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a19.századelejérenyugat-európábanmár többországbanáltalánosanelfogadottá
váltaz„egyállam–egynemzet”nemzetiségpolitikaielv,amelyetanémetromantika
nyelvikoncepciójaésafranciaállamnemzetsajátosötvözeteként(deák2000,30.p.)
az1830−40-esévekbenmáraHabsburgbirodalomegyesnemzeteiésnemzetiségei
iskövettek,areformkorimagyarországonpedigalegérezhetőbbenamagyarliberálisok
nemzetkoncepciójánakmegfogalmazásábanjelenikmeg.

aHabsburgbirodalomnemzetiségeinekkutatásasoránmáraegyreinkábbelőtér-
be kerül a nemzetkép kérdése, vagyis az egyes népeknek a nemzeti sztereotípiák
aspektusábóltörténő,részbenaszociálpszichológiátilletővizsgálata,amelyegyrepon-
tosabbstatisztikaiésmérésimódszereksegítségéveligyekszikfeltárniazegyéniésaz
ehhez kapcsolódó tágabbértelmű csoporttudat jellegzetességeit a korabeli sajtóter-
mékek,tehátaközvéleményalapján.„anemzetképekkialakulásaszorosanösszefügg
anemzetfejlődés,anemzeti-nemzetállamiideológiák,amodernnemzettudatokkiala-
kulásával,anemzetállamitörekvésekmegjelenésével.”(Sokcsevits2006,4.p.)aszte-
reotípia,aképalkotásának jellemzőmozzanata,hogyelengedhetetlenül,mérlegelés
nélkülorientál,ugyanakkorkönnyenprogrammáválhatésváltisatársadalomkörében
(miskolczy–vári2006,10.p.).azönképalkotásánál,azönmeghatározásnálazegyes
népekigyekeztektudományosanmegalapozninemzetüklétjogosultságát,célultűzveki
azönigazolást;eza jelenségkelet-közép-európatérségébenmindennemzetiségnél,
ígyHabsburgbirodalomnemzetiségeikörébenismegfigyelhető.atudományosöniga-
zolásfőszószólói,azirodalomképviselőimára18.századvégénhangotadtaknem-
zetükdicsőítésének,samagyarköltők,prózaírókazegyesszomszédosnépekjellem-
zésesorán,desajátnemzetüktörténelmének,eredeténektaglalásánálisnemegyszer
nemzetképet,nemzetképeketalkottak,ugyanakkoraszlovák,ahorvátésrészbenmás
szlávgondolkodók,haamagyarságrólvoltszó,nemzetükésnépükkíméletlenülelnyo-
móéskizsákmányolónemességetláttákésláttatták(Fried2006,16.p.).ezekazesz-
méktermészetesennemterjedtekegyformánamagyarkirályságösszesnemzetisége
körében, sha részbenelfogadjuk isezeketa túlzó,egyszerűnek tűnő, sokszormeg-
gondolatlanszemléleteket,feltétlenülszemelőttkelltartanunk,hogya19.századelső
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felébenanemzetiségeknemcsakpolitikailag,gyakrannyelvilegsemalkottakegységet.
árnyaltabbképeterrőlaproblematikárólcsakakkorkapunk,hamegvizsgáljukakora-
beliforrásokat,ésittnemcsupánazirodalmi-kulturálishagyománytkellérteni,hanem
akorabelihivatalosésmagánlevelezéseket, feljegyzéseket,samiaszempontunkból
lényegesebb,atársadalomegyrészelakóhelyéül,valamintakulturáliséletközpontjá-
ul isszolgálóvárosokiratanyagait.avárosokpolgárainakés lakosainakközösségea
soknemzetiségegymásmellettélésének tipikuspéldája, ígyavárosi iratanyagnem
csupána városműködésének, jogi-gazdasági viszonyainakmegértéséhez szolgálhat
alapul,hanememultikulturálisközegnemzeti-nyelvisokszínűségének,ugyanakkora
nemzetiségekegymásmellettélésénekrealitásához.

anemzetisztereotípiákalkotásánakazegyesnemzetiségekkörébenfeltűntfontos
mozzanataitanemzeti-nyelvimozgalmaknaka18.századvégénés19.századelején
bekövetkezettelőretörésebefolyásolta.ahorvátnemzetimegújulásimozgalomtagjai
amagyarországgyűlésenháttérbeszorultaka19.században,amagyarképviselők
ugyanisféltekazillírgondolatokelőretörésétől,jóllehetamagyarnemzetinyelvérde-
kébena19.századelsőévtizedeibentetterőfeszítésekpéldakéntszolgáltakahor-
vátokszámárais.ahorvátértelmiségekkoriskétrészreoszlott,egyikükaHabsburg-
ellenes fellépésthirdette,Horvátországot a középkori hagyományokat követő közös
államalakulatkereteiköztképzelteel,amásikvonalugyanakkorateljeselszakadást
tűztekicélul,deahorvátságmagyarokrólalkotottképeésezutóbbielképzeléscsu-
pánkésőbb,adualizmuskorinemzetiküzdelmeksoránalakulát(Sokcsevits2006,
21–22. p.), illetve ekkor kezd radikalizálódni; amagyar fennhatóságban nemzetük
függetlenedésifolyamatánakakadályátlátták.amagyarreformkorielitkörébenazillí-
rizmustólvalófélelmenkívülerőteljesebbenjelenikmegapánszlávgondolatokésa
köréjük csoportosulómozgalmak elvetése. a délszláv kissebségek közül a szerbek
képviselték erőteljesebben a pánszláv gondolatok terjesztését, bár a Habsburg
birodalmonbelülélőésabirodalomhatáraintúliszerbekközöttisjelentőskulturális
különbségekmutatkoztak.mígabirodalmonbelülakultúránaknémethatássalötvö-
ződőváltozataalakultki,aszerbállapotokrajellemző,hogyakétszerbszabadsághős,
kara György és milos obrenovics sem írni, sem olvasni nem tudott. az első szerb
újság,aSrbskenovine1834-benjelentmeg,ésagyérszámúszerbírócsoportazon
munkálkodott,hogyanyugatiműveltségetközelebbhozzaakisszámúszerbolvasó-
közönséghez(Rátz2000,80.p.).

acsehnemzetimozgalomsajátossága,hogyviszonylagkoránkibontakozott,ésaz
elsőkközöttöltötttömegesméreteket(Hroch1989,87.p.).csehországvoltapolitikai
pánszlávizmusközpontja,képviselői(pavoljozefŠafárik,Františekpalacký,jánkollár)
igyekeztektudományosérveketfelsorakoztatniapolitikaiagitátoroktevékenységéhez,
sőt képviselői maguk is részt vettek a gyakorlati politikában (Rátz 2000, 106. p.).
közülükkettenszlovákszármazásúakvoltak,kollárésŠafárikmégisacsehnyelvet
akartákelfogadtatnihivatalosésirodalminyelvkéntaszlovákokszámárais;ellenezték
aközépszlováknyelvjárásonalapulónyelvbevezetését,ŠtúrésHodžaelképzeléseit.a
nyelvivitákésamagyarellenesmegmozdulásoka’40-esévekelejéreértékelcsúcs-
pontjukat,amikoramagyarnyelvhivatalossátételéremegindítottmozgalmakisaleg-
hevesebbekvoltak.aszlováknyelvimozgalmakcentrumaiazegyházi,főkéntazevan-
gélikusiskolákvoltak.Zaykároly,azevangélikusiskolákfőfelügyelőjeerőteljesenfellé-
petta szlovák törekvésekellen, közbenjárására tiltottákbe1841-benaz iskolákban
működöttszlovákirodalmiköröket(Rátz2000,119.p.;kiss2005,25.p.).1
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azosztrákésnémetnyelvterületen,látvaakülönbözőnépeknyelviösszetűzéseit,a
nyelvpolitikamegváltoztatásábanláttákamegoldástabirodalomnyelvisokszínűségé-
nek problémáira. a birodalom vezető politikusai nem tekintették komoly gondnak a
magyarésaszlávnyelviküzdelmeket,akétnemzet(amagyarésaszláv)nyelvharcát
kübeckbárókamaraielnök1843-banegyenesena„barbárságsazerőszakküzdel-
mének”tulajdonította,szerinteegyiknyelvsemalkalmasarra,hogyaműveltcivilizáció
eszközelegyen(Szekfű1926,554.p.).

a19.századinyugat-európábananemzetállamelveváltazáltalánosanelfogadott
államiéspolitikaitényezővé,sőta19.századraazegyesországokmárkialakítottáka
maguknemzetállamát,ennekműködőadminisztrációját,deapolitikaiésakulturális
intézményrendszerét is (Fried 2006, 18. p.), ellenben a soknemzetiségű Habsburg
birodalomban egyetlen nemzetiség (etnikum) sem rendelkezett számottevő relatív
többséggel (deák 2000, 7–8. p.), így nem alakulhatott ki a nemzetállam alapvető
társadalmifeltételesem.az1848−49-esforradalmimozgalmakatmegelőzőenanem-
zetimozgalmakanyelvi jogokkiterjesztését,bővítésétamodernnacionalizmusesz-
méinekjegyébensürgették.anemzetiségeknyelvitörekvéseitöbbszempontbólkülön-
bözhettek,2 mégisegységesenléptekfelanyelvijogokkiterjesztéséért,mertaszéthú-
zótársadalmiviszonyokésabirodalmipolitikafigyelembevételévelezlátszottalegna-
gyobbösszetartóerőnek.magyarországonarendinemzetipolitikáraközvetlenülhatott
anemzetinyelvkérdése,ígykapcsolódhatottösszeapolitikaésakultúra.afelvilágo-
sodáskoránakmagyarművelődésiprogramjaianemzetiirodalomtámogatásánkívül
fontosnaktartottákazállamnyelvmagyarrátételétis,ezértaII.józsefáltalhivatalos-
sátettnémetnyelvhelyébenemalatint,hanemamagyarnyelvetakartákállítani,s
ezzelrészesei lettekanemzetimegújuláseszmei-politikaiáramlatának(veliky1999,
13–14.p.). amagyarnyelvi törekvések idejéna törvényhozás,aközigazgatásésaz
igazságszolgáltatásterületéntovábbraisaközépkorbólörököltlatinnyelvvoltaköte-
lező és meghatározó. a magyar nyelv ügyét a törvényhozás 1790-től szorgalmazta,
ekkorazalsótáblaelőszörmondtakiazországgyűlésen,hogyezentúlmagyarnyelven
folytatja tanácskozásait,egybenagimnáziumokbanésazakadémiákon isamagyar
nyelvetvezetikbeoktatásinyelvként,3 devéglegcsak1844-bentehettékkötelezővéa
magyarnyelvhivataloshasználatát.azországgyűlésekentehátcsakazalsótáblánvolt
engedélyezettamagyarnyelvhasználata,akövetekfeliratijavaslataikat,levelezésüket,
hivatalosírásbeliügyintézésükettovábbraislatinulfolytatták.

amagyarreformkoriországgyűlésekenkésőbbistöbbalkalommalfelmerültésszá-
mosesetbenvita tárgyátképezteamagyarnyelvhasználatánakkérdése,anemzeti
eszme, ezen belül a hivatalos nyelv kérdésénekmegoldása egyre erősebb politikai
tényezővévált.areformkorbananyelvhasználatkérdéseaközpontikormányzattársa-
dalompolitikájábanismegjelenik,sőtaHabsburg-adminisztrációméganemzetitörek-
vésekbefolyásolásáraisfelhasználta.abirodalomcentralizációstörekvése,erőteljes
éscélirányosvoltasemgátoltaazonbanavallás,aközigazgatásésazigazságszolgál-
tatásalsófokánahelyinépességanyanyelvénekhasználatát(deák2000,191.p.).a
nagyobbközigazgatásiegységekben,avárosokbanahivatalinyelvhasználatotaszo-
kásjog,amindenkoritanácsésnemutolsósorbanavárosinépességhatároztameg.a
reformkorirendiországgyűlésekenistöbbszörelőkerültavárosok,sezenbelülkivált-
képpaszabadkirályivárosokkérdése.aszabadkirályivárosokcsökkenőgazdasági
potenciálját és befolyását nemegyszer sérelmezték követeik, a rendek pedig éppen
elmaradottgazdaságiszerepükmiattköveteltékavárosokszavazatijogánakszabályo-
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zását,sezavitaaz1825–27.éviországgyűlésencsúcsosodottki.akirályivárosokgaz-
daságiéskulturálisszerepükhanyatlásátabban látták,hogyegyrésztakirály túlzott
befolyásaalattállnak,másrészt,összehasonlítvaanyugatiországokvárosaival,ahazai
városokpolgárainakéslakosainaknemzetiségiösszetételekülönbözikazországnem-
zetiségiarányszámától,magyarországonugyanis,avárosokonkívül,aparasztitömeg,
illetveanemességvantúlsúlybanapolgárielemmelszemben.Többmegyeikövetúgy
látta,hogyakirályivárosokpolgárai„sohasem,vagycsaknagyonnehezensimulnának
amagyarnemzetiséghez”(részletesebbenlásdczoch1998a,1179–1193.p.),éppen
ezértavármegyeielitatiszaikerületekvárosaitrészesítetteelőnyben.akassaikövet
nemszólaltfelaz1825–27.éviországgyűlésen,bár,úgytűnik,a19.századelsőfelé-
bennemamagyarokvoltaktöbbségbenavároslakosságátilletően,ígyakassaiakatis
érintetteamagyarságésmásnemzetiségekviszonyánakkérdése(czoch1998b,72.
p.).wickbélakassa-monográfiájábankiemeli,hogyavárosőslakospolgárainakérint-
kezésinyelveekorbanamagyar,anémetésaszlováknyelv,denagyonsokanbeszél-
nekfrancianyelvenéstöbbenangolulis(wick1941,178.p.).Fényeselek1837.évi
statisztikaiművébenmegállapítja:„nyelvökrenézvemagyarok,németekéstótok−a
németekazonbanszámosabbnaktetszenekamagyaroknál.”(Idéziczoch1998b.72.
p.) akassáról származóneves régész ésművészettörténész,Henszlmann Imre is a
németpolgárságtúlsúlyátemeliki,mely„nemzedékkevéssészítamagyarszellemhez,
melycsakgyermekeiknélkezdfogamzani”(Henszlmann1846,19.p.).amagyarföldés
népei című folyóiratban 1846-ban megjelent városleírásában hozzáteszi, hogy „a
magyarságot itt, mintmindenütt, általában a közép nemesség teszi, állandó lakást
azonbanaránylagcsakkevesentartanakközülükavárosban,mertakassánlakástól
elidegeníthetiőketa főnemességkizáróosztályszelleme” (uo.).Tanulmányánakfüg-
gelékébenaszerkesztőkfontosnaktaláltákkiegészíteni,hogykassa„mindenrendűés
osztályúlakosaiköztszámosmagyartalálhatóésmégazidegenajkúaknagyobbrésze
isértésbeszélmagyarul;azújnemzedékmagyarosodásapedignemzetiségtekinteté-
benbiztosátalakulásranyújtreményt”(I.m.20.p.).ondrejHalagaszlovákmedievista,
történész,akiavároslevéltárátisrendezte,areformkorikassainemzetiségiösszeté-
telről értekezve a szlovák nemzetiség abszolút többségéről beszél Fényes elek és
johannplathműveirehivatkozva;szerinteacsakszlovákulbeszélőlakosokszámaaz
1860-asévekelején8473volt (plath,j.:kaschauerkronik.kassa,1860,45–47.p.
Idézi:Halaga1982,17.p.),hozzátéve,hogyakiktudtaklatinul,azokbeszéltekszlová-
kuliskassán(Halaga1982,17.p.).Fényes1851-benazországosnépszámlálásalap-
jánpontosabbadatokatisközöl:4738tót,2904magyar,2592német,729izraelita,
100cigány,2838pedigkülföldiésbelföldiidegen(Idéziczoch1998b,72.p.).4 alélek-
összeírásoka18.századvégétőlszerényebbüteműnövekedéstmutatnakaz1830-as
évekközepéig.azelsőadat1787-benaII.józsef-félenépszámlálás7905főtmutatott,
majdazelsőfennmaradtvárosilélekösszeírás,amely1788-bólmaradtfenn,7537főt
számlált (czoch 2009, 70. p.). a lakosság számának emelkedése az 1830-as évek
végéngyorsulfel,alegnagyobbüteműnövekedésaz1850–1860-asévekbentapasz-
talható.az1836és1838közöttiévekösszeírása10300főtszámlált,majd1839-ben
11000föléemelkedett,1844-benmárközel13000-ettettki,végülazutolsólélek-
összeírás1847-bena14000főtismeghaladta(Idéziczoch2008,44.p.;kiss2005,
21.p.).

a városközigazgatási területenégy részbőlállt:abelvárosbólésahozzá tartozó
újvárosból,valamintazalsó,afelső,ésaközépsőhóstátból.általánostendenciavolt
akorszakban,hogymígabelvárosnépességealigemelkedett,ahóstát lakosságaa
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betelepülések következtében erőteljesebben növekedett (wiedermannová 1984,
149–150.p.).mígkassánaHóstátnakcsak1843-tólmaradtakfennirataikülönálló
levéltárifondként,eperjesFelső-Hóstátjánakvároskönyvét1665-től1828-igvezették.
azeperjesihóstát jegyzőkönyvemegbízhatóforrásakülvárosnépességéneknöveke-
dését,lakosainakfoglalkozásátésakülvárositanácstisztújításiprocesszusátilletően,
sőt 1750-től a Felső-Hóstát pénzügyi könyvelését is tartalmazza. az eperjesi Felső-
Hóstátot tehetősebbemberek lakták,mintazalsót,5 azelőbbi városrészben többaz
önálló házzal és a saját földdel rendelkezők száma is. a fennmaradt hóstáti város-
könyveketkülönbözőszlováknyelvjárásokbanvezették,mivelgyakranváltoztakazírno-
kok, és velük együtt a szlovák nyelvjárások, vagy helyesebben nyelvváltozatok és a
helyesírás is(wiedermannová1984,150–151.p.).akassaihóstátadminisztrációjá-
banszinténkülönközvetlenfelügyelők,hóstátibírákképviseltékavárosvezetésétmár
akoraújkoróta.abírákatavárositanácsválasztotta,leggyakrabbanahóstátilakosok
közülkerültekki.akassaihóstátibíráktúlnyomótöbbségeszlávajkúésgyakranírás-
tudatlan.6 ahóstátterületilegésközigazgatásilagisavárosiadminisztrációrésze,akül-
városilakosokjelentősrészeszlovákajkúvolt,ígyaszlováknyelvhasználata18.szá-
zadutolsónegyedétől tűnik fela tanácsi iratokban,mégpedigazügyekhezmellékelt
dokumentumoknyelveként,avárosvezetésénekszólófelterjesztésekazonbantovább-
raislatinulíródnak,egészen1841-ig.

a reformkori hivatali nyelvhasználat változását, egységesítését az ország nyelvi
különbségeimiatttartottákfontosnak,ugyaneztacéltszolgáltaévszázadokótaalatin,
amelyetismétcsakegyközösnekítéltnyelvvel,amagyarralkívántákfelváltani.akas-
saivárosiközigazgatásnyelveugyanakkortúlnyomórésztlatinnyelvűa19.századelső
felében is. a tanácsülések jegyzőkönyveit egészen1841-ig latinul vezetik, amagyar
nyelvűleveleketésügyiratokatislatinulregesztázzák.azügyrövidlatinnyelvűleírását
rávezettékaziratkülzetére,ezegybenaziktatástésaziratokkésőbbikezelésétismeg-
könnyítette.előfordultviszontkorábbanis,hogyavárosihivatalokegymásköztmégis
magyarulleveleztek,aválasztottközség1839-benazországgyűlésretörténőkövetvá-
lasztássalkapcsolatbanajánljaavárostanácsának,hogyajobbegyüttműködésésa
közös érdekek képviselete végett az országgyűlésre a többi szabad királyi várossal
közöskövetutasítássalellátottköveteketindítsanak.7

alatinnyelvtudása,amellett,hogyarendistátusjelevolt,évszázadokonkeresztül
belépőt jelentett az ország közigazgatási és politikai szférájába (pál 2005, 4. p.).
kassánazoknakapolgároknak,akiknemtudtaklatinul,akülönbözővárosigazgatási,
jogi,pereseljárásoksoránavárostisztviselői,kiküldöttmegbízottaiasajátnyelvükön
olvastákfelazügyvagyügyletszempontjábólfontosabbiratokat,pl.anyugtákat8 ésa
végrendeleteket,9 amifeltételezteazügybeneljáróhivatalnokoknyelvismeretét.ezeket
aziratokatlegtöbbszörkassakirályivárosaljegyzőjevagyegyírnokfoglaljaírásba,de
gyakranvalamelyiknyelvismerettelrendelkezősenatorvégzieztamunkát,atestátor,
vagyisazörökhagyó,illetveanyugtakiállítójánakkérésére.anyugtákbannemszere-
pelnektanúk,deavégrendeletekvégénkéttanúigazolja,hogyaziratotavégrendel-
kezőnekanyanyelvénisfelolvasták.10 mindezekrőllatinnyelvűjelentésekkészülnek,így
többször csak az ügyek résztvevőinek nevéből következtethetünk anyanyelvükre. a
nyugtákat,bérletiszerződéseket, zálogosításokatakülönbözőnemzetiségűkassaiak
természetesensajátanyanyelvükönfogalmaztákmeg(feltéve,hatudtakírni),seztaz
eredeti iratot nemegyszer a városi ügyirathoz csatolták, s ebbőlmár természetesen
kiderül, hogy német, magyar vagy szlovák anyanyelvű-e az ügyben szereplő polgár.
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1829-benpéldáulTakácsGyörgy300rajnaiforintértzálogbaadjaszőlőjét,alatinnyel-
vűzáloglevélalattamagabiztonságakedvéértaziratsajátkezévelírottmagyarnyelvű
átírásátisfontosnaktartja.11 ahivataloslatinnyelvűzáloglevélmelletttehátszerepela
polgáranyanyelvénmegfogalmazottátiratis,hogyalatinnyelvetnemismerőisbiztos
legyenabban,hogyapontosanbehatároltszőlejétaszámmalésszóvalisközöltáron
adjazálogba.

a hóstáti lakosok nyelvhasználata gyakran szlovák, amint ez a hóstáton készült
különbözőiratokbóliskiderül,ugyanakkorahóstátiaktisztújításijegyzőkönyve,amely
csak 1843-tólmaradt ránk,magyarul íródott.12 a szlovák nyelv13 hivatali használata
egyébkéntnemmondhatótúlgyakorinakkassánaz1830-asévekbenavárossalvaló
levelezésekcsakkivételesesetbentörténtekszlovákul,bárkassárólelmondható,hogy
többnemzetiségéstöbbvallásvárosavolt.korábbanmégahóstátilakosokirataiból
semderülki,hogynagyszámúszlováknépességlakta,amegmaradtiratokközülcsak
abíróságoktanúinakkihallgatásijegyzőkönyvebizonyítjaaszlávajkúnépesség16–17.
századijelenlétét(Halaga1957,27.p.).Hasonlóahelyzetpozsonybanis,amelyszin-
tén többnemzetiségű város volt már a középkor óta, ellenben a pozsony városi
levéltárbanelhelyezett1564−1859közöttkeletkezettoklevelekés levelek jegyzéke
egyetlenszlovákulírtdokumentumotsemtartalmaz(Skladná2005,237.p.).kassán
viszont–elvétve–akadnakszlováknyelvűlevelekaz1830-asévekben,amelyeketa
városhoznyújtottakbepolgárai;ilyenpéldáulmichaelvasinszkyleveleavárositanács-
hoz,melybenanyjaházánakügyébenírmogilanyból,14 krakkómellől.15 ehhezhasonló
leveleketazonbanalig-aligtalálunk,avárosszolgálatábanállótisztségviselőktollából
származójelentések,ügyiratokvagylevelekközöttpedigegyáltalánnem.

Hasonlóahelyzetmiskolcon is,amelyugyannemvoltszabadkirályiváros,sőta
magyarlakosságerőstúlsúlyaazújkorbanismegmaradt,deazetnikumváltásokésa
„kétnemzedékalatt történőbeolvadás”a19.századközepéreésamásodik felére
már jellemző jelenség,míga18. századbanamiskolci lakosságot „sokkal inkábba
különbözőnyelvekegymásmellettélése,valamintanyelvikeveredésjellemzi”(Faragó
2000,233.p.).miskolckamaraimezővárosra,deakörnyékbeli iparos falvakramég
inkábbjellemzőaszlovákbetelepülés,aSzepességbőlérkezőbevándorlókvalószínű-
legmárbizonyoskétnyelvűséget(szlovákésnémet)hoztakmagukkal,aminémimeg-
osztottságoteredményezett.miskolconmégTizenháromvárosnevűutca is létesülta
18.században,aminagyszámúfelföldi(szlovák,német,lengyel)etnikumszegregáció-
járautal.16 azeredetilegmagyarnyelvűlakosságpediganagyszámúbetelepüléssel,a
munkavégzésésakapcsolattartástekintetébenviszonylaghamartöbbnyelvűvé lesz,
magyar identitásukat azonban megtartják. „két-három kultúra, szokásrendszer és
nyelvkisebb-nagyobbmértékűismereteazonbannyilvánvalóanmeggyengítiazeredeti
identitást,ésolyanhelyzetethozlétre,amelybenlehetségesséválikannakmegváltoz-
tatása.”(Faragó2000,237.p.)amiskolciidegenek„magyarosodása”azonbanmára
19.századelejénelkezdődött,mígkassánéspozsonybananemmagyarajkúlakosok
esetébenafolyamatcsakaz1840-eséveknyelvrendeleteiutántapasztalható.

afelvilágosodáskoraótatöbbszörisadtakkinyelvrendeleteket,ilyenvoltpéldáula
nagyvisszhangotkeltő1784.évi II.józsef-féle jogszabály,amelyakormányzásbana
latinhelyettanémetetnyilvánítottahivatalosnyelvvé,ugyanakkoranémetnyelv-tudást
kötelezővétetteahivatalnokiállásokbetöltéséhez.avárosokbannemfogadtáktúllel-
kesenarendeletet,főlegazokonaterületekennem,aholmagyaranyanyelvűeklaktak
túlsúlyban.aszabadkirályivárosoknémetnyelvűtöbbségéneknemjelentettproblé-
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mátarendeltbenelőírthivatalinyelvváltás.II.józsefrendeleteinekvisszavonásaután,
mártestvére,lipótrendelkezettamagyarnyelvtanításáról,sőtkifejezte,hogyahiva-
talnokitisztségeketisazokkapják,akikbeszélikamagyarnyelvet.17 I.Ferenc1805.évi
dekrétumábanengedélyezteakirályeléésakancelláriaszámáratörténőfelterjeszté-
sekkétnyelvűségét(latinésmagyar),18 majd1830-bantörvényteszieztkötelezővéés
engedélyezi a magyar nyelv használatát az alsóbb fokú bíróságokon.19 a reformkori
országgyűlések törvénycikkelyei között 1836-ban találunk a magyar nyelvről szólót,
melyben engedélyezik a magyar nyelv használatát a királyi ítélő Tábla és a királyi
udvariFőtörvényszékelőtt.20 az1840:6törvénycikkelyírjaelőaköztörvényhatóságok
számára,hogy„alegfelsőbbhelyreteendőfelírásaikatszinteegyedülmagyarnyelven
szerkesztessék,”sezzelegyüttaHelytartótanácsis„nemcsakintéző,hanemkörleve-
leitisazországbelimindentörvényhatóságokhozmagyarnyelvenbocsássael”.atör-
vénynegyedikésötödikparagrafusaelőírja,hogyazegyházitörvényhatóságokavilá-
giakkal kizárólag magyar nyelven levelezzenek, illetve a kamara a hozzá intézett
magyarnyelvűlevelekremagyarulválaszoljon.21 aszlováktörténetírásatörvénynega-
tívhatásaiközöttkiemeli,hogyakövetkezőháromévbenazegyházianyakönyvezés
magyarnyelvreváltott(Franková1999,35.p.).atörvénynemtérkiexpressisverbis
arra, hogy a köztörvényhatóságok milyen nyelven iktassák a beérkezett leveleket,
kassán1841-tőlmégismindentanácsülésiiratotmagyarnyelvenkezdtekregesztázni.
azt, hogy hogyan fogadták a város előjárói a hivatali nyelvváltást,megértjük, ha az
1840-esévi tanácsülési jegyzőkönyvutolsóköteténekvégén találhatóbúcsúlevelet22

olvassuk.aszöveg:

Vale, et requiesce paulum peramata lingua latina, incinerabilis manebis tui ad seram
posteritatem memoria, laudem et gloriam tuam publica semper testabuntur protocolla
archivaque tuis repleta documentis. – Non possumus igitur sed neque volumus tibi
derogare dum nationalem maternam amodo amplectimur, tempus adest, ut erga hanc
debitam gratitudinem testemur, tantis enim fuit noster unice erga te amor, ut tibi solum
omnes dotes inesse, maternam linguam patriam vero in officiosis pertractationibus non
tantum superfluam, sed vix usuabilem et applicabilem crediderimus. Evigilamus tan-
dem ex lethargo, et dum eminentiam tuam, o potens ac praedominans adusque lingua
latina! de praesenti quoque recognoscimus, una tamen dulcedinemque utilitatem, ac
valorem maternae linguae nationalis intimius persentientes et nunc huic litantes excla-
mamus: Reddite, quae sunt Caesaris, Caesari, et quae sunt Dei, Deo! Vale, iterum Vale.

alatinszövegfordítása:
„Istenveled,ésnyugodjegykeveset,hőnszeretettlatinnyelv,teelhamvadhatatlanul
megmaradszakéseiutókoremlékezetében;hírnevedetésdicsőségedetmindigtanú-
sítanifogjákatestületijegyzőkönyvekésazirataiddalmegtöltöttlevéltárak.ezértnem
akarunk,ésnemisvagyunkképesekártanineked,mígszeretvemagunkhozöleljüka
nemzetinyelvet.Ittazidő,hogytanúbizonyságottegyünkköteleshálaadásunkról,akko-
ravoltugyanisazirántadvalókivételesszeretetünk,hogyazthittük,egyedülcsakben-
nedvanmegazösszesadottság,míghazánkésanyánknyelveahivatalostárgyaláso-
kon és ügymenetekben nemcsak hogy fölösleges, hanem kevéssé használható és
alkalmazható.végülébredjünkfelletargiánkból,ésamígatekiváltságodat,óhathatós
ésezideigegyeduralkodólatinnyelv,továbbraiselismerjük,ezzelegyüttazonbannem-
zeti anyanyelvünkédességét, hasznosságátésértékétegyremélyebbenérezzük,és
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mostnekiáldozva,kiáltsuk:adjátokmegacsászárnak,amiacsászáréés Istennek,
amiazIstené!IstenveledésismétcsakIstenveled!”23

aművelődés-ésmentalitástörténetiszempontból isemlítésreméltószövegmeg-
hatóanfejezikiavárosipolgárokkötődésétazősilatinnyelvhez.ahogyazaljegyzőtol-
lábóliskiderül,atanácsésapolgárokkorábbannemgondolták,hogyalatinnyelveta
magyarralhelyettesítenitudják,eztkifejezettenfölöslegesnekisítélték.pedigamagyar
írásbeliségnekszámospéldájaakadtakoraújkorimagyarországivárosiigazgatásban,
atanácsülésekjegyzőkönyveit,főkéntamezővárosokban,gyakranvezettékmagyarul,
ahogyanatanácsáltalkiadottutasításokatis.miskolcvároskönyvétpéldáulmármeg-
jelenésétől, 1569-tőlmagyarul írták,míg a debreceniek a 16. századbanmég latin
nyelvűek(Tóth1990,55.p.).

alatinkassántapasztalttovábbélésétmagyarázhatja,hogyatúlsúlybanlevőkassai
németajkúpolgárságtalánnembízottabban,hogya„csupán”néhányévtizedemeg-
újítottmagyarnyelvmárkészenállahivataliírásbeliségtőlmegköveteltkomolyfeladat-
ra.aHabsburg-kormányzatkörébencsakabach-korszakneoabszolutisztikusfelfogása
közttalálunkolyannézeteket,hogyabirodalomnépeiköztegyedülanémetésazolasz
nyelv képes arra, hogy a civilizált és művelt népesség eszköze legyen (deák 2000,
191–192.p.).korábbanviszontnincsnyomaennekanyelvpolitikának,nyelvikülönbsé-
gekugyanismindigvoltak,nyelviharcokazonbankassánnemmerültekfel.24 asoknyel-
vű város közigazgatásában egy olyan „holt” nyelvet használtak az újkorban, amelyet
ekkoribanalegkézenfekvőbbnekésalegkifejezőbbnekítéltekazügyekvitelére,ráadá-
sul a polgárok szemében bizonyos hagyománya is volt,mivel a 16−17. században a
városkönyveket latinul vezették, és az iratokat is ezen a nyelven regesztázták.
különbséget tettek ugyanakkor az ún. nagy, és kis városkönyvek között, az utóbbit
németülvezették,deakoraújkorbannagyonsokmagyarbejegyzést is találunkakis
városkönyvben (Kleines Stadtbuch), melyet a 16. századtól „maculatóriumoknak”
neveztek(Halaga1957,63.p.),a17.századbanpedigamagyarbejegyzésekdominál-
takakisésanagyvároskönyvekben is.avároskönyvekésaprotocollumokvezetése
maradéktalanulcsak1841-tőlváltmagyarrá.areformkorbanavárosaHabsburg-kor-
mányzattalésakancelláriávallatinullevelez,sőtjózsefnádorralislatinahivatalosleve-
lezési nyelv.25 a városi tisztségviselők sem egy közös nyelven leveleztek a várossal,
hanemnyelvtudásukfüggvényében.1831-benavárosiföldmérőnémetül,26 avároska-
pitány (bárnemderülki,hogysajátkezűleg írja-ea levelet)27 ésazegyháziak latinul,
ellenbenazarisztokrácia(afelsőnemesirétegis)magyarulíravárositanácsnak,28 de
előfordul,hogynémetülleveleznek.29 azoknakavárosoknak,melyekekkormármagya-
rulírnakkassára(pl.debrecen,eger),kassaismagyarulválaszol,ellenbenalatinnyel-
vűlevelezéstlatinuliktatja,deelőfordul,hogymagyarnyelvűlevélreislatinulválaszol.30

Gyakranmegtörténik,hogyegyiratonbelültöbbnyelvenisírnak−ittkerülelőtérbea
„szlovák”nyelv,aszövegekugyanislegtöbbszörakelet-szlovákiainyelvjárássalkeverts
a cseh nyelvű írásbeliséget követő ún. bernolák-féle szlovakizált cseh nyelvet (kiss
2005,26.p.)tükrözik;amikorahóstátipolgároksajátkezűlegállítottákkiabérletiés
adásvételiszerződéseket,ezzel„szlovák”nyelvűiratokismegjelennekalatinulmegfo-
galmazott kérelemben.31 egymásik példa is tökéletesen bizonyítja, hogy egy ügyben
hányfélenemzetiségű,nyelvtudásúlakosérintett.1835-benegytemetésiiratbanasek-
restyéslatinul,aharangozómagyarulírt,ugyanakkoratemetéstpénzzeltámogatókas-
saiorsolyitaapácákfőnöknőjenémetüladjakiazerrőlszólóigazolást,asírásókhelyett
pedig,mivelnemtudtakírni,latinulállítjákkiamunkátésabértigazolószerződést.32
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1841-tőlalevelezésekésaziratoknyelvetehátmegváltozik,deezaváltozásnem
azonnali.avégrendeletek irataiegyesesetekbenlatinnyelvűekmaradtak,az iktatás
nyelveviszont,haa levél latinul íródott,kétnyelvű lett.33 avároskapitánya1841-ben
mármagyarul (nem németül) írja jelentését a tanácsnak, ésmertmagyar nyelvű a
levél,magyarulregesztázzák.34 akirályihatóságokhozatörvényértelmébenmagyarul
kell fordulni, jelenesetbena tartományi főbiztosnakavárosmagyarnyelvű jelentést
küld a hadi pénztár bevételéről.35 a gazdasági ülések jegyzőkönyve a kora újkorban
latinésnémetnyelvű (Halaga1957,100–107.p.),a tárgyaltkorszakbanegészena
bach-korszakig ezt is magyarul vezetik, az egyes foglalkozási ágak képviselői, ipar-
ágaktól függően, természetesenüzletikönyveiket,kereskedelmiésadósnyilvántartá-
saikat anyanyelvükön vezették, ezek az 1830-as és 1850-es évek között többnyire
németnyelvűek.36

asoknyelvűségavárosigazgatásbankomolyproblémátjelentettakorszakban,aho-
gyan a latin búcsúlevélből is kiderül. a városi írnokoknak, jegyzőknek és különböző
tisztségviselőknek korábban kötelezően el kellett sajátítaniuk a latin nyelvű hivatali
fogalmazást,néhánytisztségbenkizárólagezenanyelvenírhattak,készíthettékjelen-
tésüket.avárosihivatalnéhánytisztviselőjénekirataiköztviszontnemmindig,sőttöbb
esetben egyáltalán nem találunk latin nyelvű szövegeket, ilyen volt például a városi
kapitányi tisztség, 1831 és 1841 között ugyanis, amikor ugyanaz a személy, Haske
Sándorláttaelavároskapitányhivatalát,akapitánynémetüllevelezavárosvezetőivel,
1841-benviszontanémetrőlegyenesenamagyarraváltát.37 Igaz,aláírásanemsaját
kezű,feltételezhetőenírnokakészítettealeveleket,deazírnokisigazodottanyelvvál-
táshoz,ésajelentéseket1841-tőlmagyarulkészítette.amagyarhivatalinyelvbenmeg-
testesültegynyelvűségmindenképpenleegyszerűsítetteazügymenetetkassahivatali
rendszerében,apolgárokszámáramégisarégi,alatinnyelvűrendszervoltkézenfek-
vőbbéstermészetesebb,ahogyabúcsúlevélszövegéből iskiderül,ezértnemérthe-
tünkegyetmaradéktalanula19.századivégiközvélekedéssel,melyszerintatisztvi-
selők „teljes készséggel és nehézség nélkül váltak meg a latin hivatalos nyelvtől”
(Sziklay–borovszky 1896, 94. p.). nem csupán a latin nyelvtől búcsúznak ugyanis,
hanemegyúttalettőla„paradicsomiállapottól”is,hiszenamagyarügyvitelésírásbe-
liségsoknémetajkúpolgárnaknehezebbnekbizonyult,minthalatinulfolytattákvolna
akorábbanmármegszokottgyakorlatot.
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budapest,atelier,2008,141–156.p.;czoch2009,149–164.p.
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5. eperjesenkassávalellentétbencsakkéthóstátvolt:felsőésalsó.
6. amk,HR1843–1861.afelsőhóstáttanácsülésijegyzőkönyvei1843.
7. amkR/2magistratus,1839.n.290.
8. amkR/2protocollumsessionummagistratualium1831,Tomus1.n.2098.
9. amkR/2magistratus,1831.n.1852.
10. uo. a testátor, cserniszky jános özvegye, született Zajatz maria valószínűleg szlovákul

beszélt.
11. amkR/2magistratus,1831.n.2094.
12. amkHRad3830/1843.ahóstátibírákirataihiányosak,ésvalószínűlegjegyzőkönyveiket

semvezettékfolyamatosan,ezértcsaknéhányévtizedválogatottiratanyagamaradtfenn.
13. aszlováknyelvkifejezéstazegyszerűségvégetthasználom,akorabeliiratokmégakodifi-

kációelőttkerültekavárosiiratokközé.akassaieredetűszlováknyelvemlékekakelet-szlo-
vákiainyelvjárásban,esetlegszlovakizáltcsehnyelven,mígapozsonyiszlováknyelvemlékek
többségea„nyugat-szlovákiainyelvjárásbaníródtak”.lásdSkladná2005,238.p.

14. Több falut magában foglaló kerület lengyelországban, amelynek legfontosabb faluja a
krakkóvalhatáros,azonosnevűmogilany.

15. amkR/2magistratus,1831.n.3135.
16. ahagyományszerinta„Svábsor,”valaminta„13utca”németposztószövőkII.józsefural-

ma idejénbekövetkezettbetelepülését jelzi, írásosemlékeiazonbannemmaradtak fenn.
lásdFaragó2000,220.p.

17. cjH,1740–1835,1901.7.törvénycikkely,245.
18. uo.4.törvénycikk,325.
19. uo.8.törvénycikk,501.
20. cjH1836–68.3.törvénycikkely,14–15.
21. uo.6.törvénycikk,91–92.
22. amkR/2protocollumsessionummagistratualium,Tomus3.
23. alatinszövegfordításábannyújtottsegítségértGyulaiévánaktartozomköszönettel.
24. azországosnyelvimozgalmakrólországosszinten,bővebbenlásdácsZoltán:Nemzetiségek

a történelmi Magyarországon.budapest,kossuthkönyvkiadó,1984.
25. amkR/2magistratus,1831n.2082.
26. amkR/2magistratus,1831n.2211.
27. amkR/2magistratus,1831n.2207.
28. andrássygróflevele.amkR/2magistratus,1831,n.2178.
29. máriássybárónémetülírakatonaiparancsnokságról.amkR/2magistratus,1831n.3095.
30. amkR/2magistratus,1831n.1906.egyeperjesnekírtfogalmazvány.
31. amkR/2magistratus,1831n.1919.
32. amkR/2magistratus,1835n.52.
33. amkR/2magistratus,1841n.7.
34. amkR/2magistratus,1841n.9.
35. amkR/2magistratus,1841n.13.
36. uo.,128.Schuldbuch,conto-buch,lederGeschäftsbuch.
37. amkR/2magistratus,1831n.2207;amkR/2magistratus,1841n.9.

levéltáriforrások

amk=archívmestakošice(kassavároslevéltára)
R/2 = Registratúra mestskej rady/Stredná manipulácia 1786–1887 (a városi tanács

iratai/középsőkezelés).
protocollumsessionummagistratualium=Tanácsülésekjegyzőkönyve(1790–1849)
magistratus=avárositanácsügyirataiéslevelezése(1790–1849)
HR=Húštáckirichtári(Hóstátibírákiratai1843–1861)Fó
r

u
m

Tá
rs

ad
al

om
tu

do
m

án
yi

 S
ze

m
le

, 
XI

I.
 é

vf
ol

ya
m

  
2

0
1

0
/2

, 
S

om
or

ja



„Búcsú a latin nyelvtől” 105

Felhasználtirodalom

cjH1740–1835.márkusdezső(szerk.):Corpus Iuris Hungarici 1740–1835.budapest,1901.
cjH1836–68.márkusdezső(szerk.): Corpus Iuris Hungarici 1836–68.budapest,1901.
czoch Gábor 1998a. városfogalom, városok és polgárság a reformkorban. In Temesi józsef

(szerk.): 50 éves a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem. Jubileumi tudomá-
nyos ülésszak.II.köt.budapest,1998.

czochGábor1998b.kassapolgárságaa19.századelsőfelében.Limes,1998/2–3.
czoch Gábor 2008. Területi és térszerkezeti változások kassán a 19. században. In czoch

Gábor–Horváth Gergely krisztián–pozsgai péter (szerk.): Parasztok és polgárok.
Tanulmányok Tóth Zoltán 65. születésnapjára.budapest,korall,2008.

czoch Gábor 2009. a nemzetiségi megoszlás kérdései és társadalmi dimenziói kassán az
1850/51-esösszeírásalapján.Inuő:„A városok szíverek” Tanulmányok Kassáról és
a reformkori városokról. pozsony,kalligram,2009.

deákágnes2000.„Nemzeti egyenjogusítás” Kormányzati nemzetiségpolitika Magyarországon
1849–1860.budapest,osiriskiadó,2000.

Faragó Tamás 2000. a város népessége. In Faragó Tamás (szerk.): Miskolc története
1702−1848-ig.III/2.kötet.miskolc,2000.

Franková, libuša 1999. Dejiny prešovského kolégia v kontexte národnokultúrneho života
Slovákov. Prvá polovica 19. storočia.prešov,manacon,1999.

FriedIstván2006.nemzetjellem–nemzetegyéniség.Imagológiaiproblémáka18–19.században.
In klement judit–miskolczy ambrus–vári andrás (szerk.): Szomszédok világai. Kép,
önkép és a másikról alkotott kép.budapest,kSHkönyvtáréslevéltár,2006,16–23.p.

Halaga,ondrej1957.Archív mesta Košíc. Archivní správa ministerstva vnitra,praha,1957.
Halaga, ondrej 1982. vývoj jazykovo – národnostnej štruktúry košíc Separátny výtlačok z

Historickéhočasopisu(különlenyomat).Historický časopis,30.évf.1982/4.
HenszlmannImre1846.kassa,szabadkirályiváros.InMagyarföld és népei.pest,1846.I.füzet.

15–20.p.
Hroch,miroslav1989.nemzetiújjászületés–európaipárhuzamokkal.InSzarkalászló(szerk.):

Csehország a Habsburg-monarchiában. budapest,Gondolat,1989.
kisslászló2005.aszlováknemzetitudatszületése.Acta academiae paedagogicae agriensis

XXXII.(Szerk.:GebeiSándor.)eger,2005.
miskolczyambrus–váriandrás2006.olvasásaszomszédokvilágában.bevezetés.Inklement

judit–miskolczyambrus–váriandrás(szerk.):Szomszédok világai. Kép, önkép és a
másikról alkotott kép.budapest,kSHkönyvtáréslevéltár,2006,7–15.p.

páljudit2005.ahivatalosnyelvésahivatalinyelvhasználatkérdéseerdélybena19.század
közepén.Regio,16.évf.2005/1.

Rátzkálmán2000.A pánszlávizmus története.budapest,lucidus,2000.
Skladná, jana 2005. a szlovák nyelv használata pozsonyban a 17−18. században. In czoch

Gábor–kocsisaranka–Tóthárpád(szerk.):Fejezetek Pozsony történetéből magyar és
szlovák szemmel. pozsony,kalligram,2005.

Sokcsevits dénes 2006. Magyar múlt horvát szemmel. budapest, magyar a magyarért
alapítvány,2006.

SzekfűGyula1926.SzekfűGyula (szerk.):Iratok a magyar államnyelv kérdésének történetéhez.
budapest,magyarTörténelmiTársulat,1926.

Sziklayjános–borovszkySamu1896.Sziklayjános–borovszkySamu(szerk.):Magyarország vár-
megyéi és városai. Abaúj-Torna vármegye és Kassa. budapest,apollo,1896.

Tóth péter 1990. Tóth péter (szerk.):Miskolc város tanácsülési jegyzőkönyve I. 1569–1600.
miskolc,Hermanottómúzeum,1990.

velikyjános1999.velikyjános(szerk.):Polgárosodás és szabadság. Magyarország a XIX. szá-
zadban. budapest,nemzetiTankönyvkiadó,1999.

Fó
r

u
m

Társadalom
tudom

ányi S
zem

le, XII. évfolyam
  2

0
1

0
/2

, S
om

orja



106 Kőmíves Tibor

wickbéla1941.Kassa története és műemlékei.kassa,wikolitografia,1941.
wiedermannová,oľga1984.ksamospráveprešovskýchpredmestíInmarsina,Richard(szerk.):

Vývoj správy miest na Slovensku.martin,osveta,1984.

TIboRkÕmíveS
“aGoodbye To THe laTIn lanGuaGe”THe cHanGe oF admInISTRaTIve lanGuaGe In koŠIce In
1840

Themultilingualityinthekassacityadministrationrepresentedaseriousissueat
the time. The city clerks, notaries and various officials were required to learn
proper latin writing composition. In some positions, only latin reports were
allowed.yet,somedocumentsmadebycertainofficialsareoftennotcomposed
inthislanguage,sometimesnever.Thecitycaptain’slettersserveasanexample,
as during Sándor Haske’s mandate between 1831 and 1841 all written
communicationwiththecityofficialshappenedinGerman,however,after1841
hecompletelyswitched toHungarian.Themonolingualityembodied in thesole
useoftheHungarianlanguagehasdefinitelyhelpedtosimplifytheprocessesin
theadministrativesystemofkassa,howevertheoldmethodofusinglatinwas
still more plausible and natural for most citizens. because of this, we cannot
entirelyagreewiththepublicopinionprevailingattheendofthe19thcentury,
accordingtowhichtheofficials“gaveuptheofficialuseoflatin languagewith
ease and full consent”. They did not only give up latin, but also a “state of
paradise”,astheHungarianwritingandadministrationhasprovedmoredifficult
formanyofthenativeGermanspeakers,thanthecontinuedformeruseoflatin
intheirpractice.
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