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RIGÓ MÁTÉ

A belső idegen
Többnyelvűség és az állam Magyarországon az első világháború idején1

Amikor 1916 augusztus végén a petrozsényi bányavidé-
ket is elérték a harcok, Petre Barán írástudatlan napszámos 
barátjával, Buda Jánossal együtt a román havasok felé vette 
az irányt. Baránék nem siettek. Este hat óra körül elérték az 
ugyancsak román anyanyelvű, analfabéta Galaczán János 
kunyhóját, tüzet raktak, és melegedtek. Közben Galaczán 
felnyergelte a lovát, és százegy éves anyját a kunyhóban 
hátrahagyva tovább indult a hegycsúcs irányába. Néhány 
perc múlva megjelent a tűznél Grén Klaudiusz és Mészáros 
Domokos császári és királyi népfelkelő, őrmesterük utasítá-
sára megkötözték Budát és Baránt és a gyulafehérvári fog-
házba vitték.2 A vád ellenük az volt, hogy a havasokban 
valójában nem menedéket kerestek, hanem tűzjelzésekkel 
adták hírül a visszavonuló osztrák–magyar csapatok moz-
gását a támadó román hadseregnek.3 A két napszámos nem 
tudott hatékonyan védekezni az őket ért vádak ellen, mivel 
nem beszélték kihallgatóik nyelvét, és írni és olvasni sem 
tudtak4; csak 1917 decemberében vettek fel velük tolmács 
előtt jegyzőkönyvet, mikor már több mint egy éve börtönben 
ültek.5 Baránék ügye tovább húzódott, míg aztán a monar-
chia államszervezetének széthullását kísérő kaotikus hóna-
pok alatt el nem feledkezett róluk a bíróság: a két idős nap-
számost csak 1919-ben bocsájtották szabadon.6

Baránék esete jól illusztrálja az államszervezet és a közös 
hadsereg hivatalnokainak és tisztjeinek félelmeit és túlkapásait 
az első világháború idején a hivatalos nyelvet nem beszélő lako-
sokkal kapcsolatban. Miközben az ország lakosságának közel 
harmada nem tudott magyarul, a hivatalnokok, különösen a 
középső és felső szinteken nem ismerték a kisebbségek nyelvét. 
Ebből adódóan a nem magyarul kommunikáló lakosság világ-
háború alatti megfigyelése számos nehézségbe ütközött, ugyan-
akkor a kisebbségek, különösen az erdélyi román és a délvidéki 
szerb lakosság oktalan meghurcolásához vezetett. 

Nem csupán egyedi esetekről és a közigazgatási köze-
gek alkalmatlanságáról volt szó. Különösen 1917-től a kor-
mánypolitika részeként rendelkezések sora lehetetlenítette 
el az erdélyi románok földvásárlásait, míg az úgynevezett 
erdélyi „kultúrzóna” kialakításának keretében a magyar kor-
mány lépéseket tett a román felekezeti iskolahálózat szin-
te teljes felszámolására, és megszüntette tanítóik segélyezé-
sét is. Természetesen a világháború alatt az összes hadvise-
lő fél, ideértve Nagy-Britanniát és Franciaországot is, kemé-
nyen bánt a hadifoglyokkal, az ellenséges államok polgárai-
val, és a törvény ellen vétőkkel. Ezek az intézkedések mégis 
leginkább a legradikálisabbnak mondható német kolonizációs 
kísérletekhez hasonlítottak Nyugat-Poroszország és Posen len-
gyelek lakta vidékein. Igaz, az ország hadban állt Szerbiával, 
Románia pedig orvtámadást hajtott végre Magyarország ellen 
1916-ban; a hadiállapothoz azonban a hazai szerb és román 
lakosságnak semmi köze nem volt, még akkor sem, ha egyes 
nemzetépítő aktivisták: román tanítók, pópák, és ügyvédek 
együttműködtek is a támadó román csapatokkal.7 

Bár a háború alatti magyar nemzetiségpolitika visszássá-
gait gyakran ellenpontozzák a magyar kisebbségek által az 

utódállamokban elszenvedett sérelmek, a háborús hátország 
intézkedéseinek figyelmen kívül hagyása a két világháború 
közötti időszak félreismeréséhez vezet. Számos, 1918 után 
a magyar kisebbségek ellen bevezetett intézkedést ugyanis 
egy az egyben a magyar kormány rendelkezéseiről mintáz-
tak az utódállamok, pl. a „kultúrzóna” intézménye is kifeje-
zetten magyarellenes köntösben tért vissza az 1924-es román 
tanügyi törvényben.8 

Az alábbiakban, a teljesség igénye nélkül, esszészerűen 
elevenítek fel néhány esetet, a magyarul nem tudó lakosság 
és az államszervezet tisztviselőinek interakciói közül. A kér-
dés a nyelv, nyelvismeret, illetve annak hiánya, és az, hogy 
ez mennyiben befolyásolta az államszervezet hatékonyságát, 
illetve a lakosság mindennapjait. 

Az elmúlt két évtized történeti szakirodalma jól doku-
mentálta a 19. század végi és 20. század eleji Monarchia 
népességét átitató többnyelvűséget, és az ezzel részben 
együtt járó többes etnikai önmeghatározásokat, vagy éppen 
azok teljes hiányát. Pieter Judson és Tara Zahra Bohémiával 
kapcsolatos munkáikban arra is kitérnek ugyanakkor, hogy 
egyes cseh és német nacionalista aktivisták a többnyelvűsé-
get veszélyként értelmezték, sőt, az ilyen környezetben fel-
növő gyerekek szellemi degenerálódásának forrásaként lát-
ták.9 A többnyelvűség tehát a századfordulón nem minden-
ki számára tűnt kívánatosnak, miközben a Monarchia, külö-
nösen a Magyar Királyság lakosságának jelentős része csak 
egy nyelven beszélt.10 

Nyelvismeret madártávlatból a háború kitörésének 
pillanatában Magyarországon

Magyarország nemzetállami berendezkedése kevésbé 
ösztönözte a nemzetiségi nyelvhasználatot, mint a birodalom 
Lajtán túli felében hatályban lévő törvények.11 Bár a kér-
dés általában úgy merül fel, hogy miért nem tudta a magyar 
állam magához lojálissá tenni a hazai nemzetiségek többsé-
gét az első világháborúig, vagy miért nem tanult meg a hazai 
nemzetiségi lakosság többsége magyarul, az érem másik 
oldala épp annyira érdekes: a magyar nyelv dominanciája 
a közigazgatásban azt is jelentette ugyanis, hogy az ország 
tisztviselői sem tanulták meg a nemzetiségek nyelveit. Ez 
különösen akut hiánynak számított akkor, amikor a világ-
háború alatt a magyar államszervezet fokozott intenzitás-
sal igyekezett megfigyelni több millió nemzetiségi lakost, és 
amikor a magyar birodalmi terjeszkedés gondolata újra elő-
térbe került.12 1918 elején a központi hatalmak megszállásuk 
alatt tartották Szerbia, Románia, és az európai Oroszország 
jelentős részét, és ebből a magyar katonai és civil közigaz-
gatás is kivette a részét13; a megszállt területeken való hang-
súlyosabb magyar gazdasági és politikai jelenlét egyik 
gátja ugyanakkor az volt, hogy kevés szakértő és tisztviselő 
beszélte a megszállt országok nyelvét.

A kizárólag magyar nyelvű közép- és felsőszintű közigazga-
tási nyelvhasználatot az 1868-as nemzetiségi törvény tette lehe-
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tővé. Bár a helyi szintű közigazgatásban, amennyiben a lakos-
ság ötöde nem magyar anyanyelvű volt, a törvény lehetőséget 
teremtett a nemzetiségi nyelven való ügyintézésre is, ezt azon-
ban nem tette kötelezővé, ráadásul a törvény nemzetiségeknek 
kedvező rendelkezéseit sokszor amúgy sem tartották be.14 A 
magyar nyelv kötelező tanítását ezután törvények sora próbál-
ta meg elérni (1879, 1883, 1891), köztük a leghírhedtebb lex 
Apponyival (1907), ezen rendelkezések hatékonysága azonban 
kérdésesnek mondható, különösen a románság esetében.15 

Ugyan a budapesti kormányok egyre hangsúlyosabban 
igyekeztek érvényt szerezni a magyar nyelv tanításának, az 
alkalmazott pedagógiai módszerek elégtelensége, a tanítói 
kar alulképzettsége, a sokszor egy tantermes iskolák hiányos 
felszereltsége és egyéb okok miatt az iskolarendszer nem 
tudott megfelelni ennek az elvárásnak. A nemzetiségi anya-
nyelvű diákok hiányos magyartudással kerültek ki az iskola-
rendszerből, amit aztán, különösen a nemzetiségi vidékeken, 
hamar el is felejtettek.16 Megemlítendő még, hogy az iskola-
kötelesek harmada-negyede a tankötelezettség ellenére sem 
járt iskolába, ez a nemzetiségi diákok esetében további gátja 
volt a magyar nyelv elsajátításának. 

A utolsó háború előtti népszámlálás (1910) tanúsága sze-
rint az ország lakosságának közel felét nemzetiségek alkot-
ták, akiknek mindössze az ötöde beszélt magyarul. Az erdé-
lyi románság körében ez az arány még ennél is alacsonyabb-
ra tehető, Fogaras vármegyében például a magyar nyelv 
ismerete a román lakosság körében a hat százalékot sem 
érte el; igaz, a Székelyföld szomszédságában lévő Brassó 
megyében viszont minden harmadik román tudott magya-
rul.17 A magyarosítás igazi motorjai a városok voltak, ahol a 
nem magyar anyanyelvűek többsége a világháború kitörésé-
ig elsajátította az államnyelvet: Kolozsváron, Nagyváradon 
és Aradon a román lakosság közel háromnegyede beszélte a 
hivatalos államnyelvet.18

A fentieket összefoglalva elmondható, hogy az első világ-
háború kitörésének pillanatában az akkori Magyarország 
nyelvileg erősen sokszínű ország képét mutatta, ahol az 
államigazgatás kevéssé volt felkészülve arra, hogy a rész-
ben gyanússá vált nemzetiségi lakosság levelezését, gyűlé-
seit és hétköznapi életét ellenőrizze. Igaz, a nemzetiségek 
átfogó megfigyelésére a háború első két évében aligha volt 
szükség, hisz azok vezetői nemhogy hűtlennek bizonyultak 
volna, hanem sokkal inkább versengtek egymással a magyar 
állam melletti kiállásban.19 A kormánnyal való együttmű-
ködésért és a háborús erőfeszítések támogatásáért cserébe a 
nemzetiségek számos szimbolikus, ámde nagy jelentőségű 
engedményben is részesültek. Ide sorolható a zászló és jel-
vényhasználat joga, a nemzetiségek nyelvein történő hitok-
tatás lehetővé tétele, és a nemzetiségek nyelveinek nagyobb 
fokú alkalmazása az elemi oktatásban.20

Nyelvi konfliktusok, megfigyelés, háború

Bár a világháború első felében béke honolt a nemzetisé-
gek vezetői és a kormány között, ennek ellenére az alsóbb 
fokú hatóságok, a csendőrség és a rendőrség, illetve pl. az 
erdélyi kormánybiztos a háború kitörése óta a nemzetisé-
gek elleni kemény fellépést szorgalmazták. Erre az 1912-
ben elfogadott, „a háború esetére szóló kivételes intézkedé-
sekről” szóló törvény adott lehetőséget, mely lehetővé tette 
a postai és távírói forgalom ellenőrzését, a sajtó fokozottabb 
cenzúrázását, a megbízhatatlan állami alkalmazottak fel-
függesztését és a gyűlések ellenőrzését.21 A nemzetiségek-

kel kapcsolatos mérsékletesség álláspontját Tisza István és 
a központi minisztériumok képviselték22; míg a szerb, hor-
vát és ruszin lakosság ellen keményvonalas politika érvé-
nyesült, addig a románokkal és a szlovákokkal a kiegyezés 
hangjait ütötte meg a kormány. Tisza érzékelte a magyarság 
kényes demográfiai helyzetét Délkelet-Közép Európában, 
és a Szerbiával való viszony kiéleződésének kezdetén nem 
is támogatta a háborút; igaz, mindez nem akadályozta meg 
abban, hogy miután a háború pártjára állt, a végsőkig támo-
gassa az országot szétziláló harcokat. Másrészt a minisz-
terelnök 1914 őszén a színfalak mögött tárgyalásokat foly-
tatott mind a román kormánnyal, mind a magyarországi 
román egyházak vezetőivel, mely megbeszélések Románia 
hadba lépését célozták a központi hatalmak oldalán, az erdé-
lyi románoknak tett engedmények ellenében.23 Ennek elle-
nére nem szűntek meg a helyi szintű magyar hatóságok és 
az erdélyi románok összetűzései, de ezeket a központi kor-
mányzat igyekezett tompítani.24 

A lakosság és a rendőri hatóságok összeütközésének 
kiváltó oka általában a katonai, gazdasági és egyéb állam-
ellenes cselekményekkel kapcsolatos aktivitás gyanúja volt. 
A hátországi hatóságok eljárásai gyakran tükrözték az 
egyes nemzetiségekkel kapcsolatos sztereotípiákat. Az erdé-
lyi románok ellen különösen tiltott tűzjelzések és katonai 
szolgálat elől való, valóban tömeges méreteket öltő szökés 
miatt indultak eljárások, míg a zsidó lakosságot árdrágítás 
és csempészet miatt vonták eljárás alá, gyakran alaptalanul. 
Trencsén vármegye kormánybiztosa a „tót lakosság” hiszé-
kenysége és befolyásolhatósága miatt kérte az Amerikából 
érkező küldemények fokozottabb ellenőrzését.25 Míg a konf-
liktusok egy része nyilvános tereken: kocsmában, utcán vagy 
erdőben (a tűzjelek esetén) folyt le, az esetek túlnyomó több-
sége levél-, csomag- és táviratcenzúra eredménye volt, vagy 
pedig a névtelen vagy szignált lakossági feljelentéseké.

A belügyminisztériumhoz felterjesztett iratok tanúsá-
ga szerint a csomagokat, leveleket és egyéb küldeménye-
ket szúrópróbaszerűen ellenőrizték a vám-, posta- és rend-
őrségi szervek, melyek különösen a nem magyarul írt, vagy 
külföldről érkező küldeményeket terjesztették fel a minisz-
ternek.26 Bár a magyar törvényhozás alaposan felkészült 
egy elkövetkezendő háborúra, mindez nem volt elmondha-
tó a közigazgatásról és a gazdaságról.27 A kereskedelem-
ügyi miniszter már 1915 áprilisában megírta a belügyminisz-
ternek, hogy nem tudnak minden küldeményt átnézni, csak 
azokat, melyek külsőre is gyanúsnak tűnnek, ami értelem-
szerűen irányította a cenzorok tekintetét a külföldről érkező, 
vagy ismeretlen nyelven írt küldemények felé.28 Többnyire a 
budapesti Keleti pályaudvar mellett működő „katonai levél-
ellenőrző bizottság”-hoz küldték fel a gyanús küldeménye-
ket, ami tovább lassította az ügyintézést.29

1. Gyanús képek

A Magyarországra küldött idegen nyelvű propaganda-
képeslapokat és képes újságokat transzparens, mindenki szá-
mára nyelvismeret nélkül is befogadható anyagoknak tekin-
tették a hatóságok, annak ellenére, hogy ők maguk sem 
értették pontosan ezek tartalmát. Alig két hónappal a hábo-
rú kirobbanása után Trbojevic György fiumei lakos csoma-
got kapott egy közép-olaszországi lapterjesztő vállalattól. 
A küldeményre karácsonyi képes levelezőlap megnevezés 
került, amikor azonban a határrendőrség alkalmazottja fel-
bontotta a csomagot, annak alján, saját elmondása szerint, 
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„az osztrák–magyar monarchia területi épsége ellen irányuló 
szózatot reprodukáló képes levelezőlap”-ot talált, mégpedig 
húszat.30 Az egyiken Verdi Traviátájának szerelmespárjaként, 
Violetta és Alfredo képében jelenik meg Ferenc József és II. 
Vilmos. Egy másik lapon Otelló mór egyenruhájában látható 
a német császár. Egy harmadik, elkobozott lapon a két császár 
az Olaszországot jelképező lány kérőjeként jelennek meg (Van 
szíved itt hagyni bennünket, barna kislány? Van szíved?). Egy 
további képeslapon pedig Ferenc József és egy orosz kato-
na párbeszéde elevenedik meg a keleti fronton (Hohó, mene-
külsz? – Ugyan! Csak berakom ezt a dögöt a múzeumba).31

Az eljáró határrendőrségi tanácsosnak néhány hónappal 
korábban már meggyűlt a baja Trbojeviccel, akinél egy ház-
kutatás során hasonló, felforgatónak ítélt képeslapokat kobo-
zott el. Ekkor a trafikos megúszta egy heti fogházzal és egy 
kisebb pénzbüntetéssel.32 Bár a határrendőrségi tanácsos 
nem részletezte, hogy mire buzdítanak az olasz képeslapok, 
kikhez jutottak el, és milyen káros hatást fejtettek ki hasonló 
levelezőlapok a Monarchia egységére nézve, a Trbojevichez 
érkezett lapok hatását mégis olyan súlyosnak ítélte, hogy a 
trafikos internálását kérte. 

A kérelem súlyosságában feltehetően a korábbi eljárás, 
illetve a magyar rendőrség és a trafikos háború előtti konflik-
tusai motiválták. Trbojevic könyvkereskedésére 1914 előtt is 
felfigyelt a városi rendőrség, mint a „szerb érzelmű lakos-
ság” és látogatók találkozóhelyére. A háborút Szerbiával, és 
a szerb nemzetiségű lakosokkal kapcsolatos keményvonalas 
politikát a rendőrség láthatóan arra használta fel, hogy vég-
leg megpróbálja kiiktatni a trafikost a város életéből. A taná-
csos beadványában igyekezett felnagyítani Trbojevic szere-
pét, aki tehetős nemzetiségi izgatóként jelent meg. A taná-
csos kiemelte, hogy a fiumei kisárus képes lesz „magát 
fenntartani” internálása alatt, és, hogy eltávolítása a város-
ból „állami érdekből kívánatos”; Trbojevic konkrét felfor-
gató tevékenységére azonban nem tartalmazott részleteket a 
beadvány. Csakúgy, mint az erdélyi románok tetteinek elbí-
rálása során, a belügyminisztérium Trbojevic esetében is 
maga kívánta meghatározni, mi is az állam érdeke, és nem 
engedte át a döntéshozatalt a buzgó fiumei tanácsosnak. Más 
esetekhez hasonlóan, itt is enyhe ítélet született, Trbojevic-et 

mindössze trafikosigazolványától fosztotta meg a belügymi-
niszter, ami az internáláshoz képest kedvezőnek mondható, 
még akkor is, ha a volt trafikos megélhetése veszélybe kerül-
hetett a végzés következtében.

Csakúgy, mint az állítólag tűzjeleket leadó román pászto-
rok esetében, a fiumei trafikos elleni eljárásban sem a nyel-
viség, vagy az írott kommunikáció volt a főszereplő; a vizs-
gálódás középpontjában a vizuális üzenet veszélyessége 
állt, és az átadott üzenetek többértelműsége háttérbe szorult. 
Kérdéses ugyanis, hogy mennyire volt a tűzjelezésnek egysé-
ges kódja, és ezt egy írástudatlan pásztor vajon birtokolta-e, 
illetve, hogy milyen államellenes hatást fejthettek ki olasz 
nyelvű lapok Trbojevic délszláv közönségének soraiban? 
Bár az üzenetek többértelműek lehettek, a hatóságok, úgy 
tűnik, az elkövetőkhöz kapcsolható etnikai sémákon keresz-
tül próbálták értelmezni a szerepüket. Ebben az értelmezési 
rendszerben viszont minden egyértelműen a helyére került. 
A román támadás idején a havasokban meghúzódó erdélyi 
románok egyből kollaboránsokként jelentek meg, csakúgy, 
mint a Szerbiával való háború idején kisstílű üzérkedést foly-
tató magyarországi szerb trafikos.

2. Titkos írásjelek

Számos esetben a nemzetiségekkel és a zsidósággal kap-
csolatos előítéletek egyértelműen kifejezésre jutottak a ható-
ságok egymással való üzenetváltásában is. A máramarosszi-
geti határszéli rendőrkapitány szerint például minden zsidó 
gyanúsnak minősíthető, mivel „vagy bűnügyi idézések félel-
métől szöknek, vagy katonai szolgálat alóli kivonás, vagy 
élelmi uzsora-ügyben, s éppen ezért jár el a vezetésem alatt 
álló határkapitányság (...) talán túlhajtott, de indokolt lelkiis-
meretességgel”.33 Az első világháború alatt növekvő antisze-
mitizmust jól dokumentálta az elmúlt évek történeti irodal-
ma.34 Ami az első világháború és a többnyelvűség kapcsán 
a zsidóság és a hatóságok viszonyrendszere szempontjából is 
releváns, az a jiddisül írt kommunikáció megfigyelése. Ebben 
az esetben már írott forrásokkal van dolgunk, igaz, a magyar 
hatóságok, mint az alábbi esetből is látható, nyelvismeret hiá-
nyában nem tudták teljes körűen értelmezni azokat. 
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Rósenthál Józsefné érmihályfalvi lakos 1917 tavaszán héber 
betűkkel írt levelezőlapot kapott a fronton szolgáló férjétől. 
Ekkor már érvényben volt a belügyminiszternek „titkos írás-
jelekkel írt levelezőlapok tárgyában” kiadott rendelete, ame-
lyet korántsem egyértelmű módon a héber betűkkel írt külde-
mények elleni eljáráshoz is felhasználtak. A rendelet alapján 
a járási főszolgabíró azonnal beidézte az asszonyt.35A kihall-
gatáson a helyi bíró és jegyző voltak jelen, akik azt tudakol-
ták a gyanússá vált címzettől, hogy mi is állt férje levelében.36 
Rósenthálné ekkor szabatosan előadta, hogy férje azt írja, hogy 
egy Szarajevóból Albániába tartó vonaton ír éppen, egy „mar-
hakupéból”, és reméli, hogy húsvétra pászkát is fog kapni. Bár 
a tizenöt-soros írás feltehetően több információt is tartalmazha-
tott, a kihallgatást végző tisztviselők megelégedtek Rósenthálné 
összefoglalójával, igaz, felterjesztették a levelet a belügymi-
niszternek, azonban fordítást egyik hatóság sem rendelt el, 
nyelvtudás és hatékony fordítói hálózat hiányában.37 

Hasonló meghallgatás játszódott le Nyírbogáton is alig 
egy hónappal később, amikor Rósenthál újabb levelét minő-
sítették gyanúsnak a hatóságok.38 A címzett ezúttal a kato-
na veje, Steiner Izidor volt, akit a jegyző és a főszolgabí-
ró hallgattak ki. Steiner szabatosan összefoglalta a rokoná-
tól kapott levelet, melyben a sorkatona többek között arról 
panaszkodott, hogy nem volt mit ennie szombaton; további 
eljárás ebben az esetben sem indult. Egy másik, héber nyelvű 
levelezőlap értelmezéséhez a helyi rabbit hívták segítségül 
a hatóságok, ellenőrző fordítás azonban ekkor sem készült. 

A fenti esetek egyrészt arról tanúskodtak, hogy a helyi 
hatóságoknak nem voltak bizalmi embereik, vagy hivatásos 
besúgóik és fordítóik a nem magyar nyelvet használó lakos-
ság körében, így kénytelenek voltak magukat a gyanúsítot-
takat segítségül hívni ez eljárásokhoz; igaz, a héber betűk-
kel írt levelezés megértése kevéssé volt elvárható a hivatal-
nokrétegtől. A tisztviselők nyelvtudásának hiánya, ami fel-
tehetően a beidézett lakosok előtt sem volt ismeretlen, szá-
mos lehetőséget biztosított a szelektív értelmezésre, és a nem 
magyar nyelvet használó, ebben az esetben zsidó lakosság-
nak széles teret hagyott az esetleges büntetés alól való kibú-
jásra. A magyar államszervezet tisztviselőinek nyelvtudásbé-
li hiánya akkor mutatkozott meg igazán, amikor a beidézet-
tek megtagadták az együttműködést. Klein Zsigmondné püs-
pökladányi lakos például azt állította, hogy nem érti a front-
szolgálaton lévő férjének címzett levél felét, mert az nem jid-
dis, hanem héber nyelven íródott; Kleinné javasolta, fordul-
janak egy rabbihoz fordításért. A hatóságok azonban nem ren-
deltek el további fordításokat, és irattározták az ügyet.39

3. Az ellenség nyelve

Voltak pillanatok a háború során, amikor nem lehetett 
ilyen könnyedén átsiklani a nyelvtudás hiánya felett. A har-
madik esettípusban a nyelvismeretnek különösen fontos sze-
repe lesz. Pénz és vagyon múltak azon, hogy tudta-e képvisel-
ni a magyar kormány külföldön élő, vagy ott beruházó állam-
polgárainak érdekeit a háború során, mindehhez viszont egy 
nyelvileg felkészült hivatalnokréteg kellett (volna). A hely-
zet Romániában sem volt másként: amikor kitört a hábo-
rú az Osztrák–Magyar Monarchia és Románia között, több 
mint tízezer magyar, főleg erdélyi kivándorló és vendégmun-
kás élt a balkáni királyságban. Vagyonukat a legtöbb eset-
ben elkobozták a román hatóságok, és számos magyart inter-
náltak is. A hadiszerencse fordultával a német és osztrák–
magyar csapatok 1916 karácsonyára elfoglalták Románia 

jelentős részét, itt német vezetés alatt katonai kormányzat 
(Militärverwaltung) rendezkedett be, ami teljhatalmat gya-
korolt a megszállt országrész felett.40 Ez a hatóság elrendelte 
ugyan a magyarok és más szövetséges államok alattvalóinak 
kártalanítását, de a magyar miniszterelnöknek írt beadvány 
szerint ez vontatottan haladt. „E bizottság kizárólag német 
szervezetű, osztrák vagy magyar képviselet nélkül. Nincs 
szakszerű elbírálás, csak felületes, ahol a magyarokat alig 
hallgatják meg, s ha mégis hallgatják, nem veszik fel a tény-
állást hűen, mert rendes megbízható tolmács nincs, és emiatt 
igen értékes megrövidítéseket szenvedtünk.”41 Az egyik káro-
sult magyar még egyértelműbben fogalmazott, kérvényében a 
kiszolgáltatottság érzése vegyült a nemi szerepekkel kapcso-
latos sztereotípiákkal és tévhitekkel: „Kérjük Excellenciádat, 
méltóztassék oda hatni, hogy a jegyzőkönyvek felvételénél 
egy-egy magyarul is tökéletesen beszélő férfi hivatalnok tölt-
se be a tolmács szerepét, mert a mi magyarul kigondolt szán-
dékunkat oláhul kell előadnunk egy német hölgy közvetítésé-
vel a kihallgató kapitánynak. Ezek a tolmácsoló hölgyek rop-
pant felületességgel, vagy sovány észbeli képességükre való 
tekintettel, tökéletlenül, sőt még rosszindulatúan is eszköz-
lik a fordításokat. Ez nemcsak sérelmes miránk nézve, hogy 
a megutált oláhok nyelvét kelljen használnunk, de határozot-
tan káros is, mert sokan közülünk nem bírják az oláh nyelvet 
kellő tökéllyel, és a hiányaikat még gyarlóbban tolmácsolja 
a fölületes német nő. Ily fontos helyre meghitelt, fölesketett, 
komoly lelkiismeretes tolmácsot kérünk!”42 

A kormány, bár tolmácsokat nem küldött ki, a bécsi 
hadügyminiszter kérésére hónapokkal később elhatározta, 
hogy bírókat nevez ki a katonai kormányzathoz a romániai 
magyarok érdekeinek képviseletére. A problémák azonban 
csak ekkor kezdődtek. A hivatalhoz olyan tapasztalt bírákra 
volt szükség, akik a német és a román nyelvet egyaránt jól 
ismerték. Bár a korabeli Magyarország második legnagyobb 
nyelvi csoportját a román anyanyelvűek alkották (16,14%), 
mégis gondot okozott három olyan bírót találni, akik maga-
biztosan ismerték a közel hárommillió román anyanyelvét. 
A miniszter első körben Bozóky Mátyás aradi, Wanie Rezső 
szegedi, illetve Seemayer Béla verseczi bírót jelölte a poszt-
ra, és ez ügyben levelet is intézett a bírák feletteseihez.

Hamar kiderült azonban, hogy a minisztérium szerint 
románul tudó bírók nyelvtudásához kétségek fértek. A hábo-
rús kiküldetéssel jutalmazottak, valamint az őket nélkülözni 
kénytelen ítélőtáblai elnökök ugyanakkor nem örültek a nem 
várt megtiszteltetésnek. Seemayer főnöke postafordultával 
válaszolt, és megírta, hogy a kiszemelt bíró épp Karlsbadba 
utazott gyógykezelésre, ahonnan nem kíván a közeljövőben 
visszatérni. „[F]ogyatékos román nyelvismeretére tekintet-
tel” nem is tartja valószínűnek, hogy Seemayer elvállalná a 
romániai munkát. Wanie szegedi törvényszéki bíró elvállal-
ta a kiküldetést, de feltételeket támasztott: kijelentette, hogy 
csak nagyobb bírósághoz, központi helyre hajlandó menni. 
Bozóky egyből visszautasította a felkérést, hiányos nyelv-
tudására hivatkozva: „[A] román és a német nyelvet írásban 
és szóban nem teljesen bírom. Igaz ugyan, hogy eddig mint 
bíró, több, mint 14 éven át tolmács nélkül tárgyaltam, úgy 
német, mint román ajkú felekkel, azonban ott a perekben és 
egyéb ügyekben a kérdések hasonló tárgyra vonatkoztak, s 
kisebb nyelvtudással, vagy kevesebb szóismerettel is a fele-
ket megértettem és magamat megértetni tudtam.”43 

Tapasztalt bírók kiküldése tehát első körben sikertelennek 
bizonyult. Eközben önjelölt, kezdő bírák, román tudás nélkül 
is alkalmasnak érezték magukat a munkára; az egyik pályá-
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zó alacsony fizetésével indokolta az állás iránti érdeklődését, 
illetve azzal, hogy a megszállt Szerbiában már teljesített szol-
gálatot. Végül valóban a bírói hierarchia alsóbb fokáról töltöt-
ték be a három helyet, azonban egészen a háború végéig igény 
mutatkozott különböző, románul tudó bírósági alkalmazottak 
kiküldésére. A lassú hivatali ügyintézés miatt az utolsó romá-
niai kiküldetésre vonatkozó beadványra csak 1918. novem-
ber 10-én, a Monarchia felbomlása és Dél-Erdély román meg-
szállása közben érkezett meg a válasz az immáron a Károlyi-
kormány vezetése alatt álló budapesti minisztériumba. Bár a 
beadványt jegyző Szilágy megyei bírósági vezető lelkiismere-
tesen válaszolt azzal kapcsolatban, kit javasolna a megszállt 
Romániában végzendő munkára, a háború elvesztésére és 
Románia feladására reflektálva a levél végén mégis hozzátet-
te, hogy „az időközben megváltozott viszonyokra való tekin-
tettel ez a jelentés nyílván tárgytalanná vált”.44

*

A fenti esetek közös jellemzője, hogy a hatóságok ide-
gennyelv-tudása, illetve annak hiánya állt a konfliktusok 
középpontjában. Különösen a világháború alatt a nyel-
vi kommunikáción túl a vizuális üzenetátadás fontossága 
is előtérbe került. A tűzjelek, a felbujtó-jellegű képeslapok 
és a jiddis levelezés megfigyelése kapcsán is elmondható, 
hogy azok értelmezésénél a különböző etnikai sztereotípiák 
siettek a hatóságok segítségére, és ez meggátolta a jelek és 
üzenetek összetettebb értelmezését. A Romániába kiküldött 
bírók esete pedig arra jó példa, hogy nemcsak a hazai lakos-
ság ellenőrzéséhez, de a korban népszerű turáni mozgalom 
által hirdetett balkáni és közép-ázsiai terjeszkedéshez sem 
rendelkezett megfelelő szakemberekkel és nyelvismerettel a 
magyar közigazgatás.45 

A példákból a magyar hivatali szervezet kevéssé haté-
konynak mondható ügyintézésére derül fény, és a magyar 
nyelven nem tudó lakosság és az egynyelvű hivatalnok 
sorozatos félreértéseire és konfliktusaira. Természetesen a 
felvázolt kép nem teljes, hisz tudható, hogy számos rend-
őrségi és bírósági tisztviselő beszélte a nemzetiségek nyel-
veit, kérdéses azonban, mint ahogy a Romániába kikül-
deni kívánt bírók esete is mutatja, hogy milyen szin-
tű nyelvtudással rendelkeztek a magukat többnyelvűnek 
mondó magyarországi lakosok. Feltehető, hogy sokan bír-
tak Bozóky aradi bíróhoz hasonlóan legalább részleges 
nyelvismerettel, azonban ez sokszor kimerülhetett az alap-
fokú kommunikációban, mely a háborús helyzetben sem a 
hatóságok, sem a nemzetiségi lakosság számára nem bizo-
nyult elegendőnek. A magyar nemzetiségi politika radikali-
zálódása a háború utolsó két évében, ill etve a számos konf-
liktus a háború során a nemzetiségi lakosság és a magyar 
közigazgatás között ugyanakkor különösen az akkor még 
nem látható trianoni átrendeződés következtében tűnik tra-
gikusnak. A számos, szerencsétlen és kölcsönös nyelvi és 
etnikai félreértésekre épülő találkozás a háború során a 
nemzetiségi lakosság és a magyar hivatalnokréteg között 
kevés nosztalgiára adott alkalmat 1918 után, egyben jog-
alapot is szolgáltatott sokak meghurcolásához, aminek cél-
pontjai immár a magyar kisebbségek voltak.
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