
A csernovai tragédia magyar sajtója 

 143 

TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK XX. Debrecen, 2012. 
A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa 

 
Nagy Vilmos Márton 
 

A csernovai tragédia magyar sajtója 
 
 
Szűk hét esztendővel az első világháború kitörése előtt, 1907. október 27-én a 
dualizmus kori Magyarország nemzetiségi politikája végleg zsákutcába került. 
Több mint egy évszázad távlatából a magyar nemzet kollektív emlékezetében 
már nincs helye a Csernován történteknek, pedig a tragédia körülményeinek 
felidézése és megértése Trianon okaihoz, illetve a mai szlovák identitásépítés 
bizonyos momentumaihoz egyaránt magyarázatul szolgálhatnának. 

A tragédia fontosabb eseményei Szarka Lászlónak a Szlovák nemzeti fejlődés 
– magyar nemzetiségi politika (1867–1918) címmel írt monográfiájából1, 
Tilkovszky Lorántnak a Nemzetiségi politika Magyarországon a 20. században 
című munkájából2 és Kemény G. Gábor forrásgyűjteményéből3 jól nyomon kö-
vethetők. (Olyan monográfia, mely kizárólag ezzel a témával foglalkozna, eddig 
csak szlovákul jelent meg.4) Tanulmányomban – épp az előbb elmondottak okán 
– elsősorban nem a tragédia rekonstruálására törekszem, hanem a korabeli ma-
gyar sajtó reakcióinak felidézésére és értelmezésére. Célom annak bemutatása, 
hogy a magyar közvéleményt formáló, jelentősebb országos napilapok miként 
tematizálták a tragédiáról folyó közbeszédet, s hogy nem maga a tragédia, ha-
nem elsősorban a róla folyó diskurzus minősége nehezítette a nemzetiségi törés-
vonalak érdemi kezelését. 

                                                           
1 SZARKA László: Szlovák nemzeti fejlődés – magyar nemzetiségi politika. 1867–1918. Kalligram 
Könyvkiadó, Pozsony, 1995. 166–171. (Mercurius Könyvek) 
2TILKOVSZKY  Loránt: Nemzetiségi politika Magyarországon a 20. században. Csokonai Kiadó, 
Debrecen, 1998. 20–21. (Történelmi Kézikönyvtár) 
3 Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában. V. Szerk. KE-

MÉNY G. Gábor. Tankönyvkiadó, Budapest, 1971. 100–136. 
4 HOLEC, Roman: Tragédia v Černovej a slovenská spoločnosť. Matica slovenská, Bratislava, 
1997. 
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„Templomszentelés vérfürdővel”5 
 
Csernova (szlovákul Černová) a mai Szlovákia területén, az egykori Liptó vár-
megyében fekvő és közigazgatásilag Rózsahegy (Ružomberok) városához tarto-
zó, színtiszta szlovák lakosságú és katolikus vallású település volt a Monarchia 
Magyarországán. Az események „főszereplőjének” a szülőfalujába, Csernovára 
1905-ben rózsahegyi plébánosként visszakerülő Andrej Hlinka tekinthető. 
Hlinka a szlovák történelem megkerülhetetlen alakja.6 Sokat vitatott személyéről 
itt talán elegendő annyit megjegyezni, hogy az euró bevezetése előtti szlovák 
korona ezres címletét az ő arcképe díszítette, ami szemléletesen érzékeltetheti a 
szlovák nemzeti emlékezetben betöltött szerepét.  

A negyvenes éveinek elején járó pap nagy lelkesedéssel kezdett hozzá a 
csernovai katolikusok lelki életének gondozásához, s közben hasonló lendülettel 
végezte hívei körében a szlovák identitástudat megerősítését is. Kezdeményezé-
sére a falubeliek elhatározták, hogy önerőből új templomot építenek az addigi 
kis kápolna helyett. Az 1906-os országgyűlési választások azonban felborították 
az eredeti forgatókönyvet. Egy szlovák nemzetiségű jelölt, Vavro Šrobár melletti 
korteskedése miatt Hlinkát a Rózsahegyi Törvényszék – ekkor még csak első 
fokon – a magyarság elleni izgatás vádjában bűnösnek találta, Párvy Sándor 
szepesi püspök pedig felfüggesztette a papi szolgálatból. Így az időközben elké-
szült templom felszentelését Hlinka már nem végezhette el, a helyi lakosok vi-
szont nélküle, más pap vezetésével erre nem mutattak hajlandóságot. Az ünnepi 
alkalmon egyszerű hívőként részt vehetett volna Hlinka, mert abban sem a püs-
pöki felfüggesztés, sem az elsőfokú ítélet nem korlátozta. A plébános azonban 
időközben Morvaországba utazott, hogy ott támogatókat szerezzen a szlovákság 
általa képviselt ügyeinek. Hogy távolmaradásával inkább szítani vagy csillapíta-
ni igyekezett az indulatokat, azt objektíven nehéz megítélni.  

Hozzá hasonlóan Párvy Sándor szempontjait sem könnyű egyértelműen azo-
nosítani. Tény viszont, hogy a püspök a csernovaiak akarata ellenére a templom-
szentelés mellett foglalt állást, s többszöri változtatás után végül 1907. október 
27-ére ki is tűzte annak időpontját. Döntésében az sem ingatta meg, hogy már 

                                                           
5 Templomszentelés vérfürdővel. Kis Újság XXI. (1907. október 30.) 257. sz. 1. 
6 Szerepet vállalt a dualizmus kori Szlovák Néppárt megalapításában és 1918-as újjászervezésé-
ben, később pedig elnökévé vált a Csehszlovák Köztársaságban már „Hlinka Szlovák Néppártja” 
néven működő szervezetnek. A prágai parlamentben a szlovák autonómia híveként és a cseh köz-
pontosítási törekvések kritikusaként tartották számon. Pártjának félkatonai szervezete, a Hlinka-
gárda is róla kapta elnevezését. 1938-as halála után Jozef Tiso vette át szerepét a párt és annak 
frakciója élén. Katolikus múltja, nacionalista és antikommunista nézetei miatt a második világhá-
ború utáni Csehszlovákiában a felejtésre ítélt személyek közé tartozott.  
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26-án, szombaton csendőrök kirendelésére volt szükség a falu nyugalmának 
biztosítására.  

Másnap reggel, mikor a szenteléssel megbízott Martin Pazúrik esperest, a he-
lyettes plébánost, Jozef Fischert és az alszolgabírót, Pereszlényi Zoltánt szállító 
lovaskocsik megérkeztek a falu határába, elszabadultak az indulatok. A dulako-
dás során a csendőrök közül heten a fegyverüket is használták, összesen huszon-
négy lövést leadva velük. Az események tragikus következményeként tizenöt 
helyi lakos életét vesztette, ötvennégy személyt pedig később vád alá helyeztek, 
s negyvenet el is ítéltek az 1908-as perben.7 Mindeközben a csendőrök fegyver-
használatát jogosnak találták a tragédia utáni vizsgálatban. 

Szarka László szerint „a felelősség elsősorban a rózsahegyi főszolgabírói hi-
vatalt és Pazúrik esperest terhelte”, akik értesülve és tapasztalva a csernovaiak 
zaklatottságát, a szentelés elhalasztását is kezdeményezhették volna. „A másik 
oldalon felelősség terhelte Hlinkát is, hiszen a templomszentelés dolgában végig 
kétértelmű magatartást tanúsított, s nem igyekezett szülőfalujában rokonai és 
hívei révén nyugalmat teremteni.”8 

A történteket jelentős nemzetközi fölháborodás követte: a bécsi Reichsrat 
cseh képviselőcsoportjától, az amerikai szlovák diaszpórán és az irodalmi No-
bel-díjas norvég Bjørnstjerne Bjørnsonon keresztül, egészen Robert Seton-
Watsonig és Lev Tolsztojig sorakoztak a döbbenet megnyilvánulásai. A nemzet-
közi hangok a tragédiában jobbára igazolva látták a magyar nemzetiségi politikát 
ért korábbi kritikáik jogosságát. A helyzetet csak súlyosbította, hogy a vérfürdő-
re egy etnikailag egyébként is feszült helyzetben került sor. Az 1907. évi XLIX. 
törvénycikk, mely a vasúti szolgálati rendtartást szabályozta, a horvátok számára 
volt elfogadhatatlan, mert a vasút minden alkalmazottjától megkövetelte a ma-
gyar nyelv ismeretét. A Lex Apponyi pedig valamennyi nemzetiség érdekeit sér-
tette, ugyanis a nemzetiségi iskoláktól is elvárta, hogy „a nem magyar anyanyel-
vű gyermek a negyedik évfolyam bevégeztével gondolatait magyarul élőszóval és 
írásban érthetően ki tudja fejezni.”9 

Azonban a csernovai tragédiának önmagában, eltekintve a körülményektől, 
nem volt etnikai színezete. Zavarba ejtő tény az eseményeket pusztán a nemzeti-
ségeket ért elnyomás tipikus eseteként értékelők számára, hogy a csendőrök 
többsége és vezetőjük, Ján Ladický járásőrmester szlovák nemzetiségű volt, 
csakúgy, mint a felszenteléssel megbízott esperes. Csernova az előzmények mi-
att vált, válhatott nemzetiségi konfliktussá. Hlinka politikai szerepvállalása, a 
bíróság ítélete, a Magyarországot ért korábbi külföldi bírálatok, az amerikai 
                                                           
7 Vö. SZARKA L.: Szlovák nemzeti fejlődés i. m. 169. 
8 Uo. 
9 1907. évi 27. törvénycikk, 19. § 
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szlovákság lobbija és az 1907. évi vitatott törvények együtt eredményezték, 
hogy a szolgálatot teljesítő egyenruhások és a kiérkező papok a Hlinkát ellehe-
tetlenítő magyar államot és egyházi vezetést testesítették meg a tüntető 
csernovaiak szemében. Az előzmények gerjesztették a tragédiát, s az előzmé-
nyek kódolták annak értelmezését, magyarázatát, visszhangját is a korabeli saj-
tóban. 
 

„Tótok véres zendülése”10 avagy „Mészárlás Rózsahegyen”11 
 
A korszak sajtótörténetének kiváló ismerője, Buzinkay Géza nyomán12 tizenhat 
országos jelentőségű, magyar nyelven megjelenő napilapot vettem alapul, me-
lyek közül hetet választottam az elemzés tárgyául. A szelekciót az egyes lapok 
történeti jelentősége (Pesti Hírlap, Pesti Napló, Népszava), példányszáma (Kis 
Újság, Friss Újság), sajátos hangvétele (Budapesti Hírlap, Budapesti Napló) és 
persze fellelhetősége is befolyásolta. Időbeli korlátnak a tragédiát követő első 
hetet tekintettem, amit mennyiségi és minőségi szempontok is indokoltak.  
 
 
 

Pesti 
Hírlap 

Budapesti 
Hírlap 

Kis 
Újság 

Pesti 
Napló 

Friss 
Újság 

Budapesti 
Napló 

Népszava 

Példányszám 
1906/ezer 13   

54  54  170–
180  

32  170–
180  

22  60  

Vezércikk  
 

1  2  1  2  1  1  2  

Tudósítás  
 

4  3  3  3  3  3  3  

Egyéb 
 

0  0  0  0  0  1  0  

Összesen  
 

5  5  4  5  4  5  5  

1. táblázat14 

                                                           
10 Tótok véres zendülése. Pesti Napló 58. (1907. október 29.) 256. sz. 6. 
11 Mészárlás Rózsahegyen. Népszava 35. (1907. október 29.) 256. sz. 7. 
12 BUZINKAY  Géza: A tömegsajtó felemelkedése, 1890–1918. In: KÓKAY  Gy.– BUZINKAY  G.: A 
magyar sajtó története I. A kezdetektől a fordulat évéig. Ráció Kiadó, Budapest, 2005. 152–189. 
13 Uo. 153. 
14 Vö. Pesti Hírlap 39. (1907. október 29–november 1.) 256–259. sz., Budapesti Hírlap 27. (1907. 
október 29–31.) 256–258. sz., Kis Újság 21. (1907. október 29–31.) 256–258. sz., Pesti Napló 58. 
(1907. október 29–november 3.) 256–261. sz., Friss Újság 12. (1907. október 29–november 1.) 
256–259. sz., Budapesti Napló 12. (1907. október 29–november 3.) 256–261. sz., Népszava 35. 
(1907. október 29–31.) 256–258. sz. 
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Mint ahogy az első táblázatban is látható, a korabeli újságolvasó hozzávető-
legesen hasonló terjedelemben, négy–öt írás erejéig olvashatott a Csernován 
történtekről, bármelyik sajtótermék került is kezébe. Legfeljebb a két könnye-
debb, bulvárosabb jellegű lap, a Kis Újság és a Friss Újság említhető meg kivé-
telként, egyrészt az eggyel kevesebb Csernovát érintő cikkük, másrészt az álta-
lánosan is jellemző rövidebb, tömörebb tájékoztatási stílusuk miatt. Ezek az 
írások alapvetően helyszíni vagy parlamenti tudósítások, illetve az adott lap vé-
leményét tükröző vezércikkek voltak. Egyedül a Budapesti Napló közölt ettől 
eltérő műfajú írást, egy Bjørnstjerne Bjørnsonnal készült fiktív interjút. 

Tartalmi szempontból az újságok két csoportba sorolhatók. Az általuk fesze-
getett legfontosabb kérdés, a felelősség megállapítása szempontjából a lapok 
közül négy (Pesti Hírlap, Budapesti Hírlap, Kis Újság, Pesti Napló) a 
csernovaiakat, a szlovák „izgatókat” és Hlinkát, míg a másik három (Friss Újság, 
Budapesti Napló, Népszava) az állami hatóságok és az egyházi vezetés szűklátó-
körűségét hibáztatta. Előbbiek a „Tótok véres zendülése”, utóbbiak a „Mészárlás 
Rózsahegyen” cím mögé sorakoztathatók fel.  Annak érdekében, hogy ezt az 
első olvasatra is meglévő markáns különbséget érzékeltetni lehessen, olyan tör-
téneteket kerestem és gyűjtöttem össze a cikkekből, melyek vagy kreáltak, vagy 
szóbeszéden alapuló részigazságokat tartalmaznak, esetleg alapvetően igazak, de 
a szövegkörnyezetükkel együtt inkább az adott napilap álláspontjának megerősí-
téséül szolgáltak. 

A második táblázat mutatja azokat a történeteket, melyek a helyiek és Hlinka 
felelősségét hangsúlyozták. Látható, hogy a fent említett négy újság esetében 
ezek a történetek háromszor, négyszer gyakrabban jelentek meg, mint a konku-
renseknél. A Pesti Hírlap írásaiban 11, a Kis újság hasábjain 9, a Budapesti Hír-
lap és a Pesti Napló cikkeiben pedig 12-12 esetben fordultak elő ilyen jellegű 
történetek, míg az ellenkező oldalon ez a szám csak 2, 4 és 3. 
 
 PH BH KÚ  PN FÚ BN N 
Tájékozódás/tájékoztatás  1  1  1  3     

„Józan tótok”/„hazafias kato-
likus hívek”  

1  2  1  1     

Hlinka álruhában/„sok vér 
fog folyni”  

3  1  2  1     

Figyelmeztető lövések  1  1  1   1  1   

Revolver 1  2   1     
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Uhrina  1  2  1  1  1  1   

„Kutya magyar!”    1     

Templomfosztás/”női ruhás 
férfiak” 

1  1  1  2     

Lázító plakátok/röplapok 2  2  2  2   2  3  

Összesen  11  12  9  12  2  4  3  
2. táblázat15 

 
Ha egy kortárs olvasó ezeket a napilapokat elolvasta, akkor nagyjából a kö-

vetkező kép rajzolódhatott ki benne. Hlinka a tragédiát megelőzően a környéken 
tartózkodott, álruhában járta a vidéket, s feltüzelt híveinek jelezte, hogy ha ő úgy 
akarja, „sok vér fog folyni”. A csernovaiak – közöttük „női álruhás férfiak” – 
mindeközben kifosztották a templomot. A papok és csendőrök ezzel szemben 
csak tájékozódni vagy tájékoztatni érkeztek október 27-én a faluba, ráadásul 
voltak a helyiek között „józan tótok” is – más néven „hazafias katolikus hívek” –
, akik a felszentelést korábban igenis helyeselték. A tragédiát végül az eredmé-
nyezhette, hogy a dulakodás során valaki a helyiek közül elsütött egy revolvert, s 
a csendőrök figyelmeztető lövései ellenére a tömeg nem hátrált, sőt egy Uhrina 
nevű legény szavaira elhitték, hogy az egyenruhások csak vaktöltényt használ-
nak. 

Mit mondhatunk utólagosan? Még ha igaz is, hogy voltak felszentelés-párti 
csernovaiak, a falunak csak aránytalan kisebbségét jelentették, de az végképp 
hiteltelen, hogy a papoknak tizenöt csendőrre volt szükségük a tájékoztatáshoz 
és a helyiek hangulatának felméréséhez. Hasonló ferdítést mutatnak azok az 
írások is, melyek szerint Hlinka ezekben a napokban a környéken tartózkodva 
álruhában járta a vidéket. Korábban már említésre került, hogy Hlinkát ekkor 
még csak első fokon ítélték el, így álruha nélkül is nyugodtan élhette hétköznap-
jait, ráadásul a tragédiát megelőzően Morvaországba utazott. A neki tulajdonított 
kijelentés pedig ugyanúgy bizonyíték nélküli, mint a lapok azon feltételezése, 
hogy valaki a tömegből revolvert használt. A figyelmeztető lövéseket illetően 
ennél is egyértelműbb a helyzet, mert ilyenekre egyszerűen nem került sor. Szó-
ban, anyanyelvükön figyelmeztették ugyan a tömegben állókat, de már az első 
lövések is célzottak voltak.  

Az előbbieken túl a valóságtól történő elrugaszkodás sajátos versenyét a Pesti 
Napló nyerte volna meg, mert a forrásként használt sajtótermékek közül egyedül 
                                                           
15 Uo. 
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náluk került feljegyzésre a „Kutya magyar!” története. Eszerint az egyik áldozat 
dulakodás közben a vele szemben álló csendőrt szidalmazva belekapaszkodott 
annak szuronyába, majd miután a fegyver levágta ujjait, a csendőr pedig lelőtte, 
volt ereje felállni, hátsójára ütni, s kijelenteni: „Kutya magyar! Ha már a mel-
lembe lőttél, akkor lőj ide is!” 16 

Voltak ugyanakkor olyan történetek is, melyek részigazságokat mindenképp 
tartalmaztak. A templomból tényleg elvitték a kegytárgyakat, de nem haszon-
szerzés céljából, hanem még a tragédia előtt, hogy megakadályozzák a felszente-
lést. (Az meg csak az újságírók rosszízű humorának lehetett a terméke, hogy az 
elkövetőket részben nőnek öltözött férfiakként írták le.) Minden jel szerint az 
sem puszta fikció, hogy a tömegben állók a csendőrök fegyvereiben csak vaktöl-
tényt feltételeztek, de hogy egy Uhrina nevű legény bátorította őket ebben, az 
már nehezen rekonstruálható. Tényként kezelendő viszont, hogy a tragédia után 
egyházi személyek és helyi elöljárók elleni röplapok árasztották el a környéket. 
A különbség abból fakad, hogy míg a Hlinkát és a csernovaiakat hibáztató la-
poknál a többi történettel együtt ez a hír megerősítésként hatott, addig a másik 
három lapnál ezen a tényen kívül a helyieket felelőssé tevő szóbeszédből alig 
jelent meg valami. 

Fiktív vagy féligazságokat tartalmazó történetek persze a hatóságok és az 
egyház felelősségét hangsúlyozó újságokban is megjelentek, hogy a szerkesztő-
ségek álláspontját ezzel is hitelesíteni igyekezzenek. Az ilyen jellegű írásoknál 
épp fordított sorrendet láthatunk, mint az előző csoportnál. A Friss Újság 10, a 
Budapesti Napló pedig 11 olyan fabuláról adott hírt, melyekben a magyar álla-
mot, a főszolgabírói hivatalt, a papokat vagy a püspököt teszik – kimondva vagy 
kimondatlanul – felelőssé a bennük leírtak. Az ellenvéleményt képviselő újsá-
goknál ez a szám 0 és 4 közötti. A Népszava látszólag kissé elüt a várt trendtől, 
mert mindössze 6 esetben adtak hitelt a számukra szimpatikus szóbeszédnek, de 
a második táblázat rájuk vonatkozó adatának ez mégiscsak a duplája, a később 
idézendő vezércikkük pedig minden kétséget kizáróan bizonyítja a kritikájuk 
irányát és tartalmát. 

                                                           
16 A csernovai vérontás. Pesti Napló 58. (1907. október 30.) 257. sz. 6. 
 



Nagy Vilmos Márton 

 150 

 
 PH BH KÚ  PN FÚ BN N 
„Előre, csak azért is előre!” 1   1 1 1 2 

„ Én majd gondoskodom, 
hogy izgatottságuk kissé 
lehűljön.”  

    1  1   

„A templomot csak azért is 
az én megbízottam fogja 
felavatni!”  

    1  1   

Sortűz  1  1   1  1  2  1  

Felszólítás nélkül      1  2  1  

Az alszolgabíró parancsára  1    1  2  2  1  

Egy házaspár/egy állapotos 
áldozat  

 2   1  2  1  1  

Megvesztegetett tanú     1  1   

Összesen 3  3  0  4  10  11  6  
3. táblázat17 

 
Ezeknek a történeteknek a legjellemzőbb csúsztatásai, hogy a csendőrök fel-

szólítás nélkül használták a fegyverüket, sortüzet adtak le, és mindezt az alszol-
gabíró parancsára tették. Mint azt már láthattuk, a csendőrök szóban figyelmez-
tették a tömeget, a fegyvereiket pedig Ladický járásőrmester parancsára használ-
ták és a lövések sem a hagyományos értelemben vett sortűzként dördültek el. 

Jellemző, de nem bizonyítható történetekként fordulnak elő a főszolgabíró-
nak, a püspöknek és a papoknak tulajdonított, rájuk nézve terhelő kijelentések is. 
Eszerint Pazúrik esperes és a vele érkezők az „El őre, csak azért is előre!”  fel-
szólítást adták ki a kocsisuknak, amikor a falu határához érve a tömeg elállta 
útjukat. Andaházy György kapcsán az „Én majd gondoskodom, hogy izgatottsá-
guk kissé lehűljön.”  szavakat közvetítette a sajtó egy része, miszerint a tragédiát 
megelőző nap a csernovaiak zaklatottságának hírére ilyen formában reagált a 

                                                           
17 Vö. Pesti Hírlap 29. (1907. október 29–november 1.) 256–259. sz., Budapesti Hírlap 27. (1907. 
október 29–31.) 256–258. sz., Kis Újság 21. (1907. október 29–31.) 256–258. sz., Pesti Napló 58. 
(1907. október 29–november 3.) 256–261. sz., Friss Újság 12. (1907. október 29–november 1.) 
256–259., Budapesti Napló 12. (1907. október 29–november 3.) 256–261. sz., Népszava 35. (1907. 
október 29–31.) 256–258. sz. 
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főszolgabíró. Párvy püspök pedig a feltételezések szerint a következőket találta 
mondani a Hlinkához ragaszkodó csernovaiak miatt: „A templomot csak azért is 
az én megbízottam fogja felavatni!” A kocsisnak talán tényleg odakiáltott valaki, 
de kicsi a valószínűsége, hogy a főszolgabírónak és a püspöknek tulajdonított 
mondatok egyáltalán elhangoztak (mint ahogy a hatóságok által megvesztegetett, 
Hlinkára valló tanúról szóló fabulának sincs hitelt érdemlő igazolása), amit csak 
erősít, hogy a Friss Újságon és a Budapesti Naplón kívül más nem is számolt be 
róluk, ugyanakkor teljességgel kizárni ezeknek a lehetőségét sem lehet. 

A csernovai történetek most tárgyalt második csokrában szintén fellelhetők 
hitelt érdemlő részletek is. Egy állapotos asszony és egy házaspár tragikus halá-
láról szóló beszámolók igaznak bizonyultak, s a vizsgált hét újság közül ötben 
lehetett olvasni róluk, tehát nem kizárólag a hatóságok és az egyháziak felelős-
ségét kiemelő lapokban. A különbség itt is abból fakad, hogy míg a Hlinkát és a 
csernovaiakat hibáztató napilapoknál ezek az esetek a csernovai tömeg esztelen-
ségét és fanatizmusát szemléltették, addig a másik oldalon a csendőri brutalitás 
bizonyítékaként szerepeltek. 
 

„Kik a gyilkosok?” 18 
 
A bűnösség kérdését a napilapok nemcsak a tudósításokban, hanem a vezércik-
kekben is a figyelem középpontjába állították. A címlapok írásaiból vett alábbi 
idézetek megerősítik az újságok között fennálló fő törésvonalat a felelősség 
megítélésének tekintetében, ugyanakkor a második csoporton belül (Friss Újság, 
Budapesti Napló, Népszava) a történtek magyarázatában, miértjében differenci-
áltabbak a nézőpontok, mint a másik négy lap esetében.   

Az első csoportba tartozó, nagy múltú Pesti Hírlapban két nappal a tragédia 
után a következő szerkesztőségi véleménnyel találkozhattak a hírlapolvasók: 
„Akik mindig csak magyar vidékeken jártak vagy akik Budapesten éltek, azoknak 
fogalmuk sincs a nemzetiségi veszedelemről. (…) A csernovai eset csak mutat-
vány a jövőből. Jó lesz okulni rajta. A lázítókat és a lázadókat fegyverrel le kell 
igázni. A kormány legyen végre erős. Mutassa meg a hatalmát. De ugyanakkor 
meg kell kezdeni a békés hódítás, a magyarosítás munkáját is.”19 

A nacionalista hangvételű Budapesti Hírlap újságírója október 31-én így 
folytatta: „Ez oly botrány, oly becstelenség, oly lelketlenség, amelyet eléggé 
megbélyegezni nem lehet. Oly foka a hűtelenségnek, amelyet megfelelő eszkö-
zökkel ki kell irtani.  Mélyen sajnáljuk a papja által mészárszékre hurcolt népet, 

                                                           
18 Kik a gyilkosok? Népszava 35. (1907. október 31.) 258. sz. 1. 
19 A titkos tűz. Pesti Hírlap 29. (1907. október 29.) 256. sz. 1–2. 
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de hálásak vagyunk Hlinka tisztelendő úrnak embertelenségéért, mert kényszeríti 
az országot arra, hogy végképp rendet csináljon – nem e nép, hanem az izgatók 
körül.” 20 

De a Kis Újság sem akart kérdőjeleket hagyni az előfizetőkben az álláspont-
ját illetően, miközben a korábban Magyarországot bíráló Bjørnstjerne Bjørnson 
megnyilvánulásait sem hagyhatta szó nélkül: „A csernovai eset a határ, amelyen 
túl a nemzetiségi izgatásokat tovább tűrni nem lehet (…) Az elvadult, nemzetisé-
gi fanatizmus olyan példája a csernovai, amely már komoly veszedelmet rejt 
magában az államra is. (…) Ez a vadállatias nép, mely belemarkol a csendőr-
szuronyba és beleszalad a gyilkos puskatűzbe, ez érett volna meg az általános 
választójogra? (…) Vajon az a féleszű, vén norvég író ezek után is azt állítja, 
hogy a magyar a barbár?”21  

A Pesti Napló pedig már kifejezetten nemzetközi környezetbe helyezte az 
eseményeket: „…kíváncsian várjuk, hogy (…) elég bátor és erős lesz-e a magyar 
kormány, hogy a magyar állami önállóság gondolatának megszégyenítésére 
irányuló reichsrathi merényletet ugyanolyan eréllyel verje vissza, mint amilyen 
buzgalommal Csernován dolgoztak a csendőrök a rend fenntartása körül. (…) 
Rendszeres, tervszerű aláaknázás folyik idebenn, aljas megrágalmazás odakinn. 
Már sehol egy barátunk, sehol egy rokonszenves szív, amely életünk vágyait és 
törekvéseit megértené.”22 

A valódi gyilkosok kiléte a fentiek fényében egyértelmű: az „izgatókat”, a 
„vadállatias népet” és természetesen Hlinkát terheli a felelősség. A megoldás 
pedig adott: „a lázítókat és a lázadókat fegyverrel le kell igázni”, „meg kell kez-
deni a békés hódítás, a magyarosítás munkáját”, a hűtlenséget „megfelelő eszkö-
zökkel ki kell irtani”, az általános választójog követelését végképp el kell felej-
teni, a nemzetközi támadásokat vissza kell verni. 

A fentiekkel szembeni leghatározottabb ellenvéleményt a baloldali Népszava 
képviselte: „Ma, midőn a kultúrvilág borzadva tekint felénk, a magyar képvise-
lőházban egy tót nemzetiségi képviselő meginterpellálta ebben az ügyben a bel-
ügyminisztert. A nemzeti huligánok és analfabéták alig engedték szóhoz jutni. 
(…) Az interpelláló képviselő mégis megkérdezte: Ki a gyilkos? (…) Mi azt állít-
juk – és velünk együtt az egész művelt világ azt fogja állítani –, hogy a csernovai 
nép gyilkosai azok, akik ebben az országban a ‘nemzeti uralom’ tetszetős jelsza-
va alatt sikeresen fenntartanak egy darab Ázsiát, egy darab középkort. (…) 
Csernován a nemzeti mezbe öltözött osztályuralom gyilkolt.” 23 

                                                           
20 Csernova a Házban. Budapesti Hírlap 27. (1907. október 31.) 258. sz. 1–2. 
21 Hlinka áldozatai. Kis Újság 21. (1907. október 30.) 257. sz. 2. 
22 Csernova. Pesti Napló 58. (1907. október 31.) 258. sz. 1–2. 
23 Kik a gyilkosok? Népszava 25. (1907. október 31.) 258. sz. 1. 
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A Népszava osztályharcos megnyilvánulásához képest a Friss Újság és a Bu-
dapesti Napló munkatársai sokkal életszerűbb és a probléma gyökeréhez köze-
lebb vivő álláspontot foglaltak el. Utóbbi lap szerkesztőségének tagjai egy sehol 
máshol nem jelentkező szempontból, a tulajdonjog védelmének elvéből és a 
jogállamiság kritériumaiból indultak ki, amikor vezércikkükben az alábbiakról 
írtak: „Az állampolgár akár tót, akár magyar, akár pánszláv, akár magyar ér-
zelmű, szabadon rendelkezik tulajdonával. Földjét akkor szántja, disznaját akkor 
öli, borocskáját akkor adja el, amikor akarja. Templomát is akkor szentelteti fel, 
amikor jól esik neki. Ha fel nem szentelteti, holott már felépült, bolondot teszen; 
de bolondságért a magyar törvények szerint nem jár halálbüntetés. (…) Kinek a 
fejére száll a kiontott polgárvér? Hlinkáékra, akik a csernovai népet fanatizál-
ták? Bizonyára rájuk is. De nem rájuk egyedül. A püspök, a megye, az állam is 
bűnösök, sőt ők a bűnösebbek. (…) Mert nem azt nézték, mit parancsol a jog, az 
igazság, az emberszeretet, hanem azt, hogy mit tekint az ostoba okvetlenkedés 
politikája ‘a magyar álláspont győzelmének’. Hát most győzött a ‘magyar állás-
pont’.” 24 

Hasonló árnyaltsággal fogalmazta meg véleményét a Friss Újság is, amikor a 
probléma forrását az állami közfeladatok ellátásának minőségében vélte megta-
lálni: „Hlinka, – ismételjük – gazember, de a csernovai szerencsétlenségben nem 
ő a bűnös. Vagy legalább nem ő egyedül. Bűnösök elsősorban azok, akik kiszol-
gáltatják védtelenül a szegény népet a Hlinkáknak, akik nem gondoskodnak isko-
láról, tanításról, felvilágosításról… De van még egy bűnös. Az a közigazgatás, 
amely a tekintélyét csak vérrel tudja megpecsételni, amely rendfenntartó köteles-
ségét nem a nép bizalmára, ragaszkodására, hanem a csendőrszurony halálosztó 
hatalmára alapítja.”25 

Három lap, három megközelítés. Az állam a hibás, mert elmaradott és osz-
tályalapon elnyomó, mert labilis jogállamként működik, mert a közoktatásra 
nem fektet kellő hangsúlyt. Valami viszont mindhárom lapban közös. Sehol sem 
szerepelt, hogy a magyar állam azért hibás, mert nem akarja megérteni a nemze-
tiségeit, mert „nincs füle a hallásra”, mert nem látja a meg nem értés igazi kö-
vetkezményeit.  
 

                                                           
24 A csernovai vérfürdő. Budapesti Napló 12. (1907. október 30.) 257. sz. 1. 
25 Vérrel szentelt templom. Friss Újság 12. (1907. október 29.) 256. sz. 1. 
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Zárszó 
 
Tanulmányomban a 20. század eleji országos jelentőségű magyar napilapokat 
vizsgáltam egy konkrét téma, a csernovai tragédia tükrében. A hét újság jól elha-
tárolhatóan két csoportra oszlott. A tudósításokban szereplő félig vagy félig sem 
igaz történetek és a szerkesztőségi álláspontokat tükröző vezércikkek alapján a 
lapok egyik része a szlovák „izgatókat” és a csernovai „zendülőket”, másik része 
pedig a magyar államot megtestesítő csendőrséget és főszolgabírói hivatalt, il-
letve a katolikus egyházat tette felelőssé a történtekért. A tragédia okait vala-
mennyi lap érteni vélte a saját szájízének megfelelően, de egyiküknél sem merült 
fel, hogy a nemzetiségi kérdésben új nyelv, új gesztusok nélkül nincs remény a 
megértésre. A tragédiát követő egy hét során egyetlen egy írás sem szólt arról, 
hogy a magyarság és a nemzetiségek között új kiegyezésre, az érdekegyesítés új, 
dualizmus kori programjára lenne szükség. A közvéleményt alakítani képes sajtó 
fajsúlyos szereplői, legyen szó a felzaklatott csernovaiak vagy a kudarcot vallott 
hatóságok felelősségét hangoztató lapokról, képtelenek voltak a reális megol-
dáskeresés irányába terelni a közbeszédet. A diskurzusban játszott szerepük 
lényegében károsnak vagy meddőnek tekinthető. A bűntényt megírták, a bűnö-
söket szép számban megtaláltak, de az előremutató kiút lehetőségeivel nem fog-
lalkoztak.  
 
 
Vilmos Márton Nagy 

The Hungarian Press on the Tragedy of Csernova 
 
On 27th October 1907 – seven years before World War I began – Hungary’s 
policy on national minorities crumbled as one of the most significant ethnical 
conflicts took place in Csernova. Csernova then belonged to the Austro-
Hungarian Monarchy with Slovakian population. The tragedy of Csernova needs 
to be understood so that it can help to comprehend the reasons for Trianon and 
also the current Slovakian identity-building. In my essay my aim is not to 
reconstruct the actions, but to represent how the Hungarian newspapers – with 
their emotion-driven articles – deepened the conflict and made it impossible to 
the parties (minority and majority) to discern each other’s angle.  




