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A családtörténet-kutatás új útjain1

A családok, a családi élet kultúrtörténeti vizsgálatának fokozatos előtérbe kerülése évtizedek 
óta megfigyelhető a történelemtudományban. Ezen belül az utóbbi években egyre nagyobb 
hangsúly esik a családi stratégiák vizsgálatára, egyes családok több generációjának nyomon 
követésére, a társadalmi kapcsolatok kutatására. Számos iskola és módszertan ismert, melyek 
különböző módokon és szempontok szerint közelítik meg ezt a témakört, s különböző típusú 
forrásokat vizsgálnak. A Lyndan Warner, a kanadai Saint Mary’s University docensének szer-
kesztésében 2018-ban, a Routledge kiadónál megjelent Stepfamilies in Europe, 1400–1800 
című tanulmánykötet ezen kutatások közül fűzi össze 12 szerző 11 tanulmányát. 

A mozaikcsaládok, illetve azok jogi és gazdasági keretei, működése és dinamikája a 
társadalomtörténet egyik legújabb kutatási területe. A  téma az utóbbi években több 
konferencia, monográfia és tanulmánykötet alapját képezte. Magyarországon az Erdélyi Gab-
riella által vezetett MTA BTK Lendület Családtörténeti Kutatócsoport 2017 óta inter disz cip-
lináris módon foglalkozik a magyar premodern társadalom összetett és mozaikcsaládjainak 
vizsgálatával. A kutatócsoport együttműködik a kötet szerzőivel, és 2019 májusában Buda-
pesten egy nagyszabású nemzetközi családtörténeti konferenciát rendezett (Stepfamilies in 
the Early Modern World).  

A  Lyndan Warner által szerkesztett kötet az összetett családok témakörében 
elmélyedő és egyúttal átfogó képet adó munka. A könyv négy évszázadból, Nyugat-Európá-
tól Észak- és Kelet-Európáig sorol példákat az adott társadalom különböző rétegeibe tartozó 
mozaikcsaládok stratégiáira és működésére, tagjainak életére vonatkozóan. A szerzők tanul-
mányaikban irodalmi és képzőművészeti alkotásokat, egyházi, különböző jogi és gazdasági 
iratokat, egodokumentumokat és másodlagos forrásokat vetnek össze, levelezéseket ele-
meznek. A kötet ezért elsősorban módszertani szempontból érdekes, a kora újkori mozaik-
családok összetett világának számos vizsgálati lehetőségét vonultatja fel. 

A tanulmánykötet elején az egyes szerzők munkásságuk rövid összefoglalásán ke-
resztül mutatkoznak be. Vizsgálati területeik rendkívül változatosak, akad közöttük kultúrtörté-
netre, társadalomtörténetre, művészettörténetre, irodalomra, gazdaságra és jogra szakosodott 
kutató is. Az interdiszciplinaritás az egyes tanulmányokra is jellemző. A szerzők saját mód-
szertanukon felül egymás eredményeire reflektálva további vizsgálati aspektusokat vonultat-
nak fel, ily módon építve a mozaikcsaládok mint új kutatási terület alapjait. 

A tanulmányokat a szerkesztő bevezető és összegző tanulmánya foglalja keretbe, 
s egy függelék egészíti ki, melyben 14 fő- és ezenfelül négy alegységre bontva szerepelnek a 

1  Stepfamilies in Europe, 1400–1800. Ed.: Warner, Lyndan. New York, Routledge, 2018. 288 p.
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kötetben felmerült témákat érintő további munkák, mintegy bibliográfiai összegzésként. 
Lyndan Warner bevezető tanulmányában megállapítja, bár a közfelfogás az elmúlt évtize-
dekben a válások megnövekedett száma miatt a múlt családjaira mint boldog nukleáris csa-
ládokra tekint vissza, az összetett és mozaikcsalád azonban a kora újkori Európában éppúgy 
gyakori jelenség volt, mint a mai, modern társadalomban. Alapvető különbség azonban, 
hogy a mai mozaikcsaládok válás és azt követően egy új házasság révén jönnek létre, a 
vizsgált időszakban az egyik fél elhunyta következtében alakultak ki. Ennek ellenére, ahogy 
Warner az összegző tanulmányban bővebben kifejti, a mozaikcsaládok tagjainak szerepei 
és érzelmi élményei nagyon is hasonlóak voltak a mai emberekéhez, így a kötet eredményei 
nem csupán a történelemtudomány számára hasznosak. 

A tanulmányok elrendezése időbeli sorrendet követ, ennek ellenére a szerkesztés-
ben tematikus egységek is megfigyelhetők. A családok társadalmi és gazdasági stratégiáinak 
tükrében tárgyalja az újraházasodás, az új házastárs kiválasztásának szempontjait és a vá-
lasztás szereplőit Alexandra Guerson, a Torontói Egyetem oktatója és Dana Wessel Light-
foot, a University of Northern British Columbia docense. A  szerzők a katalóniai Girona 
izrae lita családjainak megváltozott házassági stratégiáit és a mozaikcsaládok jogi kereteit 
vizsgálják az 1391-es zsidóellenes támadásokat követően. 

Szintén a jog felől közelíti meg a témát Anna Bellavitis, a franciaországi Roueni 
Egyetem professzora, aki a velencei családok belső működését elemezve a törvénytelen 
gyermekek helyzetét is vizsgálat alá vonja. Forrásait a testamentumok képezték. Ezekből 
látható, hogy a végrendelkező férfi és nő gyermekei érdekeit szem előtt tartva szabadon 
választhatott számukra gyámot, aki egy esetleges új házasságban is óvhatta a félárvákat. 
Ezek a gyámok a végrendelkező családjának tagjai voltak. Ugyanakkor a szerző arra is felhív-
ja a figyelmet, hogy a velencei arisztokrácia végrendeleteiben a törvénytelen gyermekekről 
való gondoskodás is gyakran megjelenik. A velencei urakhoz hasonlóan Diego Hurtado de 
Mendoza, a neves spanyol történetíró is gondoskodott végrendeletében – a két feleségétől 
született 11 gyermeke mellett – a két szeretőjétől született négy törvénytelen gyermekéről. 

A  spanyol nemesség mozaikcsaládjainak jellemzőit Grace E. Coolidge, a Grand 
Valley State University történelemprofesszorának tanulmánya mutatja be. Kutatási módszer-
tana Bellavitis metódusával számos párhuzamot mutat, mindketten elsősorban végrendele-
tekre támaszkodnak, s a tanulmányokat összevetve az is megállapítható, hogy a két térség 
előkelő családjainak stratégiái igen hasonlóak voltak. Néhány jelenség egész Európában 
megfigyelhető. Ilyen volt többek között az özvegy férfiak hamarabbi újraházasodása, az 
özvegy nők nagyobb cselekvési szabadsága vagy az új házastárs kiválasztásában szerepet 
játszó társadalmi, gazdasági és családi-stratégiai szempont. 

A kötet több tanulmányában is olvasható utalás a mostohaanya-sztereotípiákra, me-
lyek számos korabeli történet és mese alapját ihlették. Tim Stretton, szintén a Saint Mary’s 
University oktatója tanulmányában a mostohaanya státust jogi keretben vizsgálja, eseteit 
széles, európai példatárból merítve. Ugyanígy az újraházasodást övező, a korabeli iro da-
lom ban megjelenő sztereotípiákra építi írását Anu Lahtien, a Helsinki Egyetem oktatója. 
Az irodalmi szövegeket családi levelezésekkel veti össze, s ez alapján mutatja be a mozaikcsa-
ládok működését a 15–17. századi Svédországban. Elemzi az özvegy férfiak és nők újraháza-
sodásának körülményeit, a félárván maradt gyermekek helyzetét, valamint azokat a tényezőket 
és együtthatókat, amelyek meghatározták az ilyen típusú családok kialakulását és életét. 

Ugyanezen szempontok állnak Sylvie Perrier, az Ottawai Egyetem kutatója tanul-
mányának középpontjában is. Vizsgálatát azonban több generációra kiterjesztette, így szé-
lesebb családi kapcsolati hálózatban elemzi az összetett és mozaikcsaládok működését, ki-
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térve a kontaktusok érzelmi oldalára is. Hasonló módszertannal dolgozik Margareth 
Lanzinger, a Bécsi Egyetem gazdaság- és társadalomtörténet-kutatója is. Tanulmányában a 
18. századi salzburgi és alsó-ausztriai mozaikcsaládok életét, érzelmeit vizsgálva a szétvá-
lasztási kérelmekre helyezte a hangsúlyt. 

A mozaikcsaládok tagjainak érzelmi tapasztalatait Erdélyi Gabriella elemzi részlete-
sen Miskolci Csulyak István omniáriuma alapján, melynek elejére a hatszor nősült lelkész 
maga jegyezte fel családfáját. Miskolci Csulyak – aki hat felesége közül ötöt özvegyen vett 
el – példáján látható, hogy a kora újkori mozaikcsaládok rendkívül összetettek voltak. Meg-
fejtésük sokszor a korabeliek számára is feladvány volt, amit Pauwels Janszoon van Schoten 
Het raadsel van Nijmegen (Nijmegen rejtélye) című festménye (1619) érzékletesen fejez ki. 
A képen az alkotó négy szöveget helyezett el, amelyek egyfajta találós kérdést alkotnak a 
családi viszonyokra vonatkozóan. Sebastiaan Roes, a nijmegeni Radboud Egyetem oktatója 
tanulmányában a festményt, illetve annak nyomtatványváltozatait és történetüket ismerteti, 
s ez alapján tárja fel a kora újkori németalföldi családi jog szövevényes útjait.  

Német protestáns halotti beszédeket, epitáfiumképeket és a temetések ceremónia-
könyveinek metszeteit elemzi tanulmányában Cornelia Niekus Moore, a Hawaii Egyetem 
kutatója. A szerkesztő, Lyndan Warner tanulmánya is a művészeti ábrázolásokon keresztül 
jeleníti meg a 15–18.  századi mozaikcsaládokat, külön függelékben felsorolva az ismert 
ilyen típusú ábrázolásokat. 

A  kötet összetett és átfogó képet nyújt a kora újkori európai mozaikcsaládok 
témakörében. Földrajzi, vallási, jogi és társadalmi tekintetben is széles merítést ad, számos 
típusú forrást interdiszciplináris módon és különböző metódusok alapján elemezve. A tanul-
mányok, a szerzők korábbi munkássága és a kötet végén található összefoglaló bibliográfiai 
áttekintés is módszertani segítséget kínálhatnak a kibontakozó magyarországi mozaikcsalád-
kutatás számára.  

Bódai Dalma*
 

*  A  szerző az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola doktorandusza, az MTA  BTK Lendület 
Családtörténeti Kutatócsoport doktorandusz kutatója.
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Amikor gésának öltöztek a bálokon a lányok

A japán–magyar kapcsolatok történetéhez1

Az utóbbi években megszaporodtak a japán‒magyar kapcsolatok történetének különböző 
aspektusait bemutató kötetek.2 Ezek sorába illeszkedik Tóth Gergely monográfiája is, amely 
az 1869 és 1913 közötti időszakot dolgozza fel. A könyv alapvető erénye, hogy szerzője a 
témát valóban két ország kétoldalú, paralel kapcsolataként mutatja be, így nemcsak Japán 
magyarországi jelenlétét elemzi, de ugyanolyan súllyal vizsgálja a Japánban felderíthető, 
Magyarországra vonatkozó forrásokat is. Ez a forrásfeltáró munka – bizonyára a nyelvi aka-
dályok miatt is – sokáig elhanyagolt terület volt, a szerző érdeme, hogy sikerült jó néhány 
eddig teljesen ismeretlen japán forrást ismertetnie. Tóth Gergely az előszóban a kutatás 
céljait úgy határozta meg: Japán és a Monarchia, e két 19. századi „későn jövő” ország dön-
téseit, stratégiáit, a korabeli tudástranszfer tartalmait, a két fejlődő állam egymásra való oda-
figyelését, a kelet-európai orientalizmus kialakulását, valamint a magyarországi Japán-kép, 
illetve a japán Magyarország-kép alakulását kívánja vizsgálni. A két kultúra viszonyának ob-
jek tív feltárását és értékelését azonban igen megnehezíti, már a tárgyalt korban is, hogy a 
néhány felületes hasonlóság alapján megjelenő, romantikus színezetű nyelv- és egyéb roko-
nítási kísérletek mindenáron valamiféle ősi vonzódást és rokonságot feltételeztek a két kul-
túra között. A szerző ‒ éppen ezért ‒ az elsődleges források feltárásának fontosságát hang-
súlyozza, és ennek szellemében munkája során hatalmas adat- és forrásmennyiséget 
dolgozott fel (melyek között fontos és releváns japán levéltári és nyomtatott források is van-
nak). Talán csak egy logikai következetlenséget tehetünk szóvá: a negyedik, Diplomácia és 
külkereskedelem című fejezetnek az első fejezet után kellene következnie, a jelenlegi struk-
túrában ugyanis előbb ismerkedhetünk meg részletesen az 1870–1890-es évek utazásaival, 
mint az 1869-es barátsági, hajózási és kereskedelmi szerződéssel. 

Az igen szerteágazó tematika miatt csak néhány részterület bemutatására koncent-
rálok ismertetésemben. Az első fejezetben a két címszereplőt: az Osztrák–Magyar Monar-
chia, valamint a sógunátus évszázadai után a modern fejlődés útjára lépő Meidzsi-kori Japán 
alapvető viszonyait mutatja be a szerző. A következő részekben a Japánban járt nagy állami 
vagy magánexpedíciókról (Széchenyi-expedíció, Ferenc Ferdinánd expedíciója) és az egyéb 
utazókról (Szemere Attila, Bozóky Dezső, Zichy Ágost) olvashatunk. Az utazókat vizsgálva 
egyértelműen megállapítható, mivel a japán látogatók útjai „elsősorban szakmai jellegű ta-
nulmányi utak voltak”, sokkal kevesebb japán látogatott el Magyarországra. A japánok útjai 

1  Tóth Gergely: Japán–magyar kapcsolattörténet, 1869–1913. Bp., Gondolat Kiadó, 2018. 352 p.
2  A  2017-ben megjelent kötetek: Wintermantel Péter: Nipponbabona. A  magyar–japán kapcsolatok 

története. Bp., 2017; Kiss Sándor: Japán vonzásában. Bp., 2017; Umemura, Yuko: Japánok és magyarok 
egymásról. Bp., 2017.
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elsősorban az Egyesült Államokba és Nyugat-Európába irányultak, ráadásul az is kedvezőtle-
nül hatott, hogy Budapest a Monarchián belül hátrányban volt Béccsel szemben. Szinte 
mindenki Bécsen keresztül jött Magyarországra, és csupán néhány napra, sokszor csak ud-
variassági látogatást téve a társfővárosba. Talán ebből következik, hogy viszonylag kevés japán 
forrás lelhető fel. Ezzel szemben a magyarok egy része magáért az utazásért utazott – „l’art 
pour l’art” utazó volt –, s azért volt annyi arisztokrata, vállalkozó az útra kelők között, mivel 
ők rendelkeztek utazáshoz szükséges anyagi lehetőségekkel. A Japánban járt többi személy 
általában valamilyen nagyobb szervezet keretein belül jutott el a távoli országba (tengeré-
szek, meglepően sok hajóorvos, papok stb.). 

Még egy fontos körülmény érdemel figyelmet: a korszak a tömegsajtó kialakulásá-
nak kora. Egy új szereplő jelent meg a közvélemény Japán-képének alakításában: az újságíró 
(olyan jellegzetes példákkal, mint Pásztor Árpád, Izsóf Alajos vagy Kozmutza Kornélné Márkus 
Ottília). Nem lehet eléggé hangsúlyozni az ő szerepüket, mert a kor legfontosabb médiuma 
az újság volt, s a fővárosi és vidéki napilapok Japánról szóló cikkei alapvetően befolyásolták 
a japánokkal személyesen alig találkozó közönség nézeteit. Az is nyilvánvaló, hogy az írások-
ból kibontakozó Japán-kép – néhány elítélő motívumtól eltekintve – határozottan előnyös. 
Ekkoriban alapozódik meg Japán alapvetően pozitív képe. Nyilván a megjelent írásokról 
szóló összeállítás nem lehet teljes, még sok vonatkozás rejtőzhet a korabeli lapok hasábjain 
(például olyan magyar utazók is előkerülhetnek, akik nem jelentettek meg könyvet, csak 
hírlapi cikkben számoltak be utazásukról). A korabeli lapok is szolgálhatnak újabb adatok-
kal: egyes lapok ugyanis megjelentették a nagy szállodákban megszállt idegenek nevét. 
Muta tóba csak néhány példa: Kajiura J. (?) tokiói távírómérnök (1899), Macukata Maszajosi 
politikus, volt miniszterelnök (1902), Siraszava Homi erdőtanácsos (1910). A japán források 
feltárását is tovább kell folytatni: Japánban hagyomány volt a literátus életforma, a naplók 
írása, s akik távoli utakra indultak, bizonyára készítettek feljegyzéseket. 

A  negyedik fejezet a diplomáciai és külkereskedelmi kapcsolatokat mutatja be. 
Alapvető problémaként merül fel, vajon lehet-e a közös külügyminisztérium birodalmi kül-
politikáján belül valamiféle külön magyar kezdeményezést, szálat, irányultságot elkülöníteni. 
A szerzőnek itt is sikerült jellegzetesen magyar szereplőket bemutatni (például Palotay Ödön, 
báró Szilassy Gyula).

Az ötödik, a kulturális, művészeti kapcsolatokról szóló fejezet az előzőeknél vázla-
tosabbra sikeredett. Ezt bizonyára a kérdés kiterjedtsége is magyarázza: nehéz egy fejezeten 
belül szólni a képző- és iparművészet, a színház, az irodalom, a nyelvoktatás egymástól távol 
eső témáiról. Nyilvánvaló, hogy a terjedelem nagymértékű felduzzasztása nélkül nem lehet 
minden területet kellő mélységben tárgyalni, ennek ellenére a kulturális kapcsolatok részle-
tesebb kifejtést igényeltek volna. Leegyszerűsített Kavakami Otodzsiró és Szadajakko ma-
gyarországi vendégszereplésének bemutatása, pedig tényleg elmondható, hogy valóságos 
Szadajakko-láz tört ki Budapesten (készülő japán színházi bibliográfiámban eddig nem ke-
vesebb mint 111 korabeli sajtóközleményt gyűjtöttem csak 1902-ből). Nagyobb hiány, hogy 
a szerző nem említi a Japánba visszatért Szadajakko „pótlásaként” felléptetett, Hanako né-
ven a tárgyalt korszakban háromszor is vendégszereplő Óta Hiszát, mivel az ő színpadi 
karrierje is bizonyíték arra, hogy mekkora igény volt a századfordulón a „japán stílre”. Óta 
Hisza 1910–1911 őszén–tavaszán még nagy vidéki körutat is tett: fellépett Aradon, Nyír-
egyházán, Pécsen, Szabadkán, Nagyváradon, Szatmáron stb. Olyan írók írtak róla áradozva, 
mint Kosztolányi Dezső, Szép Ernő, Dutka Ákos vagy Somlyó Zoltán. Talán az ő műsora volt 
sokak számára a japánokkal való első találkozás, akkor láthattak először igazi hús-vér japán 
embereket szemtől szemben, noha a színpadon sokszor nézhettek „japánokat”, mivel A gé
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sák volt az egyik legtöbbször bemutatott operett. Bár mind Szadajakko, mind Hanako japán 
színházi autentikusságához kétség fér, mégis a hagyományos japán színház elemeiből épít-
kező műsoruk és az „operett-japánok” negédes csacsogása között ég és föld volt a különb-
ség. Mégsem szabad lebecsülni a japán témájú darabok (Mikádó, A gésák, Pillangó kisasszony) 
jelentőségét, mert különben nem érthető az a „japán láz”, aminek jeleit sokszor megfigyel-
hetjük. Néha érthetetlen is az ilyen nagy vonzódás Japán iránt, hiszen ezt – ahogy fentebb 
láttuk – személyes kapcsolatok kevéssé indokolták. Miért gyűjtöttek mégis oly sokan japán 
tárgyakat, miért fényképezkedtek fiatal lányok gésajelmezben, miért volt annyi bálon japán 
életkép, miért szerepelt az orfeumok műsorán annyi japán szám, hogyan lett egy ilyen távo-
li ország kultúrája ilyen rövid idő alatt ennyire közismert?

A hatodik fejezetben (Eszmék, nemzeti ideológiák) a szerző bemutatja a „turaniz-
mus”, a „magyar–japán rokonítási kísérletek”, a „sárga veszedelem” gondolatainak korai 
megjelenését. Talán csak amiatt lehet hiányérzetünk, hogy a szerző nem elemezte mélyeb-
ben az orosz–japán háborúval kapcsolatos publicisztikát, egyáltalán azt a folyamatot, amely-
nek során egy tipegő, udvarias kis japánokkal teli „Tündérországból” a „sárga veszedelem” 
rémével fenyegető hódító birodalom lett. A következő fejezetben betekintést nyerünk egyéb 
kelet-európai országok (Lengyelország, Csehország, Románia, Horvátország, Ausztria) és 
Japán kapcsolataiba. Az újabb tartalmi egység a Bájos Tündérország, dicsőséges Dai Nippon 
címet viseli, és tulajdonképpen a kor utazási irodalmán alapuló, kedélyes stílusú, anekdoti-
kus „bédekker” Japánról. Kétségkívül élvezetes olvasmány, de kérdés, helye van-e tudomá-
nyos igényű műben. 

A könyvet olvasva a szerző félelme aligha látszik indokoltnak: a téma kutatása nem 
„csak kuriózumok utáni bogarászás”, a kapcsolattörténet felderítése egyéb tudományterüle-
tek (irodalom-, színháztörténet stb.) számára is új eredményekkel szolgálhat. A további kuta-
tás feladata lehet például mind a japán, mind a magyar utazók hátterének teljesebb felderí-
tése, az irodalmi művek, színdarabok japán vonatkozásainak felszínre hozása, a Magyar- 
 országon és Japánban járt művészek visszhangjának elemzése, illetve annak feltárása, mi-
ként jelent meg a japonizmus a mindennapi életben.

Koósz István* 

*  A  szerző az ELTE Kőrösi Csoma Sándor Kollégium könyvtárosa (1118 Budapest, Dayka Gábor u. 4., 
kooszishisho@caesar.elte.hu).
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Magyarország és az arab világ 1947–19891

A József Attila Tudományegyetem (ma Szegedi Tudományegyetem) az 1980-as évek elejé-
től az Európán kívüli világ kutatásának (Latin-Amerika és az arab világ) bázisává vált. Ezen 
kutatások egyik vezéregyénisége, iskolateremtő mestere a kezdetektől fogva J. Nagy László 
professzor. Oktatási tevékenysége és kutatásai felkeltették a történészhallgatók érdeklődé-
sét és problémaérzékenységét az Európán kívüli területek iránt. A most ismertetendő hiány-
pótló összefoglaló kötete az arab–magyar kapcsolatok bemutatását tűzte ki célul 1947-től a 
rendszerváltás kezdetéig (1989). A kuriózumokkal is szolgáló tudományos munka a laikus 
olvasók számára is mindvégig érdekfeszítő olvasmány.

Az arab világ története az utóbbi években felerősödő migráció következtében ke-
rült a közvélemény látókörébe. Egyre szélesebb – szakmai és érdeklődő – olvasóközönség 
keresi az újabb és újabb információkat az arab térségről, mivel számunkra, európaiak, ma-
gyarok számára még mindig jobbára ismeretlen, egzotikus kultúrát és félelmetesen nagy 
hatású vallást jelenít meg az észak-afrikai és a közel-keleti régió. Sokáig mind Magyarország, 
mind az arab világ perifériának számított, így kívül estek a nagypolitika fő sodrán, geopoliti-
kai meghatározottságukból adódóan közvetlen kapcsolatokat csak szórványosan alakítottak 
ki egymással. J. Nagy László az első fejezetben ki is fejti, hogy az arab térség csak a 19. szá-
zad után értékelődött fel a világpolitika szempontjából, elsősorban természeti kincsei nek 
köszönhetően. Magyarország 1947-ben vette fel a diplomáciai kapcsolatokat Egyiptommal, 
a régió legfontosabb arab államával, ezért is választotta a szerző ezt a dátumot könyve kiin-
dulópontjául. 

A szerző az arab világ megjelölést az Arab Liga 22 tagállamára érti, s ezek közé 
tartozik az utóbbi időben már 127 ország által elismert palesztin állam is. A monográfia 
célja, hogy részletesen és konkrét esetek bemutatásával ismertesse a szocialista tábor és az 
arab világ érintkezéseit, illetve azt a folyamatot, melynek során idővel a kapcsolatok depoli-
ti zálódtak és gazdasági együttműködésre korlátozódtak (végül ez a viszonyrendszer lett a 
kiindulópont a bipoláris világ megszűnte utáni időszakban). Kiemelten elemzi a legfonto-
sabb történelmi csomópontokat, így a szuezi válság, az algériai háború, az Öböl-válság idő-
szakát, Irak és Irán problémáját, különösen a háborús helyzetekben arra fókuszálva, hogy 
Magyarország milyen álláspontot alakított ki.

A kötet időrendi sorrendet követ. Először vázolja a szerző az arab–magyar érintke-
zéseket a korábbi korszakokban, majd részletesen bemutatja az 1947 utáni időszak kétolda-
lú kapcsolatainak, politikai és gazdasági lehetőségeinek alakulását. Magyarország kapcsolat-

1  J. Nagy László: Magyarország és az arab világ 1947–1989. Szeged, JATEPress, 2017. 341 p.
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építései során az 1950-es évektől Egyiptommal mint lehetséges külpolitikai kitörési ponttal 
számolt. Az ENSZ-ben 1956 után folyamatosan napirenden tartott magyar ügyben Egyip-
tom érezhetően Kádár Jánost támogatta. Izraellel viszont 1967 után egészen a rendszervál-
tásig igen korlátozott viszonyt ápolt a magyar diplomácia. Annak ellenére, hogy Magyaror-
szág szocialista állam, a szovjet érdekszféra egyik országa volt, a magyar külpolitika 
mindvégig figyelt arra is, hogy az arab országok számára különösen fontos volt az is, hogy 
jó viszonyt tartsanak fenn az Egyesült Államokkal. A függetlenedő országokkal fontos volt 
a barátságos kapcsolatok kialakítása. Kezdetben gazdasági téren különös jelentősége volt a 
segélyszállítmányoknak és a fegyverkereskedelemnek, majd az együttműködésre való még 
komolyabb törekvés az 1973-as olajválság idején kezdődött (a szovjet kőolajimport csökke-
nése ugyanis nehéz helyzetbe hozta a magyar gazdaságot). 

A könyvben külön fejezetet kapott a palesztin probléma, illetve az iráni iszlám for-
radalom után kialakult helyzet (irak–iráni háború, afgán háború, erősödő iszlamizáció). 
Az 1980-as évektől fontosabbá vált a dollárdiplomácia és a gazdasági kapcsolatok kiépítése, 
kerülve a politikai megnyilvánulásokat. Az arab országok egymás közti viszonyainak bonyo-
lultsága miatt egyszerűbb volt a külön-külön gazdasági megállapodásokra alapozott együtt-
működés kiépítése, ami napjainkig jellemzi az arab–magyar kapcsolatokat. A befejező kor-
szakhatár 1989, az úgynevezett rendszerváltás időszaka, amikor végbement az európai 
erőviszonyok teljes átalakulása, és egy új világrend volt kibontakozóban. A rendszerváltás-
nak nemcsak belpolitikai következményei lettek, hanem a magyar külkapcsolatokat is felül 
kellett vizsgálni. A Maghreb-országokhoz fűződő viszony és a magyar–izraeli kapcsolatok 
problematikája a rendszerváltás időszakában újfent a magyar diplomácia fókuszába került. 
A kétpólusú világ összeomlásával és az annyira áhított arab egység elodázódásával ugyanak-
kor az arab térség és Magyarország közötti kapcsolatok még inkább a gazdasági-kereskedel-
mi együttműködésre redukálódtak. Külön problémát jelent, hogy Izrael megítélése a mai 
napig meghatározza az Egyiptomhoz, Szíriához, Irakhoz, azaz a vezető arab országokhoz 
fűződő viszonyokat.

A hatalmas forrásbázisra épülő mű tankönyvként, valamint ismeretterjesztő könyv-
ként is használható olvasmány. Átfogó, egyszersmind kellően részletező képet nyújt az arab–
magyar kapcsolatokról. A kötet erénye, hogy egyidejűleg elemzi az egyes országok belpoliti-
kai változásait, azok közvetlen és közvetett hatásait az államközi viszonyokra, ugyanakkor 
mindvégig nagy figyelmet fordít a világpolitikai-nagypolitikai vonatkozásokra is, amelyek a bi-
poláris világrendszer jellegéből következtek (a szovjet–amerikai szembenállás térségbeli meg-
nyilvánulásai, Izrael szerepe). Világosan kiderül az is, hogy a magyar külpolitikát milyen mér-
tékben befolyásolták és mennyire korlátozták a szabadabb mozgástér kialakításában, a 
gazdasági kapcsolatok feltételrendszerének megteremtésében a szovjet érdekek. A megállapí-
tásokat, tanulságokat gazdag forrásanyag igazolja. Az új szempontokra is rávilágító elemzések 
nagyban hozzájárulnak a magyar diplomácia lépéseinek megértéséhez. A témában való eliga-
zodást segíti a térképek sora, a kiterjedt jegyzetapparátus, a forrás- és irodalomjegyzék, vala-
mint a fontosabb évszámok, események táblázata. Még közelebb hozzák a korszakot a közölt 
– elsősorban francia, spanyol, orosz – források, valamint a mellékletben publikált, az MNL 
Országos Levéltára külügyi anyagaiból származó dokumentumok. 

Kaczúr Ágnes*

*  A szerző PhD, a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtárának szakreferense (6722 Szeged, Ady 
tér 10., agnes.kaczur@ek.szte.hu).
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Eszmélés és közösségépítés

Helyzetjelentések a magyar kisebbségi életről  
a királyi Jugoszláviában1

Az első világháború után az Osztrák–Magyar Monarchiát és benne a Magyar Királyságot a 
– csak a győzteseknek kijáró – nemzeti önrendelkezés elvére hivatkozva feldarabolták, egy-
kori területén pedig több kis államot hoztak létre. A korábbi országok részeinek egybeolva-
dásával létrejött Szerb–Horvát–Szlovén Királyságban az 1921. évi népszámlálás szerint a 
magyarság 468 ezer fővel (3,9 százalék) a második legnagyobb kisebbségi népcsoportot 
képezte a német mögött. Összlétszáma a két világháború közötti időkben alig változott. 

Az új államban a magyarok teljesen új viszonyok közé kerültek és a korábbihoz 
képest másfajta politikai stílussal szembesültek. A  szerb–horvát–szlovén állam alapvető 
konfliktusát az államszerkezet körüli vita határozta meg, az állandóan érezhető politikai fe-
szültség abból eredt, hogy a centralizálni kívánó szerbek szemben álltak a maguknak és az 
egyes országrészeknek nagyobb önállóságot, autonómiát kívánó erőkkel, főképpen a hor-
vátokkal. Az ellentéteket sem a parlamentarista korszak legkülönbözőbb összetételű koalí-
ciós kormányai, sem pedig a jugoszláv egység megteremtését célul tűző, úgynevezett királyi 
diktatúra nem tudta feloldani. Az állam vezetői a politikai életben leginkább azt várták a ki-
sebbségek tagjaitól, hogy integrálódjanak, illeszkedjenek bele a jugoszláv politikai életbe, és 
azok, akiknek politikai ambíciójuk van, a jugoszláv pártokban keressenek maguknak helyet. 
Mindezek ellenére az 1920-as években létrejöttek a kisebbségek pártjai, a Magyar Párt 
1922. szeptember 17-én alakult meg Zentán. Fő céljai között az alapvető állampolgári és 
oktatási-kulturális jogok megszerzése szerepelt (állampolgári jogegyenlőség, a nyelvismeret-
től független választójog, az anyanyelvhasználat szabadsága, az anyanyelvi oktatás és a köz-
művelődési szervezetek működése). Keserves tapasztalatok árán, a kirekesztettség évei után 
az iránymutatók arra az álláspontra jutottak: a legerősebb szerb párttal kell választási megál-
lapodást kötni annak érdekében, hogy a magyar érdekekért lobbizni lehessen. A csupán egy 
választás során alkalmazott módszert a királyi diktatúra rendszere lehetetlenné tette, majd 
csak az 1930-as évek végén, a megváltozott kül- és belpolitikai körülmények között kezdő-
dött valamilyen párbeszéd a hatalom és a magyarság igazi képviselői között.

Ma már gazdag irodalma van a vajdasági magyarság történetének, a főbb változá-
sok ismertek, „amit azonban nehezebb megmutatni – írta a most ismertetendő kötet beve-
zető tanulmányában Mák Ferenc –, azok a lelki folyamatok”, valamint „a kisebbségi közös-
ségépítés hatalmas munkájába fektetett erőfeszítések megszületésének, kibomlásának és 
működésének rendszere”. 

1  Veremidő. Magyarok a királyi Jugoszláviában (1918–1941). Cikkek, tudósítások, helyzetjelentések a 
kisebbségi életről. Vál., jegyz., bevez. tanulmány Mák Ferenc. Zenta, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 
2018. 645 p. (Délvidéki Soroló, 8.)
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A kisebbségi lét első esztendei a tájékozódás korszakát jelentették, a délvidéki ma-
gyarság társadalmi, szociális és kulturális megszervezése az 1920-as évek második felében vett 
erőteljesebb lendületet. A Veremidő főcímet kapott kötetbe olyan írásokat gyűjtött egybe a 
szerkesztő, amelyek megmutatják a délvidéki magyarság szellemi útkeresésének és közösségi 
építkezésének különböző elképzeléseit és változatait. Az írások egyrészt a helyi sajtóban, 
folyó iratokban, másrészt a kisebbségekkel foglalkozó, Budapesten kiadott periodikákban je-
lentek meg, valamint olvashatunk részleteket önálló kötetben megjelent munkákból is. 

Az egyes írásokat, cikkeket a szerkesztő tematikus egységekbe csoportosította 
(a magyar kisebbség társadalmi-politikai helyzete; nemzetiségi viszonyok, demográfia, nép-
egészségügy; gazdasági élet; oktatásügy, intézmények, iskolák; egyházak; magyar irodalom 
és intézményei a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságban; közösségépítés: célok és feladatok). 
Egy szűkre szabott recenzió keretei között nem lehet bemutatni azt a széles tematikát, me-
lyet a könyv átfog, így a következőkben csak néhány korabeli reflexiót villantunk fel. A cik-
kek, értékelések nemcsak a pillanatnyi helyzet elpanaszolásának céljával születtek, hanem 
sok esetben rámutattak a változások hosszú távú következményeire, és gyakran jobbító ja-
vaslatokat tettek.

A délszláv államba kerülés lelkileg megrázta a magyarokat. Mint Draskóczy Ede 
írta: a kisebbségi sors minden előkészület nélkül érte őket, nem voltak rá fölkészülve, nem 
voltak meg az intézményeik, módszereik az élet működtetésére, teljesen magukra marad-
tak. A Gáj József álnéven publikáló szerző pedig azt emelte ki: „Az SHS magyarsága elsősor-
ban szembekerült a balkáni és abszolúte bárdolatlan nagyszerb, vagy pánszerb nemzeti 
aspirációkkal. Ezeket a nagyszerb aspirációkat sem céljaiban, sem orientális eszközeiben 
nem ismerte.”

A délvidéki magyar társadalom alapvetően agrártársadalom volt. Ebből adódott, 
hogy a királyi korszak legnagyobb szabású gazdaság- és társadalomátalakító beavatkozásá-
nak, az agrárreformnak és az azzal együtt végrehajtott kolonizációnak meghatározó hatása 
volt. A kortársak úgy értékelték, hogy a földfelosztások és telepítések egyrészről azt céloz-
ták, hogy az államalkotó szerb népet vagyonilag megerősítsék, másrészről a szomszédos 
magyar, bolgár és albán határ melletti vidékeket fokozatosan elszerbesítsék. A magyar nagy-
birtokokat kisajátították, ugyanakkor – mutatott rá Berkes József – „tönkre jutott a magyar 
földmunkásság és a gazdasági cselédség is teljesen, mert a földosztás magyar földigénylőt 
nem ismert el, s így nem is juttatott földhöz”.

A  korszakban Európa-szerte egyre nagyobb figyelmet kaptak az egészségügyi- 
szociális kérdések a tudományban és a közbeszédben, s ezekkel szoros összefüggésben 
vetődött fel a demográfiai probléma. A magyarok riadtan szembesültek azzal, hogy a déli 
területeken a természetes szaporodás jóval nagyobb mértékű, mint a Vajdaságban, így az 
északi területeken élő népek népességaránya – köztük a magyaré – az idő haladtával egyre 
kedvezőtlenebbé válik. Tóth Bagi István ennek kapcsán felhívta a figyelmet: „Az egyke rendszer 
és a kétgyermekes rendszer elégtelen a nemzet fenntartására. Nemcsak az egygyermekes, 
hanem még a kétgyermekes rendszer is okvetlenül a népállomány nagyarányú csökkenésé-
re és kihalására vezet.”

Különösképpen érzékenyen érintette a kisebbségi közösségek életét és jövőjét az 
oktatáspolitika. A vajdasági kisebbségi iskolarendszer felszámolása 1920–1921-ben kezdő-
dött. 1920-ban bevezették a szerbiai oktatási törvényt a Vajdaság területére is: a népiskolák 
állami iskolává váltak, a törvény nem ismerte el az egyházakat és a községeket iskolafenntartó-
ként. Egyúttal meghatározták a kisebbségi nyelven tanító osztályok indításához szükséges 
gyermeklétszámot, s rendeletekkel szabályozták, hogy kik iratkozhatnak be ezekbe az osz-
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tályokba (névelemzés). Mindezek következtében a magyar gyermekek közel harmada nem 
az anyanyelvén folytatta elemi iskolai tanulmányait. Gyöngyösi Dezső újságíró felhívta a fi-
gyelmet ennek messze ható következményeire: „A  névvegyelemzés folytán a szlávul mit 
sem tudó magyar gyermekek az elemi iskolák szerb tagozatába kerültek, melynek eredmé-
nye az lett, hogy az ezen iskolákból kikerült magyar gyerekek félanalfabétaként jöttek ki – se 
magyarul, se szerbül nem tudnak rendesen –, elvesztek nemcsak a magyar, hanem az álta-
lános kultúrára nézve is. A kellő számú magyar középiskola hiánya, valamint a névvegyelem-
zésnek a középiskolákban is való alkalmazása mindinkább lehetetlenné teszik a magyar ifjú-
ságnak a művelt pályákra való kiképzését.” 

A kisebbségi sorba került magyar értelmiség azzal is kénytelen volt szembenézni, 
hogy korábbi kapcsolatai Magyarország szellemi központjaival – ha nem is szakadtak meg 
teljesen, de – lazábbá váltak. Az írók vitát folytattak új feladataikról, lehetőségeikről, vala-
mint arról, vajon van-e vajdasági magyar irodalom, illetve lehet-e vagy kell-e egyáltalán olyat 
létrehozni. Megállapították, hogy a vajdaságiak helyzete sok tekintetben nehezebb, mint a 
többi utódállamba kerülteké (mind a jogi viszonyokból, mind a hagyományokból adódóan). 
A Vajdaság – mint a Bácsmegyei Napló vitasorozata megállapítja – nem volt földrajzilag és 
egyéb módon elhatárolt magyar kultúrterület, mint Erdély vagy a Felvidék. Annak, hogy 
nincsen vajdasági irodalom, abban rejlik az oka, „hogy a Bácskának, a Bánátnak kultúrélete 
sohasem volt” – írta Szenteleky Kornél. Kényszerűen megállapították, új tartalmak jelennek 
majd meg a magyar irodalomban. Dettre János hozzátette: a kisebbségi magyar hangja 
egészen új hangot, friss mentalitást és új lendületet visz a magyar irodalomba. 

A másik feszítő kérdés, amely a délvidéki magyar értelmiséget foglalkoztatta, a ma-
gyar egység, illetve létrehozásának szükségessége. Kende Ferenc szerint két évtized egy-
másrautaltsága nem tudta a magyarságot egy tömbbé összegyúrni. Szélesebb körű, társa-
dalmi-gazdasági-művelődési programot kell megalkotni, megfelelő intézményrendszert kell 
létrehozni. Ennek érdekében a napi frontharcok fölé kell emelkedni, mivel a politika nem 
alkalmas az egység megteremtésére. (Itt meg kell jegyezni: egységes, az egész Délvidékre 
kiterjedő magyar kulturális szövetség megalakítását még az 1930-as évek második felében 
sem engedélyezték a hatóságok, mindössze néhány helyi kulturális egyesület működésére 
nyílt ismét lehetőség a némileg engedékenyebb politikai légkörben.) Gyöngyösi Dezső 
pedig abból kiindulva, hogy a vajdasági magyarság legalább 80 százalékban a földművelés-
ből él, úgy vélte: a parasztság „egészséges alapokra való helyezése, és ezáltal fennmaradá-
sának lehetővé tétele egyenlő a jugoszláviai magyarság fennmaradásával. A falu az a tarta-
lék, ahonnan a városi magyar kisebbség is utánpótlást meríthet.” Sokan vetették fel a 
szövetkezeti formát mint közösségszervező módszert, amelyet az élet legkülönbözőbb terü-
letein lehet alkalmazni. 

Végső soron abban mindenki egyetértett, emelte ki Mák Ferenc, hogy a kisebbségi 
sorsra jutott délvidéki magyarságnak akkor lesz esélye a megmaradásra, „ha előbb lélekben 
és szellemben, majd a társadalmi és a közéleti intézmények tekintetében haladéktalanul 
hozzálát az építkezéshez”. A délvidéki magyar társadalom végül is egyéni elhatározások és 
elkötelezettségek erejéből épült újjá. 

Mindezek után joggal merül fel a kérdés –  olvashatjuk a bevezető tanulmány-
ban –: ered ményes volt-e a délvidéki magyar társadalom 1920 utáni megújulási kísérlete, 
vezető értelmiségének közösségépítő munkája meghozta-e a maga méltó gyümölcsét? Mák 
Ferenc válasza – amely egyben a királyi Jugoszlávia időszakának értékelése is a magyarságra 
nézve – egyrészt elismeri a közösségépítés erejét, másrészt viszont keserűséget érezhetünk 
a szerves folytatás elmaradása miatt. Idézzük most őt! „Ha a történelem kegyelméből a 
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délvidéki magyarság kapott volna fejlődési-kiteljesedési lehetőséget, minden bizonnyal elju-
tott volna a polgárosodás új és korszerű igényeinek a megfogalmazásáig, megvalósításáig. 
A második világháború azonban tragikus véget vetett a megújulási lehetőségeknek. 1941 és 
1944 között minden esztendő meghozta a maga földindulását, amelyek sora 1944-ben a 
megtorláshoz, a partizánterrorhoz vezetett, aminek következtében a Bácska, a Bánság és a 
Baranya magyarsága újra intézményei, iskolái és értelmisége nélkül maradt. A délvidéki ma-
gyarság életében tehát korántsem az 1918 utáni két évtized volt a mélypont. A titói Jugo-
szlávia – a maga sajátos sztálini változatában – meghozta számára az egypárti diktatúrát, s 
vele együtt az erősen irányított és determinált gondolkodást és éleslátást.”

Nem feladatunk eldönteni, hogy melyik – a királyi vagy a szocialista – Jugoszláviá-
ban voltak kedvezőbbek a feltételek a kisebbségi élet megszervezéséhez. Annyi azonban 
bizonyos, hogy a saját erőforrások jobban elősegítik az egyes közösségek autonóm fejlődé-
sét. A királyi korszakban a magyar társadalom sajnálatos módon elszegényedett, megjelent 
viszont az igény a közösségteremtésre, az önszervezésre. Ennek a küzdelemnek a minden-
napjait tárja elénk ez a jól szerkesztett válogatás, közelebb hozva a korabeli társadalom di-
lemmáit és kiútkereséseit.  

Bíró László*
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