhozás épületében tartott háromórás beszédében is a megoldás iránya-
it ecsetelte, de gyakorlati válaszokat nem adott ekkor sem. Az viszont fontos 
kijelentés volt részéről, hogy „az édes hazugság helyett Szerbiának el kell fo-
gadnia a keserű igazságot Koszovóról, vagyis azt, hogy Belgrád már évekkel 
ezelőtt elveszítette az irányítást Koszovó felett” (HERCZEG). Az ellentmondás 
szinte feloldhatatlannak tűnik, hacsak a politikai vezetés nem kezdi lassan „fel-
készíteni” a lakosságot Koszovó „elengedésére”. Több évtized mesterségesen 
rögzített érzelmi attitűdjét nehéz megváltoztatni, de nem lehetetlen. A valódi 
kérdés abban rejlik, hogy az európai úton mikor jön el annak az ideje, hogy ezt 
a lépést kényszerből megtegyék és a felelősséget másra hárítsák, mint ahogyan 
Észak-Macedónia esetében is láthattuk a névvita megoldásánál. Bizonyos ne-
héz döntéseket kell meghozniuk ahhoz, hogy a jövőben jobb világban éljenek.

A második sarkalatos kérdést az Európai Unió jelenti a szerb társadalomban. 
Az európai integráció 2008-tól került a politikai viták középpontjába, amikor 
az akkori államfőválasztás legfőbb kérdésévé emelték a pártok, hogy milyen 
irányba induljon el az ország. Akkor Boris Tadić, a Demokrata Párt elnöke az 
EU mellett tette le voksát, míg Tomislav Nikolić a Szerb Radikális Párt jelölt-
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je az izolációt és az Oroszországgal fennálló kapcsolatokat erősítette volna. 
A mérföldkőnek számító voksolás után a nyugat-európai út bizonyult járha-
tónak. Ez viszont nagyon lassú előrehaladást eredményezett, melyben mind 
Szerbia, mind pedig az EU hozzáállása hagyott némi kivetnivalót maga után. 
A nyilatkozatok szerint az ország legkorábban 2025-ben lehet az EU teljes jogú 
tagja, ez viszont tizenegy éves tárgyalási időszakot jelent1, melybe néha a szerb 
társadalom is „belefáradt”, különösen, ha számukra érzékeny kérdésekről kel-
lett dönteni. Az egyik ilyen témakört a korábban tárgyalt Koszovó elismerése 
jelenti, de maga az EU-támogatottság is ingadozó. A szerbiai kormány 2009-től 
készít féléves intervallumonként közvélemény-kutatást arról, hogy mekkora a 
társadalomban az EU támogatottsága. Az adatsorból kiviláglik, hogy az idő 
múlásával az optimista légkör is csökkent, így a 2009-ben mért első 63%-os 
támogatottság az idő folyamán folyamatosan apadt, mígnem 2018-ra 55%-ot 
tett ki. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az érték többször a lélektani 50% alá 
is csökkent, 2012-ben és 2016-ban 41% volt.

2. ábra: Az Európai Unió támogatottsága Szerbiában (2009‒2018)

Forrás: MINISARTSVO za Evropske Integracije: Evropska orijentacija 
građana Srbije. Forrás: http://www.mei.gov.rs/upload/documents/nacio-
nalna_dokumenta/istrazivanja_javnog_mnjenja/javno_mnjenje_decem-

bar2018.pdf (2019. 08. 16.)

1  Szerbia EU-csatlakozási tárgyalásainak első kormányközi fordulóját 2014-ben 
rendezték meg.
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A 2018-as felmérésben a válaszadók 17%-a vélte úgy, hogy az Európai 
Unió a fiatalok számára jobb jövőt és több munkalehetőséget jelent. Ettől 
kicsivel elmaradva 15% azonosult a határok szabad átjárhatóságával, 11% a 
saját nemzeti identitásának az elvesztésététől fél, 9% tette le voksát a saját 
nemzeti szabályok rendbetétele és 8% a polgárok jogainak erősödése mel-
lett. A szerb polgárok 31%-a úgy látja, hogy az Európai Unió a jelenlegi 
problémáival nem tud megküzdeni, így az ajtó be fog záródni előttük vagy 
akár maga az integráció is meghiúsulhat mielőtt még belépnének. Érde-
kességként megemlítendő, hogy a válaszadók szerint (12%, második hely) 
legnagyobb eredményt a korrupció elleni küzdelemben érte el az ország, 
míg legnagyobb további hátráltató tényezőként (19%, első helyen említve) 
szintén ezt jelölték meg a tárgyalások lassúságának okaként. A szerb társa-
dalomnak évek óta nincs reális képe arról, hogy az EU mekkora pénzekkel 
támogatta az országot 2000 és 2016 között. Az említett felmérésben a vá-
laszadók 25%-a szerint az EU a legnagyobb nemzetközi segélyező, majd 
ezt Oroszország követi (23%), Kína pedig a harmadik (19%). A valóságban 
viszont a következő a sorrend: EU 59,9% (2 960,00 millió €), Amerikai 
Egyesült Államok 14,1% (695,56 millió €), Németország 7,2% (357,51 mil-
lió €), Oroszország támogatása nem éri az 1%-ot.

A szerb társadalom harmadik legégetőbb problémáját a demográfiai 
helyzet jelenti. Napjainkban Szerbia lakossága évi 35 000 fővel csökken, 
melyből 10‒15 000 főt a kivándorlók jelentenek. 2016-ra a fertilitás nagy-
mértékben lecsökkent, elérte az 1,46 gyermek/nő arányt, vagyis nem valósul 
meg a természetes reprodukció sem az országban (ÖRDÖGH 2019a). Ezen 
érték mentén stabilizálódott a termékenység az elmúlt tíz évben. A demo-
gráfusok felhívják a figyelmet, hogy 2061-re Szerbia lakossága akár három-
millió fővel is csökkenhet (PANNON RTV). A legfrissebb adatok szerint a 
halálozási arányok változatlansága mellett a szerbiai férfiak várhatóan 72,8 
éves korig, míg a nők 78,8 évig élnek. A halálozási arány fejleményei elle-
nére Szerbia nem éri el az uniós átlagot (EU-ban férfiaknak 78,1 év, nőknek 
83,6 év a várható élettartama 2014-ben) (EUROSTAT). A termékenység és 
a halálozás gyors változása intenzív demográfiai elöregedést eredménye-
zett Szerbiában. A szerb népesség Európa egyik leggyorsabban elöregedő 
társadalmát képezi napjainkban. A termékenységi ráta várhatóan 2030-ra 
1,67-re, 2050-re pedig 1,73-ra nőhet. Mindez lassú emelkedést jelent, azon-
ban az ország népessége tovább fog fogyatkozni, mivel 2050-re lakosságát 
tekintve Szerbia a világ országai között a 116. helyre szorul vissza (WOR-
LDOMETERS.INFO). A szerb kormány 2008-ban kezdett először foglal-
kozni a népességcsökkenéssel, amikor is elfogadásra került a Pronatalitási 
Stratégia, mely 8 irányt és mintegy 70 különféle intézkedést tartalmazott. 
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2015 februárjában elfogadták a Fiatalok Nemzeti Stratégiáját a 2015‒2025-
ös időszakra vonatkozóan. 2018-ban egy középtávú (30 évre szóló) demo-
gráfiai stratégiát is kidolgozott a kormány, melyben elsősorban a kivándor-
lás mértékét kívánják csökkenteni a gazdasági aktivitások támogatásával: 
támogatni a születések számát, mérsékelni a csecsemőhalálozást, továbbá 
emelni a középkorú és idősebb személyek munkaerőpiaci elhelyezkedését 
és megélhetését. 2018. január 1-jén lépett hatályba, de csak július 1-től al-
kalmazzák az új családpolitikai törvényt, mely a stratégiával összhangban 
jogi előírásokat is tartalmaz, illetve az intézkedések körét is lefedi. Például 
családi pótlékra a gyermek születése után jogosultak az anyák, illetve adott 
esetben az apák. A pótlék összege az első gyermek után korábban 39 500 
dinárt tett ki, de július 1-je után 100 ezer dinárra növekszik. Korábban a 
második gyermek születését követően 154 472 dinár szülői pótlékra voltak 
jogosultak – ezt az összeget 24 havi részletben fizette ki az állam, havonta 
6 436 dinárt –, a harmadik gyermek után 278 037 dinárra – 24 hónapon 
át 11 584 dinár –, a negyedik gyermek születését követően pedig 370 713 
dinárra jogosultak az anyák vagy az apák – 24 hónapon át 15 446 dinár 
értékben. A szülői pótlékra azok az anyák vagy apák nem jogosultak, akik 
30 millió dinárnál nagyobb adóalap alapján kötelesek ingatlanadó fizetésére 
(PESEVSZKI). A vajdaságban élők számára további támogatást is biztosít a 
tartományi kormány, mivel a harmadik gyermek után járó támogatás össze-
gét 2018-ban havi 12 000 dinárban határozták meg. 

A természetes fogyás mellett a másik nagy problémát a kivándorlás je-
lenti az országban. Szerbia tradicionálisan kibocsátó országnak számít. Az 
elmúlt negyed évszázad migrációs folyamatainak kényszerű (a délszláv há-
ború pusztításai elől történő menekülés) és gazdasági okai voltak. A kiván-
dorlók számát nagyon nehéz nyomon követni, mivel nem készült felmérés 
róluk, csupán becslések állnak rendelkezésre. Az EBESZ Szerbiára vonat-
kozó adatai szerint a 21. század kezdete óta 654 ezer ember hagyta el az 
országot, a legtöbben 15 és 24 év közöttiek; a kormánynak azonban még 
nincs válasza a jelenségre, illetve egy munkacsoport felállítását szorgalmaz-
zák a témában (BARABÁS). A szerbiai migráció alakulásával kapcsolatban 
a szakértők két forgatókönyvet dolgoztak ki. A cseh forgatókönyv szerint az 
ország európai integrációja nyomán tovább fog nőni a kivándorlás mérté-
ke, mely elsősorban gazdasági célzatú lesz, mivel a közgazdászok szerint a 
következő két évtizedben a lemaradást nem sikerül behozni. A kivándorlók 
számát a harmadik országokból jövő betelepülőkkel ellensúlyozzák majd, 
viszont ez alacsonyabb marad. A lengyel minta szerint az EU-csatlakozás 
következtében robbanásszerű, intenzív kivándorlás várható, ez azonban vi-
szonylag rövid időtartamú lesz. Ezen forgatókönyv megvalósulását támaszt-
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ják alá az elmúlt évek statisztikai felmérései, továbbá az a tény is, hogy 
2020-ra a nyugat-európai baby boom munkavállalói nyugdíjba vonulnak, 
valamint a fennálló jövedelmi különbségek is Szerbia és Nyugat-Európa ál-
lamai között (NIKITOVIĆ).

A SZERBIAI POLITIKAI ÉLET JELLEMZŐI

A szerbiai politikai élet belső és külső ellentmondásokkal van tűzdelve, 
melyek együttes kihasználása megkönnyíti a hatalmon lévők politikai be-
folyásának megőrzését. A XXI. század politikai vezetőjének alkalmazkod-
nia kell a kor kihívásaihoz, így a meglévő erőforrások minél hatékonyabb 
használatával szükséges hatalmát megtartania. Az alábbi fejezetben ezeket 
a tényezőket veszem számba és igyekszem magyarázatot adni a szerbiai po-
litikai élet hatalomtechnikai eszköztárára.

A szerbiai belső fejlődés ellentmondásai közül leglényegesebb a demok-
rácia iránti elkötelezettség. A demokrácia fogalma megannyi változáson 
ment keresztül napjainkra, így a platóni rossz kormányzási módtól amerikai 
és francia hatásra már a legjobb kormányzási lehetőséggé alakult át, miköz-
ben számos részeleme tisztázódott, avagy még bonyolultabbá vált. Elöljá-
róban leszögezhetjük azt a tényt, hogy a szerb társadalom a történelem fo-
lyamán sosem élt valódi demokratikus viszonyok között, annak előnyeit (és 
hátrányait) nem tapasztalta meg, így a politikai tradícióból teljesen hiányzik 
a múlt eme fontos szegmense. A korai államalapítástól kezdve, az oszmán 
fennhatóságon át, az önálló Szerbia XIX. századi létrejöttén keresztül, a ké-
sőbbi délszláv királyságig, majd az első (Jugoszláv Királyság), a második 
(Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság) és a harmadik Jugoszlávia 
(Jugoszláv Szövetségi Köztársaság) is mind egyetlen személy köré szerve-
ződött, aki a hatalom teljes birtokosaként irányította az országot. Ebből két 
fontos következtetést tudunk levonni. Egyrészt organikusan nem fejlődhet-
tek ki azok az alkotmányos intézmények, melyek gátat szabhattak volna 
az egyszemélyes vezetésnek. Sem a politikai életben, sem pedig a társada-
lomban nem alakult ki igény és elvárás ezen szervezetek létrehozása iránt. 
Nem épültek be a demokratikus reflexek közé, hogy a demokráciától való 
elmozdulást jelezzék. A másik fontos következmény, hogy a szerb társada-
lomban a vezető iránti elkötelezettség igen magas, melynek szintén történeti 
okai vannak. Az államalapításkor a Nemanjić-dinasztia birtokolta a hatal-
mat, az oszmán időszakban a szerb ortodox egyház biztosította a túlélést, 
melyet a pátriárka személyesített meg, a XIX. században pedig az Obren-
dović–Karađorđević dinasztiaharcban csúcsosodott ki a személyi kultusz. 
A XX. század folyamán Sándor jugoszláv király diktatúrájával már a látszat 
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is megszűnt, Josip Broz Tito hatalma korlátlan volt, Slobodan Milošević 
pedig az 1990-es években a pártkáderekkel és külső ellenséggel legitimálta 
korlátlan hatalmát. A nem demokratikus múlt a XXI. században valójában 
azzal fenyegetett, hogy a valódi népuralom nem volt hatásos, mert nem tu-
dott gyors és hatékony válaszokat adni a rendszerváltás utáni problémákra, 
másrészt pedig az évszázados paternalista állami szerepvállalás megmaradt 
a politikai tradíciók által.

2017-ben a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megtartott Kutatók Éjsza-
kája rendezvénysorozaton Aleksandar Vučić és Josip Broz Tito mint politikai 
vezetők közötti hasonlóságokat igyekeztem szemléltetni, mivel úgy vélem, 
hogy a jelenlegi szerbiai elnök imázsa nagymértékben követi a korábbi, szé-
les körben szeretett vezető attitűdjét. A társadalomban kialakított kép a hét-
köznapi ember példáját követi, mely az emberekben az „egy közülünk” érzést 
kívánja erősíteni. A média mai használata már elengedhetetlen a politikusok 
számára, ebben viszont a tanácsadók jóvoltából nem mindegy, hogy milyen 
képet alakítunk ki magunkról és ellenfeleinkről. Vučić esetében már 2012-től 
(sőt 2008-tól) kezdődően a megkonstruált kisemberi szerepkör került hang-
súlyozásra, mellyel az elitizmus élét kívánják mérsékelni. A második fontos 
hasonlóság a magánélet részleges nyitottsága, mely valójában irányított for-
mában történő – leginkább bulvár – hírek megjelenését eredményezi. A rend-
szer fenntartásának a legfontosabb elemét a média befolyásolása és irányítása 
jelenti. Nem elhanyagolható a zárt politikai rangsor megléte sem, mivel ezzel 
operálva bárki felemelkedhet vagy eltűnhet örökre a politikai közéletből.

A külső tényezők ellentmondásosságát már Titonál is megtaláltuk, csak-
úgy, mint a mai államfő politikai eszköztárában. A legfontosabb elemet a 
hinta-politika jelenti. A hidegháború idején Tito a Kelet és a Nyugat között 
igyekezett egyensúlyozni és azt hatalmának és legitimálásának fenntartásá-
ra használni. Ma Vučić ugyanezt alkalmazza nyíltan az európai integrációs 
úton, miközben Oroszországgal speciális partneri (értsd baráti) kapcsolatot 
kíván fenntartani. Ennek legjelentősebb bizonyítéka az EU 2015-től nap-
jainkig fennálló Oroszország ellen bevezetett gazdasági szankciócsomagja 
volt, amihez végül nem kellett az EU-ba igyekvő Szerbiának csatlakoznia 
(holott a külkapcsolati jogharmonizáció megkövetelte volna), mivel Federi-
ca Mogherini az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője ezt nem tartotta 
alapvető elvárásnak (ÖRDÖGH 2019b: 184). A különutas politikai szerep-
kört azért kaphatja meg Szerbia, mivel az államfőre a régió stabilitásának 
zálogaként tekintenek, csakúgy, mint régen Titora. A nagy kérdés itt az, 
hogyha kikerülne a centrális politikai erőtérből, akkor ki vehetné át a helyét, 
mert ma nincs olyan politikus sem a bal- sem pedig a jobboldalon, akiben a 
nagyhatalmak bíznának, így ez a szerep fontos érv a hatalmon maradásban.
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Niccoló Machiavelli A Fejedelem című munkája óta megannyi változás 
zajlott le a világban, viszont meglátásait, úgy tűnik, a vezetők mindmáig 
alkalmazzák. Mint láttuk Aleksandar Vučić mindent megtesz azért, hogy 
a szerb történelem nagy vezetőit, elsősorban Tito nagyságát utánozza. Ma-
chiavelli tanácsa, hogy a jó vezető foglalkozzon a hadviselés témakörével 
is, de csak addig a szintig, amíg az állam vezetése ezt megköveteli. 2012 és 
2013 között miniszterelnök-helyettesként a honvédelmi tárca irányítását is 
ellátta, mely időszakban (és azóta is) számos eseményen vett részt, mely a 
hadsereg korszerűsítését célozta és az állomány erejének növelését kívánta 
megvalósítani. Machiavelli további elvárása, hogy a vezető képes legyen 
bemutatni, hogy a kormányzás miért és miképpen szükséges a népjóléthez 
például azáltal, hogy a gyeplő elengedésével átmenetileg szabad utat enged 
a csőcseléknek. A 2017. évi államfőválasztást Aleksandar Vućič korábbi 
miniszterelnök, a Szerb Haladó Párt elnöke nyerte meg az első fordulóban, 
a szavazatok 55,06%-ával. A nem egyenlő feltételek mellett megtartott vá-
lasztásokat követően többen utcai demonstrációba kezdtek, így követelték 
az autoriter rendszer bukását és a megtestesítőjének, Vučićnak a távozását. 
2018-ban tovább folytatódtak a tüntetések és már elnevezést is kaptak: ,,1 
az 5 millióból” (#1od5miliona), amely az elnök azon kijelentésére utalt, mi-
szerint a hatalomról akkor sem köszönne le, ha ötmillióan tüntetnének el-
lene. (A szerbiai szavazókorúak száma körülbelül ötmillió fő.) A tüntetések 
útlezárásokkal és utcai felvonulásokkal zajlottak hétről hétre, követelve a 
vezető távozását. A kormányzat részéről különböző háttértámogatókat em-
lítettek a tüntetések mögött: a macedón forgatókönyv szerint Soros György 
pénzeli az utcai megmozdulásokat; Horvátország áll a tüntetések mögött; a 
mozgalom két vezéralakja, Vuk Jeremić és Dragan Đilas valójában a hata-
lom beépített emberei (RONTÓ 22). A propaganda nem volt hatásos, és már 
országszerte utcai tüntetések zajlottak 2019 tavaszán. 2019. március 16-án, 
szombaton végül erőszakba torkollott a békésnek induló megmozdulás, 
amikor a Szerbiai Rádió és Televízió és az Elnöki Palota épületébe is beha-
toltak a tüntetők. Ezzel pedig elveszítette békés jellegét a megmozdulás, és 
Vučić immáron bizonyítani tudta a csőcselék jelenlétét.

A belpolitikai hatalomtechnika egyik oldalát képezi a kormánypárton 
belüli perszonalizáció ilyen magas foka. Ez nem csak Szerbiában meglévő 
jelenség. Ha megfigyeljük, akkor számos nyugat-európai országban ugyan-
így kiemelkedik a politikai vezető, viszont nem mindegy, hogy mindehhez 
milyen ellenzéki oldal és politikai gyakorlat párosul.

A szerbiai ellenzék természeténél fogva mindig is szétforgácsolódott volt 
és ritkán tudott sikeresen együttműködni a közelmúltban. Az 1990-es évek-
ben több tiszavirág-életű szövetség is megalakult: a Szerb Nemzeti Tanács 
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1991 márciusában; az Egyesült Szerb Demokratikus Ellenzék 1991 májusá-
ban; 1992 és 1993 között állt fenn a 14 pártot és szervezetet tömörítő Szerbiai 
Demokratikus Mozgalom (DEPOS); 1996 és 1997 között működött az Együtt 
(Zajedno) polgári tömörülés. A jugoszláv rendszerváltás záloga volt a 2000-
ben alapított Szerbiai Demokratikus Ellenzék (DOS), melyben 20 ellenzé-
ki szervezetet fogtak össze. Mindmáig ez volt az egyetlen olyan összefogás, 
mely a választásokon sikert ért el és nem került sor benne szakításra már a 
választások előtt. A rendkívül fragmentált pártrendszer sem kedvez az ellen-
zék összefogásának, mivel sok kis pártot és érdeket (továbbá politikai vezető 
akaratát) kellene összeegyeztetni. Az ellenzék marakodása pedig nagyon jót 
tesz a hatalomnak, mert így demonstrálni tudja stabilitását és hatékonyságát. 
A korábban részletezett, 2017-től zajló tömegdemonstrációk arra késztették 
az ellenzéki pártokat, hogy ismét igyekezzenek együttműködni annak érdeké-
ben, hogy Szerbiát eltérítsék az autoriter útról. 2018. szeptember 2-án tíz el-
lenzéki párt létrehozta a Szövetség Szerbiáért tömörülést, melynek kifejezett 
célja Aleksandar Vučić hatalma elleni fellépés és az ország jólétének megte-
remtése, a résztvevők egy 30 pontból álló programban is megállapodtak.

2019 nyarára a szerbiai hatalom úgy döntött, hogy meghallgatja az ellen-
zéki és civil szervezetek véleményét. Ez merőben új hozzáállás, mivel eddig 
elutasított minden egyeztetési lehetőséget a kormányzó Szerb Haladó Párt. 
A megbeszéléseket titkos egyeztetésként akarták megtartani, viszont később 
nyilvánosságra került a találkozók terve. A Belgrádi Egyetem Politikatu-
dományi Karán a tervek szerint öt alkalommal tartottak megbeszéléseket a 
hatalom, az ellenzék és a civil szervezetek képviselői (CeSID és Crta). Az 
egyetem mellett a Nyílt Társadalom Alap is közreműködött szervezőként. 
Egyelőre nem világos, hogy ki és milyen alapon volt jogosult ezeken részt 
venni (SZABAD MAGYAR SZÓ 2019b). Annyi bizonyos, hogy zártkörű 
tanácskozásról van szó, így a nyilvánosságot kizárták ezekről. Fő témájuk a 
választások, a választói névjegyzék és a média szerepe volt. Az első megbe-
szélésre 2019. július 30-án került sor, amikor a témákban egyeztek meg. Az 
augusztus 9-i találkozón a választási kampányok finanszírozásáról beszél-
gettek a résztvevők, de nem jutottak közelebb egymáshoz az álláspontok, 
a hatalom képviselői kijelentették, hogy megfontolják a civil szervezetek 
azon ajánlásait, melyekhez nincs szükség törvénymódosításra. Az augusz-
tus 19-i eseményről már viharosan távozott több ellenzéki politikus is, mi-
vel szerintük a hatalom nem hajlandó megfontolni a követeléseiket. Mint 
láthatjuk, a megbeszéléseknek van egy „kerekasztal-tárgyalási” vetülete a 
médiában, azonban a gyakorlatban ez nem az ellenzék által kifogásolt gya-
korlatok megváltoztatását szolgálja, hanem a békülékeny politikai hangnem 
demonstrálását a médiában.
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Egy demokratikus államban fontos szerepük van azon ellensúlyi intéz-
ményeknek, melyek függetlenségét az alkotmány garantálja és a központi 
hatalomtúllépést hivatottak korrigálni. Mivel a politikai kultúrában és tradí-
cióban ezen intézmények nem tudtak megszilárdulni, a mindennapi politikai 
küzdelmek célkeresztjében álltak az elmúlt időszakban. Valódi szerepüket 
a 2000-es rendszerváltás után és az új 2006-os alkotmány életbelépése biz-
tosította, azonban mindig is a politika befolyása alatt álltak. Legtöbbször 
vezetőjük és az intézményi szerepfelfogás tette lehetővé valódi küldetésük 
betöltését. Az alkotmánybíráskodásnak mintegy ötven éves hagyománya 
van, ugyanis 1963-ban hozták létre magát az intézményt. Az alkotmány-
bíróság a hatályos alkotmány szerint független intézmény, viszont a gya-
korlatban nagyon sokszor előfordul a politikai nyomásgyakorlás a hatalom 
részéről. Az igazságszolgáltatással kapcsolatban az Európai Bizottság 2019. 
évi országjelentése továbbra is felhívja a figyelmet a túlzott pártbefolyásra 
az ügyészek és bírák kinevezésével kapcsolatban. Szerbiában a közvetett 
demokrácia számít dominánsnak, így a nép közvetlenül nem szól bele a po-
litika alakításába és a politikusok sem kérik ki a véleményét egy-egy fon-
tosabb üggyel kapcsolatban. Csupán a 2006-os alkotmány megerősítésénél 
kérdezték meg a polgárok véleményét. Talán a következő ilyen alkalom egy 
leendő országos népszavazás lesz Koszovó helyzetének rendezése kapcsán, 
de ennek ideje és tartalma még bizonytalan. Az Európai Unióba igyekvő 
Szerbiával szemben fontos elvárás a jegybanki függetlenség biztosítása, 
mely a leendő Gazdasági és Monetáris Unió egyik alapfeltétele. Ez telje-
sen hiányzik ma, ugyanis Jorgovanka Tabaković bankkormányzó 2014-től a 
Szerb Haladó Párt elnökhelyettese is egyszemélyben. Az egyedüli, de súly-
talan intézményt az országos polgári biztos (ombudsman) jelenti, aki gyak-
ran fogalmaz meg kritikus véleményt a kormánnyal szemben, azonban ez 
hatástalan marad, mivel a nyilvánosságon kívül nincs más eszköz a kezében 
(ÖRDÖGH 2019c: 202–204).

A SZERBIAI POLITIKA FEJLŐDÉSI IRÁNYA

A mai modern politikai élet gyakori kulcsszavává vált a populizmus, 
melynek azonban tartalmi elemeit tökéletes homály fedi. Miként arra David 
Van Rebrouck utal: „Az ember el is csodálkozik azon, hogy egy ennyire 
parttalan fogalmat hogyan használhatnak ilyen széles körben, de a sikert 
részben éppen a tisztázatlan tartalom magyarázza” (VAN REBROUCK 
2010: 11). A teljesség igénye nélkül gyakori jelző ez a köpönyegforgatók-
nak, felelőtlen ígérgetőknek, opportunistáknak, illúziókeltőknek, népvezé-
reknek, hazugsággyártóknak, voksvadászoknak, üres jelszavakat hirdetők-
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nek. Két dolgot mindenképpen fontos leszögeznünk: 1) mindig valamilyen 
negatív hatást társítanak a fogalomhoz, 2) saját magát senki sem nevezi 
populistának, hanem ezt ellenfelei címkézésére használja. Közelebbi leírá-
sát segítheti Karel De Gucht, aki megpróbálta a fogalom jellemzőit leírni. 
Szerinte a populizmus (1) egy politikai stílus, azaz retorika, amikor a töme-
get leegyszerűsítésekkel, üres jelszavakkal és egymondatos programcélok-
kal fogják meg, 2) sajátos politikai tartalmat is jelöl, amely elitellenes és a 
„félreismert” nép nevében szólal fel. De Gucht megjegyzi továbbá, hogy a 
populizmus képviselői egy-két kivételtől eltekintve, mind jobboldali radi-
kálisok és szélsőjobboldaliak, akiknél a parlament, az alkotmány, a bevett 
demokratikus eljárásmódok akadályokat jelentenek, ezért egyes felfogások 
szerint demokráciaellenesek is (DE GUCHT 2007: 21).  Az okok között De 
Gucht a médiát és a közvélemény-kutatásokat helyezi középpontba, amikor 
azt állítja, hogy a politikusok befolyásolják ezek által a tömegeket. John 
Lukacs a közvélemény esetében különbséget tesz a „köz” és a „nép” kö-
zött, illetve a közvélemény-kutatás eredménye és a néphangulat között (LU-
KACS 2008: 161). Van Rebrouck tovább árnyalja a képet, amikor felhívja a 
figyelmet, hogy a parlamentekben csökkent az alacsonyan képzettek száma 
és nőtt a szakadék a magasan és alacsonyan képzettek között. A kutatók a 
populizmus sikerét kívánták meghatározni és arra a következtetésre jutot-
tak, hogy az alacsony képzettséggel rendelkezőkben egyre nagyobb fruszt-
ráció alakult ki napjainkban, mivel úgy érezték, hogy érdekeiket politikai 
síkon nem képviselik és fokozatosan szembekerültek a fősodorhoz tartozó 
pártokkal. Azon politikusok, akik felismerték a politikai tér ezen változását, 
nyitni próbáltak a „kirekesztett” tömegek irányába, és a különböző csator-
nák használatával maguk mellé állították a „kisembereket”.

Eljött az ideje, hogy a populizmus fenti jellemzőit a szerbiai gyakorlat-
ra alkalmazzuk. A szerbiai társadalom összetett jelenséget takar, melynek 
azonban vannak olyan elemei, melyek az elmúlt időszakban mit sem változ-
tak. A lakosság körében évszázados hagyománya van a nacionalizmusnak, 
mely az itt élők túlélését szolgálta. Ez egy nagyon fontos politikai ösztönt is 
jelentett számukra, mely a nemzethez tartozás büszkeségét hordozza magá-
ban. Az 1990-es évekre ez egy sajátos baloldali populista irányt vett, amikor 
a szocializmus égisze alatt a nacionalizmus is bekerült az autoriter Slobodan 
Milošević eszköztárába. Szándékosan nem a populizmus kifejezését hasz-
nálom, mert ez egy külön elemzést érdemlő téma lenne. A neonacionaliz-
must ebben az évtizedben nemcsak a szocialisták, de a Szerb Radikális Párt 
is jelszavává tette, így nemcsak a két párt támogatottságában látszódott ez, 
de véres következményét jelentette a két délszláv háború is. A társadalom-
ban megbújó nacionalizmus, mely ekkor felszínre tört, szörnyű következ-
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ményekkel járt, mely újabb frusztrációhoz vezetett. A háborúk elvesztése 
nem a katonai vereségnek vagy a politikusok által felvázolt vízióknak az 
elvesztése miatt alakult ki, hanem azért, mert az addig prosperáló jólétet 
gazdasági összeomlás követte, mely évtizedekre visszavetette a társadalom 
életszínvonalát. A megélhetési körülmények romlása ekkor párosult a ko-
szovói kérdés rendezetlenségével. Nem véletlenül jött el az ideje 2000-ben 
a valódi rendszerváltásnak, de ekkor a társadalom a gazdasági felemelkedés 
reményében bízott, míg a politikusok – sajátos logikájuk követeztében – a 
politikai élet átalakítására törekedtek, mert a gazdaságot tudvalevően nem 
lehet 1-2 év alatt felvirágoztatni, a közpolitikai ciklusok sok-sok évet vesz-
nek igénybe. A társadalomban a gazdasági nehézségek és a politika által 
fenntartott nemzeti „gyász” Koszovó miatt egyre növelte a feszültséget.

A politikai élet sajátos évét jelentette 2008, mivel Koszovó függetlensé-
gének kinyilvánítása feltépte a nacionalizmus sebét és a gazdasági válság is 
kezdte éreztetni a hatását, miközben az európai integrációban való előreha-
ladás is nyomást jelentett a politikai élet szereplői számára. Az addigi radi-
kálisok egy része pedig ezt a „történelmi pillanatot” használta ki és ekkor 
hozott létre egy „szalonképes” jobboldali pártot: először a Hajrá, Szerbia 
frakciót a parlamentben, majd a Szerb Haladó Pártot. A sajátos helyzet miatt 
nem lehetett radikális nacionalista retorikát használni, mivel ez Nyugaton 
ellehetetlenítette volna a bizalmat egy esetleges kormányzásra (márpedig 
minden párt célja hatalomra jutni), ezért mérsékelt nacionalizmussal és gaz-
dasági programok kidolgozásával egyre népszerűbbek lettek. Emlékezetes, 
hogy Aleksandar Vučić mekkora dilemmaként élte meg a sajtóban, hogy a 
radikális pártfőtitkári pozícióját lecserélje-e a haladókhoz való átüléssel. Ez 
ma már a politikatörténet része, de mennyivel másabb lenne a szerb politikai 
élet, ha ez másként történik.

 A haladóknak a 2012-es parlamenti választásokon adatott meg a lehe-
tőség, hogy a kormány-koalíció részeseivé váljanak, innen pedig megindult 
a népszerűség emelkedése. Talán azt sem kell részletesebben bemutatni, 
amikor 2012 és 2014 között Vučić miniszterelnök-helyettesként a korrup-
ció visszaszorításáért felelt és honvédelmi miniszterként is tevékenykedett. 
A honvédelem a háborús reflexek felélesztését szolgáló propagandát is je-
lentette, amikor számos laktanya-látogatását és katonai eszközök beszerzé-
sét közvetítették a televízió és az újságok tudósításai. A korrupció elleni 
küzdelemben elért eredményt mindenki ítélje meg maga, a felmérések nem 
mutattak számottevő javulást. Ekkor kezdődik meg Vučić személyes imá-
zsának felépítése, mivel Tomislav Nikolić korábbi pártelnök nemigen értette 
a XXI. század politikai kommunikációját. A befektetett munka meghozta 
gyümölcsét, a haladó pártnak sikerült a média feletti befolyását megerősíte-

PhD, Dr. Ördögh T: UTAZÁS AZ ISMERETLENBE... LÉTÜNK 2020/1. 95–114.



111

nie, az addig sem túl erős alkotmányos intézményeket kiüresítenie. 2014-től 
már vezető kormánypártként irányíthatják az országot, ahol a korábbi három 
elem mind Aleksandar Vučić, (2017-től) már államfői kezében össz pontosul 
a médiában. A gazdasági feszültséget a populizmus médiabefolyásolási le-
hetőségével kívánja orvosolni. Emlékezzünk vissza a korábban említett gyá-
rátadásokra, munkahelyek emelkedésére, vagy az 500 eurós fizetés ígéreté-
re. Mindezeket a gazdasági célú elvándorlás cáfolja. A nemzeti büszkeségen 
esett csorbát a Koszovóval fennálló viszony napirenden tartása biztosítja. 
2018-tól a két fél közötti feszültség csak fokozódik a különböző akciókkal, 
amelyről hosszú beszámolókat olvashatnak és hallhatnak az állampolgárok. 
A Koszovóval való megegyezés is az államfő kezében van, viszont ennek 
megoldásáról (konferenciák, konzultációk, tervek, javaslatok) nem tudha-
tunk semmit, csupán retorikailag jelennek meg. 

A XXI. századra a politika kulcselemét a média jelenti, miként erre több-
ször is utaltam. Aki a médiát uralja, az uralja a polgárok gondolatait is. Mi-
vel teljesen racionálisan tájékozott polgár nem létezik, ezért a befolyásolás 
művészetével manipulálhatóak az emberek. Féligazságok és hamis hírek 
(fake news) korszakát éljük, ahol a kiegyensúlyozott tájékoztatás látszata is 
hiányzik. Mindez kihatott a szerbiai pártrendszerre is, ahol napjainkra fon-
tos változások történtek, melynek nyertese a Szerb Haladó Párt. Egy 2019. 
augusztusi közvélemény-kutatás szerint a haladókat a választók 53,4%-a 
támogatja, második helyen a Szövetség Szerbiáért ellenzéki tömörülés van 
11,3%-kal. Már ez árulkodó jel számunkra, mivel nagyra nyílt az olló az 
első két helyen lévő szervezet között. A kormánypárti Szerb Szocialista Párt 
az Egységes Szerbiával közösen 11,2%-ot érne el, a parlamentben mandá-
tumhoz jutna még a Szabad Polgárok Mozgalma és a Szerb Radikális Párt 
(VAJMA).

ÖSSZEGZÉS

Dolgozatomban arra kerestem magyarázatot, hogy a szerbiai politikai 
rendszer átrendeződése mögött milyen jellemzőket találunk. A társadalmi 
és gazdasági problémák megoldása drasztikus irányba mozdítja el az állam-
polgárokat, mely igényeket a politikai pártok is átfordítják saját működési 
logikájukra és reagálnak a társadalmi elvárásokra. A szerbiai állapotok rész-
letes elemzéséből világossá válik, hogy mind társadalmi, mind gazdasági 
értelemben megoldatlan, komoly nehézségekkel állunk szemben, melyeknél 
látszatintézkedések történnek, de a strukturális problémák megmaradnak. 
A társadalomban meglévő pszichológiai reflexek évtizedeken keresztül mű-
ködnek, melyekre válsághelyzetben a politika is reflektál, így a demokrácia 
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útjáról könnyű letérni az autoriter irányba. A mai demokráciák stabilitását 
már nem a szabadságjogok biztosításában látják az emberek, hanem a gaz-
dasági teljesítményben. A jó gazdasági eredményeket felmutató politikusok 
pedig legitimálni tudják rátermettségüket és hatalmon tudnak maradni akár 
hosszú évekig is. A liberális demokráciát a szerbiai társadalom valójában 
meg sem tapasztalta, így könnyen lemond róla, ha a túlélés ezt követeli meg. 
A nagyarányú elvándorlással a közepesen és magasan képzettek hagyják el 
Szerbiát, így az alacsony képzettségűek frusztrációja tovább nő, ami a popu-
lizmusnak továbbra is kedvezni fog. A kialakult predomináns pártrendszer, 
melyben az erőforrások (pénz, média, párttag) jelentős részével egyetlen 
párt rendelkezik, természetes állapottá vált az országban. Mindez pedig ad-
dig fog fennmaradni, amíg a gazdasági mutatók viszonylag jó eredménye-
ket produkálnak. Ahhoz, hogy demokratikusabb irányba mozduljon el az 
ország, a lakosságnak tájékozottnak és a politikai életben jártasnak kellene 
lennie, melyre jelenleg nincs esély. A hatalomnak sem érdeke, hogy meg-
változtassa a politikai szocializáció szerbiai jellemzőit, mert így saját kihí-
vóit teremtené meg, mellyel bármikor elveszítheti pozícióját. Lehet, hogy 
Francis Fukuyamának igaza volt, amikor a történelem végéről értekezett, 
de a gyakorlat szerint a liberális demokráciák történelme ér most véget, és a 
„más” típusú demokráciák kezdenek kibontakozni.
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 Travel to the Unknown ‒ Serbia's Political Trend

 My study is looking for answers whether in these days Serbia belongs to 
the category of democratic countries as well as what changes could be ob-
served in the political system. My basic hypothesis is that in 2008 there were 
changes that affected the current system as well. In examining the back-
ground to these transformations, I present the economic and social charac-
teristics that have strong impact on political life. In what follows I briefly 
describe the political system in order to make it understandable why has a 
predominant party system evolved, what components it has had and how the 
levers of power have been used. Finally, I analyze the Serbian practice of 
populism, highlighting the social tensions that actually led to it.

 
Keywords: Serbia, Kosovo, European Union, economic situation, populism, authorita-
rian system

Putovanje u nepoznato – politički trend u Srbiji

Moje istraživanje je u potrazi za odgovorima da li Srbija u današnje vre-
me spada u kategoriju demokratskih država, kao i koje promene možemo da 
opazimo u političkom sistemu. Moja osnovna hipoteza je da je u 2008. go-
dine došlo do promena koje su uticale na trenutni sistem. Ispitujući pozadinu 
ovih transformacija prikazujem ekonomske i socijalne karakteristike koje 
su uticale na politički život. U nastavku rada ukratko ću da opišem politički 
sistem, da bih razjasnio kako je došlo do prevlasti partijskog uređenja, koje 
su njegove komponente i na koji način koristi svoje političke privilegije. Na 
kraju dajem analizu načina na koji se populizam koristi u Srbiji, s nagla-
skom na socijalne tenzije koje su zapravo i dovele do njegovog stvaranja.

 
Ključne riječi: Srbija, Kosovo, Evropska unija, ekonomska situacija, populizam, auto-
ritarni sistem
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A TELEPÜLÉSEK FEJLŐDÉSÉRE HATÓ 
TERMÉSZETFÖLDRAJZI TÉNYEZŐK

Natural Geographical Factors That Influencethe  
Development of Settlements

Prirodni geografski faktori koji utiču na razvoj naselja

A települések kialakulása és fejlődése összetett folyamat, melyet különböző fejlő-
dési hatótényezők határoznak meg. A tanulmány a természeti hatótényezők hatását 
vizsgálja a víz menti települések esetében. Megfigyelhetjük, hogy miként alakították 
a természeti adottságok nemcsak a település életét, hanem a település főutcájának 
vonalát, szerepét és további lehetőségeit. A dolgozat többek között arra is választ 
keres, hogy milyen mértékben térképezhetők fel és egyáltalán megismerhetők-e a 
település fejlődésére ható tényezők a főutca segítségével, vagyis, hogy mennyiben 
tükrözi a főutca a település karakterisztikáit és fejlődési állomásait. A minél kimerí-
tőbb válasz kidolgozása érdekében olyan településeket vizsgáltunk, melyek hasonló 
természeti adottságokkal rendelkeznek, ám életútjuk mégis különböző. Ezáltal ki-
rajzolódnak azok a tényezők, melyek meghatározták nemcsak a főutca vonalát, de a 
település további lehetőségeit, fejlődési irányait is.
Összefoglalva tehát két hipotézist igyekszünk megválaszolni. Az egyik, hogy mi-
lyen mértékben befolyásolják a természeti hatótényezők a települések fejlődését, 
illetve, vajon a főutca valóban tükrözi-e a településformáló hatótényezőket, vagyis, 
hogy igaz-e a mondás, miszerint „a település tükre a főutca”.

Kulcsszavak: főutca, településfejlődés, természeti hatótényezők, természet-földrajzi ré-
teg, közlekedési tényező, funkcionális réteg

A település arculati jegyei a településfejlődés korai időszakában direkt 
kapcsolatban álltak a természeti környezettel, amelybe az ember betelepült 
és létrehozta a települést, alkalmazkodva a természeti környezet adottsá-
gaihoz. Így jött létre az alaprajzában a folyó vonalához vagy a domborzati 
viszonyokhoz igazodó forma. Az idő előrehaladtával a természeti hatóté-
nyezők kialakította formát a földrajzi helyzetből fakadó adottságok, mint 
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például a közlekedési és kereskedelmi kapcsolatok, később pedig gazdasági 
tényezők alakították tovább (Meggyesi 2008, Hamvas 1988).

A települések kialakulása dinamikus folyamat. „Minden település vala-
mikor létrejön, »megszületik«, aztán növekedni kezd, stagnál, esetleg elhal 
vagy megújul, növekszik, működéséhez a környezetből energiát és anya-
gokat használ fel, ezek átalakításával saját fogyasztására és piacra szánt 
termékeket állít elő, közben hulladékot bocsát ki, kapcsolatba kerül más te-
lepülésekkel, és köztük – különösen az ellátás terén – bizonyos munkameg-
osztás alakul ki. A benne élő emberek helyi társadalmat alkotnak, miközben 
a település saját történelemmel, kultúrával és hagyományokkal rendelkezik 
‒ vagyis sajátosan komplex életjelenségeket produkál. Eközben a település 
műszaki létesítmények meghatározott rendszere, de nemcsak az, hanem élő 
organizmus is. Ezt az organizmust fenn kell tartani, és a kor követelményei-
nek megfelelően fejleszteni is kell” (Meggyesi 2006: 7).

A települések fejlődésében különböző fejlődési energiák játszottak köz-
re. A különböző szakirodalmi források hasonlóképpen definiálják a telepü-
lés fejlődésére kiható tényezőket. Meggyesi Tamás öt településalakító té-
nyezőről beszél. Ezek pedig a helyi és helyzeti energiák, a központi szerep, 
a település gazdasági potenciálja és a humán energiaforrás. Ezen hatóténye-
zők vagy fejlődési energiák határozták meg a települések kialakulását és 
fejlődését (Meggyesi 2006).

A magyar települések fejlődésére ható tényezők két csoportra oszthatók. 
Az első csoportba tartozó hatótényezők a települések helyét, morfológiáját 
és a fejlődés lehetséges irányait, míg a másik csoportba tartozó tényezők 
a települések szerkezeti egységeit, funkcióját, a lakosság életét határozták 
meg. Annyi bizonyos, hogy a településfejlődés komplex folyamat, amely-
ben az egyes stádiumokat egy-egy domináns hatótényező definiálja. Ezen 
fázisok azonban nem különíthetők el élesen egymástól, ugyanis a telepü-
lésfejlődés permanens folyamat (Kőszegfalvi‒Loydl 2001). Ha közelebbről 
megvizsgáljuk a magyar településeket, megállapíthatjuk, hogy a település-
fejlődési hatótényezők szoros kapcsolatban állnak, mondhatni „lineárisan” 
függenek egymástól.

A kutatás négy hatótényezőre épít. Ezek pedig a természeti hatóténye-
zők, közlekedési és kereskedelmi tényezők, a társadalmi hatótényezők és 
a társadalmi aktivitások. Mind közül a természeti adottságok a legősibbek, 
mert a településfejlődés csíráját képezik. Meghatározzák nemcsak a telepü-
lések helyét és formáját, de fejlődési lehetőségeiket, illetve azok növekedési 
irányait is. Ide sorolandók a domborzati és vízrajzi tényezők, melyek a te-
lepülésfejlődés korai szakaszát determinálták. Bár a különböző hatóténye-
zők együttesen befolyásolják a települések fejlődését, a kedvező természeti 
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adottságok máig megőrizték meghatározó szerepüket (Kőszegfalvi‒Loydl 
2001).

A közlekedési és kereskedelmi tényezők tovább formálták a települése-
ket. A földrajzi fekvés meghatározója a közlekedési kapcsolatoknak. Ösz-
tönzi a kereskedelem, az ipar és a különféle szolgáltatások fejlődését. Amint 
a közlekedési feltételek adottak lettek, a kereskedelem is virágzásnak in-
dult. Kialakultak a vásárhelyek, melyek a településközpont mellett egyfajta 
második gócponttá, fókuszponttá fejlődtek, ezáltal a piactér vagy vásártér 
körüli területek felértékelődtek (Kókai 1999).

Az újkor kezdetétől, vagyis a 18. század utolsó harmadától az iparnak 
lett döntő szerepe a települések fejlődésében. Az ipari területek ugyan nem 
generáltak közösségi életet, mint a piacok és vásárok, de a település stá-
tuszán sokat lendítettek. Az ipar hatással volt a lakosság gazdasági és szo-
ciális helyzetére, melynek eredménye a társadalmi hatótényezők körében 
jelenik meg. 

A természeti adottságok és a közlekedési, illetve kereskedelmi tényezők 
képezik a települések fejlődésének alapját. Meghatározták azok helyét, kap-
csolatait, lehetőségeit. Ez egy „kívülről befelé”, a nagy egészből a kicsi felé 
haladó folyamat. Ám a településfejlődés nem fejeződik be itt. A folyamatot 
belső erők vitték tovább, elsősorban a társadalmi tényezők, melyek a lakos-
ság vallási és kulturális hovatartozásában, foglalkozásában, valamint gaz-
dasági helyzetében nyilvánulnak meg. Ezek kiváló táptalajként szolgálnak 
később a különböző társadalmi aktivitásoknak, melyek tovább formálták a 
településeket.

A VÍZ MINT TELEPÜLÉSFORMÁLÓ TÉNYEZŐ

Mindenki számára ismerős a mondás, miszerint a víz az élet forrása. 
Nem véletlen tehát, hogy az első települések is víz közelében alakultak ki. 
A víz és a település szoros kapcsolata, a kettő közötti összefüggésrendszer 
különleges morfológiai képződményeket hozott létre. Mindez nemcsak a 
víz életet adó mivoltában jelenik meg, hanem vízben rejlő kereskedelmi 
lehetőségekben, turisztikai vonzerejében és az árvízvédelemben egyaránt. 
A tanulmány két csoportra osztja a „vizet” mint fejlődési hatótényezőt, an-
nak függvényében, hogy miként hatott a települések fejlődésére. Ezek pedig 
a folyó és a tó.

Pecze A.: A TELEPÜLÉSEK FEJLŐDÉSÉRE HATÓ... LÉTÜNK 2020/1. 115–133.



118

A folyó menti települések fejlődését két tényező befolyásolta. Az egyik 
a víz közelsége, a másik az árvizektől való védelem. A folyó menti árterüle-
tek miatt mocsaras, lápos területekkel körülvett településeknél akár pár mé-
ter szintkülönbség is döntően befolyásolta a település sorsát. Emiatt a folyó 
menti települések növekedési iránya határozottan a folyóval, illetve az árvíz-
területekkel ellentétes irányban volt lehetséges. Ez jól látszik a fenti ábraso-
ron. Az első ábra mutatja, hogy a település magja (településközpontja) közel 
található a vízhez. A település fejlődési irányát a folyó árterülete erősen kor-
látozta, így az csak a folyóval ellentétes irányban növekedhetett. A második 

A folyómenti települé-
sek sematikus ábrája

A tóparti települések sematikus ábrája

Természeti tényezők 
hatása a település és a 
főutca fejlődésére

Közlekedési tényezők 
hatása a település és a 
főutca fejlődésére

Kereskedelmi ténye-
zők hatása a település 
és a főutca fejlődésére
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ábrán látható, hogy a főút mentén kialakult a vásárhely. Ez meghatározta a 
település fejlődési irányát, és a lakosság gazdasági differenciálódását okozta. 

A tóparti települések a tavak relatív stagnáló vízszintjének köszönhetően 
kiépülhettek egészen a vízpartig. Sok esetben ez a jelenség a turizmus nagy-
mértékű növekedéséhez vezetett. A településfejlődés a tó felé irányul, hogy 
minél nagyobb felületével érintkezhessen azzal. A vásárhely kialakulása a 
tóparti településeknél nem olyan jelentős településformáló erő, mint a folyó 
menti települések esetében, hiszen a tóparti települések fejlődésének gene-
rátora maga a tó és az ezzel járó turisztikai lehetőségek.

A VÍZ MENTI TELEPÜLÉSEK FŐUTCÁI

„A 19. század vívmányai között tagadhatatlanul a legfontosabbak, mert 
korszakot alkotók a közlekedési eszközökben bekövetkezett forradalmi vál-
tozások, melyek új irányt adtak a kultúra terjedésének, új csatornákat a mű-
velődés forrásának, s új értelmezést az emberiség közös együttműködése fő 
akadályának: a távolság fogalmának” (Kókai 1999: 21).

Az utca elsődleges szerepe a közlekedés. Ám amikor utcáról beszélünk, 
sohasem egy közlekedési „csatornára”, hanem arra a szélesebb területsávra, 
ill. kettős építménysorra és a benne otthonra lelt tevékenységekre gondo-
lunk, amelyek az utcának személyes karaktert, arculatot, hangulatot és sze-
repkört adnak.

A kutatás egyik alapvető célja, hogy bizonyítást nyerjen a hipotézis, 
miszerint „a település tükre a főutca”. A főutca, a település legjelentősebb 
utcájának köznyelvi neve, de gyakran hivatalos elnevezése is. Tükrözi a te-
lepülést meghatározó hatótényezőket, olvashatóvá teszi a település fejlődési 
folyamatát, megjeleníti a település formálódására kiható természeti és társa-
dalmi tényezőket. A főutca részletes vizsgálatával megismerhetjük mind a 
település szerkezetét, fejlődését, változását a történelem során, mind az élet 
hétköznapjait.

A főutcák kialakulását döntően a természeti tényezők és a közlekedési 
és kereskedelmi tényezők határozták meg. A társadalmi tényezők és a tár-
sadalmi aktivitások a részleteket alakították. Különösen igaz ez a víz menti 
településekre, azok ugyanis éppen a különleges természeti adottságok és a 
specifikus közlekedési és kereskedelmi helyzetük miatt egyedülállóak. En-
nek megfelelően a tanulmány a természeti és a közlekedési, illetve a ke-
reskedelmi tényezőkre fókuszál, valamint azokra a főutcarétegekre, melyek 
ezen hatótényezők hatását tükrözik. 

A vízparti települések főutcái úgy alakultak ki, hogy a települést a lehető 
legkomplexebb módon bekapcsolják az ország, a régió kereskedelmi háló-
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zatába. Azt, hogy mekkora településformáló ereje van a kereskedelemnek, 
jól mutatja, hogy a 19. század folyamán sorra épülnek a kereskedelmi utak 
és a postaútvonalak (pl. Rákóczi postája). A folyamat a század derekán gyor-
sult fel igazán, és 1848-ig kiépült a mai úthálózat alapját is jelentő útvonalak 
számottevő része. Az 1850-es években kialakuló állami útvonalhálózat a 
már meglévő kereskedelmi és postautakra épült, ennek köszönhetően szá-
mos település közlekedésföldrajzi helyzete igen kedvezően alakult. A föld-
rajzi fekvés tehát meghatározója a közlekedési kapcsolatoknak, ösztönzi 
a kereskedelem, az ipar és a különféle szolgáltatások fejlődését. Amint a 
közlekedési feltételek adottak lettek, a kereskedelem is virágzásnak indult. 

A víz menti települések főutcái a településformáló tényezők által megte-
remtett különböző természeti és közlekedési-kereskedelmi tényezők alapján 
3 csoportba sorolhatók: ikertelepülésekre, klasszikus folyó menti települé-
sekre és tóparti településekre.

Az ikertelepülés kifejezés két települést takar a folyó mindkét oldalán, 
melyek bár önállóak, mégis szimbiózisban fejlődtek. Mindkét település a le-
hető legközelebb húzódik a folyóhoz, hogy az átkelőket kellően védhessék, 
illetve, hogy maga az átkelés gyorsabb és biztonságosabb legyen. Ennek 
megfelelően a település a folyó felé irányul. Főutcája merőleges a folyóra 
és összekapcsolja a révátkelő, településközpont, vásárhely és főút vonalát, 
később pedig a vasút vonalát is. Ezáltal mindkét település az országos ke-
reskedelmi hálózat aktív része lett. Mivel a település fejlődési iránya kor-
látozott (árvízterületek, lapályok), a település központja jellemzően excent-
rikus pozícióban helyezkedett el, melynek következményeképp a főutca a 
közlekedési funkció mellett központi szerepet is ellátott, hiszen a központ 
nyúlványaként fejlődött.

A klasszikus folyó menti települések nem épültek olyan közel a folyó-
hoz, hiszen nem álltak közvetlen kapcsolatban a túlparttal. Következéskép-
pen ezen települések főutcái nem a folyó felé irányulnak, hanem a folyó 
mellett húzódó főút részeiként párhuzamosak a folyóval. 

Érdekes, hogy az ikertelepülések esetében a folyó mente általában na-
gyobb kiterjedésű sík terület, míg a klasszikus folyó menti települések álta-
lában ún. magasparton fekszenek. Ez korlátozta a folyóval való direkt kap-
csolatot, ezáltal az a fajta szimbiózis a túlparttal, mely az ikertelepülésekre 
jellemző, nem alakulhatott ki. A keresztirányú kereskedelmi utak a folyóra 
merőleges, kisebb völgyek mentén húzódtak, így könnyedén kifuthattak a 
folyóig, azaz a révátkelőig. Döntően ez a jelenség befolyásolta nemcsak a 
települések helyét, de azok központját és főutcáit is. 

A tóparti települések fejlődése két részre bontható. Egy sokkal visszafo-
gottabb első szakaszra, melyre a hagyományos városfejlődési folyamatok 
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jellemzők. Ez egy lassú folyamat, mely a különböző természeti és közleke-
dési tényezők hatására formálódott. A második pedig egy exponenciálisan 
gyorsuló változás, mely a 20. században vette kezdetét. A Balaton egészen 
az 1930-as évekig nem volt turisztikai célpont, „Ebben az időben Magyar-
országon kezdték már észre venni a Balatont, de 1880 körül még csak egyet-
len egy helyet látogattak: Balatonfüredet, … ahol élénk és elegáns fürdőélet 
zajlott” (Liber E. 1934: 234‒236. In: Bártfai Endre György. 2015). Mivel az 
1930-as évektől a balatoni települések fejlődésének generátora a turizmus 
lett, a települések a tóra szerveződtek, igyekeztek minél nagyobb felülettel 
a vízhez tapadni. Ezen települések főutcája általában merőleges a tópartra, 
hiszen, hasonlóképpen, mint az ikertelepüléseknél, a víz a mozgások célja. 
Azonban nem elhanyagolható tény a tóparti településeknél a part menti sé-
tány jelenléte, hiszen ez gyakran nagyobb fejlődési erővel rendelkezik, mint 
a főutca vagy maga a településközpont.

Összefoglalva tehát, a főutca kialakulását és fejlődését ugyanazok a ha-
tótényezők alakították, melyek a település életét meghatározták. Ha meg-
vizsgáljuk egy település főutcáját, láthatjuk, hogyan hatottak a természeti 
tényezők annak kialakulására, valamint, hogy később hogyan alkalmazko-
dott az új szükségletekhez és szolgálta ki a kereskedelmi igényeket, majd 
pedig az ipart. 

A VÍZ MENTI TELEPÜLÉSEK FŐUTCÁINAK 
TERMÉSZETFÖLDRAJZI RÉTEGE

A főutca természetföldrajzi rétege azokat a hidrológiai és topográfiai té-
nyezőket jeleníti meg, melyek befolyásolták a település fejlődését. Miként 
a természeti adottságok meghatározták a települések fejlődési lehetőségeit, 
úgy a főutcáik vonalát is definiálták. A főutca általában a település legrégibb 
utcája, így kialakulását nagyban meghatározták a természeti körülmények. 
A főutca ugyanis mindig a legbiztosabb, árvíztől leginkább védett területen 
alakult ki. Így csupán néhány méternyi szintkülönbség is döntő befolyással 
bírt a főutca vonalának kialakulásában. Ezzel magyarázhatók az esetleges-
nek tűnő kanyarulatok a főutca vonalán, ugyanis a később megnövekedett 
város főutcája nem nyílegyenes, enyhe kanyarulatokat mutat, melyek a te-
repszint tökéletlenségének eredményei, amelyek később nagyban befolyá-
solták a közlekedési viszonyokat.  Az ikertelepülések főutcái ebben az eset-
ben is specifikus helyzetben vannak, hiszen az utca vonala nem ér véget a 
folyónál, hanem tükörképként folytatódik a folyó túloldalán. 
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2. ábra

Az ikertelepülések klasszikus példája Óbecse és Törökbecse, melyek a 
Tisza alsó szakaszán, a Vajdaságban találhatók. Az alábbi ábrán jól látható, 
hogyan befolyásolták a hidrológiai és topográfiai adottságok a településpár 
fejlődési folyamatát, illetve főutcáik fejlődését. A mélyebben fekvő részek 
egyáltalán nem, vagy csak jóval később, a 20. század vége felé épültek be, 
amikor már adott volt a technikai háttér ahhoz, hogy a belvizet szivattyúkkal 
el tudják vezetni. Látható az is, hogy a főutca vonala már a 17. században 
kirajzolódott. Ezt az irányt csak erősítették később a közlekedési tényezők. 

3. ábra 
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A klasszikus folyó menti települések főutcája többnyire párhuzamos a 
folyóval, hiszen a révátkelő (ha volt ilyen) kevésbé játszott jelentős szerepet 
a település életében, mint az ikertelepüléseknél, vagyis a folyó felé tartó 
irány elenyésző jelentőségű volt ebben az esetben a folyóval párhuzamos 
iránnyal szemben. Ezeknél a településeknél a főutca a főút részeként alakult 
ki általában. Ezt a tényt erősíti a fentebb említett „magaspart jelenség” is.

4. ábra

Ideális példája a klasszikus folyómenti településeknek Paks (Tolna me-
gye). Itt első ránézésre megállapítható, hogy a főutca vonalát elsősorban a 
településen keresztül haladó kereskedelmi főút határozta meg. Azonban, ha 
jobban szemügyre vesszük a település alaprajzát, láthatjuk, hogy a váro-
son végigfutó főutca (főút) vonalát a folyó menti árterület és a Sánchegy 
határozták meg. A főút ugyanis a folyóhoz közel húzódik, majd a mai Hi-
degvölgy utca vonalán található völgynél és a Duna torkolatánál „felfut” a 
hegyre, megkerülve a lápos részt, Szekszárd irányába folytatódik. Érdekes 
megfigyelni, hogy a település sokkal intenzívebben fejlődött a déli irányba, 
mint északra. Ennek oka a 19. században történt Duna-szabályozás követ-
kezményeképp fennmaradt holt ág és az azt körülvevő mocsaras, lápos rész 
elkerülése volt.
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5. ábra

A tavak mentén elhelyezkedő települések főutcái tartalmazzák az iker-
településekre jellemző víz felé irányuló főutcát és a klasszikus folyó menti 
településekre jellemző keresztirányú völgyek vagy csatornák által meghatá-
rozott központi területeket. 

6. ábra
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Siófok (Somogy megye) erre tökéletes példa. Látható, hogy a telepü-
lésközpont a Sió-csatorna és a tóparttal párhuzamos főút kereszteződésénél 
alakult ki. Siófok ebből a szempontból egyedi, hiszen főutcája nem merő-
leges a tóra, nem afelé vonul, hanem a Sió-csatorna felé irányul. A csatorna 
túloldalán gazdasági területek, szőlőskertek, gyümölcsösök voltak, melyek 
csak később, a 20. század második felében váltak a település részévé. Addig 
a csatorna a település természetes határaként funkcionált és a város hason-
lóképpen fejlődött, mint az ikertelepülések.

7. ábra

A főutca természetföldrajzi rétegének lényege összefoglalva az, hogy 
viszonylag könnyen, akár szakirodalom nélkül, akár egy séta alkalmával 
megállapíthatók azok az alapvető táji adottságok, melyekben a település lét-
rejött. Első pillantásra is jól látszik, hogy miben különböznek, illetve miben 
hasonlítanak a vizsgált településtípusok és főutcáik. Látható, hogy a folyó 
menti települések fejlődését a kereskedelmi és közlekedési tényezők sokkal 
jobban befolyásolták, mint a tóparti településekét. Hiszen a főutca mindkét 
esetben (bár eltérő módon) direkt kapcsolatban van a főúttal. Továbbá látha-
tó, hogy mivel fokozatosan kifejlődött és nem tervezett településekről van 
szó, a főutca esetleges kanyarulatokkal rendelkezik. Ez a topográfiai adott-
ságokat tükrözi. Valamint a központ pozíciójából kiolvashatók azon termé-
szeti adottságok is, melyek elősegítették vagy akadályozták a települések 
fejlődési irányát.
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A VÍZ MENTI TELEPÜLÉSEK KÖZLEKEDÉSI ÉS 
KERESKEDELMI RÉTEGE

A főutca funkcionális rétege azokat a közlekedési adottságokat és ke-
reskedelmi tényezőket jeleníti meg, melyek befolyásolták a település fej-
lődését. Elsősorban a vásárhelyek, az országos kereskedelmi főútvonalak 
és a vasút vonala alakította a települések főutcáját. Legtöbb esetben ez a 
fejlődési folyamat nem egy utcán zajlott, hiszen a települést több jelentő-
sebb utca határozza meg, melyekből a főutca vonala a település közleke-
désben és kereskedelemben betöltött szerepének megfelelően alakul.

Érdekes, hogy az ikertelepülések központját is két, merőleges út hatá-
rozza meg. Az egyik a folyóval párhuzamosan futó észak‒déli kereske-
delmi útvonal, a másik pedig a folyóra merőleges, a révátkelő felé tartó 
útvonal. A mai főutca szinte kivétel nélkül a folyóra merőleges utcából 
alakult ki. Ennek oka az utca funkcionális rétegében keresendő, ugyanis 
a főutca a fejlődési folyamat során több funkciót látott el ‒ elsősorban 
közlekedési funkciót. A folyó mentén húzódó kereskedelmi utat kinőtte a 
település és egy, a települést elkerülő útvonal vette át az észak‒déli orszá-
gos kereskedelmi út szerepét, melyet a folyóra merőleges főutca kapcsolt 
össze a településközponttal és a folyóval. A vasút megjelenése is a folyóra 
merőleges főutcát erősítette, továbbá az elkerülő út mentén kiépült ipari te-
rületek is. Megfigyelhetjük azonban, hogy az elkerülő út nem gátolta meg 
a települést a növekedésben és pár évtized alatt annak szerves részévé vált.

Ha tehát az ikertelepülések mai főutcáját vizsgáljuk, a következő fej-
lődési állomásokat különböztethetjük meg. Elsőként összekötötte a révki-
kötőt a településközponttal, azaz az észak‒dél irányú kereskedelmi úttal. 
Idővel, amikor a kereskedelmi útvonal a településen kívülre került a főutca 
és az „új” főút metszetében kialakult a vásárhely, melyet a főutca kapcsolt 
össze a településközponttal és a kikötővel. A következő fázis az ipar be-
kapcsolása volt a települések életébe. Ez meglehetősen furcsán hangzik, 
hiszen az ipar csak elvétve alakult ki a településen belül, azonban a kis-
városok esetében ez rendszeresen előfordult. Az ipari területek ugyanis a 
főút mentén alakultak ki, és mivel a főutca és a főút direkt kapcsolatban 
álltak, az ipari létesítmények gyakran „bekúsztak” a településszövetbe és 
a főutca részeivé váltak.
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8. ábra

Kiváló példa erre Óbecse és Törökbecse, mivel mindkét esetben iparte-
rületek alakultak ki a főutca és a főút kereszteződésében, az egykori vásártér 
közelében, közvetlenül a lakott terület mellett.

9. ábra

A klasszikus folyó menti települések főutcáinak funkcionális rétege va-
lamivel egyszerűbb képlettel rendelkezik, mint az ikertelepüléseké, hiszen 
a főutca maga is a főút részét képezi. Összességében elmondható, hogy a 
klasszikus folyó menti települések főutcáinak fejlődését nem, vagy csak mi-
nimális mértékben határozta meg a folyó. Ezeknél a településeknél a köz-
lekedés dominál a fejlődési folyamat során. A különböző fókuszpontokat, 
mint például a településközpontot, a kereszt irányú utak határozták meg, 
melyek a kisebb völgyek mentén húzódtak. A főutca funkcionális rétege a 
települések összekapcsolásában, a közlekedési igények ellátásában merült 
ki, majd, amikor az ipar fejlődésnek indult az ipari területekkel bővült a 
funkcionális rétege. 
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10. ábra

Mindez jól látszik Paks példáján, ahol a településközpont helyét a mai 
Hidegvölgy utca vonalán található völgy mentén húzódó út és az észak‒
déli kereskedelmi út kereszteződése határozta meg. Mint már említettem, 
az északi rész természetföldrajzi adottságai nem tették lehetővé a terjeszke-
dést, így a település dél felé húzódott. Ezáltal az iparterületek is a település 
déli részén alakultak ki közel a folyóparthoz, hiszen a Duna talán a legjelen-
tősebb kereskedelmi útvonal a klasszikus folyó menti települések életében.

11. ábra
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A tóparti települések főutcája merőleges a vízpartra, hiszen itt is, ha-
sonlóan az ikertelepülésekhez, a víz meghatározó szerepet játszik a tele-
pülésfejlődésben, vagyis az a településen belüli mozgások célja. Ennek 
megfelelően a főutca is a tópart felé irányul. Eleinte a településközpontot 
kötötte össze a tóparttal, melynek elsősorban gazdasági okai voltak, mivel 
a Balaton vizét a jószág fürdetésére és hűtésére használták. Ennek követ-
keztében a főutca a folyó felé irányul. A települések mai formájukat csak 
jóval később, a 20. század folyamán nyerték el, amikor virágzásnak indult 
a balatoni turizmus, kiépült a vasút és kialakultak a strandok. A főutcán 
mindkét fejlődési fázis nyomai láthatók. A főutca megtartotta irányát és 
összekapcsolja a településközpontot a tóparttal, magába foglalva a vasút 
és a strandok vonalát.

12. ábra

Siófok (Somogy megye) esetében a főutca a tó helyett a Sió-csatornára 
merőleges és a Balatont körülvevő út részeként alakult ki. Ennek miértjére a 
fentebb leírt tény adhat választ, miszerint a turizmus a Balaton mentén csak 
a 20. században indult fejlődésnek. Mindaddig azonban a csatorna nyugati 
oldalán fekvő gazdasági területek, a kertek és a település közötti kapcsolat, 
illetve a Sió-csatornán való átkelés határozta meg a települést.
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13. ábra

Összefoglalóként elmondhatjuk, hogy a víz menti települések főutcái a 
fejlődési folyamat során egyre összetettebbek lettek, egyre több feladatot 
láttak el. A funkcionális réteg vizsgálata lehetőséget biztosít arra, hogy minél 
komplexebb képet kaphassunk egy-egy település életéről, településhálózati 
szerepéről, rangjáról. Látható, hogy a közlekedési kapcsolatok mindhárom 
településtípus főutcáját nagyban meghatározzák, hiszen a település a főutca 
által kapcsolódik a vasútvonalhoz, az országos kereskedelmi úthálózathoz 
vagy a folyami kereskedelmi utakhoz.

ÖSSZEFOGLALÓ

A kutatás a települések és főutcáik kialakulását, valamint fejlődését mu-
tatja be. A településfejlődést döntően négy hatótényező befolyásolta, ezek a 
természeti, a közlekedési és kereskedelmi tényezők, a társadalmi tényezők 
és a társadalmi aktivitások, melyek lineárisan függenek egymástól. Ez azt 
jelenti, hogy a természeti tényezők nem pusztán a települések helyét és fej-
lődési irányait, lehetőségeit határozták meg, hanem a közlekedési és keres-
kedelmi kapcsolataikat is, ugyanis az utak, ugyanúgy, mint maga a település, 
mindig a legbiztonságosabb, árvíztől leginkább védett területen alakultak ki. 
A kutatás érdekessége, annak ellenére, hogy hasonló természeti adottságok-
kal rendelkező településeket vizsgál, azok életútja mégis különböző. 

A dolgozat a természeti, a közlekedési és a kereskedelmi hatótényezőkre 
fókuszál, mivel ezek határozták meg a településfejlődés alapjait, illetve a 
főutcák vonalát, kezdetét és végpontját, valamint szerepét a település életé-
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ben. Éppen ezért a főutcavizsgálatok során is a természetföldrajzi és funkci-
onális rétegek kerültek bemutatásra, azzal a céllal, hogy bizonyítást nyerjen 
a hipotézis, mely szerint a település lelke a főutca. 
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Natural Geographical Factors That Influence the  
Development of Settlements

 
The formation and development of settlements is a complex process, 

which is determined by various developmental factors. The study examines 
the impact of natural factors on waterfront communities. It is interesting to 
observe how natural aptitudes influenced not only the life of the town, but 
the town's main street line, its role and its additional options.

Among other things the study wants to find out should at all or at least by 
some extent and through the example of the main street recognized natural 
factors that influence the development of settlements. 

Or to what extent does the main street reflects the characteristics and 
developmental stages of the settlement. In order to provide a more com-
prehensive answer the study examines settlements that have similar natural 
features, yet have different lifestyles. In this way the factors that determined 
not only the line of the main street, but also the further possibilities and de-
velopment direction of the settlement are described.

In conclusion, the study attempts to answer to a pair of hypotheses. One 
is in what extent do natural factors influence the development of settle-
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ments, whether the main street of the town is really reflecting the influence 
of settlement forming facts and whether it is true that »the main street is the 
mirror of the town«.

 
Keywords: main street, settlement development, natural factors, natural and geographi-
cal layer, transport factor, functional layer

Prirodni geografski faktori koji utiču na razvoj naselja

Nastanak i razvoj naselja predstavlja složen proces koji je određen razli-
čitim razvojnim faktorima. Studija ispituje uticaj prirodnih faktora na pri-
obalne zajednice. Zanimljivo je obratiti pažnju na koji način su prirodne 
datosti uticale, ne samo na život naselja nego i na liniju glavne ulice, na 
njenu ulogu i dalje mogućnosti razvoja. Studija između ostalog pokušava da 
utvrdi u kojoj meri i da li se na osnovu glavne ulice uopšte mogu spoznati 
faktori koji utiču na razvoj naselja. Tačnije, u kojoj meri glavna ulica odra-
žava karakteristike i razvojne etape naselja.

Radi što iscrpnijeg odgovora studija istraživali smo naselja koja raspo-
lažu sličnim prirodnim datostima, međutim, životni koncepti su im različiti. 

Zaključno, studija pokušava da odgovori na dve hipoteze. Jedna je pita-
nje u kojoj meri prirodni faktori utiču  na razvoj naselja i da li  glavna ulica 
grada zaista odražava faktore koji utiču na razvoj naselja, tačnije,  da li je 
stina da je "glavna ulica ogledalo grada".

 
Ključne riječi: glavna ulica, razvoj naselja, prirodni faktori, prirodnjačko-geografski 
sloj, faktor transporta, funkcionalni sloj
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Elfogadás időpontja: 2020. március 13. 
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NYUGDÍJASOK KÖZÖSSÉG-INTEGRÁLÁSA

Integration of the Retired to Community

Integracija penzionera u zajednicu

Összefoglalás: Korunk egyik legdinamikusabban fejlődő területe a szociális ága-
zaton belül működő nyugdíjasellátás. Publikációmban az intézményi szolgáltatást 
igénylő idős korosztály lehetőségeit kívánom felvázolni. Ezt követően a jövede-
lem és megállapodások közötti összefüggések feltárására fókuszálok, majd pedig 
a pályázati lehetőségek és az igény-arány összefüggéseit keresem. Kéziratommal a 
pályázatok kiírásában és elbírálásában aktívan közreműködő szakembereknek kívá-
nok segítséget nyújtani.

Kulcsszavak: szociális ágazat, idősellátás, nyugdíjas, házi gondozás, idős klub, idősott-
hon, pályázat

BEVEZETÉS

A szociális ellátás nemzetközi szinteken is a közösségek megsegítésé-
ről, egyéni esetkezelésekről vagy valamilyen nemes cél érdekében meglé-
pett kezdeményezésekről szól (CSIKÓS 2012; GRUBER 2013). Magyar-
országon a szociális szférában elhelyezkedő szakemberek sokszor túlórák 
mellett és munkabér-elégedetlenség közepette is fáradhatatlanul végzik 
feladataikat, ez pedig olyan erények nélkül, mint az emberség és munka-
szeretet elképzelhetetlen lenne (NYITRAI 2004; PÁL 2014; DREWRY 
ÉS LAWSON 2010). A felsőbb vezetés kiemelt feladatának tekinti ezen 
személyek tehermentesítését és a béregyenlőtlenségek leküzdését, mellyel 
hozzájárulhatnak a zavartalan szolgáltatás fenntartásához. Az ágazat egyik 
legfontosabb és leggyakrabban emlegetett szegmense a nyugdíjasok ellátása 
(SZABÓ 2014), melynek kiemelt feladata, hogy anyagi támogatással és kö-
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zösség-integrációval segítsen a rászoruló korosztálynak (BALOGH 2012). 
Ezen támogatások igénybevételére több alternatíva létezik, melyek bemuta-
tása dolgozatom elsődleges célja. Ezen kívül keresem az összefüggéseket a 
megállapodások díjcsökkentése és a nyugdíjkifizetések között (VASKÖVI 
2018), melyek nemcsak a klubintézmények, bentlakásos intézmények és a 
házi gondozás, hanem a közétkeztetés igénylése során is potenciális lehető-
ségként kínálkoznak. Remélem, hogy sokak számára áttekinthetővé válik 
ezen intézmények tevékenysége, mellyel a közösségekre kiírt pályázatok 
száma is növekvő tendenciát eredményez a közeljövőben.

A SZOCIÁLIS ÁGAZATON BELÜL MŰKÖDŐ 
IDŐSELLÁTÁS

Idősklub-vezetőként fontosnak tartom az ellátás- és közösségfejlesztő 
pályázatok igénylését, amellyel az együtt töltött idő sokkal tartalmasabb, 
élménydúsabb lehet. Ennek kiemelkedő feltétele, hogy minél több szakem-
ber számára áttekinthető legyen a szociális ágazaton belül működő idős-
ellátás. Ezen intézmények potenciális lehetőséget nyújtanak a közösségi 
időtöltés megvalósítására, kedvezményes étkezés igénylésére vagy akár 
a házi segítségnyújtás adta lehetőségek kihasználására. Fontosnak tartom 
kihangsúlyozni az említett intézményekben zajló hasznos és pótolhatatlan 
csapatmunkát, amely az ápolók, gondozók, klubvezetők, felsőbb vezetés 
szakértelme és odaadó gondoskodása nélkül kivitelezhetetlen lenne. 

Az idősellátással foglalkozó létesítmények három fő alappillérre épül-
nek, melyet a könnyebb áttekinthetőség érdekében az 1. ábrával kívánok 
szemléltetni.

A három fő alappilléren belül a neurológiai kórképpel nem kezelt, illetve 
demens személyek ellátására is lehetőség nyílik. Mindegyik egységben köz-
étkeztetési ellátás is biztosított, kérés esetén ételkiszállítással. 

Az idősklubok fő profilja az ellátottak nappali időtöltésének biztosítása. 
Ezen időtöltések finanszírozásában kiemelkedő jelentőségűek a már koráb-

házi gondozás ← Idősellátás lehetőségei → Idősklubok

bentlakásos idősotthonok
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ban említett pályázatok, melyek elnyerésével költségesebb kirándulások és 
egyéb szabadidős tevékenységek is megvalósíthatóvá válnak. Szintén nem 
elhanyagolható a mentálhigiénés támogatás, elsősorban a demenciával küz-
dő ellátottak körében. A klubokban kiemelt szerepet kap az étkezés, amely-
nek kifizetési költségében a nyugdíj és egyéb jövedelemforrások szolgálnak 
normatívaként. 

A bentlakásos intézmények profilja ezzel szemben az ellátott személy 
intézményen belüli tartózkodására koncentrál, az étkezés igénybevételével, 
demens és neurológiai kórképpel nem kezelt idős személyek esetében. Ezen 
intézmények kiemelt ápolási tevékenységet folytatnak mentálhigiénés gon-
dozással, mivel a lakók többsége az idősklub-ellátást követően kerül ezen 
területekre, abban az esetben, ha az öngondoskodás már nem megoldható 
vagy akadályozott.

A házi gondozás egyre nagyobb szerepet tölt be napjainkban azokban az 
esetekben, amikor az ellátott nem képes vagy nem akar klubintézményi és 
bentlakásos gondozást igénybe venni. Ekkor házhoz szállítással egybekötött 
közétkeztetés igényelhető az ellátott részére. A házi segítségnyújtás rend-
szerén belül kapott helyet a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás gyakorlata. 
Ekkor speciális készülék aktivizálásával tudnak jelezni az ellátottak veszély 
esetén, így pedig időben kapnak segítséget. 

Az igénybevételek és megállapodások pontos gazdasági kalkulációit 
(számlázás) speciális programok segítik. Az intézményekben igényelhető 
szolgáltatásokat a 2. ábra szemlélteti. Ezen szolgáltatásokat a klubellátás, 
bentlakásos ellátás és házi segítségnyújtás részeként is elérhetővé kell tenni 
a rászorulók számára.

A PÁLYÁZATIGÉNYLÉS JELENTŐSÉGE AZ 
IDŐSKLUBOKBAN

Az önkormányzati, állami és alapítványi támogatások elnyerése a legje-
lentősebb tényezőnek bizonyul az idősklubok fennmaradásának érdekében. 
Az ellátottak gondozása során kért szolgáltatások költségkímélőek, azonban 

Igénybevehető szolgáltatások

esetkezelés tanácsadás felügyelet készségfejlesztés háztartási segítség étkeztetés gondozás
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a közösség-integrációt elősegítő programok a pályázati bevételek jelentős 
részét felemésztik. Ennek tudatában az állami, önkormányzati és alapítványi 
támogatások minőségi és mennyiségi igénybevétele is nagy jelentőséggel 
bír. A szociális ellátás felsőbb vezetése és a klubvezetés kiemelkedő szere-
pet tölt be ezen pályázatok feltérképezésében és menedzselésében. A pályá-
zati lehetőségek közül kiemelném az önkormányzati támogatásokat, mivel 
minden évben igényelhető, előre meghatározott szabadidős tevékenységek-
re és különféle programok megvalósítására irányulnak. Az éves gyakorlat-
ban a legtöbb ellátási egységben három pályázat kerül kiírásra, melyet a 
pénzösszegek megállapítása különböztet meg egymástól, egyes esetekben 
pedig a városvezetés állapítja meg az összeget az intézmény számára. Min-
den pályázatnál kizárólag jól átgondolt, előre meghatározott tevékenysé-
gekre használható fel a forrás, melyet komoly elszámolási tevékenységek 
követnek. Ezen szabályok betartásával, a folyamatos pályázatigénylés po-
tenciális megoldás lehet az ellátás színvonalának növelésére, azonban arra 
nincs lehetőség, hogy előre nem tervezett költségekkel is kalkulálhassanak 
a szakemberek. Ez a jövőben innovációként jelenhet meg a pályázatkiírási 
eljárásokban.

JÖVEDELEM ÉS IDŐSELLÁTÁS ÖSSZEFÜGGÉSEI

A pályázati lehetőségek hatékony kiaknázásán kívül a szociális ága-
zaton belül működő idősellátás másik kiemelkedő feladata a már koráb-
ban említett költség kíméletesség, részleges költségátvállalás, amely a 
nyugdíj-megállapítás függvényében valósul meg (CSEPELY-KNORR 
2008). A kisebb nyugdíjjal rendelkező egyének intézményi költségei így 
kisebbek azon személyek költségeinél, akik magasabb nyugdíj-megál-
lapítással veszik igénybe a szolgáltatásokat (http://www.magyardiplo.
hu/2010-junius/215-toebb-nyugdijas-csoekken-nyugdij). Ezen normatí-
vák a klubgondozás, bentlakásos intézmény, házi gondozás és az étkez-
tetés minden formájának igénybevételére vonatkoznak. Az egyéb jöve-
delem-kiegészítések (özvegyi nyugdíj, önkormányzati megállapítások) 
hozzáadódnak az alapbérhez, amelyek szintén a költségek változását 
eredményezik.
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Integration of the Retired to Community

One of the most dynamically developing areas of our time is the provisi-
on of pensioners within the social sector. In my publication I would like to 
outline the possibilities of the elderly requiring institutional service. After 
that, I focus on exploring the relationship between opportunities and dem-
and. With my manuscript, I would like to assist professionals actively invol-
ved in the submission and evaluation of applications.

Keywords: social sector, elderly care, pensioner, homecare, old club, elderly home, 
competition

Integracija penzionera u zajednicu

U okviru grana socijalne službe najdinamičniji razvoj pokazuje područ-
je posvećeno brizi za penzionere. U mojoj publikaciji pokušavam da ski-
ciram mogućnosti starije populacije koja ima potrebu za institucionalnom 
negom. Nakon toga fokusirala sam se na otkrivanje međuzavisnosti prihoda 
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i dogovora, a zatim na mogućnosti prijavljivanja na konkurse i nalaženja 
korelacija između potreba i procenata. Svojim radom želim da pomognem 
stručnjacima aktivno uključenim u ovu oblast u pisanju i proceni projekata. 

Ključne reči: socijalna grana, nega starih, penzioner, kućna nega, klub penzionera, sta-
rački dom, konkurs
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EGYETEMI HALLGATÓK ÉLETMÓD 
VIZSGÁLATA

Lifestyle Study of University Students

Ispitivanje načina života studenata

ÖSSZEFOGLALÓ 

Óriási jelentőségű azon sporttal foglalkozó fiatalok egészségmagatartása, akik 
pályájuk során befolyásolhatják egészségtudatos életmódjukkal a fiatalkorúak 
egészségi állapotát. Feltételezhető, hogy a sporttal mindennapi szinten kapcso-
latba kerülő egyetemi hallgatók egészségmagatartása eltérő a hasonló életkorú 
populációhoz képest. Tanulmányunkban sportszakos egyetemisták életmódját 
vizsgáltuk kérdőíves adatfelvétellel általános egészségi állapotuk és egészség-
magatartásuk felmérése céljából. A kérdéseken belül kifejezetten a káros szenve-
délyekre és a sportolási szokásokra fókuszáltunk. Kíváncsiak voltunk arra, hogy 
a sport milyen szerepet játszik az egyetemi hallgatók életében, illetve, hogy van-
nak-e káros szenvedélyeik. Papíralapú, önkitöltős kérdőívet használtunk. A vizs-
gálatot 2019 novemberében végeztük a Nyíregyházi Egyetem hallgatói körében. 
114 fő sportszakos egyetemi hallgató (33,3% nő és 66,7% férfi; átlagéletkor: 
23,15 év) egészségmagatartását mértük fel. Az eredmények szerint a hallgatók 
közel kétharmada jónak, ill. nagyon jónak ítéli meg egészségi állapotát. A meg-
kérdezettek háromnegyede napi rendszerességgel végez testmozgást.  Soha nem 
dohányzott a hallgatók 43%-a, egyötöde viszont napi rendszerességgel szív ci-
garettát. Alkoholt a hallgatók majdnem kétharmada fogyaszt, de leginkább csak 
alkalmanként. Magas a koffeintartalmú (energiaital, kávé) italok fogyasztása. 
Az egyetemisták ötöde kipróbált már valamilyen kábítószert, a leggyakrabban 
marihuánát. A megkérdezettek úgy vélekednek, hogy sokat, illetve nagyon sokat 
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tehetnek az egészségükért. A vizsgált hallgatók adatait egyetemi hallgatók kö-
rében végzett korábbi kutatások eredményeivel összevetve hasonló eredmények 
tapasztalhatók. Fontos lenne egy egészségtudatosságra oktató program kialakí-
tása a képzés hallgatói körében, amely keretében a káros szenvedélyek egészség-
veszélyeztető hatásaira, a leszokás lehetőségeire hívnák fel a figyelmüket. Mivel 
a legális szerek kipróbálásának legnagyobb hányada 15‒18 év közé esik, ezért 
nélkülözhetetlen a korosztálybeli fiatalokkal kapcsolatba kerülő szakemberek 
egészségtudatosságának formálása. Vizsgálatainkat a továbbiakban szeretnénk 
kiterjeszteni a koffeintartalmú italok, a táplálkozási szokások és a szabadidős 
tevékenységek vizsgálatára is.

 
Kulcsszavak: egyetemi hallgatók, kérdőíves felmérés, egészségmagatartás, egészségi 
állapot, sportolási szokások, káros szenvedélyek 

1. BEVEZETÉS

Az európai országok jólétét mérő társadalmi mutatók között az első 
helyen az egészség áll, amely „a teljes testi, lelki, szellemi és szociális 
jólét állapota” (WHO 1946). Ez a meghatározás napjainkra kibővült az 
egészség dinamikus felfogásával, miszerint: a jövőbeni jó fizikai, lelki és 
szociális jólét iránti igény kielégítéséhez az egyén aktív közreműködése 
is szükséges, ugyanis maga is felelős saját egészségének megőrzéséért. 
Az egészségnek alapvető feltétele az is, hogy az ember önmagát egész-
ségesnek tartsa.  Az egészséges életvitel kialakításában az egyénnek és a 
társadalomnak is óriási feladata van. Az életmódnak meghatározó szere-
pe van az egészségmegőrzésben. A magyar lakosság kimagaslóan rossz 
egészségi állapota számos történelmi, társadalmi, gazdasági, kulturális ok 
bonyolult eredője, de közvetlenül és meghatározó módon az életmóddal 
függ össze. Az utóbbi évek tapasztalatai és az egészségügyi vizsgálatok 
eredményei azt mutatják, hogy sajnálatos módon a dohányzás, az alkohol- 
és a drogfogyasztás terjedőben van a fiatalok körében. Nyíregyháza sajá-
tos demográfiai helyzete országos viszonylatban kedvező. A lakosság kor 
szerinti megoszlását tanulmányozva megállapítható, hogy a legnagyobb 
arányt a fiatalok (15‒34 év közöttiek) képviselik (KSH 2017), tehát a város 
viszonylag fiatal korstruktúrájú. Ez is segíti a hasonló jellegű vizsgálatok 
végzését. Az egészségre káros szokások hatékony életmódprogramok se-
gítségével megváltoztathatók. Az egészséges életmódra való neveléssel az 
egyéni egészségkultúra hosszútávon formálható, fiatal korban kialakítha-
tó, és ebben meghatározó szerepe van a testneveléssel és sporttal foglalko-
zó szakembereknek is (SIMONYI 2012).
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2.  IRODALMI ÁTTEKINTÉS

Az egészségmagatartás az egészségről alkotott elképzelésekből, szokások-
ból, nézetekből és mindezek kapcsolatából tevődik össze. Az egészségmaga-
tartás az egyén szempontjából lehet előnyös, azaz segíti az egészség megőrzé-
sét és a betegségek megelőzését. A megbetegedések és a halálozások jelentős 
hányadát olyan betegségek okozzák, amelyek a kedvezőtlen magatartási 
szokások következtében alakultak ki (ÁDÁNY 2006). A sporttal foglalkozó 
szakembereknek meghatározó szerepe van a sportoló fiatalok szempontjából, 
ezért egészségmagatartásuk, életmódszokásaik vizsgálata időszerű. Esetük-
ben a hitelesség elengedhetetlenül fontos, ugyanis az egészséges életmódtól 
eltérő attitűdök (egészségtelen táplálkozási szokások, mozgásszegény élet-
mód, dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás) láthatóan is megnyilvánulnak.

2. 1. PROTEKTOROK ÉS PREDIKTOROK: 
„SPORT VAGY KÁROS SZENVEDÉLYEK”

A fiatalok körében az elmúlt 10‒15 évben az alkohol- és a drogfogyasz-
tás, valamint a dohányzás jelentős mértékű terjedése figyelhető meg. A leg-
több kutatás leginkább a serdülőkori fiatalok körében folytatott eredmé-
nyeket tartalmazza. Ez a legveszélyeztetettebb korszak a fiatalok életében: 
ugyanis ekkor próbálják ki először ezeket a szereket.  Az egészségkárosító 
magatartás a 17–22 éves korosztályban éri el a csúcspontját (BAK 2007). 

A káros szenvedélyek kialakulása két ellentétes hatású faktor eredője: a 
prediktoroké (kockázati tényezők) és a protektoroké (védő tényezők). Pre-
diktorok vagy kockázati tényezők a dohányzás, a nagy mennyiségű alko-
hol- és a drogfogyasztás. Ezeken kívül magába foglalja még a koffeint, a 
pszichoaktív hatású gyógyszereket stb. (RÁCZ 2005).

A 15‒29 éves korosztályt vizsgáló országos reprezentatív vizsgálat szerint 
az alkoholfogyasztási szokásokat tanulmányozva a fiatalok több mint fele 
havonta vagy ritkábban fogyaszt alkoholt. A heti rendszerességgel alkoholt 
fogyasztók aránya 11%. Nemek tekintetében a fiúk és a lányok alkoholfo-
gyasztása továbbra is jelentősen különbözik egymástól. A lányok több mint 
60 %-a ritkán vagy sosem fogyaszt alkoholt, míg a fiúk esetében ez az arány 
40% alatt marad. A 15–19 évesek egyötöde fogyaszt legalább havonta alko-
holt, a másik két korcsoportban ez az érték magasabb. A legfiatalabbak közel 
fele egyszer sem fogyasztott alkoholt az elmúlt egy évben, míg a 20–24 és a 
25–29 évesek egyötöde nem fogyasztott alkoholt (BAUER és mtsai 2016).

A fiatalok dohányzási szokásait vizsgálva 2000 és 2016 között nem tör-
tént számottevő változás. A dohányzó fiatalok aránya 50‒60% között mo-
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zog. A dohányzási szokásokban jelentős különbségeket találunk korcsopor-
tok és nemek szerint. A 15‒19 éves korosztály közel 70 %-a nem dohányzik, 
míg a 20‒29 éves korosztálynak csak a fele.

A főiskolások körében végzett vizsgálatok szerint a legális szerek (az al-
kohol, a nyugtató és a dohányzás) alkalmi és rendszeres használata figyelhe-
tő meg. Ezzel szemben a tiltott szerek fogyasztására elsősorban a kipróbálás 
jellemző (BARABÁSNÉ‒KERESZTES 2018). A sportolók körében jelen-
levő teljesítménykényszer pedig hozzájárulhat az illegális teljesítménynöve-
lő szerek használatához. Az anabolikumok használata a nem versenyszerűen 
sportolók között is elterjedt, a szakirodalom 3% és 12% közé teszi a szert 
alkalmazó serdülő fiúk arányát az USA-ban, illetve Európában (MIKULÁN 
2007; LISHA-SUSSMANN 2010).

A protektorok, azaz a védő tényezők csökkentik a káros szenvedélyek 
kialakulásának esélyét. A fizikai aktivitás az egészséges élet egyik legfon-
tosabb alkotóeleme. A rendszeres mozgás jótékony élettani hatásai megkér-
dőjelezhetetlenek.

BAUER és mtsai (2016) szerint a fiatalok bő egyharmada (36%) végez 
rendszeres testmozgást. A rendszeres testmozgást végzők között felülrepre-
zentáltak a fiúk/férfiak (42%), a lányok/nők lényegesen kisebb arányban spor-
tolnak (30%). Korcsoportok szerint vizsgálódva megállapítható, hogy minél 
fiatalabbakat vizsgálunk, annál magasabb a rendszeres testmozgást végzők 
aránya. A 15–29 éves magyarországi fiatalok 5 %-a sportol versenyszerűen.

Köztudott, hogy a sportoló fiatalok közül kevesebben dohányoznak. 
A csökkent fizikai aktivitás viszont kapcsolatba hozható a drogfogyasztás-
sal (PIKÓ–KERESZTES 2007). Az inaktív életmód számos betegség kiala-
kulásának rizikófaktora. Az alacsony fizikai aktivitás együtt jár különböző 
rizikómagatartások kockázatával. Kutatások bizonyítják, hogy a fizikailag 
passzív fiatalok között nagyobb arányú a dohányzás, a marihuána- és alko-
holfogyasztás. 

2.2. A FIZIKAI AKTIVITÁS MÉRTÉKE ÉS A KÁROS 
SZENVEDÉLYEK

Számos kutatás bizonyította már a sport és a káros szenvedélyek között 
fennálló kapcsolatot, de ezek eltérő formában fordulnak elő. DONOVAN 
(1993) az életmódbeli tényezőket hangsúlyozza, tehát aki számára fontos az 
egészsége megőrzése (pl. rendszeresen sportol), más területen is törekszik 
erre (pl. tartózkodik a káros szenvedélyektől). Más szerzők kutatási eredmé-
nyei szerint viszont ez nem feltétlenül van így: az egészségmagatartásban 
egyéni mintázatok is megfigyelhetők. Éppen ezért egyes esetekben előfor-
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dul, hogy a sportolás alkoholfogyasztással és dohányzással együtt jár sőt, 
akár a drogfogyasztás magasabb gyakorisága is megfigyelhető (PIKÓ 2002). 

A sport és rizikómagatartás közötti összefüggések vizsgálatánál különb-
séget találtak a sportolás szintje között (szabadidősport vagy versenysport). 
A szabadidősport mint védőfaktor esetében azt az eredményt kapták, hogy a 
sport szoros kapcsolatban áll a dohányzás alacsonyabb szintjével, azonban 
nincs összefüggésben az alkoholfogyasztással. A versenysportolók viszont 
egyértelműen kevesebbet dohányoznak és fogyasztanak alkoholt (MIKU-
LÁN‒KERESZTES‒PIKÓ 2010).

BARABÁSNÉ‒KERESZTES (2018) főiskolai hallgatók körében vég-
zett kutatásai szerint a nem sportolók (fizikailag inaktív csoport) körében 
nagyobb a valószínűsége a káros szenvedélyek kialakulásának. Ezzel szem-
ben a rendszeres sport (fizikailag aktív csoport) védőfaktort jelent a dohány-
zás és drogfogyasztás kialakulásával szemben, azonban az alkoholfogyasz-
tás esetében ez egyértelműen nem figyelhető meg.

A sport és a káros szenvedélyek között egyaránt találtak pozitív és ne-
gatív korrelációt, azonban összességében elmondható, hogy az életmód ele-
mei között megfigyelhető egyfajta koherencia (MIKULÁN‒KERESZTES‒
PIKÓ 2010).

3. MÓDSZERTAN

Vizsgálatunk alapját a Nyíregyházi Egyetemen felvett kérdőíves kutatás 
képezi. A minta nagysága 114 fő (N=114). A mintába bekerülő személyek 
kiválasztása nem véletlenszerűen történt. A megkérdezettek mindegyike 
nappali és levelező tagozatos sportszakos egyetemi hallgató volt. A kutatás-
hoz papíralapú önkitöltéses kérdőíves módszert alkalmaztunk. A saját ösz-
szeállítású kérdőív kitöltése kb. 20‒25 percet vett igénybe. 

Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy az egyetemisták hogyan vé-
lekednek egészségi állapotukról, vannak-e káros szenvedélyeik, illetve, 
hogy a rendszeres sport mennyire véd a káros szenvedélyek kialakulásával 
szemben. A kérdőív tételei vizsgálták a demográfiai tényezőket, egészségi 
állapotuk megítélését, a fizikai aktivitást és a káros szenvedélyeket. A ká-
ros szenvedélyeket a következő változók segítségével vizsgáltuk: alkohol, 
energiaital, nyugtatók, dohányzás, kávé, marihuána, partidrog, doppingszer.

A kérdőív rákérdezett az első használat életkorára (15 év alatt, 15‒18 év, 
18 év felett). Az egy hónap során történő maximális szerhasználat esetében 
pedig az alábbi kategóriákat különítettük el: naponta, hetente többször, he-
tente, havonta. A kérdezés során kíváncsiak voltunk arra is, hogy egészsé-
gük megőrzése, fejlesztése mennyire fontos számukra. 
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A kérdőívek feldolgozása a SPSS statisztikai programcsomag segítségé-
vel történt.

4. EREDMÉNYEK

4.1. A MINTA ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE

A megkérdezett 114 fő 33,3%-a (38 fő) nő és 66,7%-a (76 fő) férfi. A vá-
laszadók 77,2%-a (88 fő) 18–24 éves, 22,8%-a (26 fő) 25 év feletti. A vá-
laszadók átlagéletkora 23,15 év.

Az állandó lakóhely szerinti megoszlás a település nagysága alapján a követ-
kező: a kérdezettek közel háromnegyede (72,8%), 83 fő városban él. A 114 fő-
ből 28 fő községben lakik, és mindössze 3 fő nyilatkozta, hogy a fővárosban él.

4.2. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT

Arra a kérdésre, hogy hogyan értékelik egészségi állapotukat, a megkér-
dezettek öt kategória közül választhattak. 25,4%-a (29 fő) kiválónak érté-
kelte egészségi állapotát, 42,1%-a (48 fő) jónak, a minta közel egyharmada 
(36 fő, 31,6%) átlagosnak, és mindössze 1 fő (0,9%) nyilatkozott úgy, hogy 
rossznak ítéli egészségi állapotát. 

A 114 főből 91 (79,8%) normál testalkatúnak vallja magát, 14 kissé túl-
súlyosnak (12,3%), 7 (6,1%) túlsúlyosnak, és 2 fő (1,8%) soványnak.

4.3. SPORTOLÁSI SZOKÁSOK VIZSGÁLATA

A hallgatók 83,3%-a (95 fő) végez rendszeresnek tekinthető testmoz-
gást. Mindössze 19 fő (16,7%) nyilatkozott úgy, hogy heti egy alkalommal 
sportol. Egy alkalommal egy órát sportol a fiatalok közel egyharmada, 31 
fő. Minden második fiatal 90 percet tölt sportolással egy alkalommal. Az 
átlagosan fél órát sportolók száma mindössze 4 fő volt a mintában.

A 114 főből 70 hobbiszinten sportol, 35 versenyszinten, 9 fő pedig hiva-
tásos sportoló.

4.4. SZERFOGYASZTÁSSAL KAPCSOLATOS SZOKÁSOK

4.4.1. Legális szerek

A legális szerek közül első helyen az alkohol szerepel, a kérdezettek csak-
nem mindegyike (95,6%) fogyasztott már alkoholt élete során. Az alkohol 
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esetében nemcsak a kipróbálást említik, hanem igen gyakori a többszöri fo-
gyasztás előfordulása is. Hetente 42 fő (36,9%) fogyaszt alkoholt. A legalább 
havi alkalommal fogyasztók száma 51 fő (44,7%). Ez az érték a normál kö-
zépiskolás populációs vizsgálatokkal összehasonlítva valamelyest magasabb, 
ami lehet életkori sajátosság is, ugyanis a kérdezettek mindegyike 18 év felet-
ti. Az egyetemi hallgatók körében végzett korábbi kutatások esetében szintén 
hasonló eredmények tapasztalhatók (BARABÁSNÉ‒KERESZTES 2018).

Az energiaital fogyasztása meglepően magas, a hallgatók 86%-a kipró-
bálta már. Leginkább jellemző a 15‒18 év közötti kipróbálása (44,7%).  a 
rendszeresen, illetve a havi fogyasztók aránya 73,8%, ami rendkívül magas 
érték. Hasonlóan magas a kávéfogyasztás kipróbálásának százalékos ará-
nya is: 86,8%. Ebben az esetben is a 15‒18 életévek közé esik a legtöbb 
kipróbálás: 53,5 %. A továbbiakban a rendszeres (napi) és alkalmi (hetente, 
havonta) kávéfogyasztás értéke (73,5%) magas marad. A koffeintartalmú 
termékek tehát előkelő helyet foglalnak el a legális szerek használatában.

A dohányzási szokások vizsgálata során azt az eredményt kaptuk, hogy 
a hallgatók 43%-a soha nem dohányzott, 57%-a viszont igen. 26,3%-a napi 
rendszerességgel szív cigarettát. 

A nyugtatókat a megkérdezettek 14,9%-a próbálta ki, használatuk rend-
szeressége (havonta 4,4%) nem meghatározó jelentőségű a mintában.

A legális szerek, valamint az életkor összefüggéseit vizsgálva megálla-
pítható, hogy bármelyik esetében a legtöbben a 15‒18 éves korosztályon 
belül fogyasztották először az adott szert. Mindegyik esetében magasabb 
azok aránya, akik kipróbálták, mint azoké, akik sohasem éltek vele.  

A megkérdezettek fele (49,1%, 56 fő) károsnak ítéli a legális szerek fo-
gyasztását. Érdekes, hogy majdnem minden második (46,5%, 53 fő) fiatal a 
legális szerek mértékletes fogyasztását elfogadhatónak tartja.

4.4.2. Az illegális szerfogyasztás jellemzői

25 fő nyilatkozott úgy, hogy kipróbált már valamilyen illegális szert. 
A tiltott szerek közül a legelterjedtebb a marihuána, 21 fő (18,4%) próbálta 
már élete során.  a partidrogok és doppingszerek fogyasztását mindössze 2-2 
fő (1,8%) említette.

A hazai fiatalok leginkább a kipróbálást választják, ami sok esetben nem 
vezet rendszerességhez. A tiltott szerek közül első helyen áll a marihuána, 
majd az LSD és más hallucinogének, valamint az amfetaminok és az ecstasy 
következnek. Vizsgálatunk adatai többé-kevésbé megfelelnek az európai és 
a hazai tendenciáknak.
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4.5. EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSRE, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI 
PROGRAMRA IRÁNYULÓ KÉRDÉSEK

Arra a kérdésre, hogy mennyire motiváltak egészségük megőrzésében, 
a megkérdezettek közül 109 fő (95,6%) nyilatkozott úgy, hogy sokat tehet 
egészsége megőrzéséért. Az egyetemi hallgatók körében végzett egészség-
magatartással kapcsolatos felmérés eredményeihez hasonló értékeket kap-
tunk (BÍRÓ‒BALAJTI‒ÁDÁNY‒KÓSA 2008). 

A megkérdezett 114 főnek több mint fele, vagyis 65 fő (57%) nyilatko-
zott úgy, hogy részt venne egy felsőoktatási egészségfejlesztési program-
ban, azaz szívesen bővítené egészségtudatossággal kapcsolatos ismereteit. 

5. KÖVETKEZTETÉSEK

Kutatásunkban sportszakos egyetemi hallgatók életmódját vizsgáltuk 
általános egészségi állapotuk és egészségmagatartásuk tanulmányozása cél-
jából. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a sport milyen szerepet játszik az egye-
temi hallgatók életében, illetve vannak-e káros szenvedélyeik.

Adatainkat más korábbi, egyetemi hallgatókat vizsgáló felmérések ered-
ményeivel összevetve megállapítható, hogy egészségi állapotuk megítélése 
nem változott jelentősen (BÍRÓ‒BALAJTI‒ÁDÁNY‒KÓSA 2008). A do-
hányzás, az alkohol- és kábítószer fogyasztás gyakorisága sem emelkedett 
az utóbbi években (BARABÁSNÉ‒KERESZTES 2018).

Vizsgálatunkban meglepően magas a koffeintartalmú (energiaital, kávé) 
italok fogyasztása, amely további kutatást igényel. Figyelemre méltó a meg-
kérdezettek magas hajlandósága (57%) egészségtudatosságra irányuló prog-
ramokra, képzésekre. 

Mint ismeretes, az egyének életmódja meghatározza egészségi állapo-
tukat, mely lehet egészségmegőrző, preventív vagy kockázatnövelő (MA-
TARAZZO 1984). Az egészség tényezői életmódunk elemei, az egészséges 
életmód kialakításában az egyénnek kiemelten nagy a felelőssége. Ennek 
tudatosítása és kialakításának segítése az oktatás minden szintjének fontos 
feladata. Az egészségre káros szokások (rendszertelen táplálkozás, mozgás-
szegény életmód, legális és illegális szerek kipróbálása) hatékony prevenci-
ós programok segítségével befolyásolhatók, megváltoztathatók.

Az egészségmagatartás formálására, az egészséges életmód kialakítá-
sára biztosítanak lehetőséget közösségi szinten az életmódprogramok és 
sportnapok, az egészségtan oktatása, a testmozgás népszerűsítése és az is-
meretterjesztő előadások szervezése szakemberek segítségével. Az iskolai 
drog-, alkohol- és dohányzásmegelőző programok szervezése, a kortárs-
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képzés feltételeinek megteremtése, a felvilágosító kiadványok készítése 
és terjesztése a káros szenvedélyek prevencióját segíti elő (KOLOSAY és 
mtsai 2018).

A leendő sportszakemberek egészséggel kapcsolatos véleményformálása 
meghatározó, példaképszerepe óriási jelentőségű. Az egészséges életmód-
dal, egészségtudatos magatartással kapcsolatos ismeretek átadása a sportoló 
fiatalok szemléletformálásában meghatározó. A sportszakembereknek óriási 
szerepük van abban, hogy már kisgyermekkorban megszerettessék a sportot 
és nagy hangsúlyt fektessenek a mozgásban gazdag életmód népszerűsítésé-
re. A felsőoktatásban egészségtudománnyal, szociológiával foglalkozó ok-
tatók számára azért fontos megismerni a hallgatók egészséges életmódhoz 
fűződő attitűdjeit, hogy már tanulmányaik során egészségmagatartásukat és 
az arra ható tényezőket formálni tudják a protektív és a prediktív faktorok 
ismeretében. A felsőoktatásból kikerülő sportszakembereknek, különösen a 
pedagógusoknak példát kell mutatniuk, munkájukba bele kell illeszteniük 
az egészségnevelést.

A kutatás módszertani korlátai mellett (minta nagysága, nem véletlen-
szerű mintavétel) jól hasznosítható ismereteket nyújt a sportszakos hallga-
tók életmódjáról. Vizsgálatainkat a jövőben szeretnénk kiterjeszteni a koffe-
intartalmú italok, a táplálkozási szokások, és a szabadidős tevékenységek 
tanulmányozására is. Időszerű lenne kutatást végezni a nem sporttudományi 
képzésben résztvevő egyetemi hallgatók körében is. 
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Lifestlyle Study of University Students

The importance of health behavior of young people dealing with sports, 
who can influence the health of minors through their health-conscious life-
styles is huge. It is presumed that the health behavior of university students 
who are in contact with sports on a daily basis is different from the popula-
tion of a similar age. In our study, we looked at the lifestyle of sport major 
students through questionnaire surveys to assess their general health and 
health behaviors. We focused specifically on harmful passions and sports 
habits. We were interested in the role sport plays in the lives of university 
students and whether they have any harmful passions or not. We used a 
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paper-based, self-completed questionnaire. The study was done in Novem-
ber 2019 at the University of Nyíregyháza to measure the health behavior 
of 114 students with sports studies major (33.3% female and 66.7% male, 
mean age: 23.15 years). According to the results, nearly two thirds of the 
students consider their health condition as good or very good. Three quar-
ters of the respondents exercise daily. 43% of students have never smoked, 
but one fifth of them smoke cigarettes on a daily basis. Almost two-thirds 
of students consume alcohol, but only occasionally. The consumption rate 
of caffeine (energy drinks, coffee) is high. One in five college students has 
already tried some kind of drug, most often marijuana. Students were asked 
how much can their do for their health. Most responses were either much, or 
very much. We had similar results while comparing the data of the examined 
students with the results of previous research among university students. It 
would be important to create a health awareness project among the students 
of this field to raise awareness of the health hazards of harmful addictions, 
and the possibilities to quit. As the majority of legal drugs were used by the 
pupils between the age of 15 and 18, the importance of raising health aware-
ness of professionals who come in contact with young people of this age 
group is unquestionable. In the future, we would like to extend our study to 
drinks containing caffeine, eating habits, and free time activities.

Keywords: university students, questionnaire survey, health behavior, health, sports ha-
bits, harmful passions

Ispitivanje načina života studenata

Od ogromne je važnosti zdravstvenog ponašanja mladih koji se bave 
sportom i koji putem zdravstveno osvešćenog načina života mogu uticati 
na zdravlje maloletnika. Pretpostavlja se da se zdravstveno ponašanje stu-
denata koji su svakodnevno u kontaktu sa sportom razlikuje od populacije 
slične starosti. U našem istraživanju ispitivali smo pomoću ankete životni 
stil studenata fakulteta za sport kako bismo procenili njihovo opšte zdrav-
stveno stanje i zdravstveno ponašanje. Posebno smo se fokusirali na štetne 
strasti i sportske navike. Zanimalo nas je koju ulogu sporta igra u životima 
studenata i da li imaju neke štetne strasti ili ne. Koristili smo na papiru 
štampani anketni upitnik koji su studenti sami ispunjavali. Studija je urađe-
na u novembru 2019. godine na univerzitetu u Njiređhazi da bi izmerila 
zdravstveno ponašanje 114 studenata na studijama fakulteta za sport (33,3% 
žena i 66,7% muškaraca prosečne starosti: 23,15 godina). Prema dobijenim 
rezultatima skoro dve trećine studenata smatra da je njihovo zdravstveno 
stanje dobro ili veoma dobro. Tri četvrtine ispitanika svakodnevno vežba, a 
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43% studenata nikada nije pušilo, međutim, jedna petina svakodnevno puši 
cigarete. Skoro dve trećine studenata konzumira alkohol, ali samo u određe-
nim prilikama. Stopa potrošnje kofeina (energetska pića, kafa) je visoka. 
Svaki peti student fakulteta već je probao neku drogu, najčešće marihuanu. 
Ispitivani studenti su smatrali da mogu mnogo ili jako mnogo da učine za 
svoje zdravlje. Dobili smo slične rezultate upoređujući podatke ispitanih 
studenata sa rezultatima prethodnog istraživanja među studentima. Bilo bi 
od izuzetne važnosti da se napravi program obrazovanja studenata o značaju 
zdravlja u okviru kojeg bi trebala i da se podigne svest o opasnostima štet-
nih zavisnosti, kao i o mogućnostima odvikavanja od istih.  Budući da se 
većina legalnih sredstava isproba između 15 i 18 godine, značaj podizanja 
zdravstvene svesti stručnih lica koji dolaze u kontakt sa mladima ove sta-
rosne grupe je van svake sumnje. Naše istraživanje želimo da nastavimo 
ispitivanjem studenata u vezi pića koja sadrže kofein, prehrambenih navika, 
kao i aktivnosti u slobodno vreme.       

Ključne reči: studenti, anketa, zdravstveno ponašanje, zdravstveno stanje, sportske na-
vike, štetne navike

Beérlezés időpontja: 2020. március 2.
Elfogadás időpontja: 2020. március 19.
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EGY ÚJ VÁROSTÖRTÉNETI MONOGRÁFIA 
FEJŐS Sándor (főszerk.) – DÖBÖR András, FORRÓ Lajos, 

KÁVAI Szabolcs, MOLNÁR Tibor, PETŐ Bálint, VALKAY Zoltán, 
ZAKAR Péter (szerk.): Magyarkanizsa monográfiája 1848‒1945 

(Kanizsa monográfiája II.), Magyarkanizsa, József Attila Könyvtár – 
Délvidék Kutató Központ, 2018

A történelem és a kulturális emlékezet elválaszthatatlan társak, pedig való-
jában lényeges különbség van közöttük: a történelem a megtörtént események 
összességét tárja elénk, míg a kulturális emlékezet csak válogat az egykori 
eseményekből, elmossa a határokat a valóság és a visszaemlékezés között. 
Egy idő után már azt is megtörténtnek tekinti, ami csak a képzelet szülötte. 
A történészek tisztában vannak ezzel a paradox helyzettel, ezért a torzítások-
tól mentes emlékezet létrejöttét úgy próbálják meg elősegíteni, hogy hiteles, 
adatokkal alátámasztott munkákat készítenek. (Magyar)Kanizsa monográfi-
ájának írói és szerkesztői egytől egyig megbízható, forrásokkal bizonyított 
elemzéseket írtak, amelyek a város 1848 és 1945 közötti történetét mutatják 
be. Munkájuk minden bizonnyal beépül majd Magyarkanizsa és a Délvidék 
kulturális emlékezetébe, jó eséllyel olyan kép alakul így ki az emberek emlé-
kezetében, amely a valóságot és nem a képzeletet tükrözi.

1995-ben jelent meg Magyarkanizsa történetét a kezdetektől 1848-ig fel-
dolgozó kötet. Több mint húsz év elteltével került sajtó alá a szabadságharc 
utáni eseményeket ismertető második kötet, amely vállalja is meg nem is az 
előző munkához fűződő kapcsolatát. Már csak az időbeli nagy távolság mi-
att sem lehettek azonosak az 1995-ben megjelent első rész szerzői és szer-
kesztői a 2018-ban napvilágot látott második résszel. A legszembetűnőbb 
különbség viszont a címadásban található: az újonnan kiadott mű címe nem 
azonos az első kötetével, hanem csak az alcímben utalnak arra, hogy ez 
valójában a Kanizsa monográfiájának második kötete. Tartalmát tekintve 
viszont egy szokványos várostörténeti monográfiával állunk szemben. Az 
egyes fejezetek időrendi sorrendben tárgyalják Magyarkanizsa történetét, az 
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egységes szerkesztési elveknek köszönhetően minden esetben a köztörténeti 
eseményeket ismertetik, majd ezt követően térnek rá a közigazgatás és a 
társadalmi változások történetének bemutatására. Nem hagyják ki a gazda-
ságtörténeti folyamatok bemutatását sem, és a fejezeteket általában művelő-
déstörténeti elemzések zárják.

A monográfia létrejöttében fontos szerepet játszott Magyarkanizsa Köz-
ség Önkormányzata és a helyi könyvtár, így az impresszumban a kanizsai 
József Attila Könyvtár van feltüntetve egyik kiadóként. A másik kiadó a 
Délvidék Kutató Központ, amely Zakar Péter vezetésével szakmai hátteret 
biztosított a kötet megírásához. A főszerkesztői munkát Fejős Sándor vál-
lalta el, aki a kötet alapossága alapján láthatóan jól együtt tudott működni a 
szerkesztőbizottság többi tagjával: Döbör Andrással, Forró Lajossal, Kávai 
Szabolccsal, Molnár Tiborral, Pető Bálinttal, Valkay Zoltánnal és Zakar Pé-
terrel.

A kötet szerzői avatott kutatói a Délvidék történetének, közülük többen 
is közzé tettek már Magyarkanizsa történetével kapcsolatos kisebb-nagyobb 
tanulmányokat. Itt elsősorban Fejős Sándort kell említeni, aki 2019-ben 
monografikusan dolgozta föl Magyarkanizsa 1867 és 1918 közötti műve-
lődéstörténetét (Fejős Sándor: Magyarkanizsa művelődéstörténete, Szeged, 
2019). Nem véletlen, hogy ő vállalta a várostörténet főszerkesztői feladatát, 
hiszen kutatómunkája alapvetően Kanizsa múltjához kötődik, így nagyon 
komoly rálátása van arra, milyen levéltári forrásokból lehetett feldolgozni 
a település kézikönyv jellegű történetét. A további szerzők Magyarkanizsá-
hoz kapcsolódó munkái közül a teljesség igénye nélkül megemlíthetjük Pető 
Bálint és Döbör András munkásságát is. Az utóbbi szerző például a kanizsai 
hírlapok cikkeinek statisztikai vizsgálatát végezte el, amelynek során ösz-
szehasonlította a bulvár- és a közéleti hírek arányát a 20. század elején a 
Magyarkanizsán kiadott újságok alapján (Döbör András: A Kanizsai Újság 
és a Kanizsai Ellenőr közéleti és bulvárhíreinek statisztikai elemzése, Délvi-
déki Szemle 5(2018)2, 32‒52). Hozzá hasonlóan Pető Bálint szintén sajtó-
történeti kutatásokat végzett, több tanulmánya is a magyarkanizsai hírlapok 
elemzésével foglalkozik. Eredményeit angolul is közzétette, amely azért di-
cséretes, mert a Délvidék multikulturális jellegéből adódóan az angol nyel-
vű publikációk olyan hidat képezhetnek, amelyet anyanyelvétől függetlenül 
minden kutató megérthet (Pető Bálint: The Beginnings of printed News in 
Magyarkanizsa, Délvidéki Szemle 2(2015)2, 56‒69).

Magyarkanizsa monográfiájára visszatérve, a kötet első fejezetét Zakar 
Péter írta, amelyből megismerhetjük a település 1848 és 1867 közötti tör-
ténetét. Ebben részletesen feltárja a szabadságharc helyi eseményeit, majd 
az önkényuralom éveit és a kiegyezéshez vezető enyhülés időszakát. Marja-
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nucz László ezt követően 1895-ig követi nyomon Magyarkanizsa történetét. 
Soraiból megtudjuk, hogy a város virágzásnak indult, a kiegyezést követő 
konjunktúra a Délvidéken is éreztette hatását. A dualizmus pezsgő minden-
napjai Magyarkanizsán is változatosan alakultak, amelyről a Fejős Sándor 
által írt fejezet számol be részletesen. Fejős az eseményeket egészen az első 
világháború kitöréséig vázolja föl, majd ezt követően Molnár Tibor több 
mint 40 oldalon keresztül tárgyalja az első világégés kanizsai eseményeit. 
A két világháború közötti időszakot két fejezetben ismerteti a könyv, a két 
rész közötti választóvonalat nem helytörténeti, hanem a Jugoszláv Király-
ság életében fontos politikai esemény jelöli: az 1929. január 6-án bevezetett 
diktatúra. Ennek megfelelően Kalmár Balázs az 1920 és 1929 közötti, míg 
Kávai Szabolcs az 1929 és 1941 közötti eseményeket mutatja be. A második 
világháború sötét éveit Forró Lajos dolgozat föl, aki részletes listát is közöl 
Magyarkanizsa mostanáig azonosított világháborús áldozatairól.

A kötet viszont itt nem ér véget, mivel két művelődéstörténeti fejezetet is 
közöl: a Döbör András és Pető Bálint által közösen írt sajtótörténeti munkát, 
illetve Valkay Zoltán városépítészeti munkáját. E két utóbbi rész kicsit kilóg 
a kötet szerkesztési elvei közül, mert a korábbi fejezetek majdnem mind-
egyike tartalmaz művelődéstörténeti részeket, a könyv szerkesztői mégis 
fontosnak tartották az önálló fejezetek megírását is. Döntésüket indokolja, 
hogy olyan sajtótörténeti elemzést olvashatunk, amely nem hagyományos, 
hiszen a helyi hírlapok hatástörténetét és társadalmi beágyazottságát vizs-
gálják, illetve az építészettörténeti elemzés is jogosan kapott külön fejezetet, 
mivel ilyen jellegű elemzést nem lehet beágyazni egy-egy eseménytörténeti 
fejezetbe.

A Magyarkanizsa monográfiája értékes munka, noha néhány kisebb hi-
ányosság felmerül vele kapcsolatban. Ezek közül leginkább az emelhető ki, 
hogy a könyv nem jelent meg 1990-ig. A jelenkor története szintén nagyon 
fontos kutatási terület, különösen a jugoszláviai események tükrében. Szer-
kesztési egyenetlenségként érzékelhetjük azt is, hogy a kötet alapvetően 
kronologikus felépítésű, mégis található benne két tematikus fejezet. Ha 
mindenáron ragaszkodtak az időrendhez, akkor érdemes lett volna további 
tematikus részeket is felvenni a könyvbe, ezzel ellensúlyozva a hagyomá-
nyos történetírói szemléletet. Ezek a kifogások viszont semmit nem vonnak 
le a könyv értékéből, bátran ajánlhatjuk minden érdeklődő figyelmébe.

Beérkezés időpontja: 2019. 09. 19.
Elfogadás időpontja: 2020. 04. 14.

Dr. habil. Hegyi Á.: EGY ÚJ VÁROSTÖRTÉNETI... LÉTÜNK 2020/1. 153–155.





157

ETO: Bádeni-439„16/17” BOOK REVIEW

Dr. habil. HEGYI Ádám, PhD
egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem
hegyi@bibl.u-szeged.hu

EGY ELFELEJTETT ŐRGRÓF 
MAGYARORSZÁGON 

BAGI Zoltán Péter: Türkenlouis: Bádeni Lajos (1655–1707), 
Pécs‒Budapest, Kronosz Kiadó – Magyar Történelmi Társulat, 2019 

(Sziluett: Korszerű történelmi életrajzok)

Nem könnyű dolog egyszerre közérthetőnek és szakmainak is lenni. 
A tudományos élet legtöbb területe a hétköznapi ember számára követhetet-
lenné vált, sokszor elképzelés szintjén sem értik, mivel foglalkozik egy-egy 
híres, sokak által megbecsült tudós. Így a kutatói szakma és a mindennapi 
élet között éles szakadék keletkezett, a szűk szakmai elit nem kommunikál 
a szélesebb olvasói réteggel, ennek köszönhetően a fontosabb szakmai pub-
likációkat néhány tucat ember olvassa csak el. Ezt a problémát ismerte fel 
a pécsi kiadású Sziluett – korszerű történelmi életrajzok elnevezésű sorozat 
szerkesztőbizottsága, ezért napjainkban több olyan kismonográfiát is közzé-
tettek, amelyek egy-egy jelentős személyiség életrajzát megfelelő történészi 
alapossággal, de világos, hétköznapi nyelven meséli el. Ebbe a sorozatszer-
kesztési elvbe illeszkedik Bagi Zoltán Péter kötete, amelyben Bádeni Lajos 
életútját tárja az olvasó elé.

Bádeni Lajos Magyarországon nem sorolható a legismertebb hadvezé-
rek közé, pedig az úgynevezett visszafoglaló háborúk (1683–1699) híres és 
népszerű katonája volt: I. Lipót magyarországi főparancsnokaként irányí-
totta a törökellenes hadműveleteket. A magyar olvasók leginkább Türken-
louis néven ismerik őt. Ezt a különös becenevet nem véletlenül kapta, hi-
szen Bádeni Lajos nemcsak a Kárpát-medence felszabadításában működött 
közre, hanem sikeres hadjáratot vezetett a Balkánon is. Igaz, a törököket a 
Balkán-félszigetről még több évtized múlva sem sikerült kiűzni, mégis a 
korabeli közvélemény a törökökkel folytatott csatái miatt ragasztotta rá ezt 
a nevet. Kevésbé ismert viszont az, hogy a XVII-XVIII. század fordulóján 
a felső-rajnai területeken is védte a Habsburgok érdekeit, amelynek során 
többször megütközött XIV. Lajos francia uralkodó csapataival. A nyugat- 
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európai közvélemény ekkor a „birodalom pajzsa” titulussal tüntette őt ki, hi-
szen a Habsburg-birodalom nyugati határait védte meg a francia inváziótól.

Bagi Zoltán Péter könyve egy igazi biográfia: a főhős életútját mutatja 
be a születésétől a haláláig. Közérthető nyelvezete mellett szakmaiságát sem 
veszíti el, mert hivatkozásai a legújabb szakirodalomra és a legfontosabb 
levéltári iratokra támaszkodnak. A kötet felépítése alapvetően kronologikus: 
a baden-badeni őrgrófi család eredetével kezdődik és Bádeni Lajos halálával 
zárul. Ezen belül kisebb tematikai egységekben tárgyalja Türkenlouis ne-
veltetését, hadvezéri tevékenységét, politikai pályafutását és családi életét. 
Az egyes fejezetek között némi aránytalanságot fedezhetünk fel, hiszen a 
legrészletesebben katonai pályafutásáról olvashatunk. Ez nem véletlen, hi-
szen Bádeni Lajos leginkább hadvezérként alkotott maradandót, és a könyv 
szerzője, Bagi Zoltán Péter is katonák világában érzi jól magát, hiszen had-
történész. Így az író és a főhős is a harctereket ismeri leginkább, a diplomá-
ciai cselszövésekről és az őrgrófi család hétköznapjairól kicsit kevesebbet 
tudhatunk meg. 

A sok érdekes adat, családi intrika és politikai érdekharc részletes bemu-
tatása között minden bizonnyal sok olvasó figyelmét fogja majd felkelteni 
az, hogy Bádeni Lajos édesapja szükségesnek tartotta, hogy fia megtanul-
jon magyarul. Sajnos a szerző nem magyarázza meg részletesebben, miért 
is merült fel a fiatal őrgróf neveltetésében a magyar nyelv megtanulása is, 
hiszen Baden-Baden a Német-római Birodalom nyugati határainál helyez-
kedik el, uralkodóinak nem sok esélye volt a magyar arisztokráciába beke-
rülni, és a magyar trónra egész biztosan nem tartottak igényt.

Mindenesetre egy olyan könyv látott most napvilágot, amely a történészi 
szakma és a történelem iránt érdeklődők számára egyaránt érdekes és hasz-
nos olvasmánynak bizonyul, ezért bátran ajánlom mindenki figyelmébe a 
kötetet.

Beérkezés időpontja: 2019. 09. 19.
Elfogadás időpontja: 2020. 04. 14.
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REJTETT VÁLTÓK
Szili József: Önéletrajz-töredék. Pályák, megállók, állomások. 

Szöveggondozás és jegyzetek: Szili József, Szili Sándor. Balassi 
Kiadó, Budapest, 2018.

A két világháború közötti Magyarország „neobarokként” számontartott 
társadalma köztudottan igen zárt volt, legalábbis, ami az alsóbb néprétegek 
társadalmi mobilitását illeti. Maga a „neobarokk” jelző metaforikus haszná-
lata Szekfű Gyula 1934-es munkájából (Három nemzedék és ami utána kö-
vetkezik) származik, vagyis a kasztosodás a politikai mainstreamhez tartozó 
kortársak előtt sem volt titok. Részben éppen a plasztikus kifejezés elterje-
dése, részben az 1945 után berendezkedő új politikai kurzus értékítélete az 
oka, hogy a Horthy-korszak összességében szerény eredményt hozó, mégis 
létező társadalmi kapillárisai sokáig nem tartoztak a kedvelt kutatási témák 
közé. Ami erről a témáról elmondható volt, lényegileg kimerült a népi írók 
kivételes felemelkedésének történeteiben. Az utóbbi néhány évtizedben sze-
rencsére jelentősen bővültek vonatkozó ismereteink, ám mégis jelzésértékű, 
hogy a Horthy-korszak falusi tehetségmentéséről csupán 2018-ban készült 
doktori disszertáció Kattein-Pornói Rita jóvoltából. 

Hogy a téma további feladatokat rejt, azt egy szintúgy 2018-ban megje-
lent ego-dokumentum is alátámasztja. A szerző, a Fejér megyében született 
Szili József (1901–1968) Illyés Gyula sorstársa volt, ám még mélyebbről, 
egy írástudatlan tízgyermekes cseléd fiaként emelkedett az úri középosz-
tályba. Az általa is részletesen bemutatott uradalmak (Felcsút, Szunyog 
major) időtlen miliőjébe a háborúval robbant be a modernitás. Az 1914-
es mozgósítás nyomán korábban soha nem látott „fejetlenség uralkodott az 
egész pusztában” (50), amit csak fokoztak a nemsokára megjelenő afféle 
„szenzációk” (51), mint a munkába állított orosz hadifoglyok. A bakalétet az 
édesapa sem kerülhette el, így Szili már tizenöt évesen családfenntartó lett, 
jóllehet kamaszlegényként inkább a summáslányok iránt érdeklődött volna. 
A másik nemmel való ismerkedés helyett azonban a napi robottal, valamint 
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a rekvirálások, a beszolgáltatások és a pénzromlás jelezte gazdasági nehéz-
ségekkel kellett foglalkoznia, ráadásul 1918-ban először szeretett kisöccsét, 
majd édesanyját is elveszítette. 

Az első világháborút követő összeomlás lokális történeteiről – a cen-
tenárium kapcsán megélénkülő kutatásoknak köszönhetően – ma már elég 
sokat tudunk. Szövevényes, kavargó, összebogozódó események rajzolód-
nak ki Szili emlékeiből is. Egyik jellemző jelenete szerint a lövöldöző „ka-
tonák torkuk szakadtából kiabáltak, hogy le a zsidókkal és az urakkal” (68), 
illetve, hogy „éljen a demokratikus kormány, éljen a földosztás” (69). Az 
elitellenes népi indulatok levezetésének valóban számos módját kínálták az 
elkövetkező évek. Szili József és édesapja 1918 végén először az új világot 
hirdető kommunistákba vetették bizalmukat. Így került az analfabéta édesa-
pa „pártlistára” (70); főbizalmi lett, akit munkájában írástudó fia támogatott. 
Bár a visszaemlékező szerint szerepvállalásukat nem politikai szempontok 
motiválták, forradalmi múltjuk nem maradt nyom nélkül. Mindez szó sze-
rint értendő, mivel az elbocsátott béresek cselédkönyvébe jel került, meg-
nehezítve újabb elszegődésüket. A mélyszegénység, a családi problémák, a 
visszatérő úri világ és Szili tudásszomja együtt eredményezték a cselédsor 
elhagyását és a fővárosba költözést, amit persze a helyi hatóságok minden 
eszközzel igyekeztek meggátolni. 

Szili József a fővárosban, a Budapest Székesfőváros Közlekedési Rész-
vénytársaságnál, közkeletű nevén a „Beszkártnál” alapozta meg jövőjét, 
méghozzá kemény munkával és hihetetlen szívóssággal. A betegeskedésre 
hajlamos fiatalember nem elégedett meg a megkapaszkodással, valamint a 
biztos megélhetést nyújtó szerény altiszti karrierrel. Ehelyett előbb polgá-
ri, majd kereskedelmi iskolába járt, s végül harmincévesen leérettségizett. 
Mindeközben nem csupán munkahelyén kellett helytállnia, de családot is 
alapított és lassan, de biztosan lépegetett előre a hivatali ranglétrán. 1940-
ben már arra is lehetősége volt, hogy erejét végsőkig kizsigerelve házat 
építsen a város peremén, megszüntetve az albérlői lét kiszolgáltatottságát. 
Vállalkozásában nem csupán hétköznapi, de felekezeti szempontok is moti-
válták az egyébként „lefelé” (229) nősülő, mélyen vallásos, katolikus ifjút. 
Választottja ugyanis református családból származott, s a szülőkkel való 
együttélés nem bizonyult súrlódásmentesnek. Ráadásul néhány év elteltével 
már három gyermekről is gondoskodnia kellett, miközben a háborús kon-
junktúrát a jegyrendszer, majd a front megérkezése váltotta. A világhábo-
rús nehézségekről – melyek éppen egybeestek tisztviselővé válásával – már 
csupán „vázlatokat” (204–210) olvashatunk, míg Szili 1945 utáni – nem túl 
derűs – sorsáról a szöveget szerkesztő leszármazottai informálnak minket.

Maga a visszaemlékezés tehát egy szerencsés felemelkedés ritka, de nem 
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egyedülálló története. Szili hangsúlyozottan ’self-made man’-ként lép elénk, 
akit nagy akaratereje mellett jó szemű tanítók, fővárosi rokonok és tanárok 
támogatnak. Igazi nóvummal a szöveghez mintegy használati útmutatóként 
csatolt szöveggondozói életrajz (A kézirat és szerzője, 221–240) szolgál. Eb-
ből ugyanis egy igen zavarba ejtő tehetségmentő hálózat rajzolódik ki. Míg 
Szili csupán utal „egyes körökre” (102), illetve a „Borsy-féle szövetségnél” 
(154) igénybe vett protekciókra, addig a leszármazottak által készített rö-
vid biográfia – vélhetően családi információk alapján – bepillantást enged 
a sorok mögé. Az alapos áttekintésből megtudhatjuk, hogy Szili a hírhedt 
„mezítlábas” fajvédő szervezet, az Ébredő Magyarok Egyesülete támoga-
tásával tanult tovább Budapesten, majd a Gömbös-kormány által, a szoci-
áldemokrata szakszervezetek ellenében létrehozott Nemzeti Munkaközpont 
segítségét is igénybe vette, többek között. Az ÉME történetéről a rendszer-
változás idején Zinner Tibor jelentetett meg kismonográfiát, s az ébredőkkel 
Gyurgyák János is behatóan foglalkozott a magyar fajvédőkről írt 2012-es 
munkájában. Ám míg Zinner elsősorban az ÉME-höz kötődő atrocitásokkal, 
illetve a hatalmi összefonódásokkal foglalkozott, addig Gyurgyák eszme-
történeti trilógiájának záró darabjaként jegyezte kötetét. Vagyis a fajvédő 
tehetségmentés jelensége kiesett a szerzők érdeklődési köréből, hasonló-
képpen Nagy Péter Tibor oktatásszociológiai vizsgálataihoz. Ami pedig a 
Nemzeti Munkaközpontot illeti, Vonyó József 2018-as, Gömbös Gyuláról 
írt nagymonográfiája szerint a szervezet „támogatottsága elenyésző volt a 
munkásság körében”, legalábbis Gömbös miniszterelnöksége idején. 

Szintén a szerkesztői életrajzból ismerhetjük meg a kézirat szövevényes 
keletkezéstörténetét. Szili József 1936 őszén kezdett el írni. Bár sem a szer-
ző, sem a szöveget gondozó utódok nem tesznek említést a népi szocio-
gráfiák delejező hatásáról, aligha tarthatjuk véletlennek, hogy éppen abban 
az évben jelent meg Illyéstől a Puszták népe, Szabó Zoltán tollából A tardi 
helyzet és Veres Péter börtönben keletkezett vallomása, Az Alföld paraszt-
sága. A puszták és a cselédsors leírása, de mindenekelőtt maga a jelenség, 
hogy Szili József szükségét érezte története megörökítésének, jól illeszke-
dik a kor szociografikus elbeszélésmódjába. A szerző évtizedeken át, több 
hullámban dolgozott, s szövegeibe később is bele-belenyúlt. Az 1916 utáni 
részek 1948-as betegeskedése alatt készültek, ami magyarázatot adhat az 
ÉME (és részben a Munkaközpont) támogatásának elhallgatására, illetve a 
politikától mentesített elbeszélői stratégiára.

Ahogyan arra Rainer M. János Századosok című 2018-as prozopográfi-
ai jellegű monográfiájában rámutatott, a kommunista „biokrácia”, vagyis 
az önéletrajzi gyakorlat célja nem az élettörténet lehető leghitelesebb vagy 
legaprólékosabb felelevenítése volt, hanem annak demonstrálása, hogy a 
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delikvens a szocialista társadalom hasznos és öntudatos tagjává fejlődött. 
Éppen ezért, bár az ego-dokumentumok mindig forráskritikával kezelen-
dőek, különösen fontos ennek tudatosítása a kommunista diktatúrákban 
keletkezett önéletrajzokkal kapcsolatban (még ha azokat nem is hivatalos 
szervek íratták, hanem az asztalfiók számára készültek). Innen értelmezhe-
tő Szili 1948-as horizontja is. A jobboldali egyesületek nála nem társadal-
mi-politikai szerveződésekként, hanem a társadalmi mobilitás csatornáiként 
jeleníttetnek meg. „Addig, amíg a testvéreimet és a sógoromat, meg a többi 
rokonomat és a mostohatestvéremet el nem helyeztem vagy az egyik, vagy 
a másik egyesület által, addig ímmel-ámmal bekapcsolódtam ezek munká-
jába, ami még jobban megutáltatta velem a közéleti tevékenységet, már amit 
ők annak tekintettek” (162) – fogalmazott, s hasonlóan vélekedett a jobbol-
dali szervezetek szerepéről a Rákosi-korszakban készült „hivatali önéletraj-
zi vázlatában” (211) is. Bár a protekciósok nem mindig éltek a lehetőséggel, 
a kötet lapjain más, hasonló utat bejárt, tisztviselővé lett népi sarj is feltűnik. 
Így például a főszereplő barátja, Bosnyák Imre egy „gubásmester” (243) fia 
volt, míg jóakaró patrónusa, dr. Gyökér Sándor „egy falusi kovácsmester” 
(246) gyermekeként látta meg a napvilágot. Nincs tehát okunk kételkedni 
abban, hogy az általa felvázolt hálózat ekként is működött.

A szerkesztői életrajz és a visszaemlékezés együttesen olyan habitust 
vázol fel, mely a hatalom birtokosait elsősorban az érdekérvényesítés esz-
közeiként fogja fel, függetlenül az ideológiai tartalmaktól. Szili és édesapja 
a személyes boldogulás lehetőséget 1919-ben a Tanácsköztársaságban lát-
ták meg, hogy aztán a városba vetődött fiú már a „keresztény-nemzeti kur-
zus” egyesületeiben próbáljon szerencsét. Amikor pedig az ébredők ideje 
leáldozott, Szili a konszolidáltabb, kormánypárti szervezetekbe lépett át, 
1945-ben pedig a nagy múltú szakszervezeti hálóval rendelkező Szociálde-
mokrata Pártban vélte megtalálni számításait. Talán nem állunk messze az 
igazságtól, ha megjegyezzük: ez a pályaív közel sem lehet annyira egyedül-
álló, mint amilyen mélységekből a főszereplő felküzdötte magát.

A fenti megfontolások miatt ugyanakkor szerencsésebb lett volna az ol-
vasót jelentős mértékben orientáló, a mértéktartó társadalomtörténeti szak-
irodalom felhasználásával készült szerkesztői életrajzot a kiadvány elejére 
helyezni. E nélkül ugyanis az olvasó nehezebben figyel fel a hiányzó lánc-
szemekre, a retorikus szövegezési megoldásokra, jóllehet bizonyos jelekből 
következtetni lehet a szövegszerkesztés töredezettségére. Ilyen hiányt ké-
peznek mindenekelőtt a fővárosban eltöltött első hónapok, a MÁV-nál vég-
zett munka, melyre csupán visszautalásokból következtethetünk. Még ennyi 
jelét sem találjuk a kommunista diktatúrában keletkezett szövegben az in-
tézményes hitéletnek, mindenekelőtt a templomba járásnak, holott a fősze-
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replő vallásosságáról, lelki vívódásairól hosszan olvashatunk. De annak se 
találjuk nyomát, hogy „Teleki [Pál miniszterelnök – B. Á.] öngyilkossága 
nagyon lesújtotta” (213), holott az 1941. áprilisi mozgósításról részletesen 
írt. Ezek a hiányok alighanem mind a szöveg keletkezésének körülményei-
vel magyarázhatók.

Összességében azonban az utókor csak hálás lehet a főszereplőnek azért, 
hogy papírra vetette nem mindennapi élettörténetét. Hasonlóképpen köszö-
net jár a főszereplő leszármazottainak, ifjabb Szili Józsefnek és Szili Sán-
dornak, akik nem csupán sajtó alá rendezték a szöveget, de útmutatókkal, 
személynévtárral, szószedettel és képgyűjteménnyel is ellátták a kiadványt. 
Még ennél is fontosabb, hogy az olvasókkal számos fontos családi háttér-in-
formációt osztottak meg. Mindenekelőtt felhívták a figyelmet a keletke-
zéstörténet buktatóira, egyúttal rámutattak a (szélső)jobboldali szervezetek 
tehetségmentő akcióira is. Immáron a történészszakma feladata, hogy rész-
letezően feltárja és értékelje ezeket a hálókat.

Beérkezés időpontja: 2020. 01. 03.
Elfogadás időpontja: 2020. 04. 14.
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