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monográfi a

Bene János
Az utolsó békeévek

Az 1900-ban elrendelt népszámlálást 1901 elején hajtották végre a városban.  A 
népszámlálás eredményéről szóló összesítést 1901. január 26-án készítette el Balla 
Jenő tanácsos, a népszámlálással megbízott biztos. A népszámlálás eredményeként 
a külterületen 2656 lakásban, 2547 háztartásban 12 639 lakost, a belterületen 
4677 lakásban 4437 háztartásban 19 284 lakost, összesen 31 923 lelket írtak 
össze (31 737 fő, 186 fő idegen és 497 fő távollévő). A város összlakossága 32 420 
lélek, ebből levéve a 186 idegent, 32 234 fő a katonaságon kívül.

Tíz év múlva ismét megtartották a törvény által előírt népszámlálást. Előtte, 
a város belterületének növekedése miatt új kerületi beosztást készítettek. A nép-
számlálás is bizonyította az új kerületi beosztás helyességét, hiszen mind a házak 
száma, mind a belterületi lakosság egyenletesen oszlott meg: I. kerület 702 ház, 
5592 lakos, II. kerület 701 ház, 5637 lakos, III. kerület 757 ház, 5963 lakos, IV. 
kerület 797 ház, 5859 lakos.

Az adatokból az is kitűnt, hogy a legutolsó 10 évben beépítés alá vont Bujtoson 
131 ház épült 202 lakással és 852 lakossal. Az Érkertben, ahol 1900-ban 27 ház 
és 136 lakos volt, 1910-ben 192 házat számláltak 284 lakással és 1152 lakossal. 
A város kül- és belterületén összesen 39 204 lelket találtak a számláló biztosok, 
10 év alatt 6116 fővel (18.6%) történt a gyarapodás. Belterületen 24 762, külte-
rületen 14 442 ember élt. Az összeírásról szóló összesítés azt is kiemelte, hogy az 
összeírtakból csak 290 ember vallotta magát tót anyanyelvűnek. A népszámlálást 
Trak Géza tanácsnok vezette, jelentését 1911. február 1-jén nyújtotta be. 

1914-re a város lakossága úgy szaporodott meg, hogy a korábbi 8 választóke-
rület már kevésnek bizonyult. Az 1886. évi XXII. törvénycikk 35 §-a szerint egy-
egy kerületben 200-nál kevesebb és 600-nál több választó nem lehetett. 1914-re 
azonban 5116 választót írtak össze az önkormányzati választásokra, s ez a szám 
nem fért a 8 kerületbe. Ezért az 1914. április 3-i közgyűlés 10 kerület kijelöléséről 
döntött úgy, hogy minden kerületet városi és külterületi részek alkottak. Az 1914-
re érvényes beosztás szerint az I. kerületet 552, a II-at 481, a III-at 513, a IV-et 
495, az V-et 521, a VI-at 522, a VII-et 508, a VIII-at 502, a IX-et 506, míg a X. 
választókerületet 516 választópolgár alkotta. A kerületek területi beosztására az 
I. kerület legyen példa: a Széchenyi utca északi oldala és a Széchenyi tér, a Zrí-
nyi Ilona utca nyugati oldala, Bercsényi utca, Kálvin tér, Egyház utca, Dessewffy 
tér, Színház, Szabolcs, Tűzoltó utcák, Kis tér, Síp, Víz, Bethlen, Új utcák, a Búza 
utca és a Búza tér, Pacsirta és a Mező utcák, valamint Alsó- és Felsőpázsit, Felső 
Badur, a Cúgos rész, Sóstó és az erdő. A képviselőtestület választott tagjainak 
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megbízatása 6 évre szólt, választásokra azonban háromévente került sor, mivel 
minden esetben csak a választott helyeknek a felét újították meg. A képviseletbe 
azután a 100 választott képviselőből 3 évente választottak ötvenet, kerületenként 
5-5 rendes és 2-2 póttagot. Az egyes választókerületek polgárai a Városháza egyes 
szobáiban szavaztak, titkosan. Községi választójoggal bírt minden 20. évét betöltött 
lakos, aki vagyona és jövedelme után az állami adót a községben legalább két év 
óta fi zette, továbbá a jogi személyek, ha a községben vagyonnal bírtak és utána 
adót fi zettek. A választhatóság korhatára 24 év. A helyi választók száma nagyjából 
4500-5000 fő, a választhatóké 2-3000 fő volt. Ezekben az években is a választott 
képviselet összetételét alapvetően a gazdák és iparosok határozták meg 30, illetve 
33 %-al. Jelentős részvétellel bírtak a köztisztviselők és közhivatalnokok 10 %, míg 
a tanárok, ügyvédek, házbirtokosok és kereskedők aránya ettől jóval elmaradt. Az 
orvosok, gyógyszerészek inkább csak színezték a palettát.  

1914. augusztus 26-án részleges tisztújítást tartottak, s akkor Balla Jenő ta-
nácsnokot főjegyzővé, Bencs Kálmánt, a későbbi polgármestert pénzügyi tanács-
nokká választották.

Az országgyűlés mandátumának lejártával 1901. október 3-án képviselőt válasz-
tott a város. A 2209 választásra jogosultból 1124-en voksoltak, s nagy többséggel, 
836 szavazattal az addigi polgármestert, Bencs Lászlót küldték a parlamentbe. A 
megválasztott képviselő 1901. november 6-án írásban lemondott a polgármester-
ségről, s a november 15-i közgyűlés azt elfogadta, s megbízta Májerszky Bélát a 
helyettes polgármesteri teendők ellátásával.

Bencs László (Nyíregyháza, 1841. augusztus 4. – Nyíregyháza, 1905. február 
2.) képviselővé választásával nyerte vissza a függetlenségi párt helyi szervezete 
vezető szerepét a választásokon. Bencs László több generációs tirpák iparos csa-
lád gyermeke, a csizmadiák utódja. Tíz évvel idősebb bátyja a vagyonos család 
gazdaságát vezette, őt már értelmiségi pályára szánták. A Felvidéken gimnazis-
ta, Eperjesen elvégezte a jogakadémiát. 1859-ben egy összejövetelen tanúsított 
hazafi as viselkedéséért őrizetbe vették és hat hónapig börtönben ült. 1866-ban 
ügyvédi oklevelet szerzett, akkor egy év és egy hónapra Bánó József követ mellé 
országgyűlési tollnoknak kiküldte a város. 1869-től a képviselőtestület tagja előbb 
másodtanácsnok, tíz év múlva már I. tanácsos. 1889. március 15-én ő javasolta 
a Kossuth alapítvány létrehozását. Az 1000 forintos alapítvány 5 százalékos ka-
matából lett azután az evangélikus gimnázium Kossuth pályázata, melynek díját 
minden évben a 1888-tól érettségiztető gimnázium VIII. osztályos tanulói közül az 
kapta, aki a magyar történelemben a legtöbb ismeretet felmutató, tiszta erkölcsű 
növendéknek minősült, vallásfelekezet nélkül. Bencs László 32 éves működése 
a város fejlődésének legeredményesebb korszaka. Az 1901-es választáson ellen-
felei a helybeli ügyvéd Sütő József (1804–1916) szabadelvű és Simicska Endre 
(1864–1920?) a vármegyei gazdasági egyesület titkára, pártonkívüli voltak. A par-
lamentben Bencs László azokhoz a kérdésekhez szólt hozzá leginkább, amelyek 
városi tisztviselőként is foglalkoztatták: gazdasági, költségvetési feladatok, lóte-
nyésztés, továbblépési lehetőségek. A ciklus lejártakor rossz egészségi állapotára 
hivatkozva kénytelen újrajelölését elutasítani és néhány hét múlva, 1905. február 
2-án elhunyt. Az 1905. február 17-i közgyűlésen dr. Meskó László indítványozta, 
hogy arcképét festessék meg és a közgyűlés termében függesszék ki. Imre János 
és dr. Vadász Leó indítványa pedig az volt, hogy a közgyűlés tegyen 2000 koronás 
alapítványt, melynek kamatait az evangélikus főgimnáziumba járó tanyai gazdák 
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egy vagy két fi a kapja évente. A jutalmat a tanévzáró ünnepélyen osztották ki, 
az arra érdemes diákok személyéről a tanári kar javaslata alapján a gimnázium 
kormányzó tanácsa döntött. 

Bencs László után a függetlenségi párt dr. Meskó Lászlót (1851–1922) indította 
az országgyűlési képviselőválasztáson. Az 1905. január 26-án megtartott voksolás 
eredményeként dr. Meskó László szavazattöbbséggel nyert ellenfelei, Simicska 
Endre pártonkívüli és Jócsák Kálmán szociáldemokrata jelöltek ellen. Meskó 
László Nyíregyházán született és ott is halt meg. Nagyapja szabó, apja orvos. Jo-
got Pesten és Bécsben tanult, diplomája megszerzése után apja hosszabb külföldi 
tanulmányútra küldte. 1877-ben Nyíregyházán nyitott ügyvédi irodát, 1878-tól a 
város tiszti főügyésze. Nem sokkal később, váratlanul az országos politika felé for-
dult, még a városi állását is föladta. Nagy hatással volt rá Irányi Dániel, házukban 
(Pazonyi, majd Dózsa György út) halt meg a nagy magyar 1892-ben. A temetésre 
érkezett békésiek egyöntetű határozattal Meskónak ajánlották fel az agg harcos 
mandátumát. Egészen 1901-ig Békés város képviselője. Bencs László után a helyi 
függetlenségiek két ciklusra is, ellenfél nélkül segítették hozzá a mandátumhoz. 
Ekkor a függetlenségi párt adta a kormányt is. Kiváló szónok, tehetsége folytán az 
országos politika vezető egyéniségei közé emelkedett, 1907-1909 között az Igazság-
ügyi Minisztérium államtitkára. Kiemelkedően sikeresen szerepelt a közigazgatási 
bíráskodásról szóló törvényjavaslat tárgyalásakor. A párt országos szervezetének 
egyik jegyzője. Az I. világháború idején 1917 júniusától 1918 szeptemberéig Sza-
bolcs vármegye főispánja volt. 

Bencs László parlamenti képviselővé választása, majd polgármesterségéről való 
lemondása után a városi tisztújítást a következő év elején, 1902. február 11-én 
tartották meg, ahol közfelkiáltással az egyedüli pályázó Májerszky Béla (1845–1919) 
főjegyző nyerte el a polgármesteri széket. Májerszky Béla polgármesterségét az 
1903. június 18-án tartott, a városi tisztikart újraválasztó közgyűlés megerősí-
tette. Főjegyzővé akkor Bogár Lajost választották, míg Balla Jenőt gazdasági és 
katonaügyi tanácsosi tisztét megerősítették. 

A tisztikar működésének hatéves ciklusa 1909-ben járt le. 1909. június 22-én 
tartották az általános tisztújítást Mikecz Dezső alispán elnökletével, ahol ismét 
Májerszky Bélát választotta a képviselet egyhangúlag polgármesterré. Balla Jenő 
pénzügyi, Trak Géza közigazgatási, Oltványi Ödön adóügyi tanácsnokok lettek. 
Májerszky Bélát, érdemeinek elismeréseként 1910 végén az uralkodó királyi ta-
nácsosi címmel tüntette ki. 

Az 1900-as évek elején is vissza-visszatérő témája a közgyűléseknek az önálló 
törvényhatósági jog megszerzése. Az 1907. január 29-i közgyűlésen egyhangú 
szavazással elfogadták a tanács által már elkészített és nyomtatásban is meg-
jelent kérvényt, melyet a nagyméltóságú magyar királyi belügyminisztériumhoz 
terjesztettek fel, hiszen a város „… úgy anyagi mint szellemi tekintetben az or-
szág törvényhatósági joggal bíró városai között helyet foglalni méltán jogosult…” 
Gróf Vay Gábor főispán és dr. Meskó László országgyűlési képviselő vezetésével 
indítottak küldöttséget a koalíciós kormányhoz, a tagok között Májerszky Béla 
polgármester, Somogyi Gyula, dr. Kovách Elek, Martinyi József, Leffl er Sámuel, 
dr. Kállay Rudolf, dr. Bodnár István, Geduly Henrik, Petrovits Gyula, dr. Bartók 
Jenő, Ruttkay Gyula, dr. Vadász Leó, dr. Rosenberg Emil, Barzó Mihály, Paulusz 
Márton, L. Kovács András képviseleti tagok, továbbá Bogár Lajos főjegyző, Balla 
Jenő közigazgatási tanácsnok, Kertész Bertalan rendőrfőkapitány és dr. Konthy 



482 Bene János

Gyula orvosfőnök foglaltak helyet. Különleges összetételű ez a küldöttség, hiszen 
a vezetést a vármegye főispánja vállalta el, akinek – hivatalból – éppen az önálló 
jog megadása ellen kellett volna harcolnia. A deputáció 1907. március 18-án gróf 
Andrássy Gyula belügyminiszternél, gróf Dessewffy Aurél főrendiházi elnöknél és 
Justh Gyula képviselőházi elnöknél, március 19-én pedig Wekerle Sándor minisz-
terelnöknél, Kossuth Ferenc kereskedelemügyi miniszternél, gróf Hadik János 
belügyminisztériumi államtitkárnál tisztelgett, március 20-án pedig a belügymi-
nisztériumban az osztálytanácsosoknál járt, akik mind a legnagyobb jóindulatukról 
biztosították a delegációt. Gróf Vay Gábor főispán jóindulata mellett a megyegyűlés 
őszi ülésszaka természetesen megvétózta a város törekvéseit, ezt meg a város fel-
lebbezte meg, s 1907. november 11-én ismét egy küldöttség utazott a fővárosba 
gróf Andrássy Gyula belügyminiszterhez, gróf Hadik János belügyminisztériumi 
államtitkárhoz és Némethy Károly miniszteri osztálytanácsoshoz, hogy az ügyet 
jóakaratú irányba tereljék. Az érvek között szerepelt, hogy a város még 1899-ben a 
Széchenyi utcát 300.000 koronás költséggel kőburkolattal és aszfalt járdával látta 
el. 610 izzólámpa és 28 ívlámpa biztosítja az éjszakai nyugodt közlekedést.  

Mint láttuk az önálló törvényhatósági jog megszerzésének kísérlete jóval ko-
rábbra nyúlt vissza. A millennium idején Somogyi Gyula és Kovách Elek, a két 
közjegyző fogalmazzák meg a beadványt. Arra a minisztérium 1901-ben tért 
vissza, azzal, hogy amúgy is foglalkozni akartak a városok ügyeivel. 1907-ben a 
képviselőtestület sokkal részletesebb beadványt terjesztett elő. Akkor Budapesten 
és Fiumén kívül 24 törvényhatósági joggal felruházott városa volt a magyar ki-
rályságnak, de azok közül 18-nak kisebb volt a határa, mint Nyíregyháza 46 ezer 
holdja, 32 ezres lakosával éppen a 12. helyen állt, a népesedés üteme, a nemze-
tiségek aránya sokkal kedvezőbb alakult, mint más városokban, az írni-olvasni 
tudásban 13 más várost megelőzött Nyíregyháza, 13 755 keresőjével is 9 város 
előtt járt. Summa summarum, a jó közép helyen állt a település az értelmiség és 
a választópolgárok arányában is. Ettől függetlenül, illetve ennek ellenére is 1907. 
október 8-án a megye elutasította a beadványt. A döntést október 25-én a város 
megfellebbezte, sikertelenül. 

Akkor sem, és később sem sikerült Nyíregyházának a nagy célt, az önálló tör-
vényhatósági jogot elérnie. 

Az 1900-as évek is bővelkedtek ünnepségekben, megemlékezésekben. 1902. 
augusztus 19-én ismertették dr. Meskó László három nappal korábban beadott 
indítványát Kossuth Lajos születése 100. évfordulójának méltó megünneplésére. 
A közgyűlés a beadványt magáévá tette, s elhatározták, hogy szeptember 19-én 
díszközgyűlésen emlékeznek meg hazánk nagy fi áról. Az ünnep megszervezésére a 
polgármester vezetésével bizottságot is kiküldtek, mely szeptember 9-én ismertette 
az ünnepség rendjét. Szeptember 19-én reggel 9 órakor a város minden templomá-
ban hálaadó istentiszteletet tartottak, majd 10 órakor a Megyeházán a vármegye 
törvényhatósága tartotta ünnepi közgyűlését. 11 órakor kezdődött a Városháza 
zsúfolásig megtelt nagytermében a díszközgyűlés, ugyanakkor a téren mintegy 5000 
ember gyülekezett. Az iskolák, egyesületek és testületek zászlóik alatt vonultak 
fel.  Májerszky Béla polgármester üdvözlő szavai után dr. Meskó László mondta 
el ünnepi beszédét, s azután szintén a polgármester előterjesztésére a közgyűlés 
jegyzőkönyvben örökítette meg Kossuth Lajos halhatatlan érdemeit, s elhatározta, 
hogy a vármegyével közösen, 10 éves gyűjtéssel, 1912-ben szobrot emelnek a nagy 
magyar tiszteletére. Döntött arról is a közgyűlés, hogy dr. Meskó László beszédét 
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kinyomtatják. Az ünnep után este 7 és 9 óra között a várost kivilágították, majd 
9-kor a Károlyi téren (ma Benczúr tér) tűzijátékot is rendeztek. A szeptember 26-i 
közgyűlésen azt is eldöntötték, hogy évente 1000 koronát különítenek el a Kossuth 
szobor alapra, melyet a gyűjtésekkel és felajánlásokkal gyarapítanak. 1910-re az 
összeg 18 000 koronára szaporodott, de a közgyűlés szerint az a szoborra távolról 
sem elegendő, ezért Mikecz Dezső alispán elnökletével és Májerszky Béla polgár-
mester alelnökségével szoborbizottság alakult a hiányzó pénz előteremtésére. 

A szoborbizottság írta ki a pályázatot 1911. február 28-i beadási határidővel, 
majd a beérkezett 34 pályaművet a Vármegyeháza nagytermében állították fel és a 
bírálóbizottság 1911. március 5. és 6. napján tekintette meg a terveket és döntést 
is hoztak. E bizottság tagjai voltak Mikecz Dezső alispán mint elnök, id. Kállay 
András, Szikszay Pál, dr. Meskó László és Májerszky Béla a szoborbizottságból, 
Bezerédj Gyula, Róna József szobrászművészek, Lechner Jenő, Sebestyén Artúr 
építészek, valamint Balla Jenő mint a szoborbizottság előadója. A négy budapesti 
művész végezte az előzetes bírálatot, jelentésüket március 6-án tárták a bizottság 
elé. 17 pályaművet tartottak érdemesnek, hogy azokról a szoborbizottság érdemben 
döntsön. A 17 alkotás szerzői között olyan nevek szerepeltek, mint Kallós Ede, 
Somogyi Sándor, Kisfaludi Stróbl Zsigmond, Holló Barnabás és Betlen Gyula, 
kinek munkájáról ezt a véleményt alkották: „pályaműve eredeti felfogású, újszerű 
és szépen mintázott a koronázó része s igen ügyes az egész mű szilhuettje. Ez 
a munka  a legkevesebb módosítással, eszmei tartalmának, csoportosításának 
érintése nélkül leginkább volna fejleszthető úgy a művészi mint szellemi követel-
ményeket kielégítő szoborművé. Mindössze Kossuth alakját kellene a kivitelben 
temperamentumosabbá tenni, a mi kevés módosítással elérhető…” Ezután a bi-
zottság titkos szavazással a nyolc szavazatból héttel Betlen Gyula mellett döntött, 
egy szavazólap üresen adatott be. A szoborbizottság még három, egyenként 1000 
koronás díjat állapított meg Kallós Ede, Gárdos Aladár és Kara Mihály részére. 
1911. április 12-én látták el aláírásukkal a kiviteli szerződést Mikecz Ödön alispán 
és Betlen Gyula. A szerződés szerint 1912. szeptember 19-ig kellett a művésznek 
a munkával elkészülnie, a helyszínen felállítva a szobrot a bizottságnak átadnia. 
Az alkotandó szobor főalakját első minőségű ágyúbronzból, a mellékalakokat pedig 
kitűnő minőségű haraszti mészkőből kellett készíteni. A teljes szoborkompozícióért 
a szoborbizottság 45 000 koronát tartozott fi zetni a művésznek. 

Az alapozást és a talapzatot a Nyíregyházi Cementáruipari Részvénytársaság 
végezte. A bástyaszerű háttér Spiegel Frigyes és Englerth Károly tervei szerint 
készült a kivitelezést Müller Rezső budapesti kőfaragó mester végezte. A szim-
bolikus alakokat, a szabadságért az életét ajánló ifjút és a rabszolgaság láncait 
letépő férfi t Gabay Sándor kőszobrász faragta budakalászi kőből. Kossuth alakját 
az Ércszobrászati Öntöde Vállalat öntötte. Az avatási ünnepség 1912. szeptember 
19-re tervezték, de az esős nyár miatt az alapozás nem száradt meg, így az ün-
nepséget szeptember 29-re halasztották el. Szeptember 29-én ragyogó napsütéses 
időben történt a szobor leleplezése. Ünnepi beszédet Meskó László nyugalmazott 
államtitkár mondott, majd Mikecz Dezső alispán adta át a szobrot a város képvi-
seletében Májerszky Béla polgármesternek. Vietórisz József elszavalta nagyhatású 
alkalmi költeményét, majd Kossuth Ferenc mondott megható szavakat. Ezek után 
a megjelentek 43 koszorút helyeztek el a szobor talapzatán.

Hasonlóan nagy ünnepélyességgel emlékeztek 1903. június 7-én a város újjátele-
pítésének 150. évfordulójára. Délelőtt 10 órától az egyházak hálaadó istentiszteletet 



484 Bene János

tartottak templomaikban, majd 11 órakor kezdődött a díszközgyűlés, melyen részt 
vett a vármegye tisztikara, a 14. 10. és 5. huszárezred tisztikarának küldöttsége, a 
Kaszinó, a Polgári Olvasóegylet, a Tűzoltó Egylet, a Városi Dalegylet, a Kereskedő 
Társulat, a Kereskedő Ifjak Egylete, az Ipartestület képviselői, a helybeli főgimná-
zium ifjúsága és a testületek tagsága testületileg zászlók alatt vonult fel a Város-
háza elé. Most is mintegy ötezerre rúgott a közönség. A díszközgyűlést a dalegylet 
hazafi as éneke vezette be, majd Májerszky Béla polgármester mondott megnyitó, 
utána Leffl er Sámuel főgimnáziumi igazgató ünnepi beszédet. A beszédek után a 
polgármester tett indítványt egy 2000 koronás alapítványra, mely a földművelés 
érdekét előmozdító intézményt fog támogatni. Este 7 órakor a Koronában közös 
vacsorával zárta a képviselet az ünnepet.

1903. szeptember 27-én, vasárnap délelőtt 11 órakor a Városháza udvarán 
tartották a Rákóczi ünnepélyt. A megnyitó beszédet dr. Meskó László mondta, 
az ünnepi beszédet pedig dr. Bartók Jenő tartotta. A Dalegylet előadása után dr. 
Vietórisz József Czinka Panna Rodostóban című versét szavalta el, majd dr. Mes-
kó László indítványozta, hogy feliratban kérjék a II. Rákóczi Ferencet és bujdosó 
társait hazaárulónak bélyegző törvény eltörlését és a hamvak hazahozatalát. Este 
8 órakor a Koronában a Dalegylet Kuruc dalestélyt tartott.

A nemzeti ellenállás idején az 1906. március 16-i közgyűlésen „Polgármester 
hazafi as örömmel jelenti, hogy az 1848. évi március 15-ki nagy napnak emlékét 
városunk polgárságának apraja nagyja az iskolák, egyházak és polgárság által tar-
tott nagyszabású lélekemelő ünnepélyeken méltó módon megünnepelte és március 
15-ikét valódi nemzeti ünneppé tette.”

A törvénytelennek tekintett kormány és annak intézkedései ellen a város, az 
ország más városaihoz és törvényhatóságaihoz hasonlóan 1906. január 19-én 15 
tagból álló jogvédő bizottságot alakított dr. Meskó László elnökletével és dr. Bartók 
Jenő, Barzó Mihály, dr. Bodnár István, Geduly Henrik, Imre János, dr. Kovách 
Elek, Kovács János lovas, Lakner Ödön, Marsalkó Lajos, Paulusz Márton, Petrovics 
Gyula, Somogyi Gyula, Stoller Ferenc, Tachy Miksa, Tomasovszky Mihály simai 
és idős Zomborszky János képviseleti tagokkal. A jogvédő bizottság jelentésére 
alapozva az 1906. február 9-i közgyűlés kijelentette, hogy a jelenlegi kormány mű-
ködése törvénytelen, a közgyűlés megtiltja a rendeletek végrehajtását, ha esetleg 
ezért a tisztviselőket állásukból felfüggesztenék vagy elbocsátanák, illetményüket a 
város továbbra is biztosítja. Erre végül is nem került sor, mert az uralkodó 1906. 
április 8-án felmentette a törvénytelenek tekintett kormányt és Wekerle Sándort 
bízta meg kormányalakítással.  

Az 1906. október 26-i közgyűlés megemlékezett II. Rákóczi Ferenc és bujdosó 
társainak hazahozataláról és az ünnepélyes eltemetésről, november 23-án pedig a 
polgármester bejelentette, hogy részt vett Vaján Vay Ádám újratemetésén.

Szintén az 1906. október 26-i közgyűlésen vált ismertté, hogy városunk neves 
szülöttét, Benczúr Gyula festőművészt az uralkodó főrendi házi taggá nevezte 
ki. Az 1909. október 1-i közgyűlésen Májerszky Béla polgármester tette meg az 
előterjesztést Benczúr Gyula díszpolgárrá választásáról. A közgyűlés Benczúr 
Gyulát, „… ki  a festőművészet terén  világhírű és örökbecsű művészi alkotásaival 
nemcsak magának, hanem hazánknak és szülővárosának is dicsőséget szerzett, 
a város díszpolgárává egyhangúlag és közlelkesedéssel megválasztja s megválasz-
tásáról díszpolgári oklevél kézbesítése mellett értesíteni rendeli.” Még ugyanazon 
a közgyűlésen jelentették be, hogy a Bessenyei Kör kezdeményezte a szülőházon, 
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a Korona gyógyszertár épületén egy emléktábla elhelyezését is. 1909. október 17-
én a művész feleségével és fi ával Nyíregyházára érkezett a Nemzeti Szalon XXXIX. 
vidéki tárlatának megnyitására. A kiállítást a Megyeháza nagytermében gróf Vay 
Gábor főispán nyitotta meg. A polgármester és a tanács mindent megtett, hogy 
a vendég jól érezze magát, s aznap adták át számára a díszpolgári oklevelet is. A 
Bessenyei Kör által kezdeményezett és Kozák István tanár által tervezett emlék-
táblát is akkor leplezték le. 

1907-ben Pál Konstantin helybeli asztalos iparos I. Ferenc József 40. éves ural-
kodási jubileumára egy díszasztalt készített és a kabinetiroda útján felajánlotta. Az 
ajándékot az uralkodó elfogadta, s a főispán útján 40 aranyat küldött a mesternek, 
és egyúttal a díszasztalt Nyíregyházának ajándékozta.

A tanyai lakosság közművelődésének fejlesztése érdekében az 1901. február 
15-i közgyűlés elhatározta, hogy a mintegy 12000 lelket számláló gazdatársadalom 
és gazdasági munkások részére ingyenes népkönyvtárat létesít a földművelésügyi 
minisztériumtól igényelt államsegélyből. Ha a kérelem sikeres, akkor a népkönyv-
tárakat a 10 tanyai iskolában helyezik el, kezelésüket az evangélikus egyház 
beleegyezésével a tanítók végzik. A könyveket a város pecsétjével pecsételik le, 
minden megbízható ember kaphat egyszerre egy kötetet két hétre. A könyvtárakat 
a polgármester elnöklete alatt a képviselőtestületből választott 11 tagú bizottság 
felügyeli. „… Ugyanezen bizottság kötelessége az is, hogy mindazon könyveket, 
folyóiratokat, melyek nem a magas minisztérium által lesznek a könyvtár részére 
adományozva, hanem egyesületek, vagy pedig magánszemélyek adományát képezik 
a könyvtárak között való kiosztás előtt hazafi sági, erkölcsi és vallási szempontból 
felülvizsgálja.” 1902-ben három népkönyvtárat helyeztek el a Mandai, a Benkő és 
Halmos bokori iskolákban. 1902. május 10-én Droppa Ede Benkő bokori tanító 
vette át a földművelésügyi miniszter által adományozott népkönyvtárat a teljes 173 
kötettel és a könyvszekrénnyel együtt. Az 1905. május 19-i közgyűlés tárgyalta „… 
a tót nyelvű tanyai lakosság magyarosítása érdekében még két ingyenes népkönyv-
tár létesítése iránt előterjesztett tanácsi javaslatot, mely szerint a népkönyvtárak 
felállítását különösebben az teszi indokolttá, hogy az elemi iskolából kikerülő 
gyermekek, kik ott a magyar nyelvet elsajátítják, – oda haza, mert szüleikkel 
leginkább tótul beszélnek, ezt később ha egészen nem felejtik is el, – de hibás 
mondatszerkezetükön, kiejtésükön és beszédük sajátosságán erősen megérzik a 
gyakorlat hiánya, melyen a népkönyvtárak olvasása jótékonyan segítene s idővel 
teljesen megszüntetné, mire reményt ad a Mandai, Benkő- és Halmos bokorban 
1902. évben elhelyezett három népkönyvtár, melynek könyveit a lakosság szívesen 
veszi igénybe.”  A közgyűlés elhatározta a várostól messze eső Nagylaposon és a 
Nádasi bokorban lévő iskolában egy-egy ingyenes népkönyvtár létesítését, melyet 
szintén a földművelésügyi minisztérium államsegélyéből valósítanának meg.  

A már meglévő öt könyvtár mellé 1906-ban újabb négyet kapott a város, me-
lyeket a Hosszúhát tanyai, a rozsréti, a Kisteleki szőlőben lévő és a felsősóskúti 
iskolákban helyeztek el zárt szekrényekben a tanító felügyelete alatt. A tanítók 
jelentése szerint a lakosság szívesen használta a könyvtárat, úgyhogy a későbbiek 
során Bálint bokor, Ujteleki bokor, Salamon bokor, Sulyán bokor, Sipos bokor, 
Antal bokor, Jakus bokor, Királytelki szőlőskert,  Királytelki puszta,  Görögszál-
lás puszta iskoláiban is létesített a város a minisztérium segítségével ingyenes 
népkönyvtárakat.
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1903-ban a város a polgári olvasó egylet könyvtárának gyarapításának támo-
gatását úgy oldotta meg, hogy a 400 koronáért megvett 100 kötetes Jókai Összes 
Műveinek díszkiadású példányait adta át az egyletnek. 

Rendszeres és alkalmankénti segélyekkel támogatta a város az egyleteket és 
alapítványokat is. 1901-ben a Dalárdát és a református dalárdát segítették fellép-
ni a debreceni dalünnepélyen, ahol „… oly hatást idéztek elő, hogy a legnagyobb 
kitüntetésben és valóságos ünnepeltetésben ez részesült”. Két év múlva a Dalárda 
Temesváron vett részt az augusztus 21-23-i országos dalversenyen és ezüst ko-
szorút nyertek. 1905-től a Tiszáninneni református egyházkerület és a sárospataki 
főiskola „Új Vay-Mocsáry alapítványát” 200 koronával támogatta a város. Szintén 
1905-ben 600 korona segélyt kapott a Dalárda, hogy Egerbe utazzon, s részt 
vegyen a Dobó István szobrának leleplezésével egybekötött dalosversenyen. 1909-
ben a képviselet tíz éven át évi 400 koronás támogatást szavazott meg a Magyar 
Földrajzi Társaságnak az Alföld tudományos kutatási programjára, első sorban a 
mélyfúrású kutak létesítésére, melyek sikere esetén 1000 koronás támogatást is 
kilátásba helyeztek.

Új, addig nem látott szervezetek is megjelentek a város életében, mint például 
a szabadkőművesek. Alapszabályzata szerint a szabadkőművesség fi lozofi kus, fi -
lantropikus és progresszív intézmény, amelynek célja a közerkölcs, a művelődés, 
a felebaráti szeretet terjesztése és a jótékonyság gyakorlása. Kizárja a vallási és 
a politikai kérdések szerinti megkülönböztetést, a törvények tiszteletben tartását 
hirdeti. Bár sok 48-as volt benne, elfogadták a dualista rendszert, de közülük 
került ki a rendszer progresszív polgári ellenzéke is. Követeléseik bővültek: poli-
tikai szabadság, az állam és az egyház szétválasztása, polgári anyakönyvezés, a 
munkanélküliség felszámolása. Nyíregyházán 1906. január 21-én alakult az első 
szabadkőműves szervezet, mely a debrecenitől vált el, létrehozásában elévülhetetlen 
érdemeket szerzett dr. Popini Albert (1864–1930). Az önállósult Szabolcs Páholy 
főmesterének is Popinit választották, mellette örökös tiszteletbeli főmester Somogyi 
Gyula volt. A tagok között találjuk Haas Ignác gazdálkodót, Balla (Sztempák) Jenőt, 
Geduly Henriket, aki Ballával járta ki az I. világháború éveiben az evangélikus 
leánygimnáziumot, s nem véletlen, hogy az iskola első igazgatója is dr. Popini 
Albert lett, Bernstein Bélát, 1909-től nyíregyházi főrabbit, Jóba Elek nyomdászt, 
laptulajdonost. 1908-ban épült meg a páholy háza a Károlyi téren Szuchy József 
építőmester kivitelezésében. Az avatást 1908. június 12-én tartották. 

1901 nyarán a mándoki nagy tűz károsultjai megsegítésére küldött a képviselet 
200 koronát. 83 ház és 291 melléképület lett a lángok martaléka a faluban 1901. 
május 21-én.

 A város tűzbiztonságára ügyelő Önkéntes Tűzoltó Egyesület életében változást 
hozott az 1900. esztendő, február 25-én választották parancsnokká dr. Konthy 
Gyula (1858–1937) városi orvost, aki szinte újjászervezte az önkénteseket, és erős 
kézzel irányította a fi zetéses tűzoltókat. 1903-ban 9334 koronáért Köhler István 
budapesti tűzoltószer gyárostól új fecskendőket szerzett be az egyesület.

1905. augusztus 18-án Májerszky Béla polgármester örömmel jelentette be 
a közgyűlésnek, hogy az Önkéntes Tűzoltó Egyesület versenycsapata augusztus 
13–15-én a Szegeden tartott országos versenyen a négykerekű billenő fecskendő  
szerelésének I. díját, a Szeged városa által felajánlott ezüst Szent Flórián szob-
rot, s ezenkívül az összes versenyen elért legsikeresebb eredmény, szabályszerű 
munkásság és kiváló ügyességért az országos tűzoltó szövetség nagydíját, egy kürt 
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alakú értékes ezüst serleget nyerte el. E fényes győzelemmel a nyíregyháziak egy 
csapásra az ország első tűzoltó egyesületei közé emelkedtek. Nem véletlen, hogy 
1906 februárjában gróf Széchenyi Viktor, a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség 
elnöke dr. Konthy Gyulát kérte fel, hogy a Milánóban rendezendő nemzetközi tűz-
oltó versenyen Nyíregyháza képviselje a magyarországi tűzoltókat. Az 1906. április 
20-i városi közgyűlés is örömmel vette a felkérést és 2000 koronás támogatást 
szavazott meg az ÖTE-nek. A 25 fős csapat azután 1906. június 2-án Milánóban 
az angolok 4, a franciák 4 és a svájciak 1 versenycsapatával szemben I. díjat, 
aranyérmet nyert, s mellé kapta az olasz kormány elismerő ezüst érmét, valamint 
egy domborműves bronz plakettet. A csapat az I. helyezéssel járó 500 lírás jutalmat 
a calabriai földrengés áldozatainak megsegítésére ajánlotta fel, s ezzel még inkább 
növelték a magyarok iránti szimpátiát és megbecsülést. A győztes csapat tagjai: dr. 
Konthy Gyula főparancsnok, orvos, Barzó Mihály tiszteletbeli parancsnok, Antal 
János alparancsnok, kocsigyártó, Dudits József asztalos, Praviczky András fi ze-
téses tűzoltó, Gerbár Pál kovács, Skolnyik János fi zetéses tűzoltó, Kaszás György, 
Barzó István szegényházi gondnok, Blum Ignác szabó, id. Zsiska János csizmadia, 
Holczer Lajos rézműves, Jelenovics Dániel, Korbely József, Károlyi József, Pál 
János kötélverő, Timarovszky Frigyes bádogos, Trak Géza városi aljegyző, Jordán 
József nyilvántartó, Fekete József bádogos, Borók János szatócs, Kazár Ferenc 
kéményseprő, Tomasovszky József fi zetéses tűzoltó, Varga Sándor fi zetéses tűzoltó 
és Humenszky Ferenc irodatiszt.

A győztes napok után a tűzoltók élete a megszokott mederben folyt tovább, de 
megoldandó feladatként jelentkezett egy új lakatanya kialakítása. 1908. január 
2-án Májerszky Béla polgármester mint az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke írt 
beadványt arról, hogy a tűzoltóságot a Városháza épületéből ki kell költöztetni egy, 
a város központjában álló, tágasabb őrszobával rendelkező épületbe, ahol nagyobb 
mennyiségű tűzivíz tárolására szolgáló medencét is el lehet helyezni. Előterjesz-
tését azzal indokolta, hogy mind a laktanya, mind a szertár már kicsi, tűz esetén 
a Városháza szűk átjáróján nehéz a kijutás, amit az is tetéz, hogy az épület előtt 
fut a kisvasút vágánya. Riasztáskor sokszor hiábavaló a vészjel, a kisvasút nem 
áll meg. Kevés az istálló, még kevesebb az egy vagy két pár ló. Az evangélikus 
templom tornyában a két tűzőr hetes váltásban van, nehéz is őket ellenőrizni, a 
fi gyelmük lanyhul. A tüzet jelző harang hangja gyenge, a riasztást az önkéntesek 
nem hallják. Hozzátette még azt is Májerszky Béla, hogy a nyíregyházi kutakban jó 
ha 500 liternyi víz áll. A tűzoltóság 4 darab 680 literes és egy 450 literes hordóval 
rendelkezik, de az utántöltés hosszadalmas.

Megjelölte a beadvány a lehetséges új helyet is, a Dessewffy (ma Bessenyei) tér 
sarkán az akkor csendőr laktanyául szolgáló épületet, melyet át lehet alakítani, 
új építkezés csak egy vasbeton őrtorony és egy víztároló vasmedence lenne. Az 
ottani istálló a város összes lova számára elegendő, megfelelő hely van a fi zetéses 
és önkéntes tűzoltók számára, a szertár összes kapuja a Bethlen utcára nyílhat, 
ott gyorsan ki tudnak állni a fogatok. Az új őrtoronyban óránkénti váltással meg-
oldható a fi gyelőszolgálat, a kiürült hordók a vasmedencéből tölthetők, azt meg 
egy benzin vagy villanymotoros szivattyú folyamatosan töltené az újonnan fúratott 
kutakból. A beruházás 80–100 000 koronából megoldható, amit a házakra, boltokra 
és raktárakra kivetett tűzoltó adóból fedezni lehet.

Azokban a napokban szenvedte el a tűzoltóság egyik legnagyobb megpróbálta-
tását is, 1908. február 19-én este a Megyeháza középső tetőzete kigyulladt, s bár 
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a tűzoltóság megfeszítve dolgozott, sőt a helybeli huszárságot is kivezényelték, a 
tüzet csak másnap délre sikerült eloltani, de a díszterem elpusztult. A javításig 
az alispán a Városháza nagytermét kérte el, melyet a polgármester készségesen 
átengedett.

A vármegyeházi tűz intő példaként szolgált, s azt a közgyűlés belátva még 1908 
tavaszán megvásárolta a Somogyi Gyula, Somogyi Gyuláné és Kubassy Gusztáv 
közös tulajdonát képező, fent említett épületet 56 000 koronáért. A csendőrség 
1909-ben költözött a Károlyi téri épületébe, így a felszabaduló épületben megkez-
dődhetett az átalakítás. 

A város alapító tagként lépett be az 1908-ban megalakított vármegyei tűzoltó 
szövetségbe is.

1910-ben kezdődött meg a laktanya építkezése. A magasépítési munkákat 
Szilágyi Miklós nyíregyházi vállalkozó végezte 23 315 korona 51 fi llérért, a 80 és 
50 méteres kutakat Bászler Károly kútfúró 2750 koronáért fúrta, a vas víztartá-
lyokat a Schlick Vasöntöde és Gépgyár szállította 4400 koronáért, a villamossági 
munkákat 1060 korona értékben a Nyíregyházi Villamossági Rt. végezte. Az új 
laktanyában kényelmes elhelyezést biztosítottak a fi zetéses és az önkéntes tűzol-
tóknak, a tisztikarnak, a felszerelésnek, a szerek megfelelő, zárt helyre kerültek, 
s a kijárat fölötti padlástérben is elhelyeztek egy nagy víztartályt.

Az átalakított és kellőképpen felszerelt laktanyát 1911. október 6–8-án avatták 
fel ünnepélyes külsőségek között. A díszvendégek között volt gróf Széchenyi Viktor, 
az országos szövetség elnöke is. A Magyar Országos Tűzoltó Szövetség október 
7-én Nyíregyházán tartotta elnökségi közgyűlését, és másnap részt vett a tűzoltó 
egylet nagygyűlésén és a laktanya átadási ünnepségén. Antal János alparancs-
nokot nagy ünneplésben részesítették 25 éves szolgálata alkalmából s leleplezték 
megfestett arcképét is.

1912. október 25-én a közgyűlés elfogadta, hogy a tűzoltóság keretén belül 
felállítják a mentőszolgálatot is. A fi zetett tűzoltók számát kettővel, 1913. január 
1-jétől az évi segélyt 3000 koronával megemelték. 3300 koronáért betegszállító 
kocsit, 813 korona 50 fi llérért a szükséges felszereléseket, kötszereket vásárol-
ták meg. Az orvosi teendőket a városi orvosok látták el, s 1913. október 1-jén a 
mentőszolgálat megkezdte működését. A mentő és betegszállító kocsit az őrtanyán 
helyezték el, Tomasovszki József, Dudits József, Gerliczki Mihály és Varga Sándor 
tűzoltók Budapesten mentő tanfolyamon vettek részt.

A másik jelentős, de az I. világháború kitörése miatt félbeszakadt beruházás az 
elektromos tűzjelző rendszer kiépítése lett volna a városban. 54 tűzjelző állomást 
szereltek fel, melyekről az őrtanyán lévő központba lehetett jelezni a tüzet, de végül 
is a rendszer átvétele nem történt meg, a tüzet továbbra is a toronyőrök jelezték. 
Szintén az I. világháború tette semmissé, az 1914 augusztusára, Nyíregyházára 
tervezett országos tűzoltó kongresszust és versenyt. 

Újfajta egyesületek is jelentkeztek a városban, felfelé ívelt a sportélet. 1887 őszén 
alakult a Nyíregyházi Torna- és Vívóegylet, a Nytve, Jósa András, Somogyi Gyula 
és Kovách Elek álltak a szervezés élén. Hosszú pangás után 1905-ben alakult 
újjá az Nytve. Decemberben Rónay Jenőt választották meg elnöknek, s a testedzés 
minden ágára kiterjesztették működésüket. A tornaórákat a főgimnáziumban, a 
vívást hetente kétszer a Korona kistermében tartották. 1906 tavaszán már 128 
tagja volt az egyesületnek és galamblövő versenyt is rendeztek. 1907-ben kaptak 
a Széchenyi ligetből 3274 négyszögöl területet sportpálya építésére. A következő 
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évben két teniszpályát, súly- és gerelydobó állást, futópályát alakítottak ki, s elő-
ször vetődött fel a labdarúgó pálya építése. A sporttelepen 1909-ben építették fel 
az öltözőt is magába foglaló lelátót. 

1905 tavaszán a képviselőtestület döntése alapján felülvizsgálták a városi alkal-
mazottak fi zetését. Tették azt azért is, mert az illetményeket legutoljára 1872-ben 
rendezték, s az azóta eltelt idő szükségessé tette az emeléseket. Az éves béreket a 
hivatalnokok egyes kategóriái szerint állapították meg mind a 80 városi tisztviselő 
részére, A fi zetések nagyságának felsorolásától eltekintünk, egyedüli példaként a 
polgármester bére álljon itt:

I. Tisztviselők és segédszemélyzet
Polgármester: 4000 korona fi zetés, 800 korona lakbér és 800 korona reprezen-

tálási költség. Főjegyző – közigazgatási tanácsos – mérnök – főszámvevő – rend-
őrkapitány – két árvaszéki ülnök – adóügyi tanácsos – gazdasági tanácsos – házi 
pénztáros I. aljegyző – tiszti ügyész – rendőr alkapitány – II. aljegyző – községi bíró 
– házi pénztári ellenőr – gyámpénztári ellenőr könyvelő – közgyám – alszámvevő 
– adópénztáros – adópénztári ellenőr – műszaki tiszt II. rendőr alkapitány – levéltár-
nok – kiadó – rendőrkapitányi tollnok – mezőrendőrségi tollnok – birtoknyilvántartó 
– két házipénztári számtiszt – négy adópénztári számtiszt – iktató – kézbesítést 
vezető – katonai nyilvántartó – katonai szállásmester – mértékhitelesítő – öt írnok 
– úti biztos – szegényházi gondnok = 37 fő.

II. Szaktisztviselők: orvosfőnök – két kerületi orvos – közvágóhídi felügyelő = 
4 fő.

III. Kezelő személyzet: kertgazda – nyomdász = 2 fő.
IV. Szegődvényesek: rendőrőrmester – rendőrfelügyelő – 22 végrehajtó – hét 

rendőrbiztos – hat rendőr szakaszvezető = 37 fő.
A közgyűlés ezekben az években bővítette az előkészítő munkákat végző szak-

osztályok számát. 1909-ben 15 tagú jogügyi, 35 fős pénzügyi, 15 tagú építészeti, 
6 tagú egészségügyi szakosztály, valamint 15 fős ipariskolai felügyelő és 20 fős 
színügyi bizottság működött. 

A növekvő város vezetése továbbra is nagy gondot fordított utcái, terei rendben 
tartására, csinosítására. Az ötéves útépítési program keretében az 1900. december 
4-i közgyűlési határozat értelmében Bencs László polgármester Bánszki András 
vállalkozóval kötött szerződést 18 000 korona vállalási árban a Kótaji, Szentmihályi, 
Kossuth, Erdősor, Debreceni, Szarvas, Orosi, Selyem, Pazonyi utcák kikövezésére, 
összesen 8 kilométer hosszban tokaji hideg oldali trachyt kockakővel. A munkát 
a vállalkozónak 1901. október 1-jéig kellett elvégeznie. 1901. november 4-én az 
utakat kifogástalan állapotban ideiglenesen átvette a város. Az ötéves útépítési 
program 340 000 koronát tett ki, melyet a város a Pesti Magyar Kereskedelmi 
Banktól vett fel 50 évre 5,35 százalékos kamatra. 

1906-ban a 340 000 koronás kölcsönből 34 607 korona 40 fi lléres költséggel 
rendezték és kikövezték a Liget sort (5224 korona 70 fi llér), kikövezték a Postaközt 
(1796 korona 40 fi llér). A Tokaji utcai kőutat a Körte utcával új utcával kötötték 
össze (1876 korona 60 fi llér), kikövezték a Bujtosi közt (120 korona), kikövezték 
és csatornázták az Érkert utcát (6934 korona 60 fi llér), a Víz utcát hasonlóképpen 
(11 555 korona 30 fi llér) és kikövezték az Új utcát (6000) korona. A munkákat 
1907-ben Kacsmarik Ferenc tokaji mester végezte el tokaji hideg oldali kőből. A 
modern idők jele, hogy 1907-ben a Vármegyeháza előtti útszakaszt aszfaltburko-
lattal látta el a Magyar Aszfalt Részvénytársaság, természetesen a város pénzén. 
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Az aszfaltjárdáknak nagy lett a sikere, az 1909. szeptember 17-i közgyűlés úgy 
döntött, hogy a növekvő forgalom és a városiasabb látvány miatt a Városház té-
ren, a Vármegyeház téren, a Városház utcán, a Széchenyi tér keleti oldalán az 
Iskolaközig, az Iskola utcán, a Kállói utcán a főgimnáziumig és  a postaközig, az 
Orosi utcán a Postaközig, a Zöldség tér nyugati oldalán, a Pazonyi utcán a 30. és 
31. számig, a Tokaji utcán a Búza térig, a Szentmihályi utca északi oldalán a Víz 
utcáig (másik oldala szabályozatlan), Vármegyeház utcán és az Egyház tér keleti 
oldalán építenek aszfaltjárdákat. 

A közelgő Kossuth-szoboravatás miatt az 1900-as évek végére sürgőssé vált a 
Városház tér rendezése is. Az 1910. február 8-i közgyűlés úgy döntött, hogy a térbe 
torkolló utcákat a megnövekedett forgalom miatt kiszélesítik, a Pazonyi utca keleti 
és a Tokaji utca északkeleti oldalán a bérkocsi állásoknak szánt részt aszfaltoz-
tatják a tisztántartás érdekében, a többi utcarészt cyclops kővel burkoltatják. A 
munkákra 71 940 koronát szántak. Ekkor született döntés arról is, hogy a téren 
alacsony bokrokkal borított közkertet alakítanak ki, melyet vasráccsal ellátott 
alacsony kőpárkány kerítés övez majd. A vasoszlopokat és rácsokat az Irsai és 
Társa cégtől rendelték meg. A rendezésre 5862 korona 82 fi llért szánt a közgyűlés. 
A július 19-i közgyűlés a munkákat is kiadta, az aszfaltozást a Magyar Aszfalt 
Részvénytársaságnak 27 563 korona 70 fi llérért, a kövezést Kacsmarik Ferencnek 
51 916 korona 56 fi llérért, kikötve, hogy csak korláti bazaltkövet használhat. A 
tér burkolása a javításokkal együtt 1913 nyarán fejeződött be. 1913. július 24-
én vették át a munkát a vállalkozótól. A főtér rendezésével 1910-ben a hetipiacot 
áttették a Zöldség térre, a napi piac maradt a Kossuth téren, de csak a peremén: 
az akkor már készen álló Korona Szálló járdáján körben a mai megyei könyvtár és 
a templom között, a mai OTP helyén álló kis üzletházak két oldalán. 

1902-ben gondoltak először arra, hogy a vasúthoz vezető út két oldalán fekvő, 
mocsaras, posványos, szénapiacnak használt területeket, a későbbi Károlyi és 
Dessewffy tereket rendezni kellene, teret kialakítani, telkeket kimérni. A kerteket 
a város 1904-ben rendezte. Hein János budapesti tájkertész szállított a terekre 
bokrokat 1905 elején, de a parkosítás már 1904-ben megtörtént. 1905. november 
elején a Károlyi téren elültettek 12 platánt, 12 jegenye nyárfát, 100 díszfát, 1500 
díszbokrot, elszórtak 75 kilogramm fűmagot, felhasználtak a fákhoz 100 karót és 
kihordtak 200 talyiga földet a járdák mellé, mindezt 1112 korona 80 fi llérért. A 
munkát Szelnár Vilmos városi kertész irányította. 

A gyarapodó város belterületének rendezését 1904 nyarán határozta el a közgyű-
lés. A munkára beérkezett ajánlatok közül az 1904. július 22-i közgyűlés Szesztay 
László okleveles mérnök és műegyetemi magántanár 35 400 koronás ajánlata 
mellett döntött, azért is, mert Szesztay nyíregyházi, ismeri a várost, annak fejlődési 
viszonyait, és mert legutóbb a temesvári szabályozási tervet teljes megelégedésre 
készítette el. Szesztay László társa a városrendezési terv elkészítésében Palóczy 
Antal volt.

1906 tavaszán Szesztay László kérésére a szabályozás tervezésének lebonyolí-
tására különböző bizottságokat küldött ki a testület a polgármester elnökletével. A 
szabályozásról döntő nagy bizottságot Májerszky Béla polgármester, elnök, Bogár 
Lajos főjegyző, Balla Jenő tanácsos, Kertész Bertalan rendőrkapitány, Siklósi István 
mérnök, Trak Géza aljegyző, Barzó Mihály, Ferlicska Rudolf, ifj. Király Sándor, dr. 
Kovách Elek és Somogyi Gyula képviseleti tagok, valamint Kálnay Zoltán, Nagy Elek 
és Vajay Endre helybeli mérnökök alkották. Kijelöltek még a polgármester elnöklete 
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alatt három másik bizottságot is: határbejáró bizottság: polgármester, Balla Jenő, 
Ferlicska Rudolf, Kertész Bertalan, Siklósi István és Trak Géza, műszaki ellenőrző 
bizottság: polgármester, Barzó Mihály, Kálnay István, dr. Kovách Elek, Nagy Elek, 
Siklósi István, Vajay Endre, Trak Géza, szabályozó bizottság: polgármester, Barzó 
Mihály, Bogár Lajos, Kálnay Zoltán, ifj. Király Sándor, Nagy Elek, Siklósi István, 
Somogyi Gyula, Vajay Endre és Trak Géza. Még tavasszal a közgyűlés a vasúti 
temetőt a temetőkerttel, a Népkertet, az Érkerteket, a Bujtost, a Morgó temetőt, 
az Ószőlőket, a majorkertet, az Újszőlőket, a katonai kórházat és a Kórház teret 
a város belterületéhez csatolta. 

Az 1907. május 31-i rendkívüli közgyűlésen az Érkert, Bujtos Ó- és Újszőlők 
rendezéséről is döntöttek, elhatározva, hogy az Érkerti és Bujtosi utak 8 öl szélesek 
legyenek, kivéve azt az út, amelyik a Szarvas utcától az új állomásig vezet, mert 
az 10 öl szélességű lesz. Az Ó- és Újszőlőkben csak azt határozták meg, hogy az 
utcák lehetőleg párhuzamosak legyenek egymással.

A rendezési terv életbe léptetése után az 1910. szeptember 2-i rendkívüli köz-
gyűlés az új utcaelnevezésekről, a házszámozás elveiről döntött, hiszen legutoljára 
ilyen rendezés 20 éve volt, s közben új városrészek népesedtek be. A város négy 
kerülete megmaradt, az I. kerület: Sóstói út – Kossuth Lajos utca – Tokaji utca 
– Vármegyeház tér – Szentmihályi utca által határolt terület, II. kerület: Sóstói 
út – Kossuth Lajos utca – Tokaji utca – Vármegyeház tér – Városház tér – Orosi 
utca, III. kerület: Orosi utca – Városház tér – Iskola utca – Debreceni utca és a 
IV. kerület: Debreceni utca – Iskola utca – Városház tér – Szentmihályi utca által 
határolt terület. A házszámozásról úgy döntött a képviselet, hogy a központból 
kifelé az utcák jobb oldalán a páratlan, bal oldalán a páros számok legyenek, a 
tereken sorban számozzák a házakat.

Az utcanevekben is történtek változások, az Iskola utcát 1906-ban Thököly 
utcának keresztelték át, most visszakapta régi elnevezését. 1906-ban, II. Rákóczi 
Ferenc és bujdosó társai Törökországból, valamint Vay Ádám lengyel földről való 
hazahozatala és itthoni ünnepélyes eltemetése tiszteletére és emlékére a város II. 
Rákóczi Ferencről nevezte el a Tokaji út elejét, Zrínyi Ilona utcának a régi Városház 
utcát, Bercsényi Miklósról a Megyeház utcát és Vay Ádámról a Pazonyi utca elejét. 
Mindez 1906 decemberében történt. Sok új utcanévvel találkozunk 1910-ben. Az I. 
kerületben Bethlen utca, Kossuth Lajos tér, Bessenyei tér, Bercsényi utca, Rákóczi 
utca, a Hímes, Rigó, Fürj, Fecske, Galamb, Szalonka, Gém utcák, az Erdő sor, a 
Dohány utca, a Dob, a Holló, a Sólyom utca és a Sólyom köz.  

A II. kerületben Sóstói út, Jókai, Vay Ádám, Hunyadi, Géza, István, László, Béla 
utcák, a Belső körút, Sárkány, Agyag, Jég, Mák, Nefelejcs, Ibolya, Szegfű, Liliom, 
Bujtos utca, Homok sor és tér, Csaló köz.

A III. kerületben Bocskai utca, itt maradtak meg leginkább a régi utcák, nem 
igazán bővült errefelé akkor a város.

A IV. kerületben  Zrínyi Ilona utca, gróf Károlyi utca és tér, Kölcsey utca, Deák 
Ferenc, Árpád, Petőfi , Báthory, Kiss Ernő, Arany János, Vécsey, Damjanich, Lehel, 
Szabolcs, Vasgyár, Színház, Malom, Tűzoltó utcák, Dessewffy, Kálvin terek. Az 
új utca- és házszámtáblákat az Irsai és Társa vasöntődétől, mint a legolcsóbban 
ajánlkozótól, szerezte be a város. A 714 darab utcatáblát darabonként 3,80 koro-
náért, az 500 darab négyszögletes házszámtáblát, valamint a 2000 ovális  táblát 80 
fi llérért összesen tehát 4713 korona 20 fi llérért vállalta a cég. A kétféle házszám-
tábla, tehát a város főútjain négyszögletes, a mellékutcákon pedig ovális, továbbra 
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is megmaradt, az utcatáblák 60 x 20 centiméterek, rajtuk a kerület és az utcanév, 
a házszámtáblák egyrészt négyszögletesek 20 x 23 centiméteresek, vagy oválisak 
20 x 27 centiméteresek, rajtuk a kerület, a házszám és az utca neve olvasható.

Néhány évvel korábban, 1907-ben az Országos Törzskönyvbizottság részére a 
tanyák nevét határozta meg a közgyűlés. „A képviselőtestület Nyíregyháza város 
határában lévő lakott helyek helyes elnevezését a következőkben állapította meg: 
Alsópázsit, Felsőpázsit, Felsőbadur tanyacsoport, I-ső czugos rész, II-ik czugos 
rész, Sóstó fürdő, Sóstói erdő, Örökös földek I-V. szakasz, Kisteleki új szöllőskert, 
Kisteleki ó szöllőskert, Kisteleki tanyacsoport, I. és II. Rozsréti tanyacsoport, I-III. 
Mándi tanyacsoport, Kordován, Alsóbadur, Bálint, Lóczi, Polyák, Újtelki, Szélső, 
Sváb, Salamon, István, Zombori, Antal, János, Nádas, Gerhát, Róka, Mohos, Benkő, 
Kovács, Varga, Fűzes, Jakus, Felső Sóskút, Alsó Sóüskút, tanyacsoport, Királytelki 
szőlőskert, Szekeres, Debrő, Vajda, Kazár, Bedő, Szeles, Sulyán, Czigány, Verbőczi, 
Markó, Halmos, Ferencz, Horváth, Bundás, Sipos, Belfi , Vadas, Dankó, Nádas, 
Magyar, Zöld, Báji, Tamás, Lakatos, Bánfi  tanyacsoport, Pupos halom puszta, 
Görögszállás puszta, Belegrád puszta, Varjúlapos puszta, Királytelek puszta, 
Alsó Sima puszta, Felső Sima puszta, Nagylapos puszta, Hímes kert szöllős kert, 
Ferencz tanya, Gyula tanya.” Az elnevezésekhez a képviselőtestület az alábbiakat 
fűzte hozzá: „Az elsorolt tanyacsoportok, melyek helyi szokás szerint ’bokor’-nak 
neveztetnek, egymástól kataszterben is elkülönített dűlők, s a kitüntetett elneve-
zésekkel bírnak…” Az elnevezés eredete még a betelepítéshez nyúlik vissza, „… Az 
akkori földes uraságok által ide telepített lakosok az urasági földeket maguk között 
felosztva, a könnyebb művelhetés érdekében majorságokat (tanyákat) létesítettek 
és ezeket különböző helyeken egyes csoportokban egymás mellé építették. Ezek 
a tanyacsoportok, mint egy kis falu épültek lakóházakkal és gazdasági épületek-
kel…” Nevüket, az ez előtti elnevezéstől nyerték mint a három Mándi tanyacsoport 
a Manda tótól, vagy Mand telektől, vagy Rozsrét a rozsréti tótól, illetve ott földdel 
bíró valamelyik tekintélyesebb birtokostól, mint Sulyán vagy Markó.

A telepített lakosság tót ajkú volt, ezért a tanyacsoportok is tótos hangzású 
nevekkel bírnak. Ezt már magyarosították a házszámozás megtörténtekor a ma-
gyaros nevekkel. Így lett a három Manda Mándi, Zomborszky Zombori, Jánószky 
János, Gerdhard Gerhát, Liskán Róka, Furmann Szekeres, Betkó Bedő, Vrbovszky 
Verbőczi, Bobaj Báji, Bánszky Bánfi . A három Mándi és a két Rozsréti tanycsoport 
tagjai olyan távol vannak egymástól, hogy nem vonhatók össze közös név alá. Nem 
vonható össze a két Czugos rész sem, mely régen az előfogati társulás tulajdoná-
ban volt. Az örökös földek elnevezést onnan kapta, hogy az 1860-as években örök 
tulajdonul adta el a város a polgároknak. Öt szakasza van, öt különálló dűlő. 

1912. augusztus 30-án dr. Bencs Kálmán városi aljegyző előterjesztésére a 
képviselőtestület elfogadta a város belterületének kiterjesztése iránt tett előter-
jesztését. A közgyűlés a város területét 5 építési övezetre osztotta fel az alábbiak 
szerint: „I. övezet. Ide tartozik a város legközpontibb része, határolva északon a 
felső új körvonalú utca, továbbá a Búza utca, Deák Ferencz, Szabolcs utca, az 
Arany János utca, a Kígyó utcától a Rózsa utcáig terjedő áttörés, onnan a Bujto-
sig áttört új útvonal, s a Hunyadi utcáig terjedő terület által, ide értve a határoló 
utcák mind két oldalát.

II. övezet áll ama területekből, melyek az I. övezetet közvetlen körülfogják és 
az Ó szőlők előtt vezetett új nagy körút, a Tokaji utca, az Árok utca, a vásártér, 
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az Ér folyó, továbbá a Laktanya tér, Kistelei utca, a vásártér és a Bujtos területe 
által határolnak.

III. övezetbe három egymástól külön vált területrész tartozik, éspedig, az Új 
szőlők dűlője, az Ér folyótól és vaspályától bezárt, a temetőt magába foglaló, úgy-
nevezett Érkertek dűlője és az úgynevezett Bujtos egész kiterjedésében.

IV. (Nyaraló) övezet. Ezt képezi az úgynevezett Ó szőlők dűlője az erdőtől ke-
letre.

V. övezet az úgynevezett Hímes egész kiterjedésében.” A Hímest eredetileg 70 
parcellára osztották, 1000 négyszögöles nyilasokra. Kizárólag kertnek, szőlőnek 
szánták az 1890-es évek elején. Később azokat eladták, mert iskolát kellett építeni 
Simapusztára. Városi háztulajdonosok vették afféle hétvégi szőlősnek, gyümöl-
csösnek, nyaralókat is építenek, bár eredetileg a város tiltotta rajta a lakóházak 
építését. 

A város 1913-ban elfogadott építési szabályrendelete ezt annyiban módosította, 
hogy a Hímes kimaradt, V. övezetként az Érfolyótól nyugatra eső területet jelölték 
meg, melyet gyári célokra tartottak fenn és a VI. övezet a város legkülsőbb területe 
a mezőgazdasági célok szolgálatában.

A szabályozáshoz tartozott az is, hogy 1910–1911 telén döntött úgy a város, hogy 
új vásárteret jelöl ki a település nyugati oldalán, fi gyelembe véve a tanyai lakosság 
azon érdekét, hogy ne kelljen az állatvásárokra behozott jószágot keresztülhajtani 
a városon. A régi vásártéren maradt a nagy cédulaház, melyet 1900 körül építettek. 
A 30 méter hosszú, 8 méter széles épületben intézték a pénzügyeket és a lábasjó-
szág átíratását. Azt a Damjanich laktanya építésekor bontották le. A Szentmihályi 
úton a villanytelepnél állt a vámház, s azon áthaladva már a vásártérre jutottak a 
bejövő szekerek. A vásártér határát az Érpatak, a Rákóczi utca, a Széna tér keleti 
oldala, a Mező utca alkották, de folyt a vásár a széles Pacsirta és Mező utcákon is. 
1911-től tehát a hetivásárokon és az országos vásárokon az alábbi rend alakult ki: 
A Bethlen utcán a Szabolcs utcától kifelé a déli oldalon a tej, tojás, vaj, gyümölcs, 
baromfi , az északi oldalon cukorkások, mézeskalácsosok, perecesek, porcelán 
és üvegedény árusok helyezkedtek el. Az Érpatak északi oldalán a kész ruhákat 
árulók, a bódéban és földön árulók, tabernák (leveles kocsmák) és pecsenyesü-
tők álltak. Az Érpatak és a temető közti területet a nyersbőr- és tollkereskedők 
foglalták el. (Ez a terület ma a konzervgyártól északra fekvő rész. A vasúti vagy 
nyugati temetőben 1914-ben szűnt meg a temetkezés, maga a temető a sínektől 
a város felé a Széchenyi utcától kezdve a Vasgyár utca nyugati oldalán volt.) A 
Bethlen utca akkor beépítetlen másik oldalán a mai Moszkva utcán és környékén 
a mutatványosok és komédiások szórakoztatták a bámészkodókat. A Mező utcán 
kékvásznasok, gyolcsosok, kisruha árusok, fésűsök, kefések, a Rákóczi út felőli 
részen szűrszabók, subások, kalaposok és a szűcsök árultak. A Pacsirta utca nyu-
gati oldalán vasedények, vaskereskedők, kárpitosok, asztalosok, a keleti oldalon 
bádogosok, szitások, kötélverők, kenderárusok, szíjgyártók kínálták portékáikat. 
A Búza utca nyugati oldalán szappanosok, kádárok, teknősök, dézsások, a keleti 
oldalon gyékényesek, szekérárusok, faneműek, fonott vessző árusok, kosarasok 
voltak. A Búza téren a gabonaneműeket, gyapjút, szekeres zöldséget, burgonyát 
és káposztát kínálók álltak, a Rákóczi utca északi oldalán a Búza tértől kifelé ko-
csigyártók, szekeresek, talyigások, a déli oldalon kerékgyártók, kovácsok, a Mező 
utcától kifelé a zsibárusok foglaltak helyet. A Szegényház (Széna) téren ruházati 
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iparosok, magyar és német szabók, csizmadiák, cipészek árultak, a Szegényháztér 
és az Érfolyó között a tabernák álltak és a szekértábor helyezkedett el.

A kiterjedt város biztonsága érdekében 1913-ban a városi rendőrségen május 
1-jével 4 tagú detektív osztályt állítottak fel, a városon kívül a nagy határ, sok lakos 
és „a kóbor czigányokra való tekintettel” csendőrőrsök felállítását kérvényezték a 
belügyminisztertől, mégpedig hármat, Simapusztán a Hosszúhát tanyán, Tokaj felé 
a Királytelki uradalom szögleténél, Nagycserkeszen illetve Siposbokorban. Az 1913. 
szeptember 26-i közgyűlés azzal érvelt, hogy a város határa 45 357 katasztrális 
hold, a kültelki lakosság 13 859 fő és a városban mindössze egy ötfős csendőrőrs 
van, pedig a külterületen 56 tanyacsoport és 6 önálló puszta fekszik, Nyíregyházán 
halad át a Tokaj-Kolozsvár törvényhatósági út, sok idegennel, sok kóbor cigánnyal. 
A csendőrség szaporítására azonban a háború végéig várni kellett, bár a háború 
végén a Sóstón már működött egy őrs, melynek a dolga elsősorban a fürdő és a 
környező szőlők rendjének biztosítása volt. 

1912-ben döntött a város két községi temető létesítéséről, az északi (a Morgó 
melletti) és a déli (az Alvégi) köztemetők megfelelő kibővítésével és oda felekezeti 
különbség nélkül lehetett azután temetni. 1913-ban a Morgó mellett adtak át a 
területet, az alvégit pedig a mintakertnek a Debreceni utca mentén elterülő szán-
tóföldi részével bővítették ki. 1913-ban a vasúton túli temetőt be is zárták, oda 
temetni tovább nem engedtek.

Az I. világháború kirobbanásának évében a város közvilágítását 802 darab, 
egyenként 32 gyertyafény erejű izzólámpa biztosította.

Az 1900-as évek első felének építkezését kétség kívül a szecesszió határozta 
meg. Führer Miklós budapesti építész (1873–1948, aki előbb a Magyar Pályáza-
tok, majd a Magyar Építőművészet című folyóiratot szerkesztette) nevéhez fűződik 
az 1909-ben épült görög katolikus püspöki palota (Bercsényi út 6.), amelyben 
főesperesi, lelkészi és kántorlakások nyertek elhelyezést, a többi rész funkcióját 
a tervező határozta meg. Az alapkőletétel 1908. augusztus 5-én történt meg, még 
abban az évben tető alá került az épület, az átadás pedig 1909. május 1-jén volt. 
Mivel az akkor 33 ezres városnak kávéháza nem volt, így ennek létesítése látszott 
a legjövedelmezőbbnek. Az iparos munkákat javarészt pesti iparosok végezték, 
a szobrászmunkákat például Krisztián Sándor. Az épület oromfalaival, nagy ívű 
lekerekítésével, kis tornyával, lágy ívű zár terkélyeivel és kapuival, valamint nagy 
tetőfelületével jellegzetes képviselője a stílusnak. A Pannónia kávéházat 1909. má-
jus elején nyitotta meg Grósz Ödön budapesti nagyvállalkozó. Gyönyörű, modern, 
minden kényelemmel ellátott berendezése az utolsó szegig magyar gyártmány. 

Szintén Führer Miklós műve az Otthon, majd Royal, később Béke szálló. Az 
épület 1909-ben épült. Az aszimmetrikus tömegalakítás és az íves előtető kiemeli 
a bejáratot, a nagy burkolt felületet fi nom intarziák és bronzcsavarok bontják. A 
második emeleti nagy üvegfelület mögött modern elvek szerint berendezett fotó-
műterem volt. Ugyanő tervezte Keresztessy Sárika lakóházát, a Szent István út 34. 
szám alatt. Ez az épület iskolát teremtett a városban. Legjellemzőbb a főhomlok-
zat tagolása, a kapubejárat szélen helyezkedik el, ennek felel meg a másik oldal 
hangsúlyos nagy ablaka. Szellemes a több helyen megjelenő pávamotívum. Führer 
Miklós nevéhez fűződik az izraelita hitközség fürdőjének terve is. 

Kőrössy Albert (1869–1955) tervezte a Szabolcsi Agrár Takarékpénztár épületét 
1911-ben.
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Papp Gyula (1857–?) és Szabolcs Ferenc (1874–1957) asztalán született a Hi-
telbank épületének terve (Zrínyi Ilona utca 7.). A főbejárattal egyenértékű a szo-
bordíszes loggiás szélső rész. Kapuja talán a legszebb a városi szecessziós kapuk 
közül.  Ugyanez a páros tervezete a Nyírvízpalotát (Széchenyi utca 1.). Az épület 
kissé historizáló, de mozgalmas tetőzete, tornya, lépcsőkorlátai, színes üvegablakai 
és ajtóüvegei vitathatatlanul a szecesszió jegyében fogantak. 

A XX. század első évtizedében tovább folytatódtak a városi építkezések. A város 
a szegényügy megoldásának javítására már korábban elhatározta a szegény- és 
betegmenház építését, melyre az 1901. január 18-i közgyűlés 60 828 korona építési 
összeget hagyott jóvá. Ennek fedezetére a gyűjtésekből és felajánlásokból összegyűlt 
16 863 korona 52 fi llért, a Zsófi a Dorottya királyi hercegnő születése és a Király 
utazása emlékére akkor tett 1050 koronás, illetve 2100 koronás alapítványokat, 
a helybeli takarékpénztárnál gyümölcsöztetés végett elhelyezett különféle kórházi 
alapítványokat 44 453 korona 10 fi llér összegben, végül a Korányi Imre, Szopkó 
Alfréd és Léderer Ignác gyógyszerészek által felajánlott 2400 korona alapítványi 
összeget, összesen 66 866 korona 62 fi llért hagyta jóvá a képviselet. 

Az építkezésre kiírt árlejtés nyertese a Király Sándor és Fia építőipari vállalkozás 
lett, 1901. március 19-én nekik adták ki a munkát 55 930 korona 15 fi llér ösz-
szegben. Az építkezés és a berendezés még abban az évben megtörtént, s az 1902. 
január 17-i közgyűlésen Májerszky Béla helyettes polgármester bejelentette, hogy 
a városi szegény- és betegmenház megnyitásával a szegényügyet Nyíregyházán 
rendezték. A gyors eljárásért belügyminiszteri köszönetet kapott a város. 1902-
ben a szegény- és betegmenház céljára 20 000 koronás alapítványt kapott a város 
Blahunka Amália özv. Holczmayer Jánosné úrnőtől.

A legkisebbek számára emelt a város új épületet az 1900-as évek elején. A 
felvégi óvoda, mely mindig a legnépesebb volt, akkorra szűkké vált, s így 1901-
ben a Körte utcán Déry Dánielné született Nagy Amáliától vásároltak egy 710 
négyszögöles telket 5000 koronáért. A ma is álló épületben, melyet Siklósi István 
városi főmérnök tervezett, a kiszolgáló helyiségek mellett játszóterem, munkate-
rem is helyet kapott. Az 1903. január 16-i közgyűlésen 11 500 korona vállalási 
összegért id. Szuchy József ács és ifj. Szuchy József kőműves mestert bízták meg 
az óvoda felépítésével. 1903. április 14-én kötötték meg a kivitelezési szerződést, 
1903. augusztus 31-re az épület elkészült, végleges átvétele 1906. február 21-én 
történt meg. A Körte utcai óvodát a két Szuchy József, apa és fi a, a későbbi épü-
leteket már a két testvér, Szuchy József és János mesterek építették, mint például 
1908-ban a Bethelen utcán a Gazdák otthonát, a Gazdakört. 

Jó néhány új elemi iskola építése, illetve bővítése is megtörtént ebben az év-
tizedben, köszönhetően a gyermeklétszám folyamatos emelkedésének. 1901-ben 
az evangélikus egyház épített elemi iskolát Bálint bokorban, 1903-ban a város 
községi elemi népiskolát emelt Hosszúháton, mellyel csökkentették a mandai és az 
ujtelki iskolák zsúfoltságát. 1904-ben készítette el Kálnai Endre asztalos az iskola 
bútorzatát. Milyen volt egy tanyai iskolai tanterem? A terem két oldalán 10-10 sor 
pad sorakozott, padonként 4-4 gyermek, összesen 80 tanuló részére úgy, hogy az 
ablakok a gyermekek bal oldalára néztek. A padsorokat 3 nagyságban készítették, 
4 sor a legkisebbeknek, 3-3 a nagyobbaknak. Az előtérben állt a tanítói dobogó, 
rajta egy asztal zárható fi ókkal és két szék. Az asztal mögött fali tábla feketére 
festve, vonalazás nélkül, elöl állványos tábla, egyik oldalán piros vonalazással. 
A terem végén kétajtós szekrény polcokkal, az ajtó mellett köpőcsésze. A négy 



496 Bene János

ablakon vászon függönyök függtek. A hosszanti falra fali fogassort erősítettek a 
gyermekekhez mért magasságban, legalább 60 foggal. A bútorokat mind barnára 
kellett festeni. Címeres nemzeti lobogó díszítette a tantermet. Az iskolában működő 
tanító évi fi zetése 1904. szeptember 1-jétől: évi 700 koronás államsegély, a város 
házi pénztárából 100 korona, két hold szántóföld és kétszoba-konyhás lakás, mely 
a tanteremmel egy épületben volt elhelyezve. A szántóföldet a máramarosszigeti 
református főiskola adta itteni birtokaiból. A bérlő, Klár Sándor mérte azt ki. 
Ugyancsak ő adta a szükséges 20 000 vályogot is. Az iskolát Kis Károly, Kirtyán 
Sámuel és testvére Lajos építették 1901-ben. Július 9-én kapták a 7163 koronás 
munkát. A város 1901. szeptember 30-án ideiglenesen, 1903-ban pedig véglegesen 
átvette a lakással együtt épített tantermet. 

Bármennyire is igyekezett a város és az egyházak az iskolák építésével, sok 
gyermek, 1905-ben az összes tanköteles 21,1 százaléka, nem járt iskolába. Az 
1905. szeptember 19-i közgyűlésen a tanács javaslatára a városatyák elfogadták, 
hogy a királytelki szőlőben a római katolikus egyház által felállítani kívánt és fenn-
tartani kötelezett elemi népiskola épületének építési és berendezési költségeihez 
10 000 koronát adnak 10 év alatt, évente 1000 koronával, azzal a kikötéssel, hogy 
oda minden felekezetbeli gyermeket fel kell venni, idegen határbelit viszont csak 
akkor, ha van hely, s végül itt az ismétlő iskolai oktatást is meg kell szervezni. Tíz 
éves elosztásban 15 000 koronát szavaztak meg a helybeli görög katolikus egyház 
számára, mert a szűk és roskatag iskola helyett Ruttkay Gyula főesperes-lelkész 
újat szándékozott építeni, azzal a kikötéssel, hogy az új iskolában legalább négy, 
egyenként 80-80 gyermek befogadására alkalmas tanterem legyen, legalább 4 ta-
nítói állást szervezzenek és az iskolában ne csak az I–VI. osztály, hanem ismétlő 
oktatás is legyen, végül az evangélikus egyház által Rozsrét és Felső-Badur tanyák 
környékein felállítandó két új tanyai iskola mellett még két új iskola elengedhetet-
lenül szükséges, mégpedig az egyik a kistelki szőlőben, a másik Salamonbokorban, 
mert ott sok az iskolás korú gyermek. E két utóbbi iskola létesítéséhez is 1000-
1000 koronát szavazott meg a közgyűlés.

1907. április 7-én Geduly Henrik evangélikus lelkész és Martinyi József egyházi 
másodfelügyelő beadvánnyal fordult a képviselőtestülethez, melyben leírták, hogy 
bár az elmúlt 1906/1907. tanévben jelentős városi segítséggel négy új tanyai iskolát 
létesített az egyház, s így a kezelésükben lévő iskolák száma 14-re, a tantermeké 
16-ra emelkedett, de az még mindig kevés, hiszen a sóskúti iskolába 143, a Kis-
teleki bokorban pedig 111 tanköteles gyermek van beírva egy-egy tanító elé.

A levélírók előterjesztése szerint egyrészt a Benkő bokori, a Sóskúti bokori és 
a Kisteleki szőlőskertek mellett lévő iskolában még egy-egy tantermet és tanítói 
állást kellene létesíteni, másrészt a város határában, azokon a részeken, melyek 
az iskoláktól távolabbra esnek, és ahol a tankötelesek száma nagy, új iskolákat 
kellene felállítani, mégpedig egyet a tiszalöki út mentén, egyet Puposhalom pusz-
tán, egyet Simapusztán a Csengery-féle tanyán, egyet Mandán, a Mándi I. és Al-
sópázsit részére és egyet a Szarvas sziget nyugati oldalán a Felsőpázsiti lakosság 
tankötelesei részére.

Az előterjesztést meg is indokolták azzal, hogy a Benkő bokori iskolában egy 
tanítóhoz 126 gyermek van beírva, ami a törvény által előírt létszám több mint 
kétszerese, azon felül még 12 gyermek nem jár iskolába az iskolához tartozó ta-
nyákból (Róka, Gerhát, Nádas, Benkő, Kovács, Vajda és Kazárbokor). 
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A Sóskúti iskolában 143 gyermek van beírva Felsősúskútról, Felső Badurból és 
a Czúgos részből, rajtuk kívül még 32-en nem járnak iskolába. A Kistelei szőlőbeli 
iskolában 111 gyermek van beírva, de onnan sem jár még 37 gyermek. Ezekben 
az iskolákban a legcélszerűbb megoldás még egy tanterem létesítése lenne.

Megindokolták az új iskolák létesítésének fontosságát is. A Pupos halomban 
létesítendő iskola csökkentené a Halmos, a Sipos bokori iskolák, valamint a Gö-
rögszállási pusztai iskola zsúfoltságát, mert Pupos halomban, Lakatos és Bánfi  
bokorban 48 tanköteles van. Sima pusztán a Csengery tanyán van 30 tanköteles, 
a környező tanyákon még 30-40 gyermek. Ez az iskola az Ujteleki bokori iskola 
túlzsúfoltságát (101 beírt gyermek) csökkentené. A Manda tómeder déli vége táján 
létesítendő új iskola egyrészt a Mándi I. tanyán összeírt 36, másrészt az Alsó pázsi-
ton lévő 74 gyermeknek adna helyet, hiszen az Alsó pázsitiak a távolabbi mandai, 
rozsréti és a városi iskolába mennek, 29-es pedig egyáltalán nem járnak iskolába. 
A Felső pázsiti iskola az ott lévő 116 tankötelesnek épülne. Közülük 91-en vagy a 
városi, vagy az Antal bokori iskolába járnak, ahol 111-en tanulnak.

Ezeket előadva kértek az evangélikus egyház részére a 7 új tanyai iskolához 
7000 korona évi segélyt, így az egyház 20 000 koronás iskolafenntartási támoga-
tásban részesülne évente.

1907 elején Balla Jenő tanácsos is alaposan felmérte az iskolás korúak (6-11 
évesek) helyzetét a városban és a tanyákon. Adatai szerint az 1906-1907-es tan-
évben 5172 iskolaköteles (2573 fi ú és 2599 leány) gyermek volt a városban, vallás 
szerint: római katolikus 1224, görög katolikus 629, evangélikus 2388, református 
418 és izraelita 513. Az iskolaköteles gyermekek közül 635-en (295 fi ú és 340 leány) 
nem jártak iskolába. Az 5172 gyermek közül 2886 tanköteles (1435 fi ú és 1451 
leány) járt a városi iskolákba, melyekhez a Bujtos, az Érkert és az Ó- és Újszőlő 
is hozzá tartozott, 2286 gyermek élt a tanyákon (1138 fi ú és 1148 leány). Közülük 
635-es nem jártak iskolába, a városban 200-an, a tanyákon viszont 435-en.

Ismerjük a tantermek számát is a városban és a tanyákon. A városban 8 római 
katolikus, 3 görög katolikus, 4 református, 6 izraelita tanteremben folyt az oktatás 
és a város által fenntartott Hosszúhát tanyai és Nagylaposi községi iskola, a római 
katolikus egyház által fenntartott királytelki két osztály és egy görögszállási iskola. 
Az evangélikus egyháznak a központi iskolában 12 tanterme volt, ezen kívül a Körte 
utcán, a Búza téren, a Debreceni utcán és a Nádor utcán még egy-egy terem és 14 
iskola a tanyákon: Rozsréten, Mándi bokorban, Bálint, Újtelek, Salamon, Benkő, 
Sulyán, Nádasi, Sipos, Halmos, Antal, Jakus és Sóskúti bokorban.

Balla Jenő alapos felmérésére támaszkodva az 1907. április 26-i közgyűlés helyet 
adott Geduly Henrik és Martinyi József beadványának, s megszavazták a három 
új tanterem és a négy új iskola támogatását, összesen 7000 korona értékben, 
melynek folyósítását az 1908/1909. tanévtől kezdték meg.

1908 decemberében ismét napirenden voltak a közgyűlés előtt a város elemi 
iskolái. A testület akkor is megszavazta a támogatásokat, nevezetesen a római ka-
tolikus egyház Szentmihályi utcai telkén építendő három új tanterem létesítéséhez 
30.000, a város más részeiben létesítendő két tanteremhez 20.000, azaz összesen 
50.000 koronát. Azokban az években egyháznak 8 tanterme és 665 beírt tanulója 
volt, a 8 tanítóra az átlag 83, de volt olyan osztály, ahol 81, 89, két tanteremben 
pedig 105-105 gyermek tanult.
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Az evangélikus egyház addig felépített, de még ki nem fi zetett iskoláihoz 90 000, 
a központi iskolában létesítendő új tanteremhez, és a Búza téri iskola helyett lé-
tesítendő új iskolához 20 000, összesen 110 000 koronát kapott.

A status quo izraelita egyház két új iskolateremhez 20 000 koronát, de úgy, 
hogy kötelesek voltak az ortodox gyerekeket is befogadni. Az izraelita iskolában 
hat tanteremben hat tanító 420 gyermeket tanított. A közgyűlés számba vette az 
utóbbi évek iskolaépítési támogatásait is, mely szerint az izraelita status quo egyház 
1896-ban és 1897-ben a meglevő iskola építéséhez 16 000, a római katolikusok 
1902-ben tantermeik szaporítására 10 000, a református egyház. 1905-ben 11 000, 
1907-ben 14 000, a görög katolikus egyház pedig 1906-ban új iskola építésére, 
valamint tantermeinek szaporítására 15 000 koronát kapott.

Kibővítette a város a polgári leányiskolát is, úgy, hogy a város tulajdonában 
lévő Széchenyi tér 5. és a Nyírvízszabályozó Társulat Luther utca 11. számú házas 
belsőségét kicserélték. Ez a ház szomszédos a polgári leányiskolával, az utcai és 
udvari két szobát tantermekké alakították, egy 1,8 méter széles folyosó létesíté-
sével, a főfalak áttörésével a két épületet összekötötték. Az átalakításokat Szuchy 
József és János végezték el 1911 augusztusában. 

A városban 1906-ban vetődött fel a polgári fi úiskola ügye. Dr. Bartók Jenő 
református lelkész, a magán polgári iskola tulajdonosa ugyanis ekkor kérvényez-
te, hogy az iskola II. évfolyamának beindításában a város is segítsen. A községi 
iskolaszék 1906. szeptember 22-i ülésén kimondta, hogy egyetért a polgári fi ú-
iskola felállításának szükségességével, hiszen az 1906/1907-es tanévre 30-an 
jelentkeztek. A polgári fi úiskola beindításához szükséges 6 tanterem, tornaterem, 
rajzterem, fi zikai és természetrajzi szertár, tanári szoba, igazgatói iroda, szolga-
lakás, mellékhelyiségek, nagyjából 120 000 koronás beruházást jelentettek. A 
felszerelésre 18 000 koronát terveztek és 5 tanári állásról döntöttek. Az 1907. 
január 29-i városi közgyűlés az 1907/1908-as tanévtől évi 1000 korona segéllyel 
kívánta támogatni a IV. osztály beindításáig, utána pedig évi 15000 korona segélyt 
kívántak nyújtani, annyi kikötéssel, hogy az iskola felekezet nélküli legyen. 1907. 
júniusában azonban másként döntöttek, és szeptembertől már községi, tehát városi 
fenntartású iskolaként működött a fi úpolgári. Balla Jenő tanácsnok javaslatára, 
az akkor éppen eladó Ipartestületi székházat nézték ki iskolának, mert oda csak 
a szolgalakást kell felhúzni, a többi a testület helyiségeiből kialakítható. Pivnyik 
András, az Ipartestület elnöke 1908. május 1-jén 60 500 korona vételár fejében a 
Szentmihályi (ma Bethlen) utcán lévő épületet átadta.

1908. szeptember 29-én Balla Jenő tanácsnok a polgári fi úiskolások részére 
tanulmányi ösztöndíj alapítását javasolta. A közgyűlés minden osztály részére 100-
100 koronás ösztöndíjat határozott meg, úgy, hogy egy-egy tanuló 30 koronánál 
kevesebbet nem kaphat, az első három osztályban az ösztöndíjat a következő tanév 
elején, míg a negyedik osztályosok a tanév végén kapják meg. 

Gondoltak a városban az iparos és kereskedő ifjakra, a tanoncokra is. Egy 1911. 
június 3-i kimutatás szerint Nyíregyházán 350 mester és 613 tanonc volt, akiknek 
iskoláztatásáról az ipartestületnek és a mestereknek gondoskodniuk kellett. 
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Szakma Mester Tanonc Szakma Mester Tanonc Szakma Mester Tanonc
Asztalos 21 42 Kádár  2  2 Kovács 17 38
Ács 13 26 Kályhás  1  6 Lakatos 16 51
Bádogos 14 24 Kárpitos  6 11 Órás  5  5
Borbély 16 18 Kefekötő  1  1 Rostás  1  2
Cipész 45 79 Kerékgyártó 10 12 Szabó 51 70
Cukrász  2  3 Kéményseprő  4  5 Sütő  6 10
Csizmadia 36 41 Kőműves 33 101 Szíjjártó  2  4
Esztergályos  2  2 Könyvkötő  1  1 Szobafestő 11 19
Gubás  1  1 Kötélverő  2  2 Szűcs  2  2
Hentes és 
mészáros

23 20 Kocsigyártó  3  9 Szűrszabó  1  2

Kalapos  1  1 Kosárfonó  1  3

1911-ben a város az Iparostanonciskola céljára átadta a Hatzel téri belsőséget 
az udvarral együtt és 80 000 koronát megszavazott az építkezésre, 20 000 pedig 
a berendezésre. Az otthon fenntartását az Országos Gyermekvédő Ligával együtt 
vállalta. Az akkor még Inas Otthonnak nevezett létesítmény terveit Pisszer János 
készítette díjmentesen, a kivitelezési szerződéseket 1912. december 17-én kötötték 
meg: a magasépítési munkákat Pisszer János végezte 78 070 korona 32 fi llérért, 
világítást a Nyíregyházi Villamossági Részvénytársaság 528 korona 20 fi llérért, 
vízvezeték, csatornázás munkáit a Mezei, Széles és Kuharek cég kapta 10 272 
korona 30 fi llér, összesen 88 870 korona 82 fi llérbe került az Iparostanonc Otthon 
felépítése.  

Az I. világháború kitörése akasztotta meg a felső kereskedelmi iskola létesítését, 
melyet a helybeli Kereskedők és Gazdák Köre már 1914 nyarán meg akart indí-
tani. A Terménycsarnok 1906-os feloszlása után, annak utódjaként alakult meg 
még abban az évben a Kerekedők és Gazdák Köre, mely valóságosan a kereskedők 
klubja, kaszinója, ahol éppúgy lehetett kereskedelmi, üzleti ügyeket intézni, mint 
szórakozni, sokféle kereskedelmi és irodalmi lapot olvasni, kártyázni, beszélgetni. 
Neves előadókat, országosan ismert politikusokat, közgazdászokat hívtak meg, s 
ezeken az alkalmakon részt vettek a családtagok is. Az új kör létrehozói Grósz 
Lipót Henrik, Sándor Mór, Ungár Lajos, Baruch Artúr. Az I. világháború előtt 
ezek az előadások nagyban emelték a Kör tekintélyét. Szende Pál, Jászi Oszkár, 
Glücklich Vilma tartottak előadásokat a nemzeti államról, a női emancipációról, 
a szocializmusról, a polgárság szerepéről stb. Az 1890-ben alakult Kereskedők 
Társulata az alsó fokú kereskedelmi oktatás körül bábáskodott, ez a társaság 
az I. világháború utolsó évére Fényes László képviselő befolyására, Baruch Artúr 
szervezésre megnyithatta a Felsőkereskedelmi Iskolát, igazgatója a Debrecenből 
idehívott felsőkereskedelmi iskolai tanár, Margócsy Emil lett. A Kereskedők és 
Gazdák Körében alakult meg 1918. október 31-én a Radikális Párt nyíregyházi 
szervezete is. 

1912 februárjában Baruch Artúr bankár, elnök és dr. Hoffmann Móric jogász, 
titkár levelet intéztek a képviselőtestülethez, melyben az alábbiakat írták: „… Így 
Nyíregyháza fejlődésének következménye az, hogy a hivatásánál fogva az úgyneve-
zett lateiner életpályákra előkészítő főgimnázium mellett immár nem nélkülözheti a 
gyakorlati pályákra nevelő iskolákat, s mint ilyet, első sorban a felső kereskedelmi 
iskolát…” Az iskola megindítását és működését a helybeli pénzintézetek az első 3 
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év során évi 5500 koronával, a Kereskedők és Gazdák Köre is 3 éven át évi 3500 
koronával kívánta támogatni. A szervezők a tandíjakból 4500 koronát, a debre-
ceni Ipar és Kereskedelmi Kamarától pedig 800–1000 koronát reméltek. Az iskola 
működtetéséhez viszont 21 000–22 000 korona szükségeltetett, a hiány pótlását 
az államsegélytől remélték. A közgyűlés a levelet 1912. április 26-án tárgyalta és 
6000 korona támogatást szavazott meg, 1914. június 12-én pedig a közgyűlés az 
iskolafenntartói tisztet is elvállalta. A tervből végül csak a háború utolsó évében 
lett iskola.

Lehetőségeihez mérten támogatta a közgyűlés a magániskolákat is, a Füredi test-
vérek és Virányi (Volkman) Róza magán zeneiskoláit, tekintetbe véve, hogy okleveles 
zenetanárok oktatnak az iskolákban, s a Füredi testvéreknél a szegényebb tanulók 
tandíjkedvezményt is kapnak. Így aztán a Füredi testvérek hol 300, hol 600, Virányi 
Róza pedig 100–200 koronás támogatásokat kapott iskolájához évente. 

Hét évi távollét után 1901 nyarán Csernoviczból hazatért a császári és királyi 
14. huszárezred. Tulajdonképpen helyet cseréltek az itt állomásozó császári és 
királyi 10. huszárezreddel. Weisz Ernő ezredes, a 10-esek parancsnokának bú-
csúlátogatása után a város felkészült háziezredének fogadására. 1901. augusztus 
12-én érkezett az ezred Nyíregyházára. Báró Gemmingen Herman ezredes, ezred-
parancsnok az I. osztály élén lovagolt a Városháza elé, ahol Májerszky Béla mint 
helyettes polgármester a tanács tagjaival együtt várta. Augusztus 17-én a Koro-
nában a tisztikar és a polgárság részére ismerkedési estélyt tartottak, másnap, a 
király születésnapján a város megvendégelte a huszárlegénységet, a császári és 
királyi 14. huszárezred parancsnokságára 400, a magyar királyi 5/II. huszárosztály 
parancsnokságára pedig 200 koronát küldtek. 

A technikai fejlődés nem kerülte el a huszárságot sem, az évtized végére lovas-
géppuskás osztagot szerveztek a 14. huszárezred kebelében, ugyanakkor a dandár-
tiszti iskolát is a városba helyezték. Az 1891-ben kötött 25 éves bérleti szerződés is 
lejárt 1916. november 1-jén, s azt a város meg akarta újabb 25 évre hosszabbítani, 
tehát elvégezte a kassai VI. hadtestparancsnokság által a laktanyában kért épít-
kezéseket, kibővíttette a kocsiszínt, a pótraktárat, kialakította a lovas-géppuskás 
osztag és a dandártiszti iskola körletét 84 emberre és 108 lóra, fegyvermesteri 
műhellyel bővítette a kovácsműhelyt, iparvágányt vezetett a trágyarakodóhoz. 

Ugyanakkor a városban a képviselőtestület egy része nem mondott le a gyalog-
sági laktanyáról sem. 1904. szeptember 8-án Somogyi Gyula 61 társa aláírásával 
indítványt adott be a gyalogsági laktanya ügyében. Indokaik közül kiemelt helyen 
szerepelt, hogy a város határa már nem növelhető, de az ipar és a kereskedelem 
fejleszthető. Egy gyalogezred kaszárnyaigénye kisebb, ugyanakkor létszáma na-
gyobb, a fogyasztása is több. Ha egy gyalogezred az ezredtörzzsel és a hadkiegészítő 
parancsnoksággal Nyíregyházára kerül, akkor a katonaköteleseknek nem kell a 
távolabbi Munkácsra (császári és királyi 65. gyalogezred), vagy Szatmárnémetibe 
(császári és királyi 5. gyalogezred) bevonulniuk. Szabolcsvármegye hét járása 
és legfeljebb Zemplén szomszédos járásai alkothatnak egy önálló hadkiegészítő 
körzetet is. Az 1904. szeptember 30-i közgyűlés Májerszky Béla polgármester 
elnökletével ennek megvizsgálására bizottságot küldött ki, de az egészből azután 
nem lett semmi, mint ahogy a honvédtüzérség megszervezésekor, 1911-ben, egy 
tüzéralakulat Nyíregyházára vezénylésének kérését is fontolgatták a városatyák. 
E tervek azonban nem gyökeresedtek meg, az I. világháború végéig csak huszár-
alakulatok szolgáltak a városban. Annyi változás történt, hogy az elavulttá váló 
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Honvéd utcai laktanya helyett, komoly előrelépés történt abban az irányban, hogy 
a város és a vármegye közösen új fi óklaktanyát épít az 5/II. huszárosztálynak. Már 
a szerződéseket is megkötötték Tóásó Pál budapesti építőmesterrel, aki a terveket 
készítette, amikor a világháború kitört és az építkezést elhalasztották.  

A város, főleg nyáron megnövekedő, jégigényének kielégítésére 1904–1905 fo-
lyamán a közvágóhídon műjéggyárat létesítettek 32.000 koronás beruházással.

A közellátást szolgáló beruházások mellett épültek a városias érzetet keltő 
emeletes házak, banképületek, társulati székházak.

1908. október 3-án Májerszky Béla polgármester arról tájékoztatta a tanácsot, 
hogy bizalmas tárgyalásokat folytatott Kernhoffer József debreceni fi ókintézeti 
főnökkel egy Nyíregyházán is létesítendő Osztrák–Magyar Bank fi ókintézet ré-
szére építendő palotáról. Az épület helyében is dűlőre jutottak, a Szarvas épület 
végében a Dessewffy térre néző, kőraktárul szolgáló telket kérte a bank. A tanács 
úgy döntött, hogy a lehetőséget nem szabad elmulasztani és a 342 négyszögöles 
területet kedvezményes áron, ölenként 30 korona áron, a képviselőtestület hozzá-
járulása után eladják. A tanácsban hozott döntést a képviselet sem vétózta meg, 
s az ideiglenes adásvételi szerződés 1908. október 19-én megkötötték. A 10 260 
korona vételár befi zetése után 1909 decemberében a terület az Osztrák–Magyar 
Bank tulajdonába ment át. A képviselőtestület annyit kötött ki, hogy a telken két 
éven belül fel kell építeni a palotát.

Azon a téren akkor már állt a Széchenyi utca és a Károlyi tér sarkán, annak a 
nyugati oldalán Barzó Mihály 1901-ben épített emeletes palotája, mely a Pénzügy-
igazgatóságnak adott helyet, vele szemben 1902-ben Morgenstern Dezsőnek épített 
lakóházat Kéry József. A Dessewffy tér és a Széchenyi utca másik sarkára került 
a banképület, melynek tervező Hubert József (1846–1916) volt. A neobarokkos 
stílusú, bár már szecessziós jegyeket is magán viselő palotát 1911. július 17-én 
adták át. Első főnöke Untereiner József 1914 őszén Temesvárra távozott, helyére 
Munkácsról Rigó Alfonz került.

Új vasúti polgári vendéglőt is terveztetett 1911-ben a város, mert a régi már 
nem tudta kiszolgálni a megnövekedett forgalmat. Az új épületnek kellett volna 
felváltania az 1861-ben épített vasúti polgári vendéglőt, mely az állomás területén 
kívül állott és nyaranta a társaság kedvelt szórakozó helye volt. Guttmann Samu 
bérlő 1911. március 26-án kérte, hogy vendéglőt újítsák meg, mert az teljesen 
elavult. Az 1911. május 26-i közgyűlés úgy határozott, hogy az új vasúti polgári 
vendéglőre mindenképpen szükség van, mert a régi telek a szabályozás után a 
vasútállomás területébe esett. Az új, emeletes vendéglő helyét a Népkert déli ha-
tárvonalán jelölték ki úgy, hogy a főhomlokzat délre nézzen. Egy nagyobb étterem, 
egy korcsma, 10–12 vendégszoba, vendéglős lakása, mellékhelyiségek, férőhelyek 
a személyzet számára, észak felől nagyobb terasz, ez volt a testület kívánsága 
1911-ben, maximálisan 100 000 korona költségvetéssel, s 1913. április 30-i ha-
táridővel. A tervezést Bernthaller Adolf budapesti építész nyerte. A vasúti polgári 
vendéglő végül is nem készült el, a régi épület szolgált tovább és csak az 1920-as 
években bontották le.

Álom maradt a közművelődési palota Nyíregyházán. 1907-ben a Vallás- és Köz-
oktatásügyi Minisztérium jó néhány vidéki városban tervbe vette a közművelődés-
nek szánt palota építését, s a listán Nyíregyháza is szerepelt. A képviselőtestület az 
1907. május 31-i ülésén örömmel fogadta a döntést, a város kulturális helyzetéről 
emlékiratot készítettek, s azt egy küldöttség vitte Pestre. A delegációt Májerszky 
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Béla polgármester vezette, a tagok között ott volt Kállay András, Kovács István 
táblabíró, dr. Jósa András, Leffl er Sámuel, Somogyi Gyula, dr. Kovách Elek, dr. 
Vadász Leó és Balla Jenő, de felkérték a főispánt és az alispánt, hogy csatlakozza-
nak a küldöttséghez. A palota ügye azután húzódott, pedig a város 50 000 koronát 
szavazott meg céljaira és telket is felajánlott. 1911 decemberében Mikecz Dezső 
alispán kérte a várost, hogy a vármegyei múzeumot is ott helyezzék el.

Az 1900-as évek elején ismét szóba a Sóstóra vezető út menti villák építése. 
Már 1892-ben felvetették, hogy sóstói parkerdőben villatelkeket osszanak ki.  Ek-
kor a Sóstói út mentén az Ószőlőkkel szemben fekvő 71 holdas erdőrészt az erdei 
üzemkezelés alól felszabadították és parkerdőnek, sétatérnek, játszótérnek, villa 
helyeknek kijelölték és Erzsébet királyné ligetnek nevezték el. Itt akartak a század 
elején villákat építeni. Májerszky Béla polgármester 19 villahelyet javasolt, de dr. 
Vadász Leó képviseleti tag tovább ment és 100 telket kívánt kialakítani úgy, hogy 
ne csak a Jósa kút és a szőlők közti vonalon osszanak, hanem egészen a sóstói 
fürdőig. Májerszky javaslata az volt, hogy az Ószőlőkkel szemben a Jósa kútig 
maradjon meg a liget zártkörű mulatóhelynek, óvodai rendezvényeknek, majáli-
soknak, torna- és teniszversenyeknek. A Jósa kúttól észak felé 150 négyszögöles 
telkeket osszanak villáknak.  Az úttól marad 5 ölnyi erdőszegély, a telkek 10 x 15 
öl nagyságúak, a telkek között is legyen 10 öles erdő. A 19 telek így 1 hold és 1250 
öl, marad 69 hold és 1350 öl a ligetnek. A befolyt összegből lehetne erdőt venni, 
vagy a Sóstót fejleszteni. A tanács azonban ezt a javaslatot elvetette, s az 1906. 
július 13-i közgyűlés is úgy döntött, „… hogy miután az Erzsébet liget, mely a város 
üdülést kereső közönségének úgyszólván egyetlen nagyobb árnyas sétáló helye – az 
előterjesztésben célba vett 19 villa telek kiosztásával s beépítésével, különösen 
pedig a lakott helyek természetszerű levegőt rontó következményeivel erdő jelle-
gétől és üdítő hatásától megfosztatnék, s ekként a város egész lakosságának első 
rendű egészségügyi érdeke 19 család kényelmének áldoztatnék fel…”, tekintettel 
tovább arra, hogy bármilyen szellősen is építkeznek, mégis évszázados fákat is ki 
kell majd irtani, a föld eladásából befolyt összeg sem áll arányban a rombolással, 
egyébként is a Sóstó tervezett fejlesztésével ott osztanak majd villatelkeket, így a 
beadványt nem támogatták. 

Komoly építkezéseket végzett a város a Sóstón. A közgyűlés 1907. szeptember 
1-jén hozott döntése értelmében Májerszky Béla polgármester felhívást tett közzé 
a Sóstó kibővítése, rendezése tárgyában. Pazár István okleveles budapesti gépész-
mérnök 1907. október 10-én nyújtotta be javaslatait, melyet a képviselőtestület 
elfogadott és őt bízta meg a tervek elkészítésével is. 1908. április 14-én fogadta 
el a közgyűlés a terveket, melyekhez 1908. október 30-án Pazár István részletes 
műszaki leírást is beadott. Tervei szerint az új kádfürdő a régi épület északi szár-
nyához épül mindkét végén egy-egy angol illemhellyel. A déli szárnyhoz épül a 
tömegfürdő, két részre osztva 60-60 négyzetméter alapterülettel és 13-13, összesen 
26 öltöző fülkével, pénztár helyiséggel, előtérrel.

Új vendéglőt és szállodát is tervezett. Az egész épületet alápincézve képzelte el, 
kivéve az északi részt, a táncterem alattit. A pincében a borpince (37 négyzetmé-
ter), jégverem (24,25 négyzetméter), éléskamra (14 négyzetméter), fa- és szénpince 
(31,52 négyzetméter), sörpince (35,10 négyzetméter), mángorló és vasaló szoba (20 
négyzetméter), mosókonyha (21,16 négyzetméter), és a zöldségpince kap helyet. 
A földszinten van a vendéglős kétszobás lakása, szolgaszemélyzet helyiségei, kézi 
kamarák, tálaló, konyha és egy 100 négyzetméteres étterem, ebből nyílik a társal-
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gó és játékszoba és az északi részen a szerkezetileg különálló, önálló fedéllel bíró 
175,40 négyzetméteres táncterem. A táncteremtől a teljes keleti homlokzat elé 9,90 
méter széles terasz épül, ahová az ebédlőből, társalgóból és a táncteremből is ki 
lehet jutni. Az I. emeleten 15 vendégszoba, a II. emeleten 6 szoba a bérlő családja 
és a személyzet részére.

A régi Sóstói vendéglőt és szállót 1907. szeptember 20-án a tervektől függetlenül 
még egy évre kiadták Lendvay Kálmán bérlőnek 2200 korona bérleti díjért.

A Sóstó átalakítási programjáról az 1908. április 14-i közgyűlés döntött. Ko-
moly összeget, 250 000 koronát szántak az építkezésekre, melyből a következő 
munkákat kívánták elvégeztetni. A kádfürdőben a kádak számát 40-re kívánták 
emelni úgy, hogy a régi vörösmárvány kádakat, és a már meglévő kilenc kétkádas 
szobát meghagyják, az újakat azonban fajansszal borított betonkádakkkal látják 
el és egykádas szobákat alakítanak ki. Tömegfürdésre fedett, de fent nyitható 
üvegtetejű betonfürdőt gondoltak, elkülönített férfi  és női résszel, 12 x 7 méteres, 
40–140 centiméter vízmélységű betonmedencékkel és 27 öltöző fülkével.

A vízellátásra két egymástól független szivattyútelepet kívántak létesíteni, úgy, 
hogy az egyik, egy gőzszivattyú, a fürdőket látja el egyrészt a kútból vett vízzel, 
másrészt hideg-meleg tóvízzel és gőzzel. A másik szivattyútelep helyét a mélyfuratú 
kút mellett jelölték ki, hogy az száraz időben a tavat és a közös fürdőket vízzel 
ellássa. Gondoltak az elő- és utóidényben érkezőkre, mert eldöntötték, hogy 18 
egyes káddal ellátott szobát és a közös fürdő medencéjét gőzfűtésre is be kell 
rendezni.

Ekkor határozták el a víztorony megépítését, beton alapzaton, faburkolatú 
oldalfallal és tetőzettel, alsó részében cukrászdával.

Eldöntötték a svájci lak renoválását, új tetővel és erkéllyel való ellátását. Ezekre 
az építkezésekre 150 000 koronát szántak, míg a maradék 100 000-ből tervezték 
a régi szálló helyére az újat és az egész fürdőtelep parkosítását. 

Egy év múlva már 300 000 koronára emelkedett a ráfordítás összege. Pazár 
István terveinek elfogadásával kimondta a közgyűlés az építkezés szükségességét, 
s a szállodára 117 093 korona 51 fi llért hagyott jóvá. Az 1911 tavaszán megindított 
munkákat Baruch Jenő okleveles mérnök végezte 219 525 korona 31 fi llér vállalási 
összegért. A vízvezetékeket, gőzfűtést, csatornázást Fekete Ödön kassai mérnök 
vállalta 27 795 korona 64 fi llérért.

1912 tavaszán rendezték be az elkészült épületeket, s 1913. április 16-tól a 
vendéglőt és a szállodát 6 évre Wetzel Károly és neje Mentinger Paula nyíregyházi 
lakosnak adták ki évi 5500 korona bérért. Ugyanekkor készíttették a teraszon a 
leereszthető nagy napernyőt a napsütés és az eső ellen a helybeli Mezey–Széles 
és Kuharek céggel. A bérlet akkor a következőkre terjedt ki: – Szálloda épülete a 
vendéglővel és táncteremmel, az emeleten 15 vendégszobával és 2 fürdőszobával; 
– A Svájci lak 14 vendégszobával; – A kerti lak 5 vendégszobával és a korcsmával; 
– Nyitott táncterem; – A víztorony alatti cukrászda; – Istálló 5 tehénre és 2 lóra, 
szín 2 szekérre, nyári istálló 8 lóra és kocsis szoba.

Nem tartozott a bérlethez a szódagyár épülete, a fürdő épülete és a fürdőüz-
let.

Ismerjük a sóstói vendéglő bérlőit is. 1890. április 24. és 1893. április 24. között 
a bérlő Polánszky József és neje Petz Anna nyíregyházi lakosok évi 4000 forint 
bérösszegért. 1894. január 8-tól Tolnay Sándor és neje Maczkó Lujza bérelték a 
Sóstót évi 5000, 1901. január 1-jétől évi 7200 forintért. Ők 1903. december 28-án 
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visszaadták a bérletet a városnak, 1904-ben házi kezelésben volt a terület és az 
épületek. 1904-től Lendvay Kálmán debreceni lakos bérelte a vendéglőt évi 7200 
forintért. A Sóstót 1912-ben özvegy Lendvay Kálmánné Kazár Ilona bérelte, de a 
felújítás miatti csonka év miatt csak 3000 korona bért fi zetett.

Nyaranta a Szódagyár épületben négy szobát egy közös folyosóval a helybeli 
leányegyletnek nyári üdültetésre adott át a város, de örömmel vették Kéghly Sze-
réna tervét egy gyermeküdülő létesítésére is. A Szeréna lak még 1914-ben felépült. 
Kéghly Szeréna volt 1912-ig a nőipariskola igazgatója is. 

Az utak és járdák kövezése, aszfaltozása mellett a vasúti közlekedés is bővült 
Nyíregyházán. Egyre újabb és újabb vonalak nyíltak, úgyhogy a régi vasútállomás 
szűknek bizonyult. 1896-ban Geduly Henrik azt írta a régi vasútállomásról, hogy a 
pályaudvar területe 1 kilométer hosszú, 300 méter széles, 11 sínpár fut rajta végig. 
Naponként 17 személy és 5, esetleg több tehervonat járt rajta. Az állomásépületben 
10 hivatalos helyiség, 3 váró és 2 étterem volt.  1905-től szerepelt a közgyűlésen az 
állomás bővítésének ügye. 1906-ban a MÁV terveket is készíttet, de az a városnak 
nem tetszett, ezért Májerszky Béla polgármester, dr. Meskó László országgyűlési 
képviselő és gróf Vay Gábor főispán felkeresték Kossuth Ferenc kereskedelemügyi 
minisztert, aki megígérte, hogy közbenjár a tervek módosításában. Az ígéretét meg 
is tartotta, de így az állomás ügye elhúzódott 1908. őszéig. Az 1908. szeptember 
29-i közgyűlés egyhangúlag döntött az állomás bővítéséről, s helyben hagyták a ko-
rábbi, augusztus 28-i közigazgatási bejárás során szemrevételezett 26 katasztrális 
hold földterület átadását a MÁV-nak, azzal a kikötéssel, hogy az állomás északi és 
déli végére a MÁV köteles aluljárót építeni, a Széchenyi út végén a Dohánybeváltó 
hivatalhoz pedig egy felüljáró kell. Mindezekre a vasúton túli és a város területének 
összekötése miatt volt szükséges, hiszen a huszárlaktanya parancsnoksága már 
korábban is megkereste a várost hasonló kéréssel.

A széles nyomtávú vasút mellett, keskeny nyomtávú, helyiérdekű vasútvonal 
is keresztül haladt Nyíregyházán. Már 1887-ben felmerült a kisvasút építésének 
gondolata, 1897-re készületek el tervek Kállay András főispán szervezkedésének 
eredményeként, majd 1899-ben a Magyar Vasútiforgalmi Részvénytársaság meg-
kereste a várost egy Sóstó–Ibrány–Vencsellő, illetve Ibrány–Dombrád irányban 
gőzüzemű helyi érdekű vasút (ártéri vasút, vagy rétközi vasút) létesítése céljából. 
A város hajlott a dologra, hiszen, ha a pálya város tulajdonába kerül, vagyonát 
növeli. 

1902–1903-ban gyorsultak fel az események. Báró Feilitzsch Bertold, Szabolcs 
vármegye új főispánja is felkarolta a tervet. A nyomvonalat Szesztay László tervezte 
meg. Az 1903. július 24-i közgyűlésen a helyiérdekű vasúti részvénytársasághoz 
való csatlakozás és a tervezett vasúthoz terület biztosításáról döntött a városi 
közgyűlés. Megszavazták a vasútállomás déli oldala – Széchenyi út – Széchenyi 
tér – Városház utca – Vármegyeház tér – Kossuth utca – Sóstófürdőtelep – Kótaj 
– Buj – Ibrány – Nagyhalász – Dombrád útvonalú keskeny nyomtávú gőzmotoros 
vasút létesítését, s az erre alakuló részvénytársaság kibocsátandó részvényeiből a 
város 200 000 koronát jegyzett. Az összeget a Magyar Jelzálog Hitelbanktól vették 
fel. Feltételeket is kikötött azonban a közgyűlés, többek között, hogy Nyíregyháza 
polgármestere az igazgatóságnak hivatalból a tagja legyen, az építendő vasút 76 
centiméter nyomtávú legyen, a részvénytársaság és az üzletvezetőség székhelye 
Nyíregyháza, a város belsejében a Sóstóig lévő szakasz városi vasút, tulajdonosa 
a város és a vágányokat a városban úgy kell elhelyezni, hogy azokon az áthaladás 
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akadálytalan legyen. Már akkor meghatározták a személyszállítás díjtételeit is:  a 
vasútállomástól a sóstói úti vámsorompóig 16 és 10, a város bármely pontjától az 
Ószőlő kert végéig 20 és 14, a város bármely pontja és a Sóstó fürdő telep között 
30 és 20, az Ószőlő kert bármely pontja és a Sóstó fürdőtelep között 26 és 16, 
a sóstói vasútállomás és a Sóstó fürdőtelep között 10 és 6 fi llérnél magasabbak 
nem lehetnek. Döntöttek a majd életbe lépő menetrendről: a személyszállító ko-
csik a vasútállomástól a sóstói úti vámsorompóig reggel 6-tól este 9-ig legalább 
30 percenként, a város és a Sóstó fürdőtelep között április 15-től november 1-jéig 
reggel 6-tól este 9-ig járnak úgy, hogy délelőttönként legalább kétóránként, délután 
pedig óránként közlekedjenek mindkét irányban. A társaságnak jogában áll ezen 
határok között megfelelő közegek közbejöttével a járatokat sűríteni mulatságok, 
ünnepek, ünnepélyek alkalmával. Lehet rendkívüli járatokat is indítani nappal és 
éjjel. A közgyűlés végül kimondta, hogy a részvénytársaság egy éven belül az építési 
engedélyeket szerezze be, a vasutat pedig további egy éven belül adja át.

A hivatalos ügyek elintézése után 1907. május 14-én kelt a város és a Nyíregyhá-
za-vidéki Kisvasutak Részvénytársaság között a szerződés, jóváhagyva a fentieket, 
s megállapítva, hogy a magyar királyi kereskedelemügyi miniszter 1905-ben adott 
a vasútra engedélyokiratot. A város a vasúthoz szükséges területet díjmentesen 
átengedte, sőt hozzájárult azon területek átírását a vasút tulajdonába, de a város-
nak és a lakóknak a megközelítéseket és az átjárást biztosítani kell. Ha a vasút 
megszűnik, a területek a város tulajdonába kerülnek vissza. 

A szerződés 11. §-a kimondta, hogy mind a személy, mind a teherkocsikat 
könnyen és jól felismerhető módon meg kell számozni, jó karban és tisztán kell 
tartani. A közönséggel érintkező vonatvezetők, kalauzok egyenruhát kötelesek 
hordani (12. §.). A szerződés 13. §-a arról intézkedett, hogy a „A vasút részvény-
társaság a Sóstó fürdőn fürdő orvosi tennivalókat teljesítő városi orvos, a Sóstóra 
és az erdőre felügyelő városi tanácsos és a városi főmérnök részére évenkint névre 
szóló szabadjegyet tartozik kiadni. Úgy szintén névre szóló szabadjegyet tartozik 
adni a rendőrfőkapitány és alkapitány részére. A rendőrök, városi kézbesítők és 
erdőőrök szolgálat közben egyenruhában a város belterületén, valamint a város és 
Sóstó fürdő között díjmentesen szállítandók.” A szerződést a város 1907. június 
25-én, a vármegye pedig 1907. október 9-én jóváhagyta.

Nagy lökést adott a kisvasút létesítésének a magyar királyi posta igénye és 
100 000 koronás részvétele. 1904 ősszén a síneket is lefektették és az anyagszállító 
vonatok már közlekedtek. Ugyanakkor a városi kereskedők kezdtek el tiltakozni 
amiatt, hogy a sínek magasak, az üzletek elé a kocsik nem tudnak beállni, a lovak 
botladoznak stb. 1905 októberében a főispán elnökletével megalakult a Nyíregy-
háza-Vidéki Kisvasutak Részvénytársasága, december 21-én megindult a rendes 
menetrend szerinti teherszállítás. 1906. február közepén megérkeztek Aradról a 
Weitzer gyárból a személykocsik, majd a motoros vontatók és 1906. március 4-
én a személyforgalom is megindult. Március 11-től reggel 6 és este 9 óra között 
óránként egy-egy vonat közlekedett a Nagyállomás és a Városmajor között. 1911. 
augusztus 6-án megnyílt a Herminatanya-Balsa leágazás. 1906-ban a Bessenyei 
téren, a Megyeházával szemben felépült egy kisállomás is. Ezen a sínen futott a 
városi tömegközlekedést lebonyolító villamos is, melynek kocsijai 1911-től jártak 
rendszeresen a vasútállomástól a Sóstóig, nyaranként nyitott kocsikkal is. A 
villamos üzembe helyezéséig 1905 és 1911 között külön motoros kocsik jártak a 
vármegyeházától a Sóstóig napi nyolc vonatpárral.
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Rendezni kellett a posta és távírda helyzetét is a városban, mert az 1859-ben 
Nyíregyházára telepített postahivatal, az 1861-től működő távírda és az 1899-ben 
létesített városi telefonhálózat (melyhez akkor 58 előfi zető és egy nyilvános állomás 
tartozott) kiszolgálására a régi posta, a mai Bocskai út 12. számú ház telkén már 
nem volt megfelelő. A város 1909-ben megfelelő telket vett a posta számára a Kálvin 
téren. A kereskedelemügyi minisztérium 1911-ben írt ki pályázatot az emeletes 
postaépületre, melynek nyertese Bernthaller Adolf (1874–1926) budapesti építész 
lett. A kiviteli munkákat Pisszer Jánosra bízta a minisztérium. A kész épületet 
1912-ben vették használatba. 

Közvetlenül az I. világháború kitörése előtt a légi közlekedés is elérte a várost, 
1914 májusában a Magyar Aero Szövetség kérte, hogy az országban kiépítendő 
aviatikai hálózatban a város adjon egy leszálló és kisegítő állomásnak helyet, s 
azon állítson fel egy hangárt. A közgyűlés a Szarvas szigeti közlegelő területéből 
10 hektárnyi területet adott, de fedezet hiányában hangárt nem épített. 

Komoly, az egész évtizedet meghatározó építkezés folyt az 1900-as évek elején. 
Az építtető a helybeli római katolikus egyház volt, melynek régi temploma már 
régen nem tudta befogadni a növekvő számú egyházközség tagjait. Ezt a régi 
templomot 1868-ban belül, 1894-ben kívül újították fel díszesen. A mellette lévő 
földszintes parókiát 1895-ben a tér felől, 1910–1911-ben a Zrínyi Ilona utca felől 
emeletesre építették át.

A városi képviselőtestület elé 1895. február 26-án került az új templom építé-
sének gondolata, de le is vették a napirendről azzal az indoklással, hogy a város 
nincs abban a helyzetben, hogy nagyobb áldozatokat hozhasson. Négy év múlva, 
1899. szeptember 3-án Verzár István nyíregyházi esperes-plébános és az egyház 
vezetői határozatot hoztak az új templom építéséről. 1900 decemberében Samas-
sa József egri érsek megbízta dr. Bodnár István nyíregyházi ügyvédet, egyben az 
egyházmegye ügyvédjét is, hogy készítsen jelentést a templomépítési mozgalom 
eredményeiről. Dr. Bodnár István az 1901. január 29-én kelt iratban előadta, hogy 
a régi templom már valóban kicsi a 6200 lelkes gyülekezet számára, állaga rossz, 
berendezése az új oltártól eltekintve dísztelen. Megoldásra három javaslatot tett, 
a jelenlegi templom bővítését, egy új, nagy templom építését és a régi elbontását, 
a jelenlegi templom megtartása mellett egy másik templom építését ajánlotta az 
érsek fi gyelmébe. Miután Samassa József alaposan tájékozódott a nyíregyházi 
állapotokról, egy, a saját költségén emelendő új templom építése mellett döntött, 
s ezt leiratban közölte Verzár István plébánossal.

1901. március 14-én Bencs László polgármester a képviselőtestület tagjaiból és 
az egyház tekintélyes tagjaiból értekezletet hívott össze, amelyen a Bodnár István 
által ajánlott lehetőségek közül a napi piac helyét ajánlotta építkezési helyül, hoz-
zátéve, hogy „ha az új templom megfelelő méretekben és külső kiképzéssel éppen 
szembe fog állani a városházával, azon a helyen, míg egyrészt semmi tekintetben 
forgalmi akadályt nem képez, addig másrészt a város külső szépségének emelé-
séhez is jelentékenyen hozzájárul, s maga a városháztér a mostaninál sokszorta 
kedvezőbb alakot nyer.”

Az 1901. március 19-i közgyűlés 98:2 arányban a napi piacot jelölte ki az új 
templom helyéül. Egy hónap múlva tárgyalták az egyház által felkért Hofhauser 
Antal műépítész által készített tervrajzokat. Hofhauser Antal három változatot is 
készített a templom elhelyezésére, s ezek közül a testület 59:44 arányban a jelenlegi 
is létező állapotot fogadta el, mely szerint a templom a napi piacon (kis sétatér) 
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a városháza épületének tengelyével párhuzamosan épül. Így a templom nyugati 
oldala, ahol a harangok és az orgona találhatók a törvényszéktől 120 méterre 
esik, nem zavarja hivatalnokokat. Az északi és déli fala a házaktól 19 méterre, 
a törvényszéktől 31 méterre emelkedik, elegendő hely jut a körmenetek számára 
is. A tervezett díszes templom így szemben áll a városházával, az elbontott régi 
templom után tágas szép tér alakul ki.

1901. július 19-én közgyűlés megtárgyalta a templom tervezésére felkért Nagy 
Virgil (1859–1921) építész terveit, s úgy döntött, hogy azok olyan jók, hogy változ-
tatás nélkül elfogadják. A közgyűlés elhatározta, hogy átadja az új templom részére 
a szükséges 1979,43 négyzetméter területet, cserébe a régi templom helyét kérték 
a mellette lévő kereszttel együtt. 

Az új templom ünnepélyes alapkőletétele 1902. július 23-án történt meg. Az 
alapításra vonatkozó okmányokat, a forgalomban lévő fémpénzeket és az ótemp-
lomról készített fotográfi ákat Ferenczy Bertalan nagykállói prépost, egyházmegyei 
főesperes helyezte el a leendő templom szószéke alá kialakított helyre. Az ünnep 
után 150 terítékes közebéden vettek részt az alapkőletétel résztvevői a Korona 
dísztermében, ahol Benczi Gyula zenekara várta őket.

Az építkezés megindultával a város az 1902. július 18-i közgyűlésén döntött a 
heti és napi piac helyének elmozdításáról úgy, hogy az továbbra is a Városháza 
előtti téren maradt, de eltolták a Kossuth utcán a Tokaji utca torkolatáig, és feljebb 
szorították a Pazonyi utcára. 

Az alapkő letétele után gyors ütemben épült a templom, bár ennek építéséhez 
kapcsolódnak az első munkás megmozdulások is a városban. 1902 augusztu-
sában tört ki az első kisebb zendülés, mivel a budapesti építtető cég a hétvégi 
fi zetéskor jogtalanul vont le a munkások béréből. A panaszokra ekkor a városi 
rendőr főkapitányság szolgáltatott megnyugtató ítéletet. 1903 tavaszán, a március 
20-i közgyűlésen „Elnöklő polgármester bejelenti, hogy a helybeli kőműves és ács 
segédek e napokban szervezett bérharczot (strike) kezdettek, a melyet azonban a 
városi iparhatóság elnöke, karöltve az ipartestülettel és érdekelt mesterekkel több-
szörös tárgyalás után mindkét fél megelégedésére elfojtott, s illetőleg barátságos 
egyezséget létesített.” 

1902 novemberére felhúzták a templom falait és már félig álltak a tornyok 
is, 1903. május 3-án mintegy 5–6000 ember jelenlétében a jobboldali toronyra 
felhelyezték a keresztet. A templom vörösréz keresztjei Konti Imre budapesti bá-
dogosmester műhelyében készültek.

A templom építése idején hunyt el 1903. június 1-jén Verzár István plébános, 
aki 1879-től szolgált Nyíregyházán. Utódát, Petrovics Gyulát, 1903. augusztus 9-
én iktatta hivatalába Ferenczy Bertalan főesperes. Petrovics Gyula apátplébánost 
10 év múlva egri kanonokká nevezte ki érseke. 1903. augusztus 31-én a baloldali 
toronyba felhúzták a Sopronban a Seltenhofer Frigyes öntödéjében készített, újon-
nan öntetett 1370 kilogrammos harangot, míg a jobboldaliba az ótemplom három 
harangját költöztették 1903. szeptember 3-án. 

Májerszky Béla polgármester még az őszén levélben kérte Samassa Józsefet, hogy 
az ótemplom órája helyett, mely Nyíregyházán a hivatalos időt mutatta, s a város 
lakossága igencsak megszokta, mert éjjel még ki is volt világítva, az új templomban 
is kellene óra. A nagylelkű érsek most sem volt kicsinyes, 1904 januárjában már 
működtek az órák az új templom tornyaiban, s azokat éjjel a tejüvegből készített 
lap mögé helyezett elektromos izzólámpák világították meg, 
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1904 december elején kezdték meg a régi templom bontását, 1905 februárban 
csak a torony körüli falak álltak, március végén már elegyengették a régi templom 
helyét, a tér teljes rendezése 1912-re a Kossuth szobor felavatására fejeződött 
be. 

1904. május 30-án Samassa József szigorú inkognitóban Nyíregyházára érkezett 
és Nagy Virgillel, valamint a társépítész-tervezővel, Kommer Józseffel megtekintette 
az aacheni aranymiséje emlékére alapított kedves templomát. Ekkor döntöttek a 
felszentelés ünnepnapjáról is, 1904. augusztus 20-ról.

Samassa érsek 1904. augusztus 19-én este érkezett Miskolc felől a díszesen 
felékesített állomásra, ahol óriási tömeg és 12 fős díszruhába öltözött bandérium 
várta. A mintegy 200 kocsiból álló menet a vasútállomásról a Széchenyi utcán 
haladt a város központja felé, két diadalkapu alatt, melyeket az ország, Párvy 
Sándor szepesi püspök és az egri érsek címerei díszítettek. Az érsek a város négyes 
fogatú díszhintójában foglalt helyet a polgármesterrel, ezt öt díszmagyarba öltözött 
úr kísérte lovon. Másnap reggel fél hétkor az érsek, a szepesi püspökkel és nagy-
számú papságtól kísérve szentelte fel új templomát. A felszentelési ünnep után 10 
órától bocsátották be a híveket az Úr házába, ahol az első szentmisét Párvy Sándor 
szepesi püspök mutatta be. A mise végén Samassa érsek áldotta meg a híveket, 
majd szállásán fogadta a tisztelgő küldöttségeket. Az ünnepet a Korona Szállóban 
adott 200 terítékű díszebéd zárta. Nyíregyháza közönsége este 8 órakor fáklyás 
menettel tisztelget az érsek szállása előtt, ahol a Dalárda is fellépett. Samassa érsek 
augusztus 22-én utazott el Nyíregyházáról. Távozása előtt a nyíregyházi szegények 
részére 1000, a tűzoltóságnak 400, a városi dalárdának 300, az árvaháznak 400, 
a rendőrök segélyegyletének 200 koronát adományozott.

A felszentelési ünnep emlékére Schiller Gyula helybeli ékszerész arany, ezüst 
és bronz emlékérmeket készített, melyek előlapján az érsek mellképe, a hátlapon 
pedig a templom hű rajza látható.

A templom felszentelési ünnepségére adták ki Matuszka Mihály nagykállói 
hitoktató lelkész díszes füzetecskéjét a templomról. Tőle idézzük a kereszt alakú 
templom adatait: az épület teljes hossza 50,30 méter, szélessége 20 méter, de a 
kereszthajónál ez a szélesség 29,50 méterre nő. A főhajó magassága 13,76 mé-
ter, a szentély záradékmagassága 12,40 méter, a falak vastagsága 60 centiméter 
és másfél méter között változik. A tornyok magassága 43,60 méter. A neoromán 
stílusban épült templom háromhajós, a szentély körül a sekrestyét és a szertárt 
magába foglaló körfolyosóval. 

Az építőmunkát Godnautz Károly budapesti építőmester munkásai végezték 
Veszelovszky Béla helyi építésvezető közreműködésével. Műszaki ellenőrzéssel 
és művezetéssel a szintén nyíregyházi ifj. Pisszer Jánost bízták meg. A templom 
festését a budapesti Steiner és Szimper cég végezte Stein János Gábor festette, 
a szobrászati munkák Kopits János vésője alól kerültek ki, a festett színes üveg-
munkák Róth Miksát dicsérik.

Az orgona a pécsi Angster József és Fia cégtől származik, két manuálos és pe-
dálos 24 fő- és 20 mellékváltozattal ellátott hatalmas alkotmány. 

A városi lakosság növekedésével az egészségügyi intézetek, így a patikák is lépést 
tartottak. Az 1900. április 24-i közgyűlésen fogadták el Nagy Kálmán gyógyszerész 
folyamodványát az ötödik patika felállítására. Attól kezdve Korányi Imre, Nagy 
Kálmán, Szopkó Alfréd, Márton József és Török Gyula működtek a városban. 
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1906 májusában kérvényezték a hatodik patika felállítását, de a képviselőtes-
tület azt elutasította azzal az indokkal, hogy a városból 1902–1905 között 839 
egyén vándorolt ki Amerikába, s a népszaporulat sem indokolja a gyógyszertárak 
számának szaporítását. Az érvek azonban nem hatottak, s 1907. február 7-én a 
belügyminiszter engedélyt adott, s december 3-án megnyílt Az Angyalhoz címzett 
patika, tulajdonosa Haissinger Lajos Viktor volt.

1910-ben már a hetedik patikaengedélyt kérik a városban. Ezt sem támogatta 
a közgyűlés, de belügyminiszter 1914 tavaszán a hetedik patika megnyitására is 
megadta az engedélyt, mely végül 1916-ban nyílt meg. 

1912-ben, amikor az uralkodó megalapította a Hajdúdorogi Görög Katolikus 
Egyházmegyét, a város örömmel vette azt, de csak később valósággá vált hírt, hogy 
a püspöki székhely Nyíregyházán lesz. Az 1912. március 14-i közgyűlésen azt is 
elhatározták, ha a püspökség Nyíregyházán működik a szervezési költségekhez 
250.000 koronát adnak, a papnevelde céljaira 500 négyszögöl területet biztosí-
tanak a Károlyi tér végén a Károlyi utca betorkolásánál. A püspökség székhelyét 
azonban Debrecenben jelölték ki. 1914. február 23-án azonban bombamerényle-
tet követtek el Miklósy István (1857–1937) püspök ellen, ő sértetlen maradt, de 
három munkatársa meghalt, többen súlyosan megsebesültek. A tragédia, majd 
a kormánnyal való tárgyalás után, döntött úgy Miklósy püspök, hogy székhelyét 
Nyíregyházára teszi át.

A püspök és kísérete október 3-án érkezett a városba. A háborús viszonyok 
miatt mellőzni akart mindenféle ünnepélyességet, s így minden dísz és fény nélkül 
történt bevonulása. Májerszky Béla polgármester a város tisztikarával október 5-
én felkereste és üdvözölte. A püspök kijelentette, hogy őt a szeretet vezérli, s azzal 
szemben szeretetet és tiszteletet kér és vár a maga személye és működése iránt. 
Elve a felekezetek közötti béke, azt kívánja ápolni. Ígérte, hogy érdeklődni fog a 
város közdolgai iránt, azokból részét kiveszi.
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C. Tóth Norbert
Egy szabolcsi összeírás margójára
Adatok az 1458–1459-es évek politikatörténetéhez

A Kállay család levéltárában korunkra maradt egy olyan egyszerű papírlap, amely-
nek egyik oldalán két oszlopban Item-ekkel elválasztott sorokban nevek találhatók. 
Minden egyes név vagy nevek mellett a tenetur (tartozik) és a fl (orenus) (forint) 
latin szavak rövidítése után egy római szám olvasható. A jegyzék egyik oszlo-
pában 42, a másik oszlopában 10 sor avagy tétel szerepel, ám ez utóbbi oszlop 
utolsó három sorában az I(tem) után már nem jegyeztek le semmit. A két oszlop 
tételei kísértetiesen hasonlítanak egy összeírásra. Még nem említettem, de fontos 
megjegyeznünk, hogy az összeírásnak sem címe, sem évszáma nincsen. A Magyar 
Országos Levéltár állományába 1460–1480-as évkörrel került be. Mindezek alapján 
a jegyzéket fogalmazványnak (piszkozatnak) tarthatjuk, amelyet a megyei hatóság 
foglalt a királynak szóló – korunkra nem maradt – jelentésébe.

Mire is jó egy ilyen összeírás? Ha sikerül pontosan vagy legalábbis hozzávető-
leges pontossággal kelteznünk a jegyzéket, akkor igen fontos fogódzót kapunk az 
aktuális birtokviszonyok elemzéséhez. Persze a vizsgálat csak korlátozott lehet, 
mivel a listában minden bizonnyal csak azok szerepelnek, akik nem fi zettek meg 
valamilyen, eddig még nem ismert adót. Szabolcs megye esetében abban a sze-
rencsés helyzetben vagyunk, hogy rendelkezünk két hasonló jegyzékkel. Mindkét 
listát a megyei hatóság foglalta írásba. Az egyik 1446. július 23-án kelt, s az or-
szágnagyok által telkenként kivetett egy forintos adót be nem fi zető nemesek és a 
helység nevét, ahol birtokolnak, valamint az ott lévő porták számát tartalmazza. 
A másik jegyzék 1461. február 23-án kelt, a kamarahasznát (lucrum camare) be 
nem fi zetőket tartalmazza hasonló rendben. Érdemes megjegyeznünk, hogy míg az 
előbbi listában meglehetősen vegyes kép tárul elénk a nem fi zető nemesek köréről, 
addig az utóbbiban meglepő módon három, befolyásos család tagjával találkozunk. 
Így nem fi zette meg az egy forintos adót Kállói Lőkös Lőrinc és János Kállón, 
valamint a másik ágból származó Vitéz János Kiskállón és Harangon lévő telkei 
után. Hasonlóképpen nem fi zetett Bátori András Nábrádon, Adonyban, Lugason, 
Vasváriban és Tagyon lévő portái után. (Az előbbi helységek közül tudomásunk 
szerint ekkoriban csak Adony tartozott Szabolcs megyéhez, míg a többi négy helység 
Szatmár megyében feküdt.) Végül a harmadik család, amelynek tagjai nem fi zet-
tek, a Szakolyi volt. Péntek nevű asszony és Miklós Szakolyon, Péter Keresztúton, 
Ibrányon, Balsán, Szakolyon, Paszabon, Rakamazon, Adonyban, Szabolcsban 
és Büdön lévő telkei után nem fi zették be a kamarahasznát. Kérdés, hogy van-e 
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valamilyen különleges oka annak, hogy csak e három család tagjai nem fi zették 
meg az aktuális adót a birtokaikon lévő porták után. Korántsem volt szokatlan 
a korban, hogy a király vagy az országnagyok a beszedendő adó bizonyos részét 
valakiknek kiutalták, netán felmentést adtak befi zetése alól. Így valószínűleg itt is 
erről lehet szó. Ettől függetlenül a megyei hatóság ekkor is felsorolta őket a nem 
fi zetők között és kivetette rájuk az ilyenkor szokásos bírságot.

Az összeírással kapcsolatban legalább két feladatunk van: egyrészt meg kell 
állapítanunk a lehető legpontosabban annak keletkezési évét, netán hónapját; 
másrészt – ami az elsővel szorosan összefügg – a jegyzék tartalmát, azaz milyen 
alkalomból született a szóban forgó összeírás. Ha végigolvassuk a jegyzéket, akkor 
találkozunk olyan sorokkal, ahol nem személynevet találunk megnevezve mint 
birtokos, hanem lakonikusan csak annyit: „kincstartóé”, illetve „nádoré”. Több 
olyan helységet is találunk a listában, amelyek nem (Kér, Macs, Panyola, Pilis, 
Semjén) vagy csak bizonyos ideig (Báránd, Sáp és Zám) tartoztak jogilag Szabolcs 
megyéhez. Az előbbiek szereplésére nem tudok hihető magyarázatot adni, míg az 
utóbbiak esetében találhatunk megoldást. Zsigmond uralkodásának közepétől egyre 
gyakrabban előfordult, hogy egy-egy birtokos némely birtokát, netán éppen névadó 
települését a királlyal áthelyeztette egyik megyéből másikba, szomszédos megyébe. 
E cselekmény természetesen nem földrajzilag érintette az adott helységet, hanem 
jogilag. A lényege az volt, hogy az áthelyezés után a birtok egy másik megyei ha-
tósága intézkedési hatáskörébe került. Érdekes módon e birtokáthelyezések szinte 
kizárólagosan az ország keleti felében, zömmel a Tisza menti megyékben fordultak 
elő. Az egyes birtokosok – ha tehették – a saját érdekeiknek megfelelően ide-oda 
helyeztették birtokaikat, amellyel az egyébként is meglehetősen szabdalt megye-
határt tovább tördelték. Visszatérve a listára, az ott szereplő birtokok közül Sápot 
és Zámot a Bajoniak kérésére Mátyás király 1459. január 3-i oklevelével helyezte 
át Békés megyébe. A jegyzékünkkel kapcsolatban mindezekből annyi következik, 
hogy mivel az összeírásban még szerepel Sáp és Zám, így annak e birtokok áthe-
lyezése előtt, avagy nem sokkal utána kellett készülnie. A jegyzék összeállítására 
tehát legkésőbb 1459-ben került sor.

Láttuk, vannak olyan birtokok, amelyek mellé csak annyit írtak, hogy palatini 
(nádoré), illetve tezaurari (kincstartóé), így első feladatunk megállapítani azoknak 
a birtokoknak a tulajdonosát, amelyek mellett a fentebbi két tisztségnevet talál-
juk. (Ez korántsem szokatlan az ilyen összeírásoknál, legyen elég itt csak Gömör 
megye 1431. évi adójegyzékére gondolnunk, ahol Özdögei Besenyő Pál egykori 
horvát-szlavón bán által kézben tartott birtokok mellett több esetben csak annyit 
találunk, hogy a „báné.”) Ha a szerencse is a segítségünkre siet, akkor ezek alapján 
megkaphatjuk a jegyzék összeállításának legkorábbi időpontját és a két információ 
segítségével behatárolhatóvá válik a jegyzék születési ideje.

A nádor szó három birtok, Nádudvar, Gut és Aba (36-38. sorok) neve mellett 
szerepel. A három közül a középső birtok neve könnyen nyomra vezethet minket: 
nyilvánvalóan Gúti Ország Mihály nádorról van szó, hiszen Gut helység volt a 
névadó birtoka. Ország Mihály nádorságára az első adat 1458. július 27-ről van, 
és nem egészen harminc évig, 1484. november 11-ig töltötte be a tisztséget.

A kincstartó szó négy birtok, (Hosszú)Macs, (Tisza)Ladány, (Hajdú)Hatház és 
Téglás (27-29., 31. sorok) neve mellett szerepel. A négy birtok közül három (Macs, 
Téglás, Hatház) birtokviszonyai meglehetősen zavarosak. Egyrészt részei voltak 
benne a Debreceni-család nőági leszármazottainak, akik 1458. január 30-án a 
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budai káptalan előtt állapodtak meg egymással a hitbér, jegyajándék és leány-
negyed tekintetében. Ennek értelmében Telegdi Miklós kezén lévő birtokrészek 
felét átadta Tornai Istvánnak meg örököseinek. Ugyanis Miklós és István anyja 
egyaránt Katalin volt, aki viszont Debreceni Dózsa fi a, János fi a, László testvére. 
A másik család, amely a birtokok többi részét a kezén tartotta, a Szakolyi volt, 
egészen pontosan György fi a, János fi ai, Péter és Miklós birtokolta. Ugyanakkor 
a három birtokra mások is bejelentették igényüket. Így 1464. november 26-án 
Szilágyi Erzsébet nevében Pálóci László országbíró előtt tiltakoztak az ellen, hogy 
Macs, Téglás, Hegyes, Szoboszló és Sámson Szabolcs, Gáborján és Újfalu Bihar 
megyei birtokokat – Debrecen mezővárosának tartozékait – néhai Debreceni Dózsa 
fi a, László leánytestvéreinek hitbére, jegyajándéka és leánynegyede címén Szakolyi 
Miklós, Telegdi Miklós, Albisi Zólyomi Tamás és Dávid, valamint a Szepesi család 
tagjai kezükön tartják. Szilágyi Erzsébet vissza kívánván váltani e részeket, letette 
az ezért járó pénzösszeget, ám a mondottak nem vették át, sőt visszautasították 
azok kiváltását. Mielőtt tovább folytatnánk a birtokok történetét, a negyedik bir-
tokról is szólnunk kell néhány szót. Tiszaladány tulajdonában 1446-ban Hunyadi 
János erdélyi vajdát találjuk. Az 1461-es kamarahaszna jegyzékben is szerepel a 
település, ám birtokosát nem tüntették fel.

Térjünk vissza a szóban forgó három birtokra, hiszen a jegyzékünk szempont-
jából fontos információkat tartalmaz. Mint láttuk e birtokok a Debreceni-uradalom 
részei voltak, ennél fogva szükséges kitérnünk az uradalom történetére is. Az előbb 
említett Debreceni-család 1404/1405 fordulóján fi ú örökös hiányában kihalt. 
Birtokaik néhány évig királyi tulajdonban maradtak, majd 1410-ben Zsigmond 
király Lazarevics István rác (szerb) despotának adományozta. István halála után 
(1427) a tatai szerződés (1426) értelmében Brankovics György despota kezére 
szálltak (eszerint a despota halála esetén Nándorfehérvár, Galambóc várát átadja 
Zsigmondnak, míg az új rác despota megkapja az István kezén volt birtokokat.) 
A birtokok életében a következő állomás Hunyadi János színrelépése volt. Amint 
azt Engel Pál kutatásai alapján jól tudjuk, a hosszú hadjárat (1442–1443) sikerén 
felbuzdulva az ország előkelői újabb, nagyobb szabású hadjáraton kezdtek el gon-
dolkodni, aminek híre Murád szultánhoz is eljutott. A szultán ezért követei útján 
megkereste feleségének apját, aki történetesen Brankovics György rác despota volt, 
és felajánlotta neki Szerbiát, ha sikerül megakadályoznia az újabb hadjáratot. A 
despota korábbi székhelye, Szendrő vára 1439-es elfoglalása óta az 1410-es évektől 
a mindenkori despotákat illető magyarországi – azaz többek között a néhai Debrece-
ni család – birtokain élt és így kapva kapott az ajánlaton. Azt Brankovics is tudta, 
hogy ha békét akar, akkor Hunyadit kell meggyőznie. A hadvezért azonban csak 
birtokokkal lehetett rávenni arra, hogy feladja újabb hadjáratának tervét. Mivel a 
szultán Brankovicsnak a béke fejében „sikerdíjként” Szerbiát ajánlotta fel, ezért a 
despota Hunyadi meggyőzésére felajánlotta részére magyarországi birtokait. Törek-
vését – miáltal Hunyadi az ország egyik leggazdagabb főura lett – siker koronázta 
és a tárgyalások eredményeképpen 1444. június 12-én Drinápolyban megkötötték 
a szultánnal az előzetes békét. Ezért aztán Brankovics a maga és örökösei nevében 
július 3-án az aradi káptalan előtt a világosvári uradalmat örökjogon Hunyadinak 
adta. Minden bizonnyal ugyanekkor került sor a többi – Szatmár, Németi, Nagybá-
nya, Debrecen, Munkács mezővárosok és uradalmaik – zálogképpeni átengedésére, 
azonban erről nem maradt korunkra oklevél.
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A fentiek fényében már érthetővé válik Hunyadi János özvegyének, azaz Mátyás 
király anyjának a tiltakozása. Csakhogy Hunyadi János halála óta a birtokok 
ügyében több minden történt. Az egyértelmű, hogy Hunyadi 1456 augusztusi 
haláláig kezén tartotta a birtokokat, majd azok özvegye kezére, s ez által való-
színűleg egyúttal annak testvére, Szilágyi Mihály kezelésébe is kerültek. Mátyás 
trónra lépését követően, valamikor 1458. augusztus 8-a után a Hunyadi-javak 
nagy részét átengedte Szilágyi Mihálynak. Ezután azonban az ismert okok mi-
att Mátyás október 8-án elfogatta nagybátyját Nándorfehérváron, majd Világos 
várába zárta. Természetesen sor kerülhetett a birtokok lefoglalására is. Miután 
Szilágyi Mihály valamikor 1459 első felében kiszabadult, majd szeptember elején 
kibékült unokaöccsével, azonban a birtokokat a jelek szerint nem kapta vissza. 
1459. szeptember 27-én ugyanis Mátyás király Budáról felszólítást intézett Bihar, 
Szatmár, Szabolcs és Kraszna megyék nemességéhez, miszerint Debrecen városába 
szökött jobbágyaikat hagyják békén. A parancsban Debrecen kapcsán a következő 
szerepel: „ad civitatem nostram”, „civitatis nostre” – azaz városunkba, városunké. 
Ez egyértelműen arra utal, hogy Debrecen városa a király kezén van. A következő 
adatunk a város birtokosára 1462. március11-ről van, amikor immáron Erzsébet 
anyakirályné adott parancsot debreceni és böszörményi tiszttartójának. Kérdés, 
hogy mi történt a köztes két és fél évben?

Mint emlékszünk, a jegyzék e négy birtoknál a „kincstartóé” megnevezés sze-
repel, ám a birtokokkal kapcsolatban eleddig általunk felsorolt családok egyik 
tagja sem volt királyi kincstartó. Így viszont a másik oldalról kell elindulnunk, 
azaz kik voltak ekkoriban a király által kinevezett kincstartók? Mátyás király 
uralkodása alatti első kincstartó kiléte nem dönthető el egyértelműen. Laki Túz 
János volt kincstartót említik 1459. február 10-én, pozitív adattal azonban nem 
rendelkezünk tisztségviselésére. Elődje, Turóci Benedek 1457. július 14-én szere-
pel utoljára kincstartóként. Túz Jánost egyértelműen Hunyadi János embereként 
azonosíthatjuk, ugyanis kincstartósága előtt dalmát-horvát vicebán (1453), majd 
trencséni ispán és várnagy (1456) volt. Utódja, Szapolyai Imre tisztségviselésére 
az első adat 1459. május 25-ről van, amikor Nagybányáról írt levelet mint királyi 
kincstartó és asszonypatakai (nagybányai) kamaraispán. Kérdés, hogy mikor tör-
tént a kincstartói tisztségben a váltás? Kíséreljük meg kerülő úton meghatározni 
e dátumot! Túz János egy 1458. május 9-i királyi oklevél parancskézbesítőjeként 
szerepel, kincstartósága említése nélkül. (Ilyen esetekben szinte kivétel nélkül sze-
repelni szokott valamelyik – ha volt – posztja az illetőnek.) Emellett fi gyelmünkre 
érdemes az oklevél tartalma is, amely szerint a király bizonyos Keve megyei birto-
kokat adományozott nagybátyjának, Szilágyi Mihálynak annak hűséges szolgála-
taiért. Ugyanakkor Szapolyai Imre diák 1457-ben már Hunyadi János özvegyének 
nagybányai (Szatmár m.) várnagya, 1458. június 16-án pedig az ottani pénzverő 
kamara ispánjaként szerepel. 1458. november 24-i, Tövisen (erdélyi Fehér m.) kelt 
levelét már mint királyi kamaraispán írta alá. Még egy fi gyelemre méltó adatot kell 
idéznünk: 1459. június 24-én Mátyás király 12 000 aranyforint tartozása fejében 
elzálogosította Tokaj várát és uradalmát Szapolyai Imrének meg testvéreinek. (Kér-
dés, hogy milyen tartozást sikerült ilyen rövid idő alatt a királynak felhalmoznia 
Szapolyai Imrével szemben. Erre magyarázat lehetne, hogy a Szapolyai kincstar-
tóként állt helyt bizonyos ügyekben a király nevében.) Mindezek alapján óvatosan 
azt a megállapítást tehetjük, hogy Szapolyai Imrét még 1458 folyamán kinevezte 
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Mátyás király kincstartóvá. A kincstartóságot 1464 tavaszáig töltötte be, amikor 
is azt Nagybesenyői Bertalan vette át tőle.

Fentebbiek alapján (azaz a birtokok áthelyezése, illetve a nádor és a kincstartó 
hivatalviselése alapján) a jegyzék által közvetített birtoklástörténeti helyzet legko-
rábban 1458-ban állt fenn, s annak végső lejegyzését 1459-es évre tehetjük. Így 
eleddig a következőket állapítottuk meg: a „nádor” szó mögött Gúti Ország Mihály, 
míg a „kincstartó” szó mögött Szapolyai Imre rejtőzik.

Most már „csak” arra kell válaszolnunk, hogyan kerültek a volt debreceni 
uradalom bizonyos részei Szapolyai kezére. Mivel jól láthatóan néhány birtok tu-
lajdonosa körül problémák vannak, ezért nem kerülhetjük meg, hogy egyenként 
is végignézzük a jegyzékben szereplő birtokokat.

A jegyzék első hat sorával nincsen tennivalónk, mivel a birtok a tulajdonosával 
vagy tulajdonosaival van megnevezve. A hetedik sortól kezdve viszont már a birtok 
neve áll elől, s utána következik annak a személynek a neve, akinek a kezén van. 
A jegyzékben a települések többé-kevésbé birtokosaik szerint vannak lejegyezve, 
ám mivel mi éppen arra vagyunk kíváncsiak, hogy vannak-e anomáliák a szóban 
forgó birtokok jegyzékben szereplő és általunk más adatokból ismert tulajdonosai 
között, ezért a birtokok ABC rendjében követem végig birtokosaikat.

Minden egyes helységet külön tételként kezelek, s a következő adatokat adom 
meg: a helység neve, a mellette zárójelben lévő szám utal arra, hogy a jegyzék 
melyik sorában áll. Ezután következik mai neve, illetve ha már elpusztult, akkor 
fekvése egy mai településhez képest, majd közlöm a jegyzék szerinti birtokosát (B). 
Végül pedig következnek a településre, illetve tulajdonosára vonatkozó adatok. 
(A településeket sorszámmal láttam el annak érdekében, hogy a szövegkiadás 
minden sorának végére tett szám alapján visszakereshető legyen az adott sorban 
szereplő helység.)

 1. Aba (38): elp. Balkány határába olvadt. B: Guti Ország Mihály nádor. 
  A település 1334-es feltűnése óta a család birtokában volt.
 2. Balsa (46) B: Upori Tamás. 
  A települést 1291-ben Halásszal együtt vásárolta meg a Szentemágócs-nembeli Olaszi vagy Szabolcsi 

család és a 14. században is a kezükön találjuk. A nemzetség ezen ága 1382-ben kihalt, s birtokaik 
egy része leányágon öröklődött, másik része királyi kézre szállt. Hogy az Uporiak mikor kapták meg, 
egyelőre nem tudni, de 1387-ben már a birtokban voltak. Ekkor ugyanis Kállói Mihály mester próbált 
Balsa és Halásztelek tulajdonába kerülni, ám Upori Imre és István váradi őrkanonok nevében ellent-
mondtak. Így a próbálkozás csak kísérlet maradt, mivel 1413-ban még mindig ők voltak birtokban. A 
birtoklásukat évtizedeken át nem zavarta meg senki, ám az 1461-es jegyzék szerint Balsán Szakolyi 
Péternek 19 portája volt.

 3. Báránd (20): Bihar m., ma Hajdú-Bihar m. B: váradi püspök (Vitéz János). 
  A birtok a mindenkori váradi püspök birtoka volt, s felváltva számították Békés, Bihar és Szabolcs 

megyéhez.
 4. Böszörmény (26): ma Hajdúböszörmény, Hajdú-Bihar m. B: Parlagi László. 
  Valószínűleg 1316-tól a Debreceni család birtoka volt egészen 1405-ös kihalásukig. A debreceni urada-

lom részeként 1410-ben Lazarevics István kapta adományul a királytól, majd halála után Brankovics 
György despota kezére került a tatai szerződés értelmében. A despota 1444 nyarán átadta Hunyadi 
Jánosnak. Az 1446-os, adóhátralékkal rendelkezőkről összeállított jegyzék szerint a településen a vaj-
dának 120 portája volt. Hunyadi halála után négy évvel, 1460. április 5-én már Mátyás király kezén 
van, aki felmentette Várdai István kalocsai érsek népeit a debreceni és az ottani vám fi zetése alól. A 
birtok, mint azt az oklevélből megtudjuk, apai örökség jogán jutott tulajdonába. Hogy hogyan került 
Parlagi László birtokába, később visszatérek rá.

 5. Büd (44): ma Tiszavasvári része. B: Hodos Péter, Szakolyi. 
  A birtok több tulajdonos között oszlott meg: a nagyobb része a Gutkeled-nembeli családok, elsősor-

ban Szakolyi Hodos leszármazottai, míg lakatlan negyedrésze a Balogsemjén-nembeli Kállai Lőkös 
fi ak kezén volt.
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 6. Cigánd (47): ma Zemplén m. B: Rozvágyi Mihály.
  A települést hol Szabolcs, hol Zemplén megyéhez számították, amelynek több birtokosa volt. Így a 

Cigándi család, akik miután 1379-ben megszerezték Bezdédet, az egyik águk régi, míg a másik águk 
az új birtokuk után nevezte magát, de mindkét ágnak voltak részei Cigándon. Mellettük részei voltak 
a Bacskai és a Kisrozvágyi családnak is, sajnos azonban egyik esetben sem tudjuk, hogy milyen 
címen birtokolták részüket.

 7. Dada (8): ma Tiszadada. B: Dengelegi Bernát.
  A birtok a debreceni uradalom része volt, s osztozott annak történetével. Azonban a család kihalása 

után rövid időre – nem tudni milyen jogon – János királyi lovászmester kezén tűnt fel 1407-ben. 
Meglehetősen problémás azonban János kiléte, ugyanis ekkor Lévai Cseh Péter volt a lovászmester 
(1404–1415), s habár előtte valóban volt János nevű e tisztségben, ám mindjárt három is: Kórógyi 
János 1395–1396-ban, Bebek János 1397–1401-ben és Tamási János 1402–1403-ban töltötte be a 
posztot. Az oklevélben szereplő ügy szerint a mondott János dadai offi ciálisa, Agócsi Domokos volt. 
E név viszont Zemplén megyére mutat, ahol viszont egyik családnak sem volt birtoka. Ennek alapján 
viszont arra gondolhatunk, hogy Zsigmond a királyi kézre szállt birtokot ideiglenesen valamelyik volt(!) 
lovászmesterének adta fi zetség (honor) gyanánt. Az uradalom eladományozásakor aztán természetesen 
e birtokot is megkapta a despota. Az 1446-os jegyzék szerint Hunyadi Jánosnak a településen 40 
portája volt. Hogy ezután hogyan került Dengelegi Bernát kezére, arra később még visszatérek. Dada 
egy részét 1479-ben és 1487-ben a Móré család kezén találjuk.

 8. Egyek (23): ma Hajdú-Bihar m. B: Bajoni István.
  A település a ladányi (ma Püspök-) uradalom része volt, s 1390-ben Bajoni Márton megosztozott rajta 

fele-fele arányban Egyeki Demeter gyermekeivel. 1454-től kezdve viszont Bajoni István fokozatosan 
visszaszerezte az Egyeki család kezén lévő részeket, de úgy tűnik 1500 körül még maradt része az 
Egyeki családnak, ám az utolsó darabot 1524-ben megszerezték a Bajoniak.

 9. Eszlár (43): ma Tiszaeszlár. B: Dobi László (György fi a)
  A birtokot 1321-ben veszik zálogba Balogsemjén-nembeli Egyed fi ai, akik aztán 1323-ban újabb összeg 

fejében teljesen megszerzik Karászi Sándor bán fi aitól. A birtok az ő kezükön volt a későbbiekben, 
bár 1434-ben már Dobi György kezén is találunk részt zálog címén. 1446-ban Kállói Lőkös Jánosnak 
17, míg egy bizonyos Mihálynak 16 portája volt.

10. Esztár (Starka) (41): elp. Ibrány határába olvadt. B: Esztári Márton.
  A településnek több birtokosa is volt: így a magát innen nevező Sztári család, de a Kállai családnak is 

voltak részei. A Sztári család tagjai Bajoni Istvánnal közösen szereznek birtokokat az Egyeki és Ohati 
család birtokaiból. Megjegyzendő, hogy az 1446-os jegyzékben Hunyadi János neve alatt szereplő 
Sztárka nem ezzel, hanem minden bizonnyal a debreceni uradalom Sterka nevű falvával azonos. Meg 
kell jegyeznünk, hogy Bihar megyében is volt egy ilyen nevű település, amely a Hontpázmány-nembeli 
Esztári család kezén volt. De e családban nem találunk Márton nevű személyt.

11. Földes (25): ma Hajdú-Bihar m. B: Földesi Imre.
  Az idevaló nemesek lakták. 1465-ben Mátyás király Imre meg atyafi ai, Benedek és Tamás földesi, 

szentmiklósi és sápi részeit, mivel megölték két jobbágyukat, elvette és Parlagi György aulicus-nak, 
Bajoni Istvánnak és Esztári Jánosnak adományozta.

12. Gáva (33): ma Gávavencsellő része. B: Upori László.
  A helységet IV. Béla király adományozta 1245-ben Gutkeled-nembeli István bánnak, akitől fi a, Pál 

örökölte. 1314-ben Pál fi ai megosztoztak többek között e településen lévő birtokaikon is. Később a 
tőlük leszármazott Butkai, Ráskai, Márki és Málcai család kezén találjuk, akik 1411-ben kapnak e 
birtokukra is új adományt. Az Uporiak megjelenése a birtokon 1416-ban történt, amikor zálogba vették 
Málcai László birtokrészét. Úgy tűnik azonban ezen kívül is volt részük, mivel – habár 1418-ban a 
Ráskaiak visszaváltottak tőlük egy részt – 1464-ben is birtokosok voltak.

13. Gut (37): elp. Nyíradony határában lehetett. B: Guti Ország Mihály nádor.
  A Gutkeled-nembeli családok kezén találjuk a 13. század végétől, 1427-ben pedig már néhai Gáspár 

fi ai, János, Imre, Mihály és Pál kezén van.
14. Hatház (29): ma Hajdúhadház, Hajdú-Bihar m. B: Szapolyai Imre kincstartó.
  A birtok a 14. század folyamán először Gutkeled-nembeli Dorog leszármazottai kezén, majd a szá-

zad közepétől a Dobi család kezén találjuk. A birtokot és a család nevét Dobi Erzsébet fi úsításával 
Monoki Mihály és Erzsébet gyermeke Péter vette át, aki 1402 és 1406 között a megye ispánja is volt. 
1430-ban még fi a, György kezén van, ám valamikor később a Debreceni család leányági leszármazói 
kezére, még pedig a Tornai, a Szakolyi és a Telegdi család kezére került, akik mindegyikének 1448-
ban, 1458-ban részeik voltak benne. 1461-ben viszont már arról értesülünk a Szakolyiak panaszából, 
hogy Szapolyai Imre kincstartó újadomány címén felkérte a maga számára Macs, Szoboszló, Hegyes, 
Hatház és Téglás Szabolcs és Sámson Bihar megyei birtokokat és azokat iktatták is részére a budai 
káptalan tanúbizonysága jelenlétében. Ugyanezen évben a Telegdiek viszont a Szakolyiakat panaszolták 
be, mivel elfoglalták részeiket ugyanezeken a birtokokon. Hogy teljes legyen a kép, még ez évben a 
Szepesi családot is perbe hívta Telegdi Miklós e birtokok tulajdonjoga miatt. Végül 1463-ban Szapolyai 
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Imre és Szakolyi Péter és Miklós úgy egyezett meg, hogy megfelezik részeiket a felsorolt birtokokon, s 
ezek birtoklásában már Szilágyi Erzsébet sem tudta megzavarni őket. – A birtokban maradtak részei 
a Telegdi családnak is.

15. Hort (42): elp. Polgár határába olvadt. B: Pércsi Balázs.
  A 14. század közepén már a Pércsi család kezében volt a birtok.
16. Iklód (3, 5): elp. Petneháza határába olvadt. B: Iklódi György, nemesek.
  Az első adat a településre 1371-ből van, s utána az egész középkoron át a család birtokában volt.
17. Jákó (45): ma Nyírjákó. B: Szilágyi Gergely.
  A birtokot a 14. század első felében szerzik meg egy részét a Balogsemjén-nembeliek, de maradtak 

benne részeik a Jákói családnak. A Jákói család valamikor a 15. század első felében kihalt, s a birtok-
részük leányágon öröklődött tovább. Volt benne része Olcsvári/Olcinai Tamásnak – felesége Piroska 
révén, aki László (1439-ben már néhai) leánya volt –, a Baktaiaknak és a Petneháziaknak. – A birtok 
(rész)tulajdonosaként feltüntetett Szilágyi Gergely először 1418-ban szerepel a forrásokban, mint Kállói 
Lőkös Miklós ügyvédje, s ettől kezdve 1471-ig találkozunk vele forrásainkban, közben 1459–1461 között 
a megye alispánja is volt. 1425-ben perkedi, míg 1459-ben jákói előnévvel említik az oklevelek.

18. Kércs (49): ma Nyírkércs. B: Kércsi Tamás és nemesek.
  A falu feltűnésétől kezdve a mondott nemesek birtoka.
19. Kérsemjén [helyesen Kér és Semjén, Szatmár m.] (15, 19): ma Szamoskér és Kérsemjén részei. B: 

Kállói Lőkös János és Lőrinc (Miklós fi ai).
  A birtok a 13. század második felében tűnik fel a Balogsemjén-nembeliek kezén, s a belőle kiágazó 

családok kezén volt az egész középkor (és azon túl is) folyamán.
20. Ladány (28): ma Tiszaladány része, Borsod-Abaúj-Zemplén m. B: Szapolyai Imre kincstartó.
  A birtok 1446-ban Hunyadi János kezén volt, s 10 porta után nem fi zette meg az adót. Hogy hogyan 

került Szapolyai kezére, arra később visszatérek.
21. Laskod (12): B: Kállai Lőkös János.
  A birtokot 1321-ben iktatták a Balogsemjén-nembelieknek, s azóta az ő birtokukban állt.
22. Léta (18): ma Kisléta. B: Kállai Vitéz János.
  A birtok a 14. század elején jelenik meg a forrásokban, s a század közepén egy része már a Gutkeled-

nembeliek kezén volt. A 15. században az ecsedi Bátoriak birtokában találjuk. Vitéz Jánosnak felesége, 
Bátori Tamás leánya, Margit révén lett része a birtokban, akinek a leánynegyede fejében zálogként 
tarthatta a kezén a birtokfél negyedének a negyedrészét (1/32).

23. Litke (39): ma Fényeslitke. B: Várdai László.
  A Gutkeled-nembeli család kezén található a birtok 1334-től kezdve.
24. Lugas (40): ma Nyírlugos. B: (ecsedi) Bátori András.
  A birtok a 14. század közepén jelenik meg a forrásokban a Gutkeled-nembeli Bátori család kezén, s 

1393-ban csatolják az ecsedi uradalomhoz, és kerül ezzel az ecsedi ág kezére.
25. Macs (27, 30): elp. Debrecen határába olvadt. B: Szapolyai Imre kincstartó és (kusalyi) Jakcs György.
  A falu a 13. század elején tűnik fel, a század végén kapja meg a Debreceni-család és birtokolják 

kihalásukig. A birtok további sorsa megegyezik Hatház birtokéval.
26. Mártonfalva (10): ma Nyírmártonfalva, Hajdú-Bihar m. B: Parlagi Pál.
  A falu 1218-ban Mártonülése néven jelenik meg a forrásokban, s 1387 óta a Parlagi család tulajdo-

nában van.
27. Megyer (16): ma Vasmegyer. B: Kállai Lőkös János.
  A birtok 1310-ban tűnik fel, s 1378-ban kapja meg Vasvári Fekech Miklós a birtok egyik, várnépbeliek 

birtokában lévő részét, amely az ő 1407-es magtalan halálával királyi kézre került. A másik fele a vár-
jobbágyi eredetű Megyeri család kezében volt. A Kállóiak kezére nem tudjuk, mikor került a birtokból 
rész. Felmerül, hogy e Megyer megegyezik az 1427-es adománylevélben szereplő Ómegyer birtokkal.

28. Nádudvar (9, 36): ma Hajdú-Bihar m. B: Parlagi Pál és Guti Ország Mihály nádor.
  A 13. század elején feltűnő falu az azonos nevű család birtoka volt, akik a birtokuk harmad részét 

1390-ben, egy további részt pedig 1397-ben adtak el a Parlagiaknak. Másik 1/3 része 1407-ben le-
ánynegyedként meg 1000 forintért került a Petri Ders család kezére. 1413-ban az egyik Parlagi részét 
zálogba vetette Szántói Lack Jakab volt erdélyi vajdának, s 1422-ben a Petriek már azért panasz-
kodtak, mert az ő részeiket is elfoglalták ugyanők. A vajda fi át, Jakabot Zsigmond király 1435-ben 
jószágvesztésre ítélte, s birtokai ekkor királyi kézre kerültek. Ettől kezdve a település birtoklástörténete 
meglehetősen zavaros. A jegyzék szerint Parlagi Pál mellett Ország Mihály nádor is birtokos. Később 
viszont, 1487-es és 1504-es adatok szerint a Kállai Lőkösöknek is van része a birtokban. Az Ország 
Mihály nádor kezén feltűnő részre egyelőre nem tudok magyarázatot adni.

29. Nagyfalu (32): ma Tiszanagyfalu. B: Rohodi Simon.
  A birtok a 13. század közepén Gutkeled-nembeli István bán kezén tűnik fel, s e része erre száz évre 

még a Bátori családé volt. Másik része megmaradt az innen nevezett várjobbágyi eredetű család kezén. 
1428-ban Nagyfalui Vince fi a, György a fi ai és leányai nevében is osztályos és nemzetségi testvérévé 
fogadta Baktai Gergely alispánt meg fi ait és átadta nekik a birtok negyedrészét. A Nagyfaluiak még 
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a 16. század elején is bírták részeiket, ám 1460-ban már Rohodi Simonnak és Jánosnak meg Iklódi 
Gergelynek is volt valamekkora része a birtokban.

30. Ohat (21): elp. Egyek határába olvadt. B: Bajoni István.
  A falu az egyik legkorábbi települések közé tartozhat a megyében. 1318-tól a Pércsi család birtokába 

került, majd az Ohatinak nevezett águk birtokolta 1438-as kihalásukig, majd leányágon, illetve I. 
Ulászló király adománya folytán a Bajoni család örökölte azt.

31. Ördögháza (11): elp. Szomajom környékén lehetett. B: Parlagi Pál.
  A kis falucska a magát innen nevező Ördög János szabolcsi alispán nevében tűnik fel 1392-ben. 

Jánosra és családjára még egy adatunk van 1399-ból, amikor a megye bírói közgyűlésén esküdt ülnök-
nek választották. A család másik ágának nevét a közeli Szomajom birtokról vette. Ördög János halála 
után egy részét a Geszterédiek kapták meg, akiktől 1410-ben hűtlenség címén elkobozta a király és a 
Parlagiaknak adta. E részt később Angyalházának, illetve Ördögszomajomnak is nevezték.

32. Panyola (14): Szatmár m. B: Kállai Lőkös János.
  A 13. század közepén tűnik fel a falu. A Balogsemján-nembeli Panyolai család kezén volt 1427-ig, 

amikor is Frank halálával magvaszakadt a családnak, s a birtokot a rokon Kállai család örökölte.
33. Pazony (7): ma Nyírpazony. B: Kállai Vitéz család.
  A falu 1284-ben a Balogsemjén-nembeliek kezén tűnik fel, ám később elvesztették a birtokot, s az 

innen nevezett család birtokolta, akik 1424-ben osztoztak meg egymás között, illetve Madai Lászlóval 
a birtokon és tartozékain. A kállai Vitéz család birtoklásra e jegyzéken kívül nincsen más adatom.

34. Petneháza (1) B: Petneházi Péter és János.
  A falu, amely 1330-ban tűnik fel a család kezén, 1411-ig Szatmár megyéhez tartozott. Azonban ek-

kor a család kérésére Zsigmond király áthelyezte Szabolcs megyébe, s a középkor folyamán az igen 
terebélyes rokonság osztozott rajta.

35. Pilis (6): Szatmár m. B: Pilisi nemesek.
  A Kaplony-nembeliek kezén tűnik fel a 14. század elején, s attól kezdve a helységről nevezett család 

birtokában találjuk.
36. Polgár (34): ma Hajdú-Bihar m. B: Perényi István.
  A falu a 13. század elején tűnik fel, s a következő század elején egy része az egri káptalan tulajdonába 

ment át. A másik fele – ha ugyanazon településről van szó – a jelek szerint valamikor a Perényi családé 
lett, mindenesetre 1454-ben már birtokolták.

37. Rakamaz (48) B: Szakolyi Gergely.
  A település a 11. század közepe után tűnik fel Aba-nembeliek kezén, akiktől a Gutkeled-nembeliek 

valamikor 1311 előtt megvásárolták. Ettől kezdve az ő, illetve a belőle kihajtó Szakolyi és Bátori 
családok kezén van.

38. Ramocsaháza (2) B: Ramocsaházi Simon és János.
  A birtok a 13. század végén szerepel először forrásainkban, s a középkor folyamán mindvégig a család 

kezén találjuk a falut.
39. Sáp (24): ma Hajdú-Bihar m. B: Bajoni István.
  A falu a 13. század második felében bukkan fel az idevaló nemesek nevében, s az ő kezükön találjuk 

kihalásukig. A birtokot több család szerzi meg, ám nagyobb részét a Bajoniak egyesítették kezükön.
40. Semjén (13): ma Kállósemjén része. B: Kállai Lőkös János.
  Lásd a Kérsemjénnél leírtakat. A birtokban része volt a Kállai Vitéz családnak is.
41. Sima (17): elp. Nyíregyháza határába olvadt. B: Kállai Vitéz János.
  A falu a 14. század elején a Balogsemjén-nembeliek kezén bukkan fel, s a középkor folyamán a nem-

zetségből született Kállai család birtokában találjuk.
42. Szamosszeg (35) B: (ónodi) Cudar Jakab.
  A birtok 1290-es feltűnésétől kezdve 1357-ig királyi birtok volt, ekkor eladományozta a király, de 

adományosának külföldre szökése után cserébe adta a Cudar családnak azok egy Abaúj megyei bir-
tokáért. Ettől kezdve kihalásukig, a fenti Jakab haláláig (1470) ők birtokolták.

43. Szolnok (4): elp. Nyírbogdány határába olvadt. B: Szolnoki Antal.
  A falu a 13. század elején jelenik meg a forrásokban az innen nevezett család birtokában, s az ő 

kezükön találjuk a 16. század elején is.
44. Téglás (31): ma Hajdú-Bihar m. B: Szapolyai Imre kincstartó.
  A birtok történetére lásd a Hatháznál leírtakat.
45. Zám (22): elp. Hortobágy határában, az Árkus folyó nyugati partján. B: Bajoni István.
  A település birtoklástörténetét lásd Egyek falunál.

A településtörténeti adatok alapján a következőket mondhatjuk el. Hét telepü-
lés esetében a birtok tulajdonviszonyai meglehetősen problémásak: Böszörmény 
(Parlagi László), Dada (Dengelegi Bernát), Hatház, Ladány, Macs, Téglás (Szapolyai 
Imre) és Nádudvar (Ország Mihály). A felsorolt birtokok közös pontja – Nádudvar 
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kivételével – az, hogy a 15. század elejétől a szerb despoták, majd Hunyadi János 
birtokolta. Mindebből viszont az következik, hogy a települések birtoklástörté-
netében a vajda, illetve fi a, László halála után és Mátyás fogsága idején történt 
valami. Ennek felderítéséhez térjünk vissza az egyes személyekre. Dengelegi Bernát 
1446 és 1455 között Hunyadi Közép-Szolnok megyei (al)ispánja volt, majd 1457 
májusában olyan szerepben fi gyelhetünk fel rá, mint aki Szilágyi Mihály nevében 
katonákat toboroz a király ellenében. Parlagi László 1458 szeptemberétől 1461. 
április végéig budai udvarbíró, majd 1463-ban mint a Felső Részek kapitánya 
kerül szemünk elé. Szapolyai Imre, mint láttuk, 1457/1458-ban nagybányai ka-
maraispán, 1459-ben már biztosan királyi kincstartó, 1460 végétől pedig a Felső 
Részek főkapitánya volt. Guti Ország Mihály, hogy csak a legfontosabb tisztségeit 
említsük, 1440–1453 kincstartó, 1453-tól ajtónállómester, végül 1458. július 27-től 
haláláig nádor volt. Jól látható, hogy mind a négy felsorolt személyt meglehetősen 
erős szálak fűzték mind Hunyadi Jánoshoz, mind fi ához, Mátyás királyhoz.

A fenti adathalmazból számomra az alábbi, további forrásokkal egyelőre nem 
alátámasztható kép bontakozik ki a felsorolt hét birtok történetére, illetve az 
1458/1459-es év politikatörténetének megyebeli lecsapódására vonatkozóan: Hu-
nyadi János halála (1456. aug. 11.) után fi a, László veszi át a birtokok kezelését. 
Az ő 1457. március 16-án történt kivégzése után – mivel Mátyás fogságban volt – a 
birtokok irányítását vagy anyjuk, Szilágyi Erzsébet, vagy nagybátyjuk, Mihály vette 
át. Mindenesetre Mátyás trónra lépése után, 1458. augusztus 8-án átadta azokat 
(vagy egy részüket) Szilágyi Mihálynak, ám alig két hónap múlva Világos várába 
csukatta őt. Ekkor nyilvánvalóan sor került az addig Mihály kezén lévő birtokok 
lefoglalására is. Ennek végrehajtására Mátyás bizalmasát, Szapolyai Imre kincstar-
tót, illetve megbízható embereit úgy, mint Dengelegi Bernátot, Parlagi Lászlót küldte 
ki, akik aztán a parancsot túlbuzgóan teljesítve, nem csak Mihály részeit, hanem 
a további birtokosok részeit is elfoglalták. (Elképzelhető, hogy egyúttal a helyzetet 
legitimálandó, zálogképpen is megkapták a királytól a mondott birtokrészeket.) 
Szilágyi Mihály halála után a birtokok egy része Mátyás jóvoltából anyja kezére 
kerültek, a másik része pedig maradt az azokat elfoglalók tulajdonában. Mindez 
egyébként nem volt ekkoriban példa nélkül álló, hiszen a király nevében eljáró 
kapitányok gyakran tették rá a kezüket különböző, eredetileg más tulajdonában 
álló birtokokra. Így a Szapolyaiak valamilyen oknál előszeretettel tartották meg 
maguknak azokat a birtokokat, amelyek a despoták és Hunyadi János kezében 
voltak egykor: Tokajt 1459-ben, Tállyát 1461-ben, utána egy-két évvel pedig Re-
gécet és Boldogkőt szerezték meg. A Szabolcs megyében ekkor elfoglalt birtokokat 
a későbbiekben is a kezükön találjuk.

Függelék
A forrás szövege
A forrás szövege egy oldalas papírlapon, két oszlopban, az egyikben 42, a másikban 7 tétel. DL 56688. 

(Kállay lt. 1400–1128.)
A szövegkiadás minden sorának végén zárójelbe tett sorszám utal a Betűrendes helynévmutató megfelelő 

sorára.
[1. oszlop]
 1 Item Petrus et Johannes de Pethenehaza 
 tenetur fl . II. (34)
 2 Item Symon et Johannes de Ramochahaza 
 tenetur fl . I. (38)
 3 Item Georgius de Iclod tenetur fl . I. (16)
 4 Item Anthonius de Zolnak tenetur fl . I. (43)
 5 Item nobilium de Iclod tenetur fl . II. (16)

[2. oszlop]
43 Item Ezlar Ladislai Dobi tenetur fl . III. (9)
44 Item Bwd Petri Hodos tenetur fl . V. (5)
45 Item Jako Gregorii Zilagi tenetur fl . III. (17)
46 Item Balsa Thome de Upor tenetur fl . XV. (2)
47 Item Cigan Michaelis de Rozvag tenetur fl . III. (6)
48 Item Rachomaz Gregorii Zakoli tenetur fl . III. (37)
49 Item Kerch Thome tenetur fl . I.3 (18)
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 6 Item nobilium de Pilys tenetur fl . II. (35)
 7 Item Pazon Vitez tenetur fl . I. (33)
 8 Item Dada Bernaldini tenetur fl . I. (7)
 9 Item Pauli de Parlag Nadudvar tenetur fl . II. (28)
10 Item Martonfalva Pauli de Parlag tenetur fl . XIII. (26)
11 Item Wrdwghaza Pauli de Parlag XVI. (31)
12 Item Laskod Johannis Lekes II. (21)
13 Item Semyen Johannis Lekes II. (40)
14 Item Ponyola Johannis Lekes X. (32)
15 Item Ker et Semyen Johannis Lekes tenetur fl . II. (19)
16 Item Meger Johannis Lekes tenetur fl . II. (27)
17 Item Syma Johannis Vitez tenetur fl . X. (41)
18 Item Letha Johannis Vitez tenetur fl . VII. (22)
19 Item Keer et Semyen Laurentii Lekes tenetur fl . VIII. (19)
20 Item Barand episcopi Varadiensis tenetur fl . VIIII. (3)
21 Item Ohath Stephani de Bayon tenetur fl . X. (30)
22 Item Zan Stephani de Bayon tenetur fl . X. (45)
23 Item Egek Stephani de Bayon tenetur fl . VII. (8)
24 Item Sap Stephani de Bayon tenetur fl . II. (39)
25 Item Feldes Emericy tenetur fl . II. (11)
26 Item Bezermen1 Ladislai de Parlag tenetur fl . IIII. (4)
27 Item Moch tezaurari tenetur fl . VIII. (25)
28 Item Ladan tezaurari tenetur fl . XI. (20)
29 Item Hathaz tezaurari tenetur fl . XVI. (14)
30 Item Moch Georgii Jach tenetur fl . VIII. (25)
31 Item Teglas tezaurari tenetur fl . X. (44)
32 Item Nagfalu Symonis Rohod tenetur fl . I.2 (29)
33 Item Gava Ladislai de Upor tenetur fl . VII. (22)
34 Item Polgar Stephani de Peren tenetur fl . XVI. (36)
35 Item Samosseg Jacobi Chudar tenetur fl . LX. (42)
36 Item Nadudvar palatini tenetur fl . XXX. (28)
37 Item Guth palatini tenetur fl . XIIII. (13)
38 Item Aba palatini tenetur fl . XIII. (1)
39 Item Lithke Ladislai de Varada tenetur fl . XIII. (23)
40 Item Lugas Andree de Bathor tenetur fl . VI. (24)
41 Item Starka Martini tenetur fl . II. (10)
42 Item Horth Blasii Perch tenetur fl . XV. (15)

1 A sor mellett beszúrva.
2 A sor áthúzva.
3 A következő három Item-mel kezdődő sornak csak az I betűje van leírva.

Birtokosok névmutatója
A mutató a megye birtokosait tartalmazza betűrendben. A nevek után álló szám(ok) az összeírás megfelelő 

tételére utal(nak).
Bajoni István (György fi a) 21–24.
Bátori András, ecsedi (István fi a) 40
Cudar Jakab, ónodi (Jakab fi a) 35.
Dengelegi Bernát (Zsigmond fi a) 8.
Dobi László (György fi a) 43.
Esztári Márton 41.
Földesi Imre 25.
Gúti Ország Mihály nádor (1459–1484) 36–38.
Iklódi György, nemesek 3, 5.
Jakcs György, kusalyi 30.
Kállai Lőkös János (Miklós fi a) 12–16.
Kállai Lőkös Lőrinc (Miklós fi a) 19.
Kállai Vitéz János (János fi a) 7, 17–18.
Kércsi Tamás 49.
kincstartó lásd Szapolyi Imre
nádor lásd Gúti Ország Mihály
Parlagi László (János fi a) 26.

Parlagi Pál (Ferenc fi a) 9–11.
Pércsi Balázs 42.
Perényi István (János fi a, terebesi-ág) 34.
Petneházi Péter és János 1.
Pilisi nemesek 6.
Ramocsaházi Simon és János 2.
Rohodi Simon 32.
Rozvágyi Mihály 47.
Szakolyi Gergely 48.
Szakolyi Hodos Péter 44.
Szapolyai Imre kincstartó 27–29, 31.
Szilágyi Gergely, perkedi 45.
Szolnoki Antal 4.
Upori László 33.
Upori Tamás 46.
váradi püspök (Vitéz János) 20.
Várdai László (Mihály fi a) 39.



Lupkovics György
Egy 1956-os kémtörténet KGB-s iratai

Ahogyan általános volt a szovjet és a kádári ideológiában az a nézet, hogy a ma-
gyar 1956-os forradalmat Nyugatról szervezték, olyan elfogadott a magyar törté-
netírásban az, hogy ez minden alapot nélkülöző propagandafogás volt. Az ÁVH a 
forradalom előtt több kémpert konstruált, de ez a forradalom után már nem vált 
általánossá. Ugyanakkor azt is el kell ismernünk, hogy az ÁVH-s paranoiának volt 
racionális alapja. Az általam bemutatandó eset már a forradalom kirobbanása 
után történt, így arra nem volt alkalmas, hogy ezzel a forradalom Nyugatról való 
szervezését, kirobbantását igazolják, arra viszont igen, hogy a nyugati hírszerző 
tevékenység létezését bebizonyítsák.

Az 1956-os forradalom utáni megtorlás Szabolcs-Szatmár megyei deportáltjai 
között egy különösen értékes foglya volt az állambiztonságiaknak. Az 1933-ban 
Paposon született Vereczky Györgyöt, 1956. november 13-án vitték el Nyíregyhá-
záról Ungvárra. Vereczky 1953. november 10-én vonult be sorkatonai szolgálatra 
a határőrséghez. A kor szokásának megfelelően az ország másik végére, az osztrák 
határhoz helyezték a Szombathely melletti Felsőcsatárra. A szülei után vágyódó 
fi út nem engedték haza eltávozásra, ezért – a róla írt jellemzés szerint – fegyelme-
zetlen, izgága volt. Hogy közelebb kerüljön szüleihez, Vereczky azt eszelte ki, hogy 
a határőr laktanyába kanadai rokonával irat egy levelet. Úgy gondolta, ha a levelet 
a határőr laktanya tisztjei megkapják, akkor, mint nyugati kapcsolattal rendelkező 
megbízhatatlant, át fogják helyezni a szülőfalujához közelebb eső szovjet határra. A 
terv azonban meghiúsult. Ezért Vereczky egy vasárnapi kimenő alkalmával, 1955. 
július 31-én katonatársával átszökött a határon. Körözését nyomban elrendelték, 
anyaga szerint feltétezték, hogy a nyugatiak megkísérlik beszervezni. A katona-
szökevény kalandos körülmények között egy németországi gyűjtőtáborba került. 
Kanadában élő nagynénje ki akarta magához vitetni, de ő a Nagy Imre-kormány 
rádiófelhívására inkább a hazatérés mellett döntött. Rövid németországi kiképzés 
után amerikai hírszerzők dobták át a határon. Feladata szerint több városban kel-
lett volna lefényképeznie a szovjet tankokat, páncélozott járműveket, laktanyákat, 
repülőtereket, a harcok okozta rombolást. Magával kellett volna vinnie Münchenbe 
egy, a forradalmárok oldalára átállt szovjet katonát. Feladata teljesítéséhez megbí-
zóitól nemcsak fényképezőgépet, hanem egy pisztolyt és pénzt is kapott. November 
12-ig kellett volna visszatérnie Münchenbe. Magyarországra október 31-én érkezett 
meg ügynöktársaival. Itt Vereczky különvált, és autóstoppal szülőfalujába Paposra 
ment, ahova november 3-án érkezett meg. Pisztolyát Debrecenben elvették tőle 
a forradalmárok. Szülőfalujában katonaszökevényként, disszidensként tartották 

múltidéző



számon, ezért felbukkanása nem maradhatott titokban, a helyi besúgóhálózaton 
keresztül a nyíregyházi ÁVH is értesült róla. Erre az utal, hogy letartóztatásakor 
megelégedtek elfogásával, nem tartottak nála házkutatást. Ügynöki mivoltát le is 
tagadhatta volna, de a Németországban kapott fényképezőgépet édesanyja kivitte 
a már gépkocsiban ülő fi a után. Bár körözésének elrendelésekor feltételezték, hogy 
a nyugatiak megpróbálják beszervezni, nem zárhatjuk ki azt sem, hogy az utána 
küldött fényképezőgép miatt vallott részletesen beszervezéséről. Kihallgatóit nagyon 
érdekelte, hogy feladatát végrehajtotta-e, és ha igen hogyan. Valamennyi kihallga-
tásán erről faggatták, de Vereczky erre mindannyiszor azt válaszolta, hogy nem állt 
szándékában kémkedni, csak a szüleihez akart hazamenni. Kihallgatásairól felvett 
jegyzőkönyvek alapján ez hihető. Az iratokból az már nem állapítható meg, hogy a 
tőle nyert vallomás a kihallgatók erőszakos módszerének következménye-e, vagy 
tényleg őszinte volt. Véleményem szerint – a durva kihallgatáson túl – igyekezett 
őszinte, feltáró jellegű vallomást adni, ami végül megmentette őt a kivégzéstől. 
Elfogása után a nyíregyházi börtönbe vitték, ahol az ÁVH kihallgatta, majd a 
deportált forradalmárokkal együtt őt is Ungvárra vitték, ahol a szovjetek is több 
alkalommal kihallgatták. December 5-én deportált társaival együtt érkezett vissza 
Nyíregyházára. Vereczky Györgyöt 1957. május 28-án zárt tárgyaláson, külföldre 
szökés, halmazatban hűtlenség és tiltott határátlépés bűntettével, 12 év börtönre 
és 6 év egyes jogok gyakorlásától való eltiltásra ítélte a Budapesti Katonai Bíróság. 
Kötelezte még 300 schillingnek és 50 márkának a forintban számított értékének 
megfi zetésére is. A bíróság könnyen túllépett Vereczky ungvári fogságán, az ítélet 
november 10-től tartó előzetes letartóztatásról szól, ezzel mintegy a magyar eljárás 
részének tekintette a deportálással érintett időszakot.

Klimenko ezredes Debrecenbe, Kozlov alezredesnek írt leveléből az derült ki, 
hogy Vereczkyről tetemes mennyiségű – két magyar nyelvű jegyzőkönyv, ezek 
fordítása, valamint Ungváron november 15, 16, 20, 23, 24-én és 28-án felvett 
kihallgatási jegyzőkönyvei – irat készült. Iratai azonban a Nyíregyházáról elvittek 
anyagai között nem találhatók. A felsorolt iratok egy részét a Szabolcs megyei de-
portáltak anyagától elkülönítve találtam meg. Ezek az 1956. november 16-i, 24-i, 
és 28-i kihallgatási jegyzőkönyvek és egy 21-én, az azt megelőző kihallgatások 
alapján összeállított feljegyzés. Az elkülönítés érthető, története a Szabolcs megyei 
forradalmi eseményekhez nem kapcsolható. A november 16-i, ungvári kihallga-
tásán elmondatták vele elfogásának körülményeit. Innen tudjuk, hogy november 
10-én, szombaton, ebéd után házuk előtt megállt egy autó, abból kiszállt két orosz 
katona és négy civil ruhás magyar ember, megkérdezték tőle, hogy hívják, majd 
letartóztatták. Nyíregyházára vitték, két napig a megyei börtönben tartották, utána 
Ungvárra került. Nyíregyházán ketten hallgatták ki, ugyanazok, akik letartóztatták. 
Kihallgatása magyarul folyt, erről jegyzőkönyvet vettek fel. Még aznap, november 
10-én „kihallgatói kérésére” tizenhat oldalon keresztül ceruzával, saját kezűleg 
leírta vallomását.

Az alábbiakban a KGB Archívumában lévő iratok magyar nyelvű fordítását 
közlöm.

Kihallgatási Jegyzőkönyv
Készült [Vereczky György ügyében Ungváron] november 16-án.  
Kérdés: Hol van a fényképezőgép és a pisztoly?
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Válasz: A pisztolyt a 7 tölténnyel együtt november 2-án elvették a felkelők Debrecenben. A fényképe-
zőgépet meg akkor vették el, amikor letartóztattak. 

Kérdés: Ki és hol tartóztatta le?
Válasz: November 3-án érkeztem Paposra a szüleimhez. November 10-én, szombaton, ebéd után házunk 

előtt megállt egy autó, abból kiszállt két orosz katona és négy civil ruhás magyar ember, megkérdezték, 
hogy hívnak. Bemutatkoztam, mire letartóztattak. Ekkor én a ház mellett voltam. Már a gépkocsiban 
ültem, amikor anyám átadta ezeknek az embereknek a fényképezőgépet. Nyíregyházára vittek, de hogy 
kik voltak, nem tudom. Nyíregyházán két napig tartottak fogva, utána Ungvárra kerültem. 

Kérdés: Nyíregyházán kihallgatták? 
Válasz: Igen, az a két ember, akik letartóztattak, magyarul kihallgattak, erről jegyzőkönyvet vettek 

fel, ezeket a kihallgatás után aláírtam. Még aznap, november 10-én ezeknek az embereknek a kérésére, 
grafi t ceruzával 16 oldalon keresztül magyarul leírtam vallomásomat a Nyugat-németországi tartózkodá-
somról, arról, hogy amerikai tisztektől kaptam magyarországi hírszerzésre, kémkedésre feladatot. Mindent 
leírtam, úgy ahogy volt. Firtatták, hogy milyen kiképzést kaptam. Münchenben, és nem Nürnbergben, 
mint ahogy azt korábban mondtam, október 28-án társaimmal egy rövid fotós oktatást kaptunk, amire 
Parker és Boros tanítottak. Más tanfolyamon nem vettem részt. A kapott fényképezőgéppel – ahogy ezt 
Parker és Boros mondta –, nappal is és éjszaka is, bármilyen időjárási körülmények között lehetett fény-
képezni, akár 15 méter távolságra is.  Szeptember 10-től október 29-ig voltam Münchenben a Lockner 
str. 32. száma alatt.

Kérdés: Mit csinált ott?
Válasz: Egy raktárban dolgoztam, ahol asztalokat és székeket tároltak, valamint zseblámpák, az 

amerikai katonák bőröndjei és mindenféle egyéb dolgok voltak ott. Ez egy háromemeletes épület, aminek 
10-15 szobája és egy konyhája van. Az épület drótkerítéssel van körülvéve és amerikai katonák őrzik.

Feljegyzés        „titkos”
Ungvár, 1956. november 21.
Vereczky György 1933-ban Paposon született, parasztszármazású, 6 osztályt végzett, párton kívüli, 

nőtlen, paposi lakos. A magyar határőrségben szolgált, amikor 1955. augusztus 1-jén Sipeki István nevű 
társával, annak unszolására dezertált, és átszökött Ausztriába. Ausztriában a csendőrök letartóztatták, 
de később elengedték és egy vasércbányában dolgozott. 1956. július 25-én elhatározta, hogy továbbmegy 
nagynénjéhez Kanadába, ezért Ausztriából átszökött Nyugat-Németországba az amerikai zónába. Mivel nem 
voltak nála iratok, a határsértésért 5 hét börtönt kapott. Büntetése letöltése után a nürnbergi táborba 
küldték, ahonnan szeptember 8-án amerikai katonák Nürbergbe a Lockner str. 37-be vitték, ahol Parker 
János amerikai-magyar tiszt kihallgatta. Később ebben az épületben dolgozott, ott végzett különböző 
munkát. Október 28-án őt, Boros Józsefet és Franci Sándort, Parker János és Boros András a Szabad 
Európa Rádiótól, megtanították egy német márkájú fényképezőgép használatára, a fényképezés alapjaira. 
Tőlük azt a feladatot kapták, hogy térjenek vissza Magyarországra és Szombathelyen páncélosokat, fegy-
vergyárat, fegyverraktárt, laktanyákat és kórházat fényképezzenek le, tudják meg, mennyi szovjet katona, 
felkelő van a városban, hány repülőteret használnak, milyen repülőgéptípusok közlekednek, kiket kezeltek 
a kórházakban, civileket, vagy katonákat. Győrben a szovjet hadsereg elhelyezkedését, létszámát kellett 
felderíteni, Budapesten az okozott pusztítást kellett lefényképezni, például a felgyújtott múzeumot. Azt 
is meg kellett tudni, hol vannak rombolások, hol tartózkodnak, merre mozognak a felkelők, mekkora a 
szovjet hadsereg, és hány szovjet katona állt át a felkelők oldalára. Az átállt szovjet katonák közül egyet 
rá kellett volna bírni, hogy velük együtt menjen Münchenbe. A kívánatos az lett volna, ha a műszaki 
állományból sikerült volna valaki olyat meggyőzni, aki ismeri a szovjet haditechnikát. Október 29-én, 
egy amerikai gépkocsival együtt utazott a határhoz Vereczky, Boros József és Franci Sándor. Mindhár-
muknál volt egy-egy fényképezőgép és egy-egy pisztoly a hozzá való töltényekkel, amiket Parker Jánostól 
kaptak. Az osztrák határhoz érve még aznap mindhárman illegálisan átmentek a határon Ausztriába, 
utána pedig Magyarországra. November 2-án érkeztek Budapestre, de itt szétváltak. Boros és Franci 
Budapesten maradtak, Vereczky pedig hazament Paposra, ahová november 3-án érkezett meg. Vereczky 
azt is elmondta, hogy az amerikai tisztektől a november 2-án kapott pisztolyt Debrecenben a felkelők tőle 
elvették, míg a fényképezőgépet november 10-i letartóztatásakor Paposon vették el tőle. Vereczky állítja, 
hogy az amerikai tisztektől kapott feladatot nem hajtotta végre, és – bár ezért neki sok pénzt is ígértek 
– nem állt szándékában Münchenbe visszatérni. 

Aláírás: Fjodorov, a KGB Kárpátaljai nyomozati osztályának osztályvezető-helyettese.

Kihallgatási jegyzőkönyv
Készült Ungváron, 1956. november 24-én. 
Vereczky György, 1933-ban született Papos községben.
A kihallgatáson Viznickíj Juríj Iljics tolmácsolt, akit fi gyelmeztettek a valótlan fordítással elkövethető 

hamis tanúzás bűncselekmény törvényes következményeire.
Kérdés: Mennyi időt szolgált a magyar hadseregben? 
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Válasz: 1953. november 10-én hívtak be, honvédként szolgáltam a 4-es számú határőrségnél Fel-
sőcsatáron, ami mindössze 50-100 m-re van az osztrák határtól. 1955. augusztus 1-ig szolgáltam itt, 
amikor dezertáltam.

Kérdés: Hogyan és miért dezertált?
Válasz: 1955. július 31-én vasárnap határőr társaimmal együtt kimenőt kaptunk a faluba. Sipeki 

István határőr társammal szeszes italt fogyasztottunk a kocsmában. Rumot, bort, sört és berúgtunk. 
Sipeki tanácsára elmentünk egy ismerőséhez, egy parasztemberhez, Horváth Vilmoshoz, aki a falu szé-
lén lakott, azért, hogy ott folytassuk az italozást. Még oda sem értünk, amikor Sipeki azt mondta, hogy 
mivel ő nem kapott szabadságot, ezért ő át akart szökni Ausztriába és engem is hívott magával. Én ezt 
nem akartam, mire Sipeki elővette a pisztolyát és arra kényszerített, hogy vele együtt átszökjek. Aznap 
18 órakor szöktünk át a határon, de az osztrák határőrök letartóztattak és Oberwart faluba kísértek, 
ahol a csendőrség fogdájába kerültünk. Két napig voltunk ott, azután két csendőr kíséretében elvittek 
Eisenerz-be, ahol a vasércbányában dolgoztam 1956. július 26-ig. Sipeki István az óberwarti csendőrségén 
maradt, sorsáról nem tudok. 

Kérdés: Mit csinált ön ezután?
Válasz: Ausztriában apám testvérétől, Tóthfalusi Endréné kanadai lakostól kaptam egy levelet, amiben 

arra kért, hogy menjek Nyugat-Németországba gyűjtőtáborba, ahonnan engem majd Kanadába vitet. Ezért 
július 26-án illegálisan átléptem a német határt, és 31-én Fürstenfeldbruckba érkeztem, ahol a csendőrség 
letartóztatott, mivel semmilyen iratom nem volt. Szeptember 4-ig börtönben tartottak, utána kiengedtek. 
Ekkor a fürstenfeldbrucki hatóságoktól kaptam egy beutalót a nürnbergi táborba, ahol négy napig voltam. 
Szeptember 8-án egy civil ruhás ember amerikai autóval Nürnbergbe, egy amerikai hivatalba vitt. Itt két 
napig voltam, utána szeptember10-én egy amerikai katona elkísért Münchenbe a Lockner str. 32 szám 
alá, ahol egy amerikai tiszt, a magyar származású Parker János kihallgatott. Később az épületben lévő 
raktárban dolgoztam. Parker felhívott az első emeletre a 7-es szobába, és arról kérdezett, hogyan őrzik a 
magyar határt azon a szakaszon ahol én szolgáltam. Október 25-én a rádióban hallottam a Nagy Imre-
kormány közleményét, hogy minden magyar, aki külföldön van, visszatérhet hazájába. Én október 28-án 
közöltem Parkerrel, hogy haza akarok menni. Ezután Parker János Franci Sándornak, Boros Józsefnek 
és nekem azt mondta, hogy csak úgy mehetünk haza, ha elfogadjuk az ő feltételeit. Ekkor mi otthagytuk 
Parkert, de még aznap ebéd után elhívtak egy szállodába, a harmadik emeletre. Ott Parker János, Boros 
András meg még egy amerikai százados fogadtak. A százados nevét nem tudom. Boros András a Szabad 
Európa Rádió munkatársa. A szállodában Boros és Parker az amerikai százados jelenlétében a követ-
kező feladatot adták nekem: Magyarországon, Budapesten, Győrben és Szombathelyen a kapott géppel 
fényképezzem le a szovjet harcjárműveket, tankokat és páncélozott járműveket, a szovjet és a magyar 
laktanyákat, szovjet és magyar repülőgépeket, szovjet repülőtereket, katonai autókat és rendszámtáb-
lájukat. Lehetőség szerint kísérjek Münchenbe egy szovjet katonát, fényképezzek le katonai és polgári 
kórházakat, és a kórházban lévő sebesülteket, tudjam meg hány magyar katonai alakulat állt át a felkelők 
oldalára, fényképezzem le a szétrombolt Nemzeti Múzeumot. Parkertől kaptam egy pisztolyt is, hét éles 
tölténnyel, Borostól pedig 300 osztrák schillinget. Parker azt az utasítást adta, hogy a feladat elvégzése 
után, november 12-ig saját belátásom szerinti módon térjek vissza hozzájuk, Münchenbe. Pontosítom: a 
feladatot, a fényképezőgépet, a pénzt és a fegyvert nem 23-án, hanem 29-én kaptam. Akkor minket, azaz 
Franci Sándort, Boros Józsefet és engem Parker és Boros megtanítottak a fényképezőgép használatára. 
Ugyanazon a napon hármunkat kocsival az osztrák határra szállítottak, ahonnan átmentünk Ausztriába, 
majd Magyarországra, ahova október 31-én érkeztünk meg. 

Kérdés: Magyarországon mivel foglalkoztak önök letartóztatásukig?
Válasz: Én autóstoppal november 3-án megérkeztem Paposra szüleimhez, és a letartóztatásom napjáig 

szüleim gazdaságában dolgoztam. 
A kapott feladatokból mit sikerült teljesítenie?
A Münchenben kapott feladatot nem volt szándékomban teljesíteni, mivel rögtön a határátkelés után 

hazamentem és szüleim gazdaságában dolgoztam, a szülőfalumat letartóztatásomig nem is hagytam el. 
A Münchenben kapott feladatok ellen nem tiltakoztam, de csak azért, mert vágytam vissza szüleimhez. 
Ellenkező esetben az amerikai hatóságok nem engedtek volna haza.  Münchenbe nem volt szándékom 
visszatérni, ezért nem hajtottam végre semmit a kapott feladatokból. 

Kérdés: Használta-e ön a fényképezőgépet és a pisztolyt és hova tette azokat?
Válasz: A fényképezőgépet nem használtam, exponálatlan fi lmmel vették el tőlem. A pisztolyt és a 

töltényeket tőlem a Debreceni Nemzeti Tanácson vették el 1956. november 2-án este, amikor hazafelé 
tartottam szülőfalumba. 

Kérdés: Akarja- e kiegészíteni vallomását? 
Válasz: Nem
A jegyzőkönyvet az általam érthető magyar nyelven felolvasták, a jegyzőkönyvben szereplő válaszok 

az én szavaim alapján helyesen vannak leírva.
Aláírás: Fjodorov Maszalov és a tolmács Viznyickij  
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Vereczky György kihallgatási jegyzőkönyve
1956. november 28.
Kérdés: Nevezzen meg olyan személyeket, akiket amerikaiak küldtek Münchenből Magyarországra 

különböző feladatokkal!
Válasz: Már mondtam, hogy Münchenből Magyarországra különleges feladattal velem együtt Boros 

Józsefet és Franci Sándort küldték. Másokról nem tudok. Parker katonatiszttől hallottam arról, hogy 
október 27-én 300 magyart küldtek Magyarország területére Nyugat-német táborokból. De hogy őket 
milyen céllal küldték, azt Parker nem mondta.

Azon kívül, amikor Münchenben voltam a Lockner str. 32. szám alatt, egy magyar nemzetiségű tűzoltó 
főhadnaggyal, Katona József budapesti lakossal is megismerkedtem és egy budapesti újságkiadó munka-
társával, Rimóczi Ervinnel, akik számomra ismeretlen okból menekültek Nyugat-Németországba. Mikor 
Münchenben a Lockner str. 32-ben voltam az első emelet 5. sz. szobájában, a SZER egyik munkatársa 
naponta tanította, hogy kell bánni a rádió adó-vevővel. Erről Katona Józseftől tudok, akivel egy szobában 
laktam szeptember 10-től október 18-ig. Hogy milyen céllal tanították Katona Józsefet és Rimóczi Ervint 
az adó-vevők használatára, nem tudom. Október 18-án őket visszaküldték a nürnbergi táborba és további 
sorsuk, mintahogyan a lágerbe való visszatérésük is ismeretlen. Müncheni találkozásunkig Katonát és 
Rimóczit nem ismertem. Azt hogy Katona Józsefet és Rimóczi Ervint tanították az adó használatára, saját 
szememmel kétszer is láttam, mikor véletlenül benyitottam az 5-ös szobába, ahol a SZER munkatársa 
– akinek a nevét nem tudom – tanította őket a készülék használatára. 

Kérdés: Önt tanították-e az adó-vevők használatára?
Válasz: Engem ilyenre nem tanítottak, és amennyire tudom, társaimat, Boros Józsefet és Franci 

Sándort se tanították az adó-vevők használatára. 
Kérdés: Mit tud még Katona Józsefről és Rimóczi Józsefről, Münchenben való tartózkodásukról?
Válasz: Szeptember közepén Katona József elmondta, hogy Münchenben a Lockner str. 32. alatt 

való tartózkodása idején többször meglátogatta a nyugatnémet repülőtisztek müncheni laktanyáját, 
ahol ő, Katona József, mint budapesti tűzoltó ismertette a nyugatnémet hadirepülősökkel, a laktanyák 
elhelyezkedését, hadi üzemek, repülő- és más objektumok hollétét, melyeknek ő, mint tűzoltó jól tudta 
a budapesti és Budapest környéki elhelyezkedésüket. Ezért a nyugatnémet katonai szervektől nagyobb 
mennyiségű pénzt kapott.

Aláírás: Fjodorov nyomozó



Babosi László
Ratkó József életrajza III. rész1

13.
A színház vonzásában

Ratkóban a színház iránt mindig erős érdeklődés és örök gyerekkori nosztalgia élt. 
Láthattuk, hogy milyen fontosnak tartotta édesapja legendába hajló színészségének 
beemelését saját életrajzába, s a nem létező színésznő nagynénire való utalásait.2 
Azt is ambicionálta, hogy szavai színpadon szólaljanak meg.

A színészetet a „minta”, „a rámutatás és az írótól kölcsönkért szó” művészetének 
tartotta.3 A színész „művészete lényegében feladatához híven – nagy alakításaiban 
arcokat próbál magára, s tanít: ilyen légy! – emberarcú! Mutogatja a jót és a rosz-
szat, hogy könnyebb legyen a dolgunk.”4 A színháztól és a színészektől ugyanazt 
a feladatot várta el, amit az irodalomtól. Szerinte a színházainknak a „nemzeti 
színjátszás feladatait” kell ellátnia olyan „szellemi műhelyként”, amely egyaránt 
szolgálja a közönség épülését, a magyar drámairodalom fejlődését és a közösségi-
nemzeti céljainkat.5

Az 1981-től állandó társulattal működő nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház 
1981 októberében bemutatta Tamási Áron mesejátékát, a Búbos vitézt, amelyhez 
Ratkó – mintegy előre jelezve elkövetkező évei irányultságát – négy, a „fi gurákat 
remekül jellemző, a szituációkhoz pontosan illő, okos, szellemes”6 versértékű 
betétdalt írt.7

Az 1970-es évek eleje óta tervezgetett, „fejben” részletesen végiggondolt és ki-
dolgozott Segítsd a királyt! című drámáját 1983-ban és 1984-ben vetette papírra, 
nyomtatásban pedig – néhány részlet publikálása után8 – először a szombathelyi 

1. A tanulmány első és második része a Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 2005/1-es valamint a 2009/3-
as számában olvasható.

2. Lásd BABOSI László: „Vigyázzatok, ha közelíttek hozzá…” Ratkó József életrajza I. rész (1936–1966) = 
Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 40. évf., 2005, 1. sz., 108. (A 9. lábjegyzetben!) 

3. RATKÓ József: Gobbi Hilda és Galgóczi Erzsébet nagykállói estjének megnyitója (1980) = Könyvtári Kis 
Híradó, 9. évf., 2004, 3. sz., 20.

4. Uo.
5. RATKÓ József: Az Egri Gárdonyi Géza Színház profi ljának, funkciójának meghatározásáról, művészi 

koncepciónkról, elképzeléseinkről = Könyvtári Kis Híradó, 9. évf., 2004, 1. sz., 22.
6. MESTER Attila: Próbálják a Búbos vitézt. Tamási Áron mesejátéka – Ratkó József verseivel = Kelet-Ma-

gyarország, 38. évf., 1981. szept. 17., 218. sz., 2.
7. MESTER Attila: A Búbos vitéz bemutatója = Kelet-Magyarország, 38. évf., 1981. nov. 1., 257. sz., 8.
8. István imája = Alföld, 35. évf., 1984, 7. sz., 22. = Látóhatár, 1984, 9. sz., 21.; A II. felvonás 1. és 2. 

jelenete = Kelet-Magyarország, 41. évf., 1984. aug. 19., 195. sz., 6.; Pedagógiai Műhely, 10. évf., 1984, 
3. sz., 63–71.

irodalom
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Életünk című folyóirat 1984. decemberi számában jelent meg, valamint a Hang-
súlyban volt hallható.

Ratkó, a teremtő művészt és a szellemi embert tekintve, a Törvénytelen halottaim 
kötete utáni hosszabb „csend”-ben egy sajátos pszichológiai-művészi átalakuláson, 
mélyülésen ment keresztül. Géniusza olyan erőket, alkotó energiákat volt képes 
koncentrálni és olyan mélységeket felhozni magából a dráma „kigondolása” során, 
mint addig soha. Fontos pszichológiai pillanat volt számára a dráma végleges 
realizálásának kezdetén, hogy rádöbbent arra, rá is érvényes az az ősi magyar 
hiedelemvilágban működő átok, miszerint aki nincs ott az apja temetésén, az 
el fogja temetni a fi át. Hasonló felismerése volt az is, hogy a gyermekét elvesztő 
István fájdalma az ő személyes fájdalma is, hiszen részben ugyanaz a szülői sors 
adatott neki, mint Istvánnak.

„Azért fogtam bele a drámaírásba, mert meg akartam oldani a magam számára 
olyan kérdéseket, amelyeket másként nem tudtam volna megoldani”9 – nyilatkoz-
ta. A „dráma közösségi műnem és ha jó, a legtöbbet szolgálhat a közösségnek a 
katarzis élményével.”10 A vállalkozás méreteit és összetettségét az is jól szemlélteti, 
hogy addigi költészetének leghosszabb darabjai néhány tízsoros versek voltak, a 
dráma pedig több ezer sor.

A verses történelmi-lélektani dráma rendkívüli költői, nyelvi és láttató erővel 
idézi meg és sokféle nézőpontból elemzi az Imre herceget elvesztő István király 
utolsó éveit, uralkodásának személyes, máig aktuális konfl iktusait. Emellett ösz-
szegző képet kapunk az „óbéli” Öreg alakjában részben önmagát megíró szerzőnek 
a pogány magyar hitvilágban gyökerező költői létfi lozófi ájáról, életbölcseletéről. 
Ratkónak különlegesen jó képessége volt a történelmi szituációk mély átélésére, 
művészi eszközökkel való megjelenítésére. Miképpen viselkednek a szövevényes, 
sok konfl iktussal és egymásnak feszülő ellentétes érdekekkel terhelt nehéz tör-
ténelmi időkben az egyének? – teszi fel a kérdést. Továbbá hogyan és miképpen 
tud az alapvetően erkölcsös és jót akaró személy a majdnem teljes evilági hatalom 
birtokában helyesen cselekedni a jövő érdekében, olykor támogatói, népe hagyo-
mányainak ellenére, s miképpen változtatja meg, torzítja el a hatalom birtoklása 
az egyént? Ugyanis a Segítsd a királyt!-ra való felkészülés alatt Ratkó arra a 
megállapításra jutott, „hogy a hatalom előbb-utóbb elemberteleníti az embert, és 
ez nem is annyira az ember, mint inkább a hatalom természetéből következik. 
Megvizsgálandó a tétel helyességét – fordultam Szent Istvánhoz – írta –, az istváni 
korhoz, s elsősorban azért, mert az istváni munkát már visszaigazolta az idő.” Két 
„elemi parancsot” fogalmazott meg a drámaírása kezdetén: „1. Az istváni művet 
leszólni tilos. 2. Úgy kell megírnom ezt a drámát, hogy a későbbi időkből senki 
magára ne vehesse az istváni rangot.”11 De „a szereplők nem engedelmeskedtek az 
írói szándéknak. Inkább a megmaradás áráról beszélnek, arról, hogy vajon nem 
fi zettünk-e többet megmaradásunkért, itt maradásunkért, mint amennyit Európa 
elvárt tőlünk!”12 – vallotta művéről.

Műhelyében olyan remekmű született, mely joggal sorolható nemzeti drámairo-
dalmunk klasszikusainak, Katona Józsefnek, Illyés Gyulának, Németh Lászlónak, 
 9. GYÖNGYÖSI Gábor: Mindig a máról gondolkodom. Beszélgetés Ratkó Józseffel = Film, Színház, Muzsika, 

30. évf., 1986. szept. 13., 37. sz., 7.
10. Uo.
11. RATKÓ József: A megmaradás ára = „…1a múlt idő nem délibáb”. Válogatás Ratkó József: Segítsd 

a királyt! című drámájának kritikáiból. Szerk. Cs. NAGY Ibolya. Nyíregyháza, 1986, Móricz Zsigmond 
Megyei és Városi Könyvtár, 8.

12. Uo.
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Sütő Andrásnak drámáihoz. Nem vitatjuk a Szent Istvánról drámát író elődök 
– többek közt Katona József, Szász Károly, Sík Sándor, Kós Károly, Szabó Magda, 
Boldizsár Miklós – érdemeit, de a Segítsd a királyt! összetettségével és mélységé-
vel messze kiemelkedik a Szent Istvánról szóló művek közül. Ratkó írása végén 
köszönetet mondott „Alvinczi Péter, Illyés Gyula, Károli Gáspár, Pázmány Péter, 
Petőfi Sándor, Szen czi Molnár Albert uraknak, hogy ön zetlenül átenged ték az ma-
gyarságért és hi tün kért ag gódó szavaikat, gondolataikat”, mert „se  gítségük nélkül 
nyelvében és eszméiben szikárabb, nyomorúbb len ne e kis ded munkácska”.

A drámát 1985. január 12-én mutatták be Nagy András László kiváló és szug-
gesztív rendezésében a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban kirobbanó, orszá-
gos visszhangot kiváltó sikerrel.13 Elnyerte az év legjobb drámájáért járó rangos 
Szép Ernő-díjat,14 bekerült a két évenként kiadott, a legjobb kortárs drámákat 
tartalmazó Rivalda 1984–1985 antológiába.15 A premierre füzet formátumban is 
megjelentette a Móricz Zsigmond Színház és az Életünk szerkesztősége a művet.16

1986-ban az Év könyve-díjat17 is megkapta, bár önálló könyvként végül – nem 
tudni, mi okból – nem adták ki. Sikerét az is jelzi, hogy szinte minden jelentős 
napilap, irodalmi és színházi folyóirat írt róla méltató cikket vagy kritikát, továbbá 
sokan kerekedtek fel az ország távolabbi szegleteiből Nyíregyházára csak azért, 
hogy a drámát megnézhessék. A Móricz Zsigmond Színház Nyíregyháza mellett más 
szabolcs-szatmári településeken, Nagykállóban, Újfehértón, Kisvárdán, valamint 
a budapesti Thália Színházban, illetve több vidéki városban és községben is nagy 
sikerrel mutatta be a művet, így például Debrecenben, Karcagon, Sárospatakon, 
Zsámbékon18 és Visegrádon.

Ratkó a színházban egy nagyobb és jóval differenciáltabb közönséghez szólhatott. 
Olyan emberekhez is, akik esetleg őt mint költőt nem ismerték vagy nem olvasták, 
de a színházon keresztül megérinthette őket. Mindez további intenzív irodalmi és 
közéleti munkálkodásra sarkallta: „[…] láttam, tapasztaltam, hogy szükség van 
az én gondolkozói munkámra is, az olvasók, a színházba járók várják írásaimat. 
Megcsillapodott bennem a gyász is annyira, talán azért, mert a drámában újra át-
éltem a kisfi am elvesztését, s végül újra meg tudtam szólalni”19 – vallotta. A dráma 
nyilvános főpróbája azért is emlékezetes maradt számára, mert január 11-én este, 
a harmadik felvonás alatt, háromnegyed tízkor megszületett első unokája.20

Ebben az évben Nagy András László felkérésére a Móricz Zsigmond színpadi 
adaptációja alapján készült Fazekas Mihály műhöz, a Lúdas Matyihoz is írt né-
hány játékos, a régi vásári komédiákra emlékeztető és népi mondókákat felidéző 
betétdalt a nyíregyházi színház számára.

A siker erőteljes munkára ösztönözte a drámaírót, aki újabb színpadi művek 
írásába fogott. Természetesen továbbra is az őt eddig foglalkoztató témákat kívánta 
13. BABOSI László: Az idő hangsúlyai. Beszélgetés Nagy András Lászlóval Ratkó Józsefről = Magyar Szemle, 

18. évf., 2009, 9–10. sz., [91]–113.
14.  Ratkó József Szép Ernő-díjas = Magyar Nemzet, 48. évf., 1985. szept. 19., 220. sz., 7.; Ratkó József 

átvette a Szép Ernő-díjat a Szép család megbízottjától, Halmos Jolántól = Új Tükör, 22. évf., 1985. szept. 
23., 38. sz., 43.

15. Rivalda 1984–85. Kilenc magyar színmű. Szerk. KARDOS György. Budapest, 1986, Magvető, 541–647. 
[Az 1985-ben bemutatott színpadi változat szövege.]

16. Segítsd a királyt! Nyíregyháza, 1985, Életünk Szerkesztőség, Móricz Zsigmond Színház, [48] (Életünk 
könyvek)

17. Ratkó József díja = Kelet-Magyarország, 43. évf., 1986. jan. 25., 21. sz., 15.
18. Színházi siker Zsámbékon = Kelet-Magyarország, 42. évf., 1985. jún. 24., 146. sz., 5.
19. PÁLL Géza: Versek pedig születnek… = Kelet-Magyarország, 43. évf., 1986. máj. 31., 127. sz., 7.
20. PÁLL Géza: A hét embere: Ratkó József = Kelet-Magyarország, 42. évf., 1985. jan. 21., 16. sz., 3.
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boncolgatni: a történelembe vetett létezésünket, a hatalom és az egyén viszonyát, 
a politika, az ideológia, a megalkuvás és megmaradás, a szabadság és a halál 
problematikáját, a különböző maszkokat viselő és szerepeket játszó egyén létezési 
technikáit.

Belekezdett a jellegét és nyelvezetét tekintve a Segítsd a királyt!-hoz hasonló, 
Bethlen Gábor erdélyi fejedelemről szóló történelmi drámájába, s a jelenben ját-
szódó, alapvetően groteszk, keserűen humoros, hétköznapi nyelven íródó A dublőr 
című kamaradarabjába, melyet regény változatban is el akart készíteni.21 Továbbá 
úgy döntött, hogy újra lefordítja a zsarnoki hatalom elleni lázadásról szóló görög 
erkölcsi példázatot: Szophoklész Antigonéját. „Embereket babrálgatok képzele-
temmel – volnának mintha babák, valami kíváncsi kölyök-Isten elrontott játékai. 
Írom az Antigonét – mai gonddá. Legjobban azért Bethlen Gábor foglalkoztat; már 
rájöttem a titkára, egy-két éven belül dráma lesz az ő sorsából is”22 – vallotta egyik 
levelében. Mindkét témában igen elmélyült kutatást és tanulmányokat folytatott. 
Beleásta magát a XVI–XVII. század európai és magyar történelmébe, Bethlen 
Gábor és Pázmány Péter szövevényes, a három részre szakított ország vezetőitől 
nagy politikai tehetséget és éleslátást kívánó korába,23 valamint a klasszikus 
görög kultúrába, hogy megismerje az antik görög kor szellemiségét, s pontosan 
értse mitikus szereplői cselekvéseinek mozgatórugóit, pszichológiai világát. Mivel 
nem tudott ógörögül, ezért a neves klasszika-fi lológust, Kocziszky Évát kérte fel a 
nyersfordítás elkészítésére.

Ratkó korai halála miatt mindebből sajnos csak az Antigoné-fordítás készült el 
1986-ban; nem véletlenül, mert ennek a témának az aktualitása foglalkoztatta őt 
akkor a legjobban, s ezzel tudta értelmezni a kor alapvető, nemzetet érintő erkölcsi 
problémáit, ezzel tudott üzenni a leghatásosabban olvasóinak.

Ratkó és Szophoklész „találkozása” sorsszerű volt, hiszen az ókori szerző tragé-
diájában azokat a konfl iktusokat, drámai szituációkat és etikai kérdéseket mutatja 
be, elemzi és ítéli meg, amelyek a költőt a legjobban foglalkoztatták pályája során. 
Sorsszerű, de nem megszokott, mert – ahogy Kocziszky Éva megállapítja – a költő 
nem az eddigi fordítók „nyugatos” tradíciója és szemlélete felől nézett szembe a 
rendkívül nehéz és végül jól megoldott feladattal, hanem a már vázolt népköltészeti 
alapokon nyugvó népi-nemzeti hagyománykörből származó irányzat oldaláról.24

Az Antigoné ugyanazon a veretes, archaikus zengésű nyelven, a népköltészet és 
a nyelvújítás előtti nyelvszemlélet integrálásával íródott, mint a Segítsd a királyt!, 
ezért is üt el teljesen a korábbi fordításoktól, s minden eddiginél pontosabban és 
21. „Ez egy kamaradarab és arról szól, hogy a bűnözőn és a művészen kívül mindenki valamilyen kény-

szerített eszme jegyében vagy valaki helyett viszi vásárra a bőrét. Tehát mindnyájan dublőrök vagyunk. 
Néhány jelenetet már megírtam belőle.” Lásd ERDEI Sándor: Ratkó József: „...mindnyájan dublőrök 
vagyunk” = Hajdú-Bihari Napló, 44. évf., 1987. júl. 8., 159. sz., 5.; BABOSI László: „Embereket babrál-
gatok képzeletemmel...” Ratkó József befejezetlen színpadi műveiről – a Bethlen-dráma és A dublőr = 
Partium, 13. évf., 2004, ősz, 58–74.

22. Ratkó József levele Horváth Miklóshoz [1985. karácsonya]. Lásd BABOSI László: „Kedves Miklós Bá-
tyám!” Ratkó József levelei Horváth Miklóshoz = Partium, 12. évf., 2003, Tél, 36.

23. „Úgy érzem, olyan jól ismerem már Bethlent, mintha mindig itt ülne velem szemben. Sokat köszön-
hetek neki. Például azt a fölismerést, hogy a bűntelenség is lehet drámai vétek. S ami még fontosabb: 
nem szabad összetéveszteni az ideológiát a politikával. Ebben az időben sokan nem tévesztették össze a 
kettőt, például a török porta sem, s Pázmány Péter, a nagy kortárs sem. […] Bethlennek talán egyetlen 
komoly hibája van: nagyon gyanakvó ember. A kortársai, a közelében állók, akik közül egyik-másik jó 
utód lehetett volna nem tudták eltanulni a gondolkodását, a módszereit, halála után ezért hullik majd 
szét Tündérország.” Lásd ERDEI Sándor: Ratkó József: „...mindnyájan dublőrök vagyunk” = Hajdú-Bihari 
Napló, 44. évf., 1987. júl. 8., 159. sz., 5.

24. KOCZISZKY Éva: Magyar Antigoné = Tariménes, 2. évf., 2006, 1. sz., 122.
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hitelesebben tolmácsolja Szophoklész tragédiáját. Elég csak a legismertebb, Tren-
csényi-Waldapfel Imre által rosszul értelmezve/fordítva25 kanonizálódott sorokra 
utalnunk:

Sok van, mi csodálatos,
de az embernél nincs semmi csodálatosabb.

Ez Ratkó József magyarításában így hang zik:

Sok szörnyű csodafajzat van,
s köztük az ember a legszörnyebb.

A költő szándéka egyértelmű volt: folytatva a Törvénytelen halottaim című 
versében felvetett gondolatot, az 1956-os forradalom harmincadik évfordulóján 
Antigoné-fordításával is – az egyetemes és örök erkölcsi problémák mellett – az 
akkor még jeltelen 301-es parcellában fekvő Nagy Imre tisztességes eltemetésére 
és ezáltal persze a forradalom valódi bemutatására, értékelésére akarta felhívni 
a fi gyelmet.

Félve a századvégi korszellem, az erkölcsi normák rossz irányba történő meg-
változásától, és Antigoné igazát „erősítendő”, fordításának modorában Ratkó 
előjátékot, az előzményeket elmondó „ikertragédiát” írt, a Kreónt.26 A két művet 
Oidipusz gyermekei címmel együtt szerette volna publikálni, és az 1986/87-es 
évadban Debrecenben a Csokonai Színházban bemutatni Nagy András László 
rendezésében.

Az Antigoné a fordító szerint is végleges szövegnek tekinthető,27 nem úgy a Kre-
ón, aminek vitathatatlan értékei ellenére a nyelvi megformáltságából és a Ratkóra 
egyáltalán nem jellemző kissé túlbonyolított szerkezetéből érezhető, hogy szerzője 
még dolgozott volna rajta.

A kultúrpolitikai légkör azonban nem kedvezett a drámakompozíció bemutatá-
sának, mert annak ellenére, hogy az 1980-as évek elejétől a korábbiakhoz képest 
„a kimondhatóság keretei egyre tágultak és a tabuk köre egyre szűkült”,28 az egyre 
gyengülő hatalom „szinte minden évben fellépett valaki vagy valami ellen”.29 1986 
pedig a kerek évforduló miatt különösen feszült év volt. A „hatalom hadat üzent az 
irodalomnak, mert úgy látta, hogy előbb az irodalom üzent hadat a hatalomnak”30 
– emlékezett vissza Székelyhidi Ágoston. De az írók egy része, „nevezetesen Csoóri 
Sándor, Csurka István, Nagy Gáspár, a Mozgó Világ, a Tiszatáj »ügyeinek« részesei 
és támogatói nem hadat üzentek, hanem elhallgattatott igazságokat fogalmaztak 
meg a nemzeti függetlenségről és összefogásról, a társadalmi elnyomorodásról, 
az uralkodó csoportok vakságáról”.31 Júniusban a hivatalos kultúrpolitika Nagy 
25. Erről lásd KOCZISZKY Éva: Magyar Antigoné = Tariménes, 2. évf., 2006, 1. sz., 123–124.; BÓKAY Antal: 

Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban. Budapest, 2001, Osiris, 340.
26. ERDEI Sándor: Ratkó József: „...mindnyájan dublőrök vagyunk” = Hajdú-Bihari Napló, 44. évf., 1987. 

júl. 8., 159. sz., 5.
27. „Kész vagyok az Antigonéval, csak le kell gépelnem valahogy a javításokat. Azt hiszem jobb lett, bár 

még valószínűleg hozzá-hozzányúlok” – írta Ratkó egyik levelében Ördög Máriának 1989 nyarán.
28. ROMSICS Ignác: Magyarország története a XX. században. 3. jav. és bőv. kiad. Budapest, 2002, Osiris, 

501.
29. Uo.
30. SZÉKELYHIDI Ágoston: Kilátás a szekértáborból. Írók Tokajban 1972–1988. = SZ. Á.: Változatok a való-

ságirodalomra. Esszék, jegyzetek, bírálatok. Miskolc, 1998, Felsőmagyarország Kiadó, 129.
31. Uo.
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Gáspárt próbálta ellehetetleníteni: A Fiú naplójából című „rendszerváltó”32 versének 
közlése miatt ideiglenesen még a Tiszatáj című folyóiratot is betiltották.33 „Persze, 
majd 56-os cipőt hord Antigoné a színpadon”34 – bosszankodott Ratkó, miután rá-
jöttek, hogy nem mutathatják be a sajátos drámakompozíciót.35 Így a költő életében 
csak az Antigoné első sztaszimonjának részlete jelent meg nyomtatásban.36

Ratkó Antigonéját mindössze egyszer állították színpadra: a nyíregyházi Móricz 
Zsigmond Színház színészei Csikos Sándor rendezésében mutatták be 1993. május 
12-én a nyíregyházi Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium dísztermében,37 s ezt 
követően a megye néhány településén is előadták.

A Segítsd a királyt! próbái során Ratkó rendszeresen bejárt a színházba, fi gyelte, 
hogyan születik meg színpadon a drámája. Megismerkedett a színházi emberek-
kel, színészekkel, többükkel szoros barátságba is került, s annyira beleszeretett a 
színházi létbe, hogy 1985-ben Nagy András Lászlóval és Kolin Péterrel (a Segítsd 
a királyt! dramaturgjával) együtt megpályázta az egri Gárdonyi Géza Színház ve-
zetését, ugyanis itt szerették volna közösen kidolgozott nagyívű színházi koncep-
ciójukat megvalósítani.38 Siker esetén otthagyta volna a nagykállói könyvtárat, de 
pályázatukra nem érkezett válasz.39

A budapesti Jurta Színház 1987. június 13-án új rendezésben és szereposztás-
ban bemutatta a Segítsd a királyt! című drámát. Eredetileg úgy tervezték, hogy 
Kósa Ferenc rendezi, de Kósa elfoglaltságai miatt nem vállalta a munkát. Végül 
Holl István állította színpadra, aki Nyíregyházán az óbéli Öreg szerepét játszot-
ta.40 Minden jó szándék és igyekezet ellenére sem sikerült megismételni a két 
évvel korábban elért magas színvonalat és hatást. A csekély számú kritika vegyes 
fogadtatásban részesítette az új adaptációt,41 melynek rendezésével, minőségével 
kezdettől fogva elégedetlen volt Ratkó. A bemutatót követő előadások végül any-
32. Görömbei András kifejezése.
33. Erről lásd MÜLLER Rolf: A Tiszatáj-ügy állampárti dokumentációja, 1986 = Kortárs, 45. évf., 2001, 7. 

sz., 39–68.
34. NAGY András László: A Kreón keletkezéstörténetéhez = SZOPHOKLÉSZ: Antigoné. Fordította Ratkó 

József. Tragédia. + RATKÓ József: Kreón. Tragédia. Nagykálló, 1994, Nagykállói Városi Könyvtár, 91.; 
RATKÓ József: Levél Nagy András László színházi rendezőnek, barátomnak, aki jelenleg a Csokonai 
Színház tagja = Film, Színház, Muzsika, 32. évf., 1988. febr. 13., 7. sz., 26–27.

35. ERDEI Sándor: Ratkó József: „...mindnyájan dublőrök vagyunk” = Hajdú-Bihari Napló, 44. évf., 1987. 
júl. 8., 159. sz., 5.

36. SZOPHOKLÉSZ: Antigoné. I. Stasimon [részlet] = Debrecen, 3. évf., 1988. jan. 22., 3. sz., 8.; Érdemes 
megjegyezni, hogy 1988 nyarán, olvasótáboros diákok, akárcsak 1984-ben a Segítsd a királyt! [Erről 
lásd ARATÓ Antal: „István király Nagykökényesen!” Mire jó az olvasótábor? = Hatvani Hírmondó, 2. évf., 
1985, május, 5.], rövidített formában színpadra állították az Antigonét, amit még Kárpátalján, Nyevic-
kén is bemutattak. Lásd BÉTÉ: Parlament a füvön. Avagy: másfél évtizedes az olvasótábori mozgalom = 
Hatvani Napló, 1. évf., 1988, dec., 2. sz., 7.

37. NAGY István Attila: Antigoné harca a gimiben. Ratkó József fordítása minden bizonnyal kiállja az idők 
próbáját = Pedagógiai Műhely, 19. évf., 1993, 3. sz., 26–27.

38. BABOSI László: Bevezető Ratkó József, Nagy András László és Kolin Péter tervezetéhez = Könyvtári Kis 
Híradó, 9. évf., 2004, 1. sz., 21–22.; KOLIN Péter – NAGY András László – RATKÓ József: Az Egri Gárdonyi 
Géza Színház profi ljának, funkciójának meghatározásáról, művészi koncepciónkról, elképzeléseinkről = 
Könyvtári Kis Híradó, 9. évf., 2004, 1. sz., 21–22.

39. BABOSI László: Az idő hangsúlyai. Beszélgetés Nagy András Lászlóval Ratkó Józsefről = Magyar Szemle, 
18. évf., 2009, 9–10. sz., 108–109.

40. (FAZEKAS): Mától ismét játszanak. A Segítsd a királyt! olvasópróbáján = Esti Hírlap, 32. évf., 1987. 
ápr. 22., 93. sz., 2.

41. Felavatták a Jurta Színházat = Magyar Nemzet, 43. évf., 1987. ápr. 11., 86. sz., 8.; A „Segítsd a királyt!” 
a Jurta Színházban = Kelet-Magyarország, 44. évf., 1987. jún. 12., 137. sz., 2.; KOVÁCS Júlia: Hétindító 
= Népszava, 115. évf., 1987. jún. 15., 139. sz., 6.; STUBER Andrea: Segítség! = Vasárnapi Hírek, 3. évf., 
1987. jún. 14., 24. sz., 10.; MÉSZÁROS Tamás: Okosságtalan fázolódunk. Bemutató a Jurta Színházban 
= Magyar Hírlap, 20. évf., 1987. jún. 27., 150. sz., 4.
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nyira elfogadhatatlanná váltak számára, hogy a színház vezetése által többször 
fi gyelmen kívül hagyott szó- és levélbeli tiltakozása után 1987 novemberében a 
Film, Színház, Muzsikában nyilvánosan lépett fel drámájának további előadása 
ellen.42 Tiltakozása azonban eredménytelen maradt, mert a darabot az érvényes 
szerződésre hivatkozva egy ideig még játszották, de ekkor már a költő megszüntette 
kapcsolatát a Jurta Színházzal.

Sajnos a drámát – a Kassai Thália Színház, a Móra Ferenc Népszínház, néhány 
középiskola és olvasótábor diákszínpadjának kivételével – mára elfelejtette a szín-
házi világ, annak ellenére, hogy nemzeti ünnepeinken a Kárpát-medence legkü-
lönbözőbb pontjain rendszeresen idéznek soraiból. Az Antigoné-fordítás szintén 
arra vár, hogy felfedezze a színház, és szervesen beépüljön a magyarul megszólaló 
ógörög művek szövegvilágába.

14.
További irodalmi munkák

Az 1980-as években a drámaírás és az Antigoné fordítása miatt csak kevés vers 
született a költő műhelyében.

A Gyerekholmi után a Félkenyér csillag (1984) látott napvilágot, valamint a költő 
kézírásával készített, a hatvani könyvtár közreműködésével megjelentetett magán-
kiadású könyve, a Kő alól (1987), amelyhez Bíró Zoltán írt előszót, és újraközölte 
Görömbei András Életünkbeli, Ratkóval készített interjúját is. Ez a három kötet a 
szerző régebbi és új költeményeit tartalmazó válogatás. A Félkenyér csillag a Se-
gítsd a királyt! előtti három évtized terméséről adott számot mintegy összefoglalva 
a költő addigi pályáját.

1985-ben igencsak megkésve megjelent Zimonyi Zoltán gondozásában az első 
Hetek-antológia. Ez természetesen már nem tölthette be azt a szerepet, amelyet két 
évtizeddel azelőtt eredetileg szántak volna neki. A jó fogadtatásban részesülő könyv 
beszédes címét a szerkesztő Ratkótól kölcsönözte: Az ének megmarad.43 Az antológia 
megjelenése után a Hetek többször léptek fel közös író-olvasó találkozókon.

Míg színpadi műveiben saját személyétől jobban elvonatkoztatva írt Ratkó, 
addig az 1980-as években egyrészt utóbbi éveinek személyes élményeiből fakadó 
versei születtek – kisfi a tragikus halála (Fiam), feleségéhez való különleges viszo-
nya (Torkomig ér), új szerelem (Vétkemül is, Egyetlen évszak) –, másrészt a késő 
Kádár-korról ad látleletet (Sebesült kard). Érdemes megjegyezni, hogy a hetvenes 
évek közepén született és publikált néhány versét kisebb módosításokkal újra közli 
az Életünkben. Az ars poeticaja megerősítésének is tekinthető Szolgálom énben 
újra hitet tesz a közösség iránti felelősségvállalás mellett. Ratkót foglalkoztatta 
a költői szerepfelfogás és az irodalmi mű közötti kapcsolat. A többi smafu (1989) 
című írásában is azt fejti ki, hogy a Lassan vége a meggyszezonnak… sorkezdetű 
létfi lozófi ai, s az „efféle” típusú verseit az utóbbi években „elhallgatta”, pedig ezek 

42. RATKÓ József: Szerzői sérelem = Film, Színház, Muzsika, 31. évf., 1987. nov. 21., 47. sz., 18.
43. ZIMONYI Zoltán (vál., szerk., utószó): Az ének megmarad. A Hetek [Ágh István, Bella István, Buda 

Ferenc, Kalász László, Raffai Sarolta, Ratkó József, Serfőző Simon] versei. Miskolc, 1985, BAZ Megyei 
Tanács – II. Rákóczi Ferenc Könyvtár – Művészeti Alap; 2000-ben jelent meg Jánosi Zoltán szerkesz-
tésében és kísérőtanulmányával a Hetek második antológiája, a Más ég, más föld [Miskolc, 2001, 
Felsőmagyarország, 376] 
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„kisebb gondot okoztak volna szerzőnek, szerkesztőnek egyaránt, mint a társadalmi 
bajokat fölpanaszlók”.44

Feltűnő, hogy több portré- és emlékverset írt a magyar kultúra nagy alakjairól: 
Illyés Gyuláról, Kodály Zoltánról, Nagy Lászlóról.45 Utolsó versei részben a késő Ká-
dár-korról szólnak, részben egyetemes kitekintésűek. A Sátántiszteletben ezt írja:

Zord idő jő – már az égi
ige is kamu.
Aki pedig vala gyémánt,
isa por, hamu.

Nem Krisztus függ a kereszten,
Krisztuson függ a kereszt.

A Gál Sándornak ajánlott II. számú rézkarc a Miklós-börtön falára (1987) című 
versben az „anyanyelvfogytiglanra” ítélt kisebbségi magyarság egyre sanyarúbb sor-
sa foglalkoztatta.46 Ne feledjük, hogy a határon túli kárpát-medencei magyarságra 
a szomszédos országok részéről egyre nagyobb asszimilációs nyomás nehezedett, 
amelynek egyik legabszurdabb megnyilvánulása a Ceauşescu vezette Romániában 
1988-ban elkezdett szisztematikus falurombolás volt.

Az Antigoné mellett Ratkó lefordított Mándoky-Kongur István gyűjtéséből néhány 
kazáni tatár népdalt,47 1987-ben pedig Horányi László színész felkérésére tizenegy 
dalszöveget a kortárs orosz kultúra kultikus énekes-költőjétől, Vlagyimir Viszoc-
kijtól.48 Hasonlóan az Antigonéhoz ezek is igen ihletett fordítások, mert a költő 
rokonlélekre talált Viszockijban, sors- és probléma-azonosságot versvilágában, a 
kazáni tatár népköltészet pedig belső hajlama szerint való volt.

Az előbbiekben már láthattuk, hogy a költemények és a drámák mellett Ratkó 
írt különböző műfajú prózát is: (fi lm)novellát, újságcikket, tanulmányt, lírai ripor-
tot, míves, költői nyelvezetű kisesszét. Sok közülük prózaversnek is tekinthető. 
Több száz oldalnyira rúgó prózai életművéből csak az Önéletrajz, a Szűkebb ha-
zám: Magyarország és a Rákóczi földjén az ismertebb, mert ezek önálló köteteiben 
és antológiákban is napvilágot láttak. A többi prózai mű különböző folyóiratok, 
napilapok hasábjain, hang- és fi lmszalagokon, s a költő íróasztalának fi ókjában 
őrzött publikálatlan kézirataiban nyugszik. Prózáinak jelentős részével a megírás 
vagy a megjelenés után nem foglalkozott, úgy vélem azért, mert a lírai életműhöz 
képest e szövegek nagy részét másodlagosnak tekintette. Ezért nem jelentette 
meg prózáinak javát önálló kötetben, bár egyik leveléből kiderül, hogy élete utol-
só éveiben tervezgette „összevillázásukat”. Az utókor számára azonban – akár a 
szerző akarata ellenére is – minden mű fi gyelemre méltó, mert csak így nyerhető 
összkép az alkotó által teremtett szuverén költői-gondolati világról. Ratkó József 

44. RATKÓ József: A többi smafu = Kelet-Magyarország, 46. évf., 1989. júl. 29., 177. sz., 8.
45. Kéziratos feljegyzéseiből kiderül, hogy Latinovits Zoltánról is verset szeretett volna írni.
46. A vers Gál Sándor a Miklós-börtön falára című versére refl ektál.
47. Kazáni tatár népdalok = Hangsúly, 4. évf., 1986. márc. 30.
48. ÉGERHÁZI Péter: Viszockij Debrecenben = Debrecen, 2. évf., 1987. máj. 30., 8.; DOROSZI Renáta – VICZAI 

Péter: Viszockij Magyarországon 1980 után = VISZOCKIJ, Vlagyimir: Farkasösvényen. Szerk. VICZAI Péter. 
Budapest, 2005, Új Mandátum, 146.; A Viszcokij-fordításokról lásd CS. JÓNÁS Erzsébet: Alakzatok és 
trópusok a műfordításban. (Ratkó József Viszockij-fordításainak elemzése orosz eredeti szövegmellékletekkel). 
Budapest, 2006, Nemzeti Tankönyvkiadó, 48; CS. JÓNÁS Erzsébet: Kettős portré villanófényben. Ratkó 
József Viszockij-fordításainak elemzése. Nyíregyháza, 2008, Krúdy Könyvkiadó, 149
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esetében ez még inkább így van, mert prózája a róla kialakított képet mindenkép-
pen árnyalja és gazdagítja.

Levelei is igen értékes irodalmi, kortörténeti, alkotáslélektani, fi lológiai ada-
lékokat tartalmaznak, melyek sokszor bepillantást engednek költői műhelyébe, 
gondolkodásába is. Bár rossz, kényszerűségből levelezőnek tartotta magát, élete 
során mégis több száz levelet írt, amiből eddig több mint kétszáz darabot sikerült 
felkutatni. Levelei nagyobb része az 1960-as évekből származik, amikor még ez 
volt számára a legmegfelelőbb kommunikációs eszköz. A hozzá írt személyes és 
alkotói munkásságához köthető hivatalos leveleket megőrizte.

 A Hangsúly mellett segédkezett néhány könyv, periodika és folyóiratszám 
elkészítésében is. Közreműködésével szerkesztették A nagykállói járás múltja és 
jelene (1970) című könyvet, s egy ideig benne volt a nyíregyházi kiadású Pedagó-
giai Műhely című folyóirat és a Szabolcs-szatmári Szemle szerkesztőbizottságában. 
Gondozta az Alföld 1973/2-es szabolcs-szatmári tájszámát,49 lektori véleményt 
adott készülő szabolcs-szatmári verseskötetekről50 és megyei versantológiákról 
(Kelet-felől, Hogy a virág megmaradjon) utóbbihoz előszót is írt.51 1988-ban Csontos 
Sándorral együtt összeállította fi atalon elhunyt költőbarátja, a debreceni Gábor 
Zoltán52 Születő évszak című posztumusz válogatott kötetét, a következő évben 
pedig másokkal együtt lektorálta az Akácvirágzás című novella-antológiát.53

15.
„Ötvenedik évemhez jutottam…”

1986-ban az alkotóereje teljében lévő költőt ötvenedik születésnapja alkalmából 
sokan köszöntötték. Kritikusai hosszabb tanulmányokban mérték fel és méltatták 
addigi életművét.54 A Látóhatár című folyóirat a Félkenyér csillag kritikai fogadta-
tásából szemlézett hosszabban,55 a Segítsd a királyt!-ról született színikritikákból 
pedig Cs. Nagy Ibolya szerkesztésében válogatást adott ki a nyíregyházi Móricz 
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár „…a múlt idő nem délibáb” címmel.56 Májusban 

49. MERKOVSZKY Pál: Az „Alföld” szabolcsi számáról = Kelet-Magyarország, 30. évf., 241. sz., 1973. okt. 
14., 8.

50. RATKÓ József: Lektori jelentés Bory Zsolt Mélyhegedű című verseskötetéről = Könyvtári Kis Híradó, 8. 
évf., 2003, 1. sz., 28–29.; RATKÓ József: Lektori jelentés Magyar József Keleti limes című könyvéről = 
Kézirat. Ratkó-hagyaték.

51. RATKÓ József: Ajánlás = Hogy a virág megmaradjon. Szabolcs-szatmári költők antológiája. Szerk. FUNK 
Miklós, KATONA Béla. Nyíregyháza, 1979, Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács, 3.

52. (1937–†1980)
53. Akácvirágzás. Párbeszéd antológia. Szerk. PAPP Tibor, MESTER Béla. Debrecen, 1989, Párbeszéd Tu-

dományos Kulturális Egyesület. A könyv lektorai: RATKÓ József, MÁRKUS Béla, JÁNOSI Zoltán.
54. Erről válogatást ad a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesület Tariménes című folyóira-

tának 2006/1-es, Ratkó-emlékszáma, amely ajánló bibliográfi ával tájékozódni is segíti az érdeklődőt 
a költőről szóló szakirodalomban.

55. Ratkó József: Félkenyér csillag című kötetének kritikai visszhangjából = Látóhatár, 1986, 8. sz., 
209–223.

56. „... a múlt idő nem délibáb”. Válogatás Ratkó József: Segítsd a királyt! című drámájának kritikáiból. 
Szerk. CS. NAGY Ibolya. Nyíregyháza, 1996, Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, 95
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előbb Nagykállóban,57 majd Nyíregyházán szerzői esttel tisztelegtek a költő előtt.58 
Nagykállóban a művelődési központban Antall István kiállítást rendezett életéről 
és munkásságáról, továbbá magas állami kitüntetésben részesült: megkapta a 
Munka Érdemrend Aranyfokozatát.59 Augusztusban a Móricz Zsigmond Színház 
Szabadtéri Színpadán az eredeti rendezésben és szereposztásban felújították az 
ismét telt házakat vonzó István-drámát,60 és gyermekverseire készített rajzfi lm-
animációkat tartalmazó televíziós riportfi lm született gyerekkoráról.61 Novemberben 
Debrecenben köszöntötték62 – olvasói pedig várták új műveit.

16.
Ratkó alkotóműhelyében

Ratkó József rendszerint nehezen s igen megfontoltan alkotott, a nyilvánosság elé 
szánt szavaira roppant kényes volt, az „írhatnámság”, a mindenáron való publiká-
ciós kényszer soha nem fűtötte. Az írásra mindig alaposan felkészült, hogy mikor 
költői energiái, tudása és intuíciója eléri a megfelelő ihletettség és koncentrált-
ság állapotát, a legpontosabb és legtömörebb szavakban és képekben fejezze ki 
a mondanivalóját. Persze volt, amikor „kirobbant” belőle a vers, de ez ritkábban 
történt meg vele.63 Először mindig fejben „gondolta” és „izgulta” végig a műveit, s 
utána ült le a papír elé. Ezért emlékeznek sokan úgy, hogy egy-egy megnyilatkozás 
vagy rádiófelvétel előtt sokszor mintegy „spontán” rögtönözve írta meg szövegeit. 
Leveleiből és egyéb írásaiból kiderül, hogy ihletett perceiben mintegy médiumként 
viselkedett, akinek a szöveg, a vers „mondani kezdte magát”,64 ő „csak” leírta azt. 
A drámát is akkor tudta megírni, amikor szereplői életre keltek, „megszólaltak” 
belső színpadán. Elmondása szerint, ha egy alkotással elkészült, néhány hónapig 
„fi gyelte”, hogyan „működik a vers”, s csak akkor jelentette meg, ha azután is jónak, 

57. 1986. május 26-án Egy kenyéren címmel Ratkó József szerzői estjére került sor a nagykállói művelő-
dési központban. A költő munkásságát szemléltető kiállítást Fodor János tanácselnöke nyitotta meg. 
Az esten közreműködtek Blaskó Balázs, Holl István, Jancsó Sarolta színművészek, Görömbei András 
egyetemi tanár, Dinnyés József daltulajdonos, Szabó Viola népdalénekes. Lásd Ratkó szerzői estje = 
Kelet-Magyarország, 43. évf., 1986. máj. 27., 123. sz., 5. Az ünnepséget a Hetek több tagja, és Nagy 
László özvegye, Szécsi Margit költőnő is megtisztelte jelenlétével.

58. 1986. május 30-án Szűkebb hazám Magyarország címmel Ratkó József szerzői estjére került sor a 
nyíregyházi megyei művelődési központban. A műsorban közreműködtek: Blaskó Balázs, Holl István, 
Csikos Sándor színművészek, Kósa Ferenc fi lmrendező, Görömbei András egyetemi tanár, Dinnyés 
József daltulajdonos, Szabó Viola és Budai Ilona népdalénekes és a nyíregyházi vegyeskar. Lásd Ratkó 
József kitüntetése. Az 50 éves költő szerzői estje Nyíregyházán = Kelet-Magyarország, 43. évf., 1986. 
máj. 31., 127. sz., 1.

59. Ratkó József kitüntetése. Az 50 éves költő szerzői estje Nyíregyházán = Kelet-Magyarország, 43. évf., 
1986. máj. 31., 127. sz., 1.

60. A „Segítsd a királyt!” – szabadtérin = Kelet-Magyarország, 43. évf., 1986. aug. 6., 184. sz., 1.; Népsza-
va, 114. évf., 1986. aug. 8., 186. sz., 16.; Népszabadság, 44. évf., 1986. aug. 8., 186. sz., 7.; Ma este: 
Segítsd a királyt! Színházi felújítás = Kelet-Magyarország, 43. évf., 1986. aug. 8., 186. sz., 2.; ZAPPE 
László: Színházi dolgokról – nyáron = Népszabadság, 44. évf., 1986. aug. 9., 187. sz., 13.

61. Gyerekholmi. Budapest, 1986, Pannónia Film Vállalat, Rendező, forgatókönyv: KOLTAI Jenő, operatőr: 
BACSÓ Zoltán, vágó: HAP Magda, Gyártásvezető: MEZEI Borbála, rajz, 270 m, 10’, színes, 35 mm.

62. Híreink = Alföld, 38. évf., 1987, 5. sz., 96. A műsorról készült hangfelvétel a nyíregyházi Móricz Zsig-
mond Megyei és Városi Könyvtár Helyismereti Gyűjteményében meghallgatható.

63. Így született meg pl. a Keres az anyám című verse. Lásd LACZKÓ András: Költészet a paraszti világról. 
Beszélgetés Ratkó Józseffel = Somogyi Néplap, 27. évf., 1971. aug. 8., 185. sz., 5.

64. RATKÓ József: A többi smafu = Kelet-Magyarország, 46. évf., 1989. júl. 29., 177. sz., 8.
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publikálásra érettnek találta. Ekkor már szívesen megmutatta környezetének is, 
és izgatottan fi gyelte hallgatói vagy olvasói reakcióit.

Köteteit is hasonló igényességgel szerkesztette meg. Ha hiányoztak még versek 
a tervezett könyvkompozícióhoz, akkor megírta. Ha a periodikákban való publiká-
lás után mégis gyengének vagy nem odaillőnek talált néhány verset, akkor nem 
válogatta be készülő könyveibe. A mennyiséget tekintve nem írt sokat, és még 
kevesebb művet válogatott be vékonyka könyveibe, de mívesség és mondanivaló 
tekintetében annál súlyosabbak voltak ezek a kötetek. Ezért készülhetett halála 
után a publikált és hagyatékos verseiből egy ratkói mértékkel mérve vaskos gyűj-
teményes kötet. Szerkesztőként önmagához volt a legszigorúbb. Ezt jól példázza 
az addigi életműve szempontjából talán túlságosan is megrostált, válogatott és új 
verseit tartalmazó Félkenyér csillag.

Terveiről, folyamatban lévő munkáiról, egyes műveinek értelmezéséről interjúi-
ban – ha rákérdeztek – szívesen beszélt, írásban azonban ritkán értelmezte műveit, 
ahogy műhelytitkairól, az alkotás folyamatáról sem árult el sokat. Megfi gyelhető, 
hogy azon terveit, amelyekről viszonylag sokat beszélt nyilatkozataiban, általában 
nem valósította meg – feltehetően azért, mert már kibeszélte a problémát, így az 
nem váltott ki belőle olyan feszültséget, amelyet csak írással oldhatott fel.

Az 1980-as években – leginkább a Negyven év, negyven vers című kisesszé-so-
rozatában – másokról írva közvetett módon vall történelem-, lét-, líra- és művészet-
szemléletéről, kor- és nemzedéktársaihoz való viszonyulásáról is.

Művei széles körű tájékozottságról, mély emberismeretről, a világ és a problé-
mák lényegét alapjaiban megértő képességről, a jó értelemben vett költői „mindent 
tudásról” tanúskodnak. A magyar és világirodalom számára jelentős verseit, műveit 
„törvényként” olvasta, olyan „mágikus” szövegekként, amelyekből a saját és mások 
életének bizonyos problémáira választ lehet találni.

Ratkó József a természettudomány iránt is érdeklődött. Korábban már emlí-
tettem, hogy matematika-tankönyvet akart írni gyerekeknek, de a fi zika sem állt 
távol tőle. Sokat foglalkozott az anyag természetével, az „élet minden megnyilvá-
nulásában felfedezhető”65 divina proportionevel, az aranymetszéssel, a Bolyaiak 
munkásságával és Einstein természettudományos alapokon nyugvó, de a végső 
válaszokat mégis transzcendenciában feloldó világképével. A csillagászat is igen 
közel állt hozzá, s nem véletlen, hogy teremtett világában a magyar népi kultúra 
csillagnevei és -mítoszai erőteljesen megjelennek.

Teoretikus elme volt: hagyatékban maradt írásaiból, leveleiből, töredékeiből és 
néhány publikált prózájából is kiderül, hogy szeretett rendszerezetten gondolkod-
ni a művészetről, saját alkotómunkájáról, megvalósítandó feladatairól, s mindezt 
írásban vagy akár csak vázlat formájában is rögzíteni. Elkezdett művészetelméleti 
tanulmányait nem fejezte be, véleményem szerint azért, mert az alkotás folyamatá-
nak nem-tudatos részét – mint a valódi ihletett alkotók nagy többsége – nem tudta, 
de nem is akarta megfogalmazni, hiszen tudta, hogy a művészi „teremtő erő titka” 
„transzcendentális probléma”, „ugyanígy az alkotó ember is rejtély”.66

Művei logikusan felépített tudatos gondolati-nyelvi konstrukciók. Versei több-
ségének szinte mindig van személyes élményanyaga, életének legfontosabb lelki 
mozzanatai lírájából kiolvashatók, de ezt egyetemes érvénnyel, személyes életétől 
elvonatkoztatva képes kimondani. A klasszikus magyar költői hagyomány folytató-
65. B[urget]. L[ajos].: Ratkó József = Közalkalmazott, 28. évf., 1975. jún. 10., 7.
66. JUNG, C. G.: Pszichológia és költészet = J., C. G.: A szellem jelensége a művészetben és a tudományban. 

Budapest, 2003, Scolar Kiadó, 96.
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ja. Nyelvileg, szemléletileg nem újított, csak formált, sajátos hangot és látásmódot 
kialakítva „hozzájárult a magyar líra színképéhez egy értékes, egyéni metszésű, 
balladai mélyvilágú mozaikkal.”67 Nyelve, mint bármely népköltészeté, tömör, meta-
forikus, erősen vizuális, de a népköltészetből nem vette át az ún. „népi-szürreális” 
képalkotást, mint pl. Nagy László vagy Kormos István. Ratkó metaforái, hasonlatai a 
valóság talajából nőnek ki, „elképzelhetőek”, pl. a csordakút, ha belenézünk, tényleg 
„fordított távcső” (A látható időben), s a cinke valóban csillagot lép a hóba (Cinke). 
A hétköznapi világot nevezi meg igen sajátos világlátással. Egységes, összefüggő, 
következetes motívum-, szimbólum- és gondolatrendszert alakított ki.

A természetet, a szerves és szervetlen világot antropomorfi zálja, illetve az embert 
gyakran ábrázolja allegorikus vagy direkt formában növényként (a „napraforgó 
lelkületű” emberekről lásd a Napraforgó című verset). A világ bonyolult jelensé-
geit látszólag egyszerűsítve, paradox, de megkapó, meghökkentően „logikus” és 
hihető költői képekkel képes leírni. Olvasójából nagyfokú érzelmi reakciót kiváltó 
versei erősen képiek, metaforikusak, mély gondolatiságuk ellenére gyakran „egy-
szerűséget” sugárzóan népdalszerűek. Sokszor használ különböző versformákat, 
hisz Ratkó nemcsak poeta sacer, hanem poeta doctus is; a „sokféle versalkotási 
módban otthonosan”68 mozogva képes volt bármilyen versformában magas színvo-
nalon megnyilatkozni. Egyik fő jellemzője a végletekig való sűrítés, az aforisztikus 
tömörség.

Szerette a fehér papírt és a jó tollakat, amelyekből mindig volt nála néhány. 
Gyakran írt füzetekbe és noteszekbe. Kéziratai jól áttekinthető, rendezett, tiszta és 
szép írások, az írásképe pedig igen jellegzetes, kifejezetten harmonikus, könnyen 
olvasható kalligráfi a, olyan, hogy írója iránt az olvasó azonnal szimpátiát érez (lásd 
A kő alól című könyvét). Az elkészült sorokat, versszakokat mindig letisztázta, s 
ha újat talált ki hozzájuk, akkor nem hozzáírta a már meglévőkhöz, hanem min-
dig újra leírta az egészet. Néhány füzetben megmaradt egy-két vers születésének 
folyamata, amely jól példázza, hogy milyen keményen megküzdött az anyaggal 
írás közben. Ha egy-egy versszakkal vagy verssel elkészült, akkor azt rendszerint 
bekeretezte és melléírta, hogy „kész”, ezután gépelte le írógéppel. Olykor éveken 
keresztül hordozott magában egy-egy jónak tartott képet, sort.

Verseit, írásait bármikor közölhette az ország legnívósabb irodalmi folyóiratai-
ban, hiszen a szerkesztők várták és örömmel közölték műveit. A szabolcs-szatmári 
periodikák, a Kelet-Magyarország és elődje, a Szabolcsi Néplap, a Szabolcs-Szatmári 
Szemle, a Pedagógiai Műhely, és az 1989-ben néhány szám erejéig újra feléledt 
Nyírvidék egész életében fórumai voltak. Az országos napilapok közül a Népsza-
vában publikált viszonylagos rendszerességgel az 1970-es években. A folyóiratok 
közül az 1960-as és az 1970-es évek elején leginkább a Tiszatájba, az Alföldbe, az 
Új Írásba69 és a Napjainkba adott szívesen verseket, majd az 1970-es évek elejé-
től a kecskeméti Forrásba és a szombathelyi Életünkbe. A „versínséges” 1980-as 
évek eleje után a Hangsúly, az Alföld, a Magyar Ifjúság, az Életünk, a Kortárs, a 
Debrecen s legvégül a Hitel közölt tőle műveket, de a másodközlő Látóhatárban 
is rendszeresen megjelentek versei. Ezek mellett az Élet és Irodalomban, a Jelen-
67. GÖRÖMBEI András: Indulatos jegyzetek Ratkó József születésnapján = Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 

31. évf., 1996, 3. sz., 389.
68. NYILASY Balázs: A visszavétel stációi. Az újabb magyar költészet vizsgálatához = Ny. B.: „A SZÓ társa-

dalmi lelke”. Cserépfalvi Kiadó, 1996, 96.
69. Ratkó és az Új Írás kapcsolatáról lásd FARKAS László: Adalékok Ratkó József és az Új Írás kapcsolatához 

= Partium, 13. évf., 2004, ősz, 77–78.; FARKAS László: A cenzúra. Egy fejezet az Új Írás történetéből = 
Tekintet, 20. évf., 2007, 2. sz., 39–52.
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korban, a Magyar Ifjúságban, a Magyar Hírlapban, az Ifjúsági Magazinban, az Új 
Tükörben, a Népszabadságban, a Valóságban, a Hajdú-Bihari Naplóban, a Film, 
Színház, Muzsikában és a Szovjet Irodalomban találkozhatunk a nevével szerző-
ként, valamint az 1956-os emigráns nyugati magyarság lapjában, a Nemzetőrben. 
1967-től kezdve – ha publikált az adott évben új verset – minden évben jelen volt a 
korabeli irodalmi kanonizációban fontos szerepet betöltő Szép versek sorozatban, 
s haláláig több mint száz versantológiába vagy egyéb kiadványba válogatták be 
alkotásait.70

Műveinek 1990 előtti kritikai fogadtatástörténete kedvező. Könyveiről megjele-
nésükkor szinte minden jelentős folyóiratban és napilapban lehetett kritikát vagy 
ismertetést olvasni. Életművét a korszakot tárgyaló irodalmi összefoglalókban is 
elemzik (A magyar irodalom története 1945–1975. II/2. A költészet. 2. kötet,71 Az 
újabb magyar irodalom 1945–197572).

Egy-két elejtett mondatából áttételesen kiviláglik, hogy Ratkó úgy vélekedett, 
művei túlélik őt. „Remélem, hogy majd az irodalmárok, irodalomtörténészek is 
elfelejtik ezt a verset.”73 (Az Apám [Apám elitta mindenét…] című versről van szó.) 
S néhány levele az 1980-as évekből olyan, mintha alkotója már az utókornak is 
írta volna.

Költeményeit különböző nyelvekre fordították le: angolra, oroszra, hollandra,74 
szerbre, franciára,75 eszperantóra, bolgárra, svédre. Legtöbbet Gencso Hrisztozov 
tolmácsolt bolgárra, átültetve Ratkó életművének javát: több tucat verset, az 
Önéletrajzot, a Segítsd a királyt! című drámát és néhány levelet, amelyek az Ist-
ván-dráma kivételével a Végtelen évszak című kétnyelvű könyvben olvashatók.76 
Jó néhány vers és a Segítsd a királyt! Nagy Mihály fordításában lengyel nyelven 
is hozzáférhető.77

Versei megihlettek számos zeneszerzőt. Csak a legismertebbeket említem meg: 
Dinnyés Józsefet, aki több mint harminc verséhez illesztett dallamot,78 Koltay 
Gergelyt és a Kormorán együttest. Szőnyi Erzsébet a Jelekből írt kórusművet.79

70. Azóta is állandóan jelen van verseivel a legkülönbözőbb szempontok szerint szerkesztett (vers)anto-
lógiákban.

71. A magyar irodalom története 1945–1975. II/2. A költészet. 2. kötet. Szerk. BÉLÁDI Miklós, a szerk. 
munkatársa: RÓNAY László. Budapest, 1986, Akadémiai, 940–942.

72. POMOGÁTS Béla: Az újabb magyar irodalom 1945–1975. Budapest, 1982, Gondolat, 513.
73. DVK
74. DÉKÁNY Károly: Nederlandstalige gedichten. Bloemlezing 1966–1976. Astelveen, 1980, Uitgeverij Fo-

rum Amstelveen.
75. ARION. Nemzetközi Költői Almanach. 9. Szerk. SOMLYÓ György. Budapest, 1976, Corvina, 154.; The 

HungarianE.N. No. 19. Szerk. KÉRY László. Budapest, 1978, Corvina, 66.; Partium, 13. évf., 2004, ősz, 
75–76.

76. RATKÓ József: Végtelen évszak. Válogatott művek. Összeáll. és magyarból ford. HRISZTOZOV, Gencso, 
ill. BEREGSZÁSZI SZABÓ Tibor, szöveggond. RATKÓ Lujza. Budapest, 2008, Hollósy Galéria, 143 /Versek 
és képek, 3./ A dráma külön kötetben jelenik meg a közeljövőben.

77. A versek a lengyel Akcent című folyóirat 15. évfolyam 1994/1. számában olvashatók. A dráma lengyel 
fordítása a Tariménes 4. évf. 2008/1-es számában. A Segítsd a királyt! (Dopomóż królowi!) diákszíné-
szek is bemutatták Lecznaban 1998. március 26-án. Lásd TÓTH Károly: A legkellemesebb barátság = 
Hajdúhadházi Lapok, 7. évf., 1998. ápr., 4. sz., 1.; A Segítsd a királyt! lengyel fordítása a Tariménes 
2008/1. számában napvilágot látott.

78. DINNYÉS József: Dal a jövőről. Ratkó József énekelt versei. Dinnyés József dallamai. Szerző, 2001, CD 
(37 min 04 s) ; 12 cm + 1 t. CD.

79. SZŐNYI Erzsébet: Jelek. Vegyeskar Ratkó József versére. Budapest, 1977, Zeneműkiadó, Z. 7497
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17.
A(z irodalmi) közélet vizein

Az 1963-as amnesztia, a prágai tavasz leverése, majd a szocialista tervgazdálkodás 
megreformálására bevezetett új gazdasági mechanizmus törvényszerű befulladása 
után az 1970-es évektől kezdve „ismét feszültté kezdett válni a hatalom és az iroda-
lom viszonya. A társadalom rendezetlen problémáit feszegető írókat és műveket hi-
vatalos gyanakvás kezdte körüllengeni, ritkábban tiltásra is sor került.”80 A Magyar 
Írók Szövetsége amellett, hogy igen sokrétűen szervezte a magyar írótársadalom 
életét és fontos szerepet töltött be a kulturális közéletben, összejövetelein gyakran 
a társadalmi gondok egyfajta problémafelvető, megvitató és „feszültségkiengedő 
szelepeként”, sajátos demokratikus „előparlamentként” működött. A mindent és 
mindenkit ellenőrző és irányítani akaró hatalom ellenében itt vitték véghez az első, 
valódi titkos és demokratikus szavazást, melynek következtében az Írószövetség 
önállóan választotta meg tisztségviselőit.81

Ratkó az Írószövetség tagjaként részt vett annak jelentősebb rendezvényein és 
a közgyűléseken.82 1972-ben bekapcsolódott az induló tokaji írótábor munkájá-
ba.83 Az első években aktívabb szerepet vállalt, később viszont ritkábban járt el a 
találkozókra.84 Emellett rendszeres látogatója volt a Debreceni Irodalmi Napoknak 
is.85 Mindkét évenként megrendezett fórum az irodalmi és az esztétikai problémák 
megvitatása mellett fontos társadalmi és művelődéspolitikai kérdéseket tűzött ki 
megtárgyalásra, és keretet adott a népi-nemzeti ellenzéki tábor megszervezésé-
hez.

Érdemes néhány szót ejteni Ratkó politikai világnézetéről, a fennálló rendszerhez 
való viszonyáról. Úgy vélem, hogy következő megállapításaimra a mai teljesen ösz-
szekavarodott, bábeli fogalom- és nyelvzavart mutató politikai-szellemi értelmezési 
kereteket nem lehet alkalmazni.
80. GERGELY Jenő – IZSÁK Lajos: A huszadik század története. Budapest, 2000, Pannonica, 441. (Magyar 

századok, 10.)
81. NAGY Gáspár: Egy sajátos Közép-Európai kísérlet; avagy „alapítvány a nemzet javára”. Vázlatos átte-

kintés a Bethlen Gábor Alapítványról = N. G.: Közelebb az életemhez. Szeged, 2005, Tiszatáj, 115.
82. Ratkó ott volt 1963-ban Pécsen, a fi atal költők találkozóján [Hírek = Alföld, 14. évf., 1963, 1–2. sz., 

183.], markánsan felszólalt az 1969-es lillafüredi tanácskozáson [HERNÁDI Miklós: Fiatal írók Lillafüreden 
= Élet és Irodalom, 13. évf., 1969. szept. 6., 6.; Fiatal Írók Tanácskozása. Lillafüred, 1969. Teljes jegy-
zőkönyv, jegyzetek, dokumentum-melléklet. Szerk. ZIMONYI Zoltán. Budapest, Széphalom Könyvműhely 
– Új Kilátó, 5., 130–130.], és az 1972-ben Hatvanban megrendezett szimpóziumon is [MÁTÉ Lajos: Az 
Olvasó Népért – a színjátszó mozgalomban = Napjaink, 11. évf., 1972, 8. sz., 2.; BABOSI László: „Énekelek 
melegebb fényű romlatlan csillagokért”. Beszélgetés Dinnyés József „daltulajdonossal” Ratkó Józsefről 
= Partium, 16. évf., 2007, ősz, 3. sz., 90.]

83. Tokaji írótábor, 1972 = Napjaink, 11. évf., 1972, 9. sz., 1. [Az aug. 9-i megnyitón Ratkó is felszólalt.]
84. Az 1974. augusztus 4–10. között megrendezett III. Tokaji Írótáborban A munkásközösségek művelő-

dése című vitában „Ratkó József a munkásság körében érezhető passzivitásra és a polarizálódásnak 
okaira fi gyelmeztetett.” A jövő évi táborozás témái közé pedig „javasolta a nők, a család helyzetével 
foglalkozó előadás és vita iktatását”, továbbá a „tábor résztvevői kapjanak áttekintést a Magyarország 
felfedezése sorozatról, készülő szociológiai-szociográfi ai munkákból adott illusztrációkkal. Javasolta, 
hogy az előadásokhoz kapjanak irodalomjegyzéket az írótáborba meghívottak, s felvetette azt is: jó volna 
felmérni Szabolcs-Szatmár megye Borsodba eljáró munkásságának szociális és művelődési viszonyait.” 
Lásd III. Tokaji írótábor. 1974 augusztus 4–10 = Napjaink, 13. évf., 1974, 9. sz., 3.; RATKÓ József: A 
tokaji írótábor tanácskozásának jegyzőkönyvéből [Nem hiszem, hogy a kultúra…] = Napjaink, 14. évf., 
1975, 9. sz., 10.; A család a szocializmusban. Tanácskozás a 12. tokaji írótáborban = Napjaink, 22. 
évf., 1983, 12. sz., 4.

85. Az 1972-es Debreceni Irodalmi Napokon részt vevő Ratkó gondolatvilágát Pósa Zoltán Aranykori teker-
csek című regényében hűen mutatja be (PÓSA Zoltán: Aranykori tekercsek Budapest, 2003, Széphalom, 
488–508.).
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A költő származásának, neveltetésének következtében mélyen baloldali szem-
léletű volt, de nemzeti érzelmű, az ország szuverenitását fontosnak tartó, össz-
magyarságban gondolkodó patrióta és demokrata. Baloldalisága nem valamiféle 
valláspótlékot vagy a saját felemelkedése érdekében vallott nézeteket, eszme- és 
párthűséget, netán pártszimpátiát jelentett – hisz soha nem lépett be az állampárt-
ba –, hanem azt, hogy hitt a szociális igazságosságban, abban, hogy a társadalom 
szegényebb, kevesebb anyagi és szellemi lehetőséggel rendelkező rétegeit, elesettjeit 
– ahonnan ő is jött – erőteljes állami segítséggel kell olyan támogatásban része-
síteni, hogy elindulhassanak a felemelkedés útján; abban, hogy az alsó és felső 
rétegek között nem lehet több tízszeres jövedelemkülönbség, s hogy a rendszer 
hirdette szociális és morális szándékokat meg lehet valósítani. Ezt foglalja össze 
az a szabad versben íródott groteszkje, amely Lenin sokat idézett kérdését teszi 
fel a címben: Mi a teendő? A vers egyébként jól jellemzi Ratkó gondolkodását és 
rendszerkritikáját, mert azokat az eszméket kéri számon, amelyeket elméletben a 
szocializmus alkotói is lefektettek, csak a gyakorlatban nem valósítottak meg.

Mivel az általa megélt korszak utolsó szűk másfél évét leszámítva belátható 
időn belül nem tűnt reálisnak, hogy megváltozik hazánk szovjet-orosz gyarmati 
szerepe, fel sem merült benne, hogy a rendszer jellege radikálisan megváltoztatha-
tó, hiszen a bipoláris világrend szilárdnak tűnt. De úgy vélte, hogy a hatalmával 
rosszul sáfárkodó politikai-hatalmi elit egyes közép- vagy felsőszintű döntéshozó 
tagjait rá lehet venni bizonyos társadalmi bajokat orvosló, a nemzet sorsát jobbító 
intézkedések meghozatalára, illetve fel lehet hívni a fi gyelmüket számos országos 
problémára. A „népből a hivatalokba emigráló”, de a hatalmukkal gyakran visszaélő 
bürokratákat elítélte (lásd a Téli kedvünkben szidjuk című verset). Jól érzékelteti 
véleményét minderről egyik leleményes szójátéka, amelyben „pártékony állat”-nak 
nevezte az állampolgárt lenéző állami és pártbürokratákat.

Azt már Ratkó József indulásakor láthattuk, hogy leginkább azokkal a kortárs 
írókkal, költőkkel, irodalmárokkal került baráti vagy szoros szellemi kapcsolatba, 
akik – a kissé leszűkítő irodalomszociológiai terminológia szerint – a magyar iroda-
lom úgynevezett „népi-nemzeti” irányzatát képviselték, és akiket Borbándi Gyula a 
népi mozgalom történetét bemutató monográfi ájában – joggal –, az 1930-as években 
létrejött népi írók mozgalmának folytatóiként tart számon.86 Ez a csoportosulás 
a Kádár-rendszer belső, az államvédelem meghatározása szerint ún. „ellenséges” 
ellenzékéhez tartozott. Meghatározó személyei többek közt Csoóri Sándor, Kiss 
Ferenc, Czine Mihály, Für Lajos, Nagy László, Bíró Zoltán, Sánta Ferenc, Fekete 
Gyula, és sokan mások voltak. Szellemi mesterüknek Illyés Gyulát, Németh Lászlót 
és Bibó Istvánt tekintették, és a maguk eszközeivel a Kádár-rendszer szűk belső 
kereteit tágítva hozzájárultak a rendszer fellazításához, a rendszerváltás előkészí-
téséhez és lebonyolításához. Mindegyikük, így Ratkó is, a belügyi szervek szerint a 
rendszerre nézve szigorúan veszélyes „F”, azaz „Figyelő-dossziés” állampolgár volt. 
Leveleiket felbontották, telefonjaikat lehallgatták, és minden lépésüket a III/III. 
belső elhárítási ügyosztály ügynökök és besúgók hadán keresztül a rendszerváltásig 
fi gyelte.87 Ezt maguk a megfi gyeltek is sejtették vagy tudták. Ratkó gyakran élce-
lődött azzal író-olvasó találkozókon, ahol – a visszaemlékezések, de a megmaradt 

86. BORBÁNDI Gyula: A magyar népi mozgalom. A harmadik reformnemzedék. Budapest, 1989, Püski 
Könyvesház, 492.; továbbá: GÖRÖMBEI András: A népi irodalom és öröksége = G. A.: Azonosságtudat, 
nemzet, irodalom. Budapest, 2008, Nap Kiadó, 98–121.

87. A jelentésekből néhányat Ratkó Józsefné közreadott. Lásd Kállai 2, 4. évf., 2002, 2. sz., 2–3.; RATKÓ 
Józsefné: [Mi, József Attila nem is oly késői utódai…] = Kállai 2, 4. évf., 2002, 2. sz., 2.



540 Babosi László

ügynökjelentések szerint is – az irodalom okán rendszerint „revizionista”, tehát a 
határon túli magyarság problémáit taglaló, és „szovjetellenes” nézeteket is han-
goztatott, hogy kiszólt a közönség soraiban ülő, szorgosan jegyzetelő besúgónak: 
mondja-e lassabban, érthetőbben?

Pintér M. Lajos a Magyar Demokrata Fórum történetéről szóló könyvében88 
meggyőzően mutatja be, hogy ebből a szellemi környezetből miként formálódott 
az 1980-as évek utolsó harmadában a rendszerváltás egyik meghatározó politikai 
tényezője, az 1990-es első szabad választás győztese, a Magyar Demokrata Fórum. 
Ennek előzményeiként, mintegy szellemi gyökereiként már az 1970-es és 1980-as 
években számos esemény, informális találkozó és kezdeményezés történt. Ratkó 
József kapcsolatai, barátai, szellemi kötődései révén ezekben a megmozdulások-
ban, eseményekben részt vett, bár meghatározó alakja egyiknek sem volt, inkább 
jelenlétével, támogatásával, kiállásával, aláírásával támogatta az adott ügyeket, és 
közvetítette a híreket, eseményeket Szabolcs-Szatmár megyébe.89 A következők-
ben kisebb kitérőkkel a Pintér M. Lajos könyvében vázolt esemény-kronológiáját 
követem.

Elsőként az 1970-es évek elején a Kiss Ferenc irodalomtörténész által létreho-
zott és irányított, önironikusan ún. „Nagy Népi Hurál”-nak nevezett „meglehetősen 
laza, vendéglői asztalok mellett találkozó, közösen eszmélkedő-politizáló”90 társaság 
említhető meg, amelynek az előbb említett személyek voltak állandó tagjai, de a 
találkozóin mások mellett „több-kevesebb rendszerességgel megjelentek” a Kilencek 
és a Hetek is, köztük Ratkó József.91

A Lezsák Sándor által szervezett 1979-es májusi lakitelki Fiatal Írók Találkozó-
ján, amely a Haza és korszerű nemzeti önismeret című témát tárgyalta meg. Ratkó 
is felszólalt.92 Az Illyés Gyula által is meglátogatott tanácskozáson több mint száz 
fi atal író és neves humán értelmiségi, fi lozófus, történész, irodalmár járta körül 
alaposan a témát.93

December elején a Hetek tagjai közül Ágh István, Buda Ferenc, Serfőző Simon 
és Ratkó, valamint Kiss Anna és Lezsák Sándor lakitelki író-olvasó találkozójukat 
követő napon „testületileg” meglátogatták Illyés Gyulát budapesti otthonában.94

88. PINTÉR M. Lajos: Ellenzékben. A „Nagy Népi Hurál”-tól a Magyar Demokrata Fórumig. A Kádár-rendszer 
népi-nemzeti ellenzéke. 1968–1987. Lakitelek, 2007, Antológia Kiadó, 219

89. Pl. 1985-ben ő is aláírta a bős-nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tiltakozást.
90. PINTÉR M. Lajos: Ellenzékben. A „Nagy Népi Hurál”-tól a Magyar Demokrata Fórumig. A Kádár-rendszer 

népi-nemzeti ellenzéke. 1968–1987. Lakitelek, 2007, Antológia Kiadó, 11.
91. Uo. 12.
92. RATKÓ József: A megíratlan idő = Forrás, 11. évf., 1979, 9. sz., 76–77. = Fiatal Írók Találkozója. Lakitelek, 

1979–2009. Szerk. TÓTH Erzsébet, AGÓCS Sándor. Lakitelek, 2009, Antológia Kiadó, mell. 76–77.
93. Fiatal Írók Találkozója. Lakitelek, 1979–2009. Szerk. TÓTH Erzsébet, AGÓCS Sándor. Lakitelek, 2009, 

Antológia Kiadó, 229
94. „Pontosan ötkor, sőt valamivel öt előtt, de már éjszakai sötétben egy egész kis különítmény a kerti 

felső kapu előtt – jegyezte fel Illyés Gyula 1979. december 1-én naplójába –; a lakitelkiek. Egyenest 
a tanácskozásukból. Lezsák Sándor vezetésével Kiss Anna, Buda Ferenc, Serfőző, Ágh, Ratkó és még 
két lány? asszony? A nemzedéki kérdésről, én, elég hosszan a rövid halk szavú kérdéseikre. Mi újat 
mondhattam? A politikai élet rögzíti a nemzedékeket – mert hisz mindegyik a maga célját tartja fi ata-
losnak – a szellemi élet a nemzedékekkel lép vagy rostokol; vagy hátrál. Baráti szövetkezés? A baráti 
viszony lustítja a nemzedék haladását. (A mienkben csak jóval később alakultak inkább bajtársi, mint 
pajtási kapcsolatok, a veszélyben már.) Egy-egy nemzedék tagjai egyénileg is többet és jobbat alkotnak, 
mint nemzedéktagok. Mint a villanyfejlesztésben az indukálás: az érintkező szellemi tartalom növeli 
a – tartalmat is.” Lásd ILLYÉS Gyula: Naplójegyzetek 1979–1980. Vál., szerk., és sajtó alá rend. ILLYÉS 
Gyuláné, ILLYÉS Mária. Budapest, 1994, Századvég, 162.
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Mint a korabeli párton kívüli, politizáló, a nemzet és a magyarság sorsáért fe-
lelősséget érző értelmiségiek, Ratkó is érzékelte, hogy a szovjet-orosz birodalom és 
vele együtt a Kádár-rendszer a lassú agónia stádiumába, a „hatalmi” és „politikai 
klimax” korába érkezett, és a társadalmi folyamatok mélyén jelentős változások 
készülődnek, amit pozitív irányban befolyásolni lehet, de hogy néhány év múlva 
– történelmi távlatban nézve – pillanatok alatt összeomlik, és az oroszok feladják 
a közép-európai gyarmataikat azt nem gondolta volna, ahogy más sem, az ország 
és a szocialista blokk valódi gazdasági adataival tisztában lévő néhány közgazdá-
szon kívül.95

Az 1980-as években Ratkó részt vett a Pozsgay Imre által vezetett,96 az ország 
megújulásában és a rendszerváltás előkészítésében progresszív szerepet játszó 
Hazafi as Népfrontban. Ez a mozgalom gyülekezőhelye volt a hivatalos irányvonal-
tól eltérő, némiképpen másként gondolkodó, társadalomreformer, „népi-nemzeti 
elkötelezettségű humán értelmiségnek, de védelmül szolgált számos társadalmi 
önszerveződési kísérletnek is”.97

A költő több művésztársával98 közösen szerepelt Lakitelken 1985. október 22-
én, tehát az 1956-os forradalom évfordulójának előestéjén a Lezsák Sándor által 
szervezett, kiállítással egybekötött Antológia Esten, amelyet a helyi és megyei 
pártszervezet időpontja és tartalma miatt „rendszerellenes lázadásnak” minősített. 
Ratkó a Fábry Zoltánnak ajánlott Tánc című versét szavalta el nagy sikerrel,99 
de hangfelvételről elhangzott Illyés előadásában az indexen lévő Egy mondat a 
zsarnokságról is100.

Decemberben, szemben a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) valóságot 
elfedő, üres jelszavakat hangoztató XIII. Kongresszusával, a kritikus hangvételű, 
az ország egyre romló társadalmi és gazdasági állapotáról reális helyzetelemzéseket 
adó VIII. Hazafi as Népfront Kongresszuson101 Ratkó Szabolcs-Szatmár megye egyik 
küldötteként nagy visszhangot kiváltó beszédet mondott. Többek közt a kisebbségi 
létbe kényszerült magyarság egyre sanyarúbb helyzetét és az ezt eltűrő, a be nem 
avatkozás elvét valló hivatalos magyar külpolitikát bírálta. Felhívta a fi gyelmet 
a gyermekvárosokban tapasztalható nevelési anomáliákra,102 továbbá egy önálló 
 95. BOGÁR László: Örvényben. Bogár László közgazdásszal beszélget Benkei Ildikó. Budapest, 2008, 

Kairosz, 49. (Magyarnak lenni, 41.)
 96. Pozsgay Imre 1982 és 1988 között vezette a Hazafi as Népfrontot. 
 97. STUMPF István: Pártosodás és választások Magyarországon = BIHARI Mihály (szerk.): A többpártrendszer 

kialakulása Magyarországon. 1985–1991. Budapest, 1992, Kossuth Könyvkiadó, 48.
 98. Aczél Gézával, Ágh Istvánnal, Baka Istvánnal, Buda Ferenccel, Csoóri Sándorral, Kovács Istvánnal, 

Nagy Gáspárral, Serfőző Simonnal, Szervác Józseffel, Szécsi Margittal, Tornai Józseffel, Tóth Erzsébettel, 
Utassy Józseffel, Veress Miklóssal és Zalán Tiborral.

 99. KOVÁCS Júlia: Élő Antológia = Népszava, 113. évf., 1985. okt. 30., 255. sz., 6.; MARIK Sándor: A lázadó 
ember, az örök forradalmár. Ratkó József költőről beszél Antall István újságíró = ÉSIK Sándor (szerk.): 
Általuk híres e föld. Kilencvenkilenc interjú három megyéből. Debrecen, 2005, In-Forma Kiadó, 294.; 
PINTÉR M. Lajos: Ellenzékben. A „Nagy Népi Hurál”-tól a Magyar Demokrata Fórumig. A Kádár-rendszer 
népi-nemzeti ellenzéke. 1968–1987. Lakitelek, 2007, Antológia Kiadó, 122.

100. „Kezdetnek elhangzik az Egy mondat magnóról – emlékezett vissza Tornai József. Ezután szintén »vé-
letlenül« történelmi-politikai tárgyú vers[ek]et olvas[unk] föl […] Másnap hatalmas botrány. Pártbizottsági 
vizsgálat a megyében. Lezsákot menesztik a Művelődési Központból. Mi háttal ültünk a színpadnak, 
nem láthattuk, a vád: valamilyen Kádár-ellenes kép vagy szöveg állt a díszleten.” Lásd TORNAI József: 
Néhány összetett- és tőmondat Csoóri Sándorról = Parnasszus, 14. évf., 2008, tavasz, 1. sz., 50.

101. Lásd STUMPF István: Pártosodás és választások Magyarországon = BIHARI Mihály (szerk.): A többpárt-
rendszer kialakulása Magyarországon. 1985–1991. Budapest, 1992, Kossuth Könyvkiadó, 48.

102. A vezető testületek megválasztásával befejeződött a Hazafi as Népfront VIII. kongresszusa. Ismét Kállai 
Gyula az elnök, Pozsgay Imre a főtitkár = Magyar Nemzet, 48. évf., 1985. dec. 16., 294. sz., 3.; PÁLL 
Géza: Őszintén, felelősséggel, nyíltan. Szabolcsi küldöttek a népfrontkongresszus munkájáról = Kelet-
Magyarország, 42. évf., 1985. dec. 16., 294. sz., 3.
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szabolcs-szatmári irodalmi-művészeti folyóirat szükségességét hangsúlyozta. Ezen 
a kongresszuson sok más jeles értelmiségi mellett beválasztották a Hazafi as Nép-
front Országos Tanácsába.103

Szólnunk kell arról is, hogy szervezőként, közvetítőként, anyagi támogatóként 
segítette az Illyés Gyula, Csoóri Sándor, Kósa Ferenc, Bakos István és mások által a 
határon túli magyarság támogatására létrehozott „nemzeti szolidaritási” mozgalmat, 
a Bethlen Gábor Alapítványt, annak népszerűsítését, akcióit, munkáját.104

1986-ban a XV. Tokaji Írótábor Valóság, elkötelezettség, közéletiség. Mai irodal-
munk társadalmi presztízséről című tanácskozásán „Csengey Dénes és Ratkó József 
hozzászólása, Csurka István Csengey által felolvasott levele óhajtotta tisztázni, 
hogy a hatalom szerint megingathatatlan, az írók szerint »elfogadhatatlan realitás« 
valójában az egyes igazságok szabad és nyilvános megmérettetését igényelné, nem 
pedig az erő önkényes hadüzenetét indokolná a szellemmel szemben.”105

Ratkó ugyancsak részt vett Lakitelken 1986-ban a Buda Ferenc ötvenedik 
születésnapjára rendezett szűkebb körű baráti összejövetelen.

1987 nyarán egyik levelében így vélekedett az ország politikai közállapotáról: 
„Gyötröm magamat napok óta, dühít az a pofátlan merészség, amellyel a hatalom 
csinálja ellenünk a dolgokat. Oda kell ütni, ütnöm. De hát csak verssel tudok. Meg 
talán Bethlen úrral.106 Ám az még odébb van. […] Én nem vagyok itthon, már évek 
óta – ismerek, persze, mindent, mi hol van – álmomban is tudom ezt az országot, 
de igen rosszul érzem magam benne: »imitt a romlás…« S egy-két év és Románia 
sorsára jutunk. S ránk szakad a menny, mint ’56-ban. […] Lehetne persze béke 
is, s ha nem jólét, hát jól-lét, pimaszkodás helyett megértő együttműködés; de az 
ipartestület, a hatalom alkalmatlan az utóbbira.”107

Ez év szeptemberében, tíz évvel az elkészülte után, engedélyezték Kósa Ferenc 
Béres Józsefről készített dokumentumfi lmjének bemutatását. Ratkó nem szokott 
ismertetőket vagy kritikákat írni kortársai műveiről, de ezt a fi lmet és a fi lm szim-
bolizálta ügyet olyan fontosnak vélte, hogy „Hogy ne váljék tragédiává” címmel 
rövid fi gyelemfelkeltő cikket írt a Mozgó képekbe.108 A premieren a rendező mellett 
Béressel, Csoórival együtt őt is ünnepelte a közönség.109

Törvényszerű volt, hogy 1987. szeptember 27-én a szintén Lezsák Sándor által 
szervezett történelmi eseményről, a rendszerváltást előkészítő folyamatok egyik 
fontos állomásáról, A magyarság esélyei című I. Lakitelki találkozóról sem hiá-
nyozhatott. Megszavazta és aláírta a Lakitelki Nyilatkozatot.

1988 első hónapjaiban a Jurta Színházban ő is a közönség soraiban ült a Ma-
gyar Demokrata Fórum szervezte ún. Jurta-fórumokon,110 és szeptember 3-án részt 
vett a II. Lakitelki találkozón, ahol hivatalosan is megalakult a Magyar Demokrata 
Fórum (MDF) mozgalom. Bár sok barátja, közeli ismerőse volt közöttük, de nem 
103. A Hazafi as Népfront Országos Tanácsa = Magyar Nemzet, 48. évf., 1985. dec. 16., 294. sz., 4.; PINTÉR 

M. Lajos: Ellenzékben. A „Nagy Népi Hurál”-tól a Magyar Demokrata Fórumig. A Kádár-rendszer népi-
nemzeti ellenzéke. 1968–1987. Lakitelek, 2007, Antológia Kiadó, 123.

104. Bakos István, a Bethlen Gábor Alapítvány egyik alapítójának, kurátorának szóbeli közlése. Ratkó 
közreműködött az 1986-ban többször elhalasztott és végül nem engedélyezett zeneakadémiai ünnepség 
megszervezésében. Erről lásd RATKÓ József: [„Szegény nemzet!...”] = Kézirat. Ratkó-hagyaték.

105. SZÉKELYHIDI Ágoston: Kilátás a szekértáborból. Írók Tokajban 1972–1988 = SZ. Á.: Változatok a való-
ságirodalomra. Esszék, jegyzetek, bírálatok. Miskolc, 1998, Felsőmagyarország Kiadó, 129.

106. Itt a készülő Bethlen drámára utalt.
107. Ratkó József levele Ördög Máriához [Nagykálló, 1987. július 21.] = Ördög Mária tulajdonában.
108. Mozgó képek, 3. évf., 1987, szept., 9. sz., 10.
109. SZIKI Károly: Emlékképek Ratkó Józsefről = Egri Újság, 2. évf., 1990. szept. 21., 6.
110. Bíró Zoltán és Lezsák Sándor szóbeli közlése.
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tartozott a politikacsináló MDF legbelső köreibe, csak megyei és helyi szinten 
politizált. Jelentős szerepe volt a szabolcs-szatmári mozgalom létrehozásában.111 
Nagykállóban 1988 novemberében az ő vezetésével alapították meg az MDF helyi 
szervezetét,112 amely erőteljesen részt vett a település közéletében. Az MDF-nek, 
mint mozgalomnak politikai párttá alakulását nem helyeselte, és az ezen való 
vitatkozás helyett inkább a „cselekvésre helyezte a hangsúlyt.”113

18.
Külföldi utazásai

Az országon belül igen sokat utazó Ratkó a határon túl viszonylag kevés alkalommal 
járt. A magyar irodalom „követeként”, az írószövetség küldöttjeként négy nagyobb 
utazást tett. 1969-ben tizenhét napot töltött Benjámin Lászlóval együtt a Szovje-
tunióban; Pszkovban és Pecsorában vettek részt a Puskin-emlékünnepségeken.114 
1970-ben Csoóri Sándorral, Ladik Katalinnal, Magyari Lajossal és Foki Istvánnal 
együtt vendégeskedett Jugoszláviában, a Sztruga városában évente megrendezett 
híres nemzetközi költőtalálkozón, ahol a verseit olvasta fel.115 1971 augusztusában 
Bihari Sándorral, Fábián Zoltánnal,116 1976 áprilisában pedig Fodor Andrással 
együtt Bulgáriában járt.117 Mindkét alkalommal Szófi át, Haszkovót és más bolgár 
városokat, falvakat látogattak meg, ahol író-olvasó találkozókon vettek részt, és 
előadást tartottak a magyar irodalomról, valamint a két nép közötti kulturális 
kapcsolatokról.

Ratkó megkedvelte Bulgáriát, s a haszkovói Gencso Hrisztozov költő és műfordító 
személyében pedig, aki kalauzolta a költőt és útitársait a látogatások során, igaz 
barátra, műveinek lelkes és avatott tolmácsolójára lelt.118 Ebben az időszakban a 
bolgár irodalmi sajtóban többször látott napvilágot Ratkó-alkotás. „A Trákia című 
plovdivi folyóiratban egész ciklusa jelent meg; a Kragozor, a Jug c. haszkovói, a 
Szeptemvri és a Plamak c. szófi ai, a Horizont c. sztarazagorai, a Prosztori c. várnai 
lapokban jelentek meg művei és recenziók róla. […] 1976-ban a Költészet a barát-
111. Felelősségteljes párbeszédet. MDF-megyegyűlés Nyíregyházán = Kelet-Magyarország, 45. évf., 1988. 

nov. 14., 271. sz., 1.
112. DUSA Lajos: Ratkó mondja… = Úton, 1. évf., 1989. máj. 25., 10. sz., 5.; [RATKÓ József]: Az MDF 6 

pontja. Beadvány a miniszterelnöknek = Kelet-Magyarország, 1989. máj. 17., 114. sz., 2.; [RATKÓ József]: 
Itt és most = Kállai Hírmondó, 1989, Próbaszám, 3.

113. Felelősségteljes párbeszédet. MDF-megyegyűlés Nyíregyházán = Kelet-Magyarország, 45. évf., 1988. 
nov. 14., 271. sz., 1.

114. RATKÓ József: Ellobbant rőzsetűz. Benjámin László halálára = Kelet-Magyarország, 43. évf., 1986. 
aug. 30., 204. sz., 9.

115. Ratkó Strugában = Kelet-Magyarország, 27. évf., 1970. aug. 23., 197. sz., 12.; V. SZ.: Sztrugai Költői 
Esték = Élet és Irodalom, 14. évf., 1970. szept. 26., 39. sz., 11.; Szepesi Attila költő is ott volt Sztru-
gában, s lírai beszámolójában többször felbukkan Ratkó József. Lásd SZEPESI Attila: A vers ünnepe. 
Feljegyzések a strugai nemzetközi költőtalálkozóról = Mozgó Világ, 1971, második füzet, 87–93.; Csoóri 
Sándor Utazás félálomban című esszéje is részben ezt örökíti meg.

116. BABOSI László: „Nekem Fábián Zoltán a barátom volt”. Ratkó József és Fábián Zoltán levelezése = 
Kézirat.

117. Erről az útról Fodor András igen szubjektív és Ratkó iránt érezhetően erős kisebbségi érzést és ellen-
szenvet tápláló naplójegyzeteiben részletesen beszámol. Lásd FODOR András: A hetvenes évek. [Napló, 
1975–1979]. Budapest, 1996, Nap Kiadó, 195–198.

118. Erről lásd HRISZTOZOV, Gencso: Végtelen évszak. Emlékképek, vallomások a fordítótól = RATKÓ József: 
Végtelen évszak. Válogatott művek. Összeáll. és magyarból ford. HRISZTOZOV, Gencso, ill. BEREGSZÁSZI 
SZABÓ Tibor, szöveggond. RATKÓ Lujza. = Jozsef RATKO: Bezkraen szezon. Izbráni tvori. Szüsztavil i prevel 
ot ungarszki Gencso HRISZTOZOV, il. BEREGSZÁSZI SZABÓ Tibor, otgovoren iz. RATKÓ Lujza. Budapest, 
2008, Hollósy Galéria, 121–135. (Versek és képek, 3.)
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ságról című versmondó versenyt Kalina Popova színművésznő az ő verseivel nyerte 
meg Sumenben”119 – írta Gencso Hrisztozov. Jugoszláviai és bulgáriai élményeit 
két versébe is beleszőtte (Egy macedón temetőre, Tilos fű).

1976 nyarán Ratkó újra Bulgáriába utazott, mert felesége ide vitte kirándulni 
gimnáziumi osztályát, s a költő elkísérte őket.

1985-ben az akkor még Szovjetunióhoz tartozó Kárpátalján járt Dinnyés József 
„daltulajdonos” énekmondóval és néhány barátjával.120 Beregszászon Vári Fábián 
László költő által szervezett író-olvasó találkozón vettek részt. Itt Ratkó kapcso-
latba került a Lendület című folyóirat munkatársaival, és rajtuk keresztül több 
kárpátaljai költőt mutattak be a Hangsúlyban. Kassán Gál Sándor költőbarátját 
látogatta meg többször.

1982-ben tervezte, hogy rokonaihoz Nyugat-Németországba is ellátogat,121 de 
utazása – nem tudni, mi okból – meghiúsult.

19.
Új szerelem, új család

1986-ban jelentős változás történt életében. Úgy döntött, hogy ezután szerelmével, 
Ördög Máriával köti össze sorsát. Nyáron elköltözött Nagykállóból és új családot 
alapított, de a régivel sem szakította meg a kapcsolatot. Ratkó ekkor egy évig fi -
zetés nélküli alkotói szabadságon volt.122 Felmerült, hogy élettársával Tiszadobra 
mennének dolgozni a gyermekvárosba, majd Budapesten próbáltak hosszabb ideig 
állást és lakást szerezni, végül Debrecenben telepedtek le. A Tócóskertben, egy 
tízemeletes panelház első emeletén kaptak lakást. Ratkó továbbra is a nagykállói 
könyvtárat vezette. 1987. március 30-án megszületett közös gyermekük, Ratkó 
ötödik gyereke, Borbála. A nagyvárosi létet nem kedvelő költő természetesen nem 
tudott gyökeret ereszteni Debrecenben, „kivághatatlanul” valódi „kállai” és szabolcsi 
lakos maradt, aki autójával naponta átjárt Nagykállóba dolgozni.

1989 nyarán azt tervezték, hogy ősszel átköltöznek Nyíregyházára, de ez Ratkó 
halála miatt meghiúsult. Később Ördög Mária gyermekükkel mégis átköltözött, 
ugyanis Zeneakadémiát végzett pedagógusként a Nyíregyházi Főiskolán kapott 
állást; jelenleg is ott dolgozik. Ratkó Borbála azóta már egyetemi hallgató, orvos-
nak készül.

20.
A Partium Irodalmi Társaság

1987 őszén Ratkó jó néhány barátjával, szellemi környezetének fi atal(abb) tag-
jaival Tokajban megalapította a Partium Irodalmi Társaságot. A társaság a régió 
irodalmi és kulturális életét kívánta működésével segíteni. Író-olvasó találkozókat 
szerveztek, és anyagi nehézségeik ellenére tagjaik könyveit jelentették meg kis 

119. I. m., 132.
120. BABOSI László: „Énekelek melegebb fényű romlatlan csillagokért”. Beszélgetés Dinnyés József „daltu-

lajdonossal” Ratkó Józsefről = Partium, 16. évf., 2007, ősz, 3. sz., 92.
121. Ratkó József levele Nagy Gáspárhoz [Nagykálló, 1982. március 30.] lásd BABOSI László: „Magasles 

és bunkerek közt”. Nagy Gáspár levelei Ratkó Józsefhez = Hitel, 22. évf., 2009, 5. sz., 35.
122. Az olvasó kérdez. Páll Géza kulturális rovatvezető válaszol = Kelet-Magyarország, 43. évf., 1986. 

aug. 18., 194. sz., 3.
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példányszámban, nagyon egyszerű, de igényes formában. A társaság elnöke Rat-
kó József, tagjai irodalomtörténészek, kritikusok, képzőművészek, írók és költők 
voltak: Márkus Béla, Bertha Zoltán, Ószabó István, Magyar József, Dusa Lajos, G. 
Nagy Ilián, G. Nagyné Maczó Ágnes és mások.123 Kiadták a Jó hazát (1988) című 
versantológiát Ratkó, Magyar József, Ószabó István, G. Nagy Ilián és Dusa Lajos 
verseivel, valamint Győrfi  Lajos rajzaival, továbbá G. Nagy Ilián Vallató remény 
(1988) és Magyar József Keleti limes (1989) című verseskönyvét124 (utóbbit Ratkó 
lektorálta). Természetesen önálló folyóiratot is szerettek volna létrehozni, hisz 
Ratkó erről a tervéről továbbra sem mondott le,125 de ez az álmuk nem válhatott 
valóra.126 Munkálkodásuk nem váltott ki olyan nagy kulturális visszhangot és 
hatást, mint a Hangsúly, bár 1988-ban és 1989-ben az országos sajtóban Tokaj 
vezetése és a társaság tagjai között hosszabb, politikai színezetű polémia alakult 
ki a társaság működésének értelmezése körül.127 A Ratkóról megmaradt III/III-as 
ügynökjelentésekből látható, hogy az állambiztonsági szervek a társaságot az „el-
lenzék bázisépítésének” fórumaként tartották számon a régióban, és megpróbál-
ták annak megszervezését, bejegyzését, működését adminisztratív eszközökkel, a 
korabeli jogszabályokat is semmibe véve jogellenesen meggátolni128 – sikertelenül. 
A társaságot végül 1989 tavaszán Debrecenben jegyezték be.

1988-ban a Fehérgyarmaton megalakult Kölcsey Társaság Ratkót elnökségi 
tagjává választotta.129 Emellett tagja volt a nyíregyházi Bessenyei és Móricz Társa-
ságnak,130 valamint alapító tagja a Nagykállói Baráti Körnek.

21.
A költő személyisége

„Ratkó Jóska szép arcú, szép beszédű ember volt, egyenes lelkű és gerincű, nagy-
vonalú, szálas, erős férfi as alkat, sokoldalúan művelt, vibrálóan érdekes, tehát 
megvolt benne minden, ami vonzóvá tehette, ráadásul volt benne valami ősien, 

123. A Partium Irodalmi Társaságról lásd TAAR Ferenc: A hagyaték = Hajdú-Bihari Napló, 46. évf., 1989. 
szept. 30., 231. sz., 9.

124. MAGYAR József: Keleti limes. Debrecen, 1989, Partium Társaság – Stádium Könyvkiadó Kisszövetkezet. 
Lektorok: RATKÓ József, ÓSZABÓ István.

125. ANTALL István: Bereg helyett Beregről = Magyar Ifjúság, 32. évf., 1988. máj. 27., 22. sz., 27.; ARANY 
[DUSA] Lajos: Az irodalom sodrában. Ószabó István = Debrecen, 4. évf., 1989. jan. 6., 1. sz., 8.

126. Az 1992-ben megszülető Partium című folyóirat ebből a kezdeményezésből jött létre.
127. Erről lásd MÉLYKUTI Attila: Zárt alakzat = Magyar Nemzet, 51. évf., 1988. márc. 22., 69. sz., 6.; Nyi-

tottan a Zárt alakzat-ról = Magyar Nemzet, 51. évf., 1988. ápr. 19., 92. sz., 4.; Ellenpólus a Zárt alakzat-
ban = Magyar Nemzet, 51. évf., 1988. máj. 3., 104. sz., 4.; ARADI Mária: Magyar „kváziglasznoszty” = 
Népszabadság, 47. évf., 1989. márc. 25., 72. sz., 16.; SÁFRÁNY Ferenc: Glasznoszty – kvázi a végeken = 
Magyar Nemzet, 52. évf., 1989. máj. 23., 118. sz., 6.; ARADI Mária: Hegedő sebek elvakarása? Elmélkedés 
a valóságfeltárás módfelett sajátos technikájáról Taar Ferenc eseményjátéka ürügyén = Napjaink, 28. 
évf., 1989, 12. sz., 8–10.; MACZÓ Ágnes: Félelem nélkül = Kapu, 2. évf., 1989, 2. sz., 18–20.; DUSA Lajos: 
Jegyzet a tokaji írótáborról = Hajdú-Bihari Napló, 47. évf., 1990. aug. 28., 201. sz., 5.; TAAR Ferenc: A 
sebzett város. Eseményjáték = Napjaink, 28. évf., 1989, 12. sz., 4–7. Ez az eseményjáték elhangzott a 
Magyar Rádió Ezredforduló sorozatában 1989. október 24-én Szavazási szokásaink – A tokaji változat 
címmel. [Dramaturg LÓRÁND Lajos. Rendezte: TÖRÖK Tamás.]

128. TAAR Ferenc: A hagyaték = Hajdú-Bihari Napló, 46. évf., 1989. szept. 30., 231. sz., 9.; FEKETE 
Gyula: Naplóm a történelemnek. 1941–2000. III. 1985–1992. [Budapest], [2007], Trikolor Könyvkiadó 
Kft, 2033–2034.

129. Társasági füzetek 1. Fehérgyarmat, 1988, Kölcsey Társaság, 97.
130. KOVÁCS Tibor: Ratkó József (1936–1989) = Könyvtáros, 39. évf., 1989, 12. sz., 740.
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eredendően gyermeki is. Áhítat, játékosság, kíváncsiság, fogékonyság, hirtelen 
lobogás”131 – jellemezte tiszadobi jó barátja, Bugya István.

Ha Ratkó pályafutásának egész ívét áttekintjük, kétségtelen tény, hogy a pá-
lyaív nem egyenletes. A hetvenes évek elejétől egyre kevesebbet publikált, majd 
újra erőre kapva felívelt. Ez feltehetően Ratkó lelkialkatából, temperamentumából 
következett: előbb nagy nekibuzdulás, megfeszített, átlagon felüli erőkifejtéssel 
és koncentrációval, amit kiengedés követ. Mivel az eredeti intuitív géniuszokhoz 
tartozott, nem volt alkalmas az egyenletes és folyamatos munkára. Lassan érlelte 
ki a műveit, gondolatait. Sok minden érdekelte, sok mindennel foglalkozott, több 
mindent elkezdett, rengeteg terve volt, de csak azt írta meg, azt fejezte be végül, 
ami leginkább foglalkoztatta, amit leginkább fontosnak tartott.

Évtizedes töprengés után a Segítsd a királyt! terjedelméhez és fajsúlyához képest 
nagyon gyorsan írta meg. Utána szintén villámgyorsan készítette el az Antigonét 
és hozzá a Kreónt – mintha sietni akarna, mert tudja, hogy nincs már sok ideje –, 
majd megcsinálta a Viszockij-fordításokat, de a többi tervének megvalósításában 
halála megakadályozta.

Verseiből, főleg az 1970-es években születettekből, sokan azt olvassák ki – ösz-
szemosva a teremtett lírai világot a való élettel, az ott megalkotott költői önképből, 
imaginárius világból kiindulva –, hogy a költő borús kedélyű, örökké a halálon 
meditáló, a halottak világában élő pesszimista személy volt. Ez a lírai világot és a 
belső szellemi szubjektumot tekintve csak részben igaz. Pesszimista megnyilvá-
nulásai a mindennapokban tapasztalt igazságtalanságok miatt, a társadalomban 
meglévő bajokból, s nem a létből mint eredendő valóságból fakadnak.

Műveinek igen személyes hangja annyiban félrevezető, hogy sokan ebből kö-
vetkeztetnek a költő hétköznapi életére, s nem veszik fi gyelembe, hogy mindez egy 
teremtett világ. Ha összevetjük versei lírai alanyát Ratkóval, természetesen az általa 
megtett lelki és szellemi utat pontosan meg lehet belőle ismerni, de a hétköznapit 
csak kis részben. Verseinek igen személyes, kitárulkozó hangjával szemben a va-
lóságban ő sokkal rejtőzködőbb és zárkózottabb ember volt, de vidám, jó humorú, 
az emberekben mély nyomot hagyó, cselekvő, minden jóért lelkesedni tudó, máso-
kért kiálló, karizmatikus és optimista egyéniség. Sokaknak Ratkóra emlékezve a 
„remény” jut eszébe. Nagy Gáspár egyenesen „a reménykedés zsenijének” nevezte 
Az Antigonét fordító Ratkó József című versében. „Nála reménykedőbb embert nem 
ismertem” – erősítette meg Bugya István is, majd így folytatta: a „derűjét tartom 
legtöbbre, a mosolyát. Csak egy lépés innen az ő utánozhatatlan humora, az a fi c-
kándozó, fegyelmezhetetlenül sziporkázó értelmi, szellemi kitörés, az a csillagszóró 
játékosság, amiben a némelykori vaskosságok dacára nem volt soha, semmiféle 
durvaság. Ezt kereste, szomjazta és szórta mindenfelé, ezt a burjánzóan boldog 
életkedvet. Ez volt az ő eredendő, némelykor gyermekinek látszó, de felelőtlennek, 
sőt tékozlónak is mondott érthetetlen és indokolhatatlan jóságának a forrása. Pedig 
vitathatatlanul örök értékű, s amellett nagyon könnyen megszerethető költészete 
mellett, merem mondani, ez a nyitja az ő országos ismertségének és szeretettsé-
gének. Emelkedettség és közvetlenség. (Lehet, hogy némelyek utálata éppen ezért 
született?) Ratkót legendák vették körül, de ezek a legendák életében támadtak, 
nem utóbb, s életének ilyen-olyan színesítői azon már semmit nem ronthatnak, 
igaz, nem is javíthatnak, mert végleges.”132

131. BABOSI László: „Bujdosva a jövő elvadult útjain”. Beszélgetés Bugya Istvánnal = Életünk, 46. évf., 
2008, 6–7. sz., 68.

132. I. m., 67.
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Jellemző volt rá az önzetlen adakozás, a másokon való segítés. Levelek, vissza-
emlékezések bizonyítják, hogy hányszor ragadott tollat, emelte fel szavát rászoruló 
vagy éppen igaztalanul megtámadott barátai támogatása érdekében. Olykor „nagy-
ritkán egy kis pénzmaghoz jutottam – József Attila-díj, SZOT-díj –, elosztottam 
testvéreim között, és szerencsémnek tartom, hogy feleségem nem csak hogy eltűrte, 
de még örült is ennek a gesztusnak...”133 – vallotta.

Szerette az életet, annak minden örömét. Nagyon kedvelte mind a szellemi, 
mind a fi zikai erőfeszítést igénylő (társas)játékokat.134 A versenyekben – akárcsak 
az életben – igen kemény ellenfél volt, veszíteni nem szeretett.135 Anyanyelvünk 
rendkívül kreatív nagymestereként gyakran szójátékokat, anagrammákat fabrikált, 
és sokszor teljesen kész verseket mondott el vagy rögtönzött hallgatósága élvezetére 
és döbbenetére, amelyeket aztán sajnos soha nem írt le. Barátai körében máig 
emlegetik leleményes szójátékait, aforizmáit és humoros „epigroncsait”.136

Igen magas szinten és szenvedélyesen sakkozott. Nevéhez fűződik a nagykállói 
sakk-kör megszervezése,137 amelynek igazolt játékosaként részt vett a megyei és 
járási bajnokságban;138 de közreműködött a helyi röplabda szakosztály megalapí-
tásában is. A horgászat gyerekkora óta egyik kedvtelése volt. Legtöbbet a Tiszára, 
a tiszadobi holtágra járt, de emellett számos horgászhelyet és vadvizet ismert, 
mint ahogy megannyi gombatermő erdőt és rétet, mert a gombák világában is 
otthonosan tájékozódott.

A „népdal szerelmeseként”139 szeretett és igen jól tudott énekelni, rengeteg nép-
dalt ismert. Legkedvesebb nótája a Császárkörte nem vadalma kezdetű népdal volt, 
amelynek két sorát átemelte a Dal [Huszonkilencesztendős lettem…] című verse 
utolsó versszakának: „Kinek nincsen/ pártfogója,/ árvából van/ jó katona”. (Hont 
Ferenc szerint ez a népdal volt József Attilának is a legkedvesebb dala.140)

Az eddigiekből is kiderülhetett, hogy Ratkó egyszemélyes közösségteremtő „in-
tézmény” volt. Személyes varázsa következtében vonzotta a fi atal költőket, írókat, 
művészeket, s természetesen a dilettánsokat is. Utóbbiaknak kertelés nélkül meg-
mondta „pályamódosításra” sarkalló véleményét, viszont az általa tehetségesnek 
vélteket lehetősége szerint felkarolta, önzetlenül, féltékenység nélkül támogatta. 
Szigorú, de építő jellegű véleményt mondott verseikről, műveikről, publikációs 
lehetőségekhez jutatta őket, néhányat pedig maga mutatott be különböző folyó-
iratokban. Elég csak Ószabó Istvánra,141 Nagy Gáspárra,142 Szöllősi Zoltánra,143 
Magyar Józsefre, Mózsi Ferencre, Sánta Áronra [Áron Attilára], Dusa Lajosra, Fa-

133. -OBY-: Mindig csodaváró voltam = Sportfogadás, 31. évf., 1984. márc. 17., 11. sz., 4.
134. KOVÁCS György: A költő és a sport = Repülés, ejtőernyőzés, 31. évf., 1978, 6. sz., 16.
135. OROSZ János: Emlékezés Ratkó Józsefre = Tariménes, 2. évf., 2006, 1. sz., 210–214.
136. Néhányat Antall István örökített meg „A korszerűtlen” versmondás. Ratkó József a pedagógus [Pe-

dagógiai Műhely, 24. évf., 1999, 2. sz., 30.] című visszaemlékezésében: rosszkedvű orvos = mogorvos, 
ideggyógyász = rideggyógyász, „pártékony”-nak nevezte Ratkó az MSZMP bizonyos ideológiai vezetőit.

137. OROSZ János: Emlékezés Ratkó Józsefre = Tariménes, 2. évf., 2006, 1. sz., 210–214.
138. SZABÓ Gyula: A harmadik helyre pályáznak a nagykállói sakkozók = Kelet-Magyarország, 28. évf., 

1971. szept. 10., 213. sz., 7.
139. BUDAI Ilonka: Emlékezés Ratkó Józsefre = Partium, 13. évf., 2004, ősz, 84.
140. HONT Ferenc: Szeged–Budapest–Párizs = József Attila emlékkönyv. Szerk. SZABOLCSI Miklós. Buda-

pest, 1957, Szépirodalmi, 118.
141. RATKÓ József: Ószabó István versei elé = Tiszatáj, 25. évf., 1971, 3. sz., 232.
142. BABOSI László: „Magasles és bunkerek közt”. Nagy Gáspár levelei Ratkó Józsefhez = Hitel, 22. évf., 

2009, 5. sz., 31–39.
143. Erről lásd LÉKA Géza: Az elhívás útján. Szöllősi Zoltán költő, műfordító = Árgus, 15. évf., 2004, 6. 

sz., 46–52.
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zekas Istvánra,144 G. Nagy Iliánra,145 Teski Tiborra,146 Szabó Ágnesre147 és utalni. 
Ószabó István Vak Géniusz című kötetének148 fülszövegét is Ratkó írta.

22.
Kortárs költőkhöz, írókhoz, irodalmárokhoz fűződő viszonya

A kortárs költők közül a két „csillag-erejű és nap-erejű” költőóriás, Juhász Ferenc 
és Nagy László életművét tartotta a legnagyobbra. Leveleiből, megnyilatkozásaiból 
kiviláglik, hogy az 1960-as években Juhász lírája foglalkoztatta jobban, ami vé-
leményem szerint egyértelműen ösztönzőleg hatott gondolkodására, költészetére: 
lásd pl. a Juhász és Ratkó azonos című versét, a Csöndet, de utalhatunk folkló-
rintegrációjuk jellegére, vagy a már említett halál-problematikára. Ratkó ekkoriban 
többször kifejtette, hogy a kor „dantei” nagyságú lírikusának véli Juhászt, azonban 
az 1970-es évek első harmadától egyre kedvezőtlenebbül ítélte meg lírájának válto-
zását, újabb versei már nem hatottak rá olyan elementárisan. Ekkoriban már csak 
egy „csillag-erejű és nap-erejű” költőt ismert, Nagy Lászlót, de Juhász géniuszát 
és korábbi érdemeit soha nem vitatta el. 

Illyés Gyulához fűződő kapcsolatáról már szóltunk. Annyit még érdemes megje-
gyezni, hogy Ratkó mindig „fi úi” ragaszkodással kötődött Illyéshez, akit a magyar 
irodalom „Gazdájának” tartott abban az értelemben, ahogy Illyést „írófejedelemnek”, 
a nép-nemzeti irányzat nagy tekintélyű integráló vezetőjének szokták nevezni. 
Költészetére is – József Attila mellett – sokféleképpen hatott: irodalomszemléle-
tét, szerepfelfogását, magyarságképét, időfelfogását, nő- és anyaképét egyaránt 
formálta.

A fi atalabb nemzedékekből a Hetek mellett az Elérhetetlen föld antológia szer-
zőivel, a Kilencekkel (Kiss Benedekkel, Utassy Józseffel, Oláh Jánossal, Kovács 
Istvánal, Péntek Imrével, Győri Lászlóval, Konczek Józseffel, Mezey Katalinnal, 
Rózsa Endrével) vállalt eszmei közösséget,149 de Nagy Gáspár költészetét is nagyra 
becsülte.

Ratkó mindig fontosnak tartotta a magyar nemzet életében, kulturális tudat-
formálásában, a szellemi és a morális mintaadásban szerepet betöltő költők és 
művészek örökségének ápolását. Megnyilatkozásaiban, szövegeiben gondolataikat 
rendszeresen idézte, verseikre, életművükre ráirányította a fi gyelmet, verseket írt 
róluk, vagy nekik ajánlotta költeményeit, és szükségesnek vélte a különböző em-
lékhelyek (emléktábla, síremlék, szobor, emlékház) köré szerveződő ünnepeket is. 
József Attila, Veres Péter, Illyés Gyula mellett korán és „törvénytelenül” elhunyt 
költőbarátai, Váci Mihály és Nagy László voltak azok, akikre nagy hangsúlyt helye-
zett. Szabolcs-Szatmár megyében a Váci-kultusz kialakítását segítette és erőteljesen 
formálta.150 Rendszeresen részt vett a Tiszaszalkán megrendezett, szavalóversennyel 
egybekötött Váci-emléknapokon és a megyei megemlékezéseken, amelyeken több 
alkalommal emlékbeszédet is mondott. Fájlalta, hogy Váci szülőházát – emlék-
144. FAZEKAS István: Diáknaplóm (1981–85) = F. I.: Megnyerhető veszteségeink. Budapest, 2007, Hun-

garovox, 7–83.
145. RATKÓ József: G. Nagy Ilián versei elé = Élet és Irodalom, 26. évf., 1982. júl. 23., 30. sz., 15.
146. RATKÓ József: Teski Tibor versei elé = Pedagógiai Műhely, 10. évf., 1984, 1. sz., 85.
147. RATKÓ József: Az elemi költő. Szabó Ágnes költészetéről = Hangsúly, 3. évf., 1985. jan. 27.
148. ÓSZABÓ István: A vak géniusz. [Versek] Debrecen, 1985, Szerző. [Lektorálta: RATKÓ József, CSONTOS Sándor.]
149. RATKÓ József: Megjegyzés = Napjaink, 9. évf., 1970, 3. sz., 2.
150. Lásd BABOSI László: „Kedves Miskám”. Ratkó József és Váci Mihály kapcsolatáról – levelezésük tük-

rében = Pedagógiai Műhely, 32. évf., 2007, 2. sz., 88–102.
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házzá való berendezése helyett – lebontották (Jegenye, bodza). Váci születésének 
hatvanadik évfordulójára a Hangsúly Váci-emlékszámot sugárzott. 

Ratkó József Nagy László baráti körébe tartozott.151 A Nagy László hirtelen halála 
okozta döbbenet több versre és prózára inspirálta (Nagy László, A gyémánt-arcú, 
[Embermagasban…]), és megszólalásaiban mindig nyomatékosan hívta fel a fi gyel-
met a költő gondolataira, életművére. Ratkó Nagy Lászlót, az 1945 utáni magyar 
költészet legnagyobb, Ady Endréhez mérhető alakjának tekintette, aki szerinte 
„esztétikai és etikai” értelemben Bartókhoz volt hasonló, akinek költészetéből egy 
valóságos „törvénykönyv” olvasható ki, amely mindig érvényes, bármely korban is 
éljen az ember. Több Nagy Lászlót bemutató kiállítást szervezett152 és nyitott meg, 
valamint ő avatta fel 1985-ben Budapesten a Farkasréti temetőben Nagy László 
síremlékét,153 és sokszor tartott róla előadást.154 Sajnálkozva vette tudomásul, 
hogy az 1980-as évek utolsó harmadában különböző esztétikai és irodalomelmé-
leti szempontok szerint Nagy László egyetemes és örök érvényű életművét többen 
átértékelték, érvényességét megkérdőjelezték. Ezt is ellensúlyozandó született meg 
Nagy László halálának tizedik évfordulójára A költő halála című verse.

Nagy László feleségét, Szécsi Margitot a kor „legnagyobb költői lelkeként” jel-
lemezte írásaiban.

23.
Az utolsó év (1989)

Utolsó éveiben gyakran panaszkodott arra, hogy nagyon erősen zsibbadnak, fáj-
nak a lábai. Ratkó ugyanis fi atal éveitől kezdve nagymértékű érelmeszesedéssel 
küszködött. Ennek gyógyítására hosszú évekig értágítókat szedett. Az 1970-es 
évek végén hangszálműtéten is átesett, amelynek következtében beszédhangjá-
nak tónusa kissé megváltozott.155 Kétségtelen, hogy dohányozásával és olykor 
rendszertelen életmódjával maga is hozzájárult egészsége romlásához, és az is 
biztos, hogy az átlagosnál jóval érzékenyebb művészpsziché az élet során kapott 
csapásokat nehezebben dolgozta fel – ha egyáltalán képes volt feldolgozni –, s ez 
manifesztálódott végül a test gyors elhasználódásában. Barátai közül utólag többen 
úgy vélekedtek, hogy utolsó éveiben Ratkó fáradtabbá, zárkózottabbá vált. Valami 
megváltozott benne. „Egyszerre zilált lett” – írta Serfőző Simon – „már nem volt 
megállása, lélekben megnyugvása./ Ha megjött is, nem volt velünk.”156 Mindez 
151. Lásd NAGY László: Krónika-töredék. Nagy László naplója 1975. február 14-től 1978. január 29-ig. Sajtó 

alá rendezte: GÖRÖMBEI András. 1994, Helikon Kiadó, 335., 362., 370–371.; BABOSI László: „Ratkónak, 
M[argitnak] levelet írtam...” Adalékok Nagy László és Ratkó József barátságához = Partium, 13. évf., 
2004, ősz, 23–24. 

152. Nagy Lászlóról Nagykállóban, a művelődési központban március 18-án délelőtt nyílt meg Móser 
Zoltán fotóművész kiállítása. A fotókat Ratkó József költő kommentálta. Lásd Kelet-Magyarország, 
36. évf., 1979. márc. 20., 66. sz., 5.; Nagy László grafi káiból nyílik kiállítás a mátészalkai úttörő- és 
ifjúsági házban. Az ünnepélyes megnyitón közreműködik a két közismert költő, Szécsi Margit és Ratkó 
József, valamint a megyénkből elszármazott Hegedűs D. Géza színművész. Lásd Kelet-Magyarország, 
39. évf., 1982. febr. 16., 39. sz., 5.

153. A „barátok és a család nevében Ratkó József költő méltatta lírai ihletettséggel Nagy László most is 
ható életművének jellemzőit, azt a »szavakból rakott ronthatatlan várat«, amelyet a költő emelt” – tu-
dósított a Népszava (113. évf., 1985. júl. 18., 167. sz., 6.).

154. Ratkó József a nyíregyházi tanárképző főiskola irodalmi kávéházában Nagy László intelmei címmel 
tart előadást. Lásd Kelet-Magyarország, 46. évf., 1989. ápr. 10., 83. sz., 5.

155. Ez a Keserű torkú ének. A költő hangján című CD-n jól hallható.
156. SERFŐZŐ Simon: Búcsírás = S. S.: Közel, távol. 1961–2002. Versek. Budapest, 2003, Püski – Írók 

Alapítványa – Széphalom Könyvműhely, 194–195.
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észrevehető a róla készített fényképeken is, melyeken egy megfáradt, koránál öre-
gebbnek tűnő arc őrződött meg. Azt azonban senki sem gondolta, hogy már ekkor 
az élet és halál mezsgyéjén jár.

1989 elején többször volt komoly rosszulléte, de ugyanúgy élte addigi megszokott 
életét. Dolgozott, írt, író-olvasó találkozókon vett részt, előadásokat tartott, verseit 
mondta el a rádióban, s reményteli bizakodással és növekvő aggodalommal fi gyelte 
a hirtelen felgyorsult történelmi idő politikai eseményeit.

Megnyilatkozásaiból, leveleiből kiderül, hogy alkotó munkájában leginkább a 
Bethlen Gáborról szóló dráma foglalkoztatta, amelynek szövegkönyvét hamarosan 
át kellett volna adnia a Móricz Zsigmond Színháznak.

Március elején újra felszólalt a Hazafi as Népfront Országos Tanácsának ülésén. 
Többek közt új választások mielőbbi kiírását és a Pozsgay Imre által köztudatba 
emelt alkotmányozó nemzetgyűlés összehívását szorgalmazta.157

1989. március 15-e hosszú évtizedek után először volt ismét hivatalos állami 
ünnep és munkaszüneti nap. A költő Nagykállóban az MDF képviseletében az 
1848-as forradalomra emlékező több száz fős ünnepségen nagy hatású, emlékeze-
tes beszédet mondott.158 Szerinte 1848 „legfontosabb üzenete a népfelség elvének 
tiszteletben tartása” volt, amit a jelenben is meg kell valósítani. Rendkívüli alkalom 
volt ez a megnyilvánulása, s jól mutatja, hogy mennyire várta és akarta a politikai 
változásokat, ugyanis korábban nemigen lehetett tőle ünnepei beszédeket hallani 
a piros betűs, de a lényegüktől megfosztott állami-politikai ünnepeken.

1989 áprilisában Nagykálló száztizenhárom év után újra városi rangot kapott. 
Ezt az eseményt Ratkó a Városból városba159 című írásával üdvözölte. A várossá 
nyilvánító oklevelet a rendszerváltás előtti utolsó miniszterelnök, Németh Miklós 
adta át. Az ünnepségek során a költő az MDF nevében az általuk szükségesnek 
vélt kormányzati intézkedéseket tartalmazó beadvánnyal fordult a miniszterel-
nökhöz,160 amelyet ő fogalmazott meg, hűen tükrözve közvetlenül a rendszerváltás 
előtti politikai nézeteit:

„1. A korábbi kurzus egyik káros örökségeként nehezedik a vidéki Magyaror-
szágra a »belső gyarmatosítás«, az »egyenlő munkáért kevesebb bért« elve és gya-
korlata, ami olyan anomáliákban is megmu tatkozik, mint például a felvá sárlási 
árak régiónkénti külön bözősége.

2. Feltehetően Bős-Nagyma ros és a tervezett világkiállítás miatt már 1988-ban 
is jelentő sen csökkentették például Szabolcs-Szatmár költségvetésének egyes 
tételeit. Mi nem ellenez zük a világkiállítás megrende zését, pusztán az aránytalan 

157. A Hazafi as Népfront váljon független társadalmi mozgalommá = Magyar Nemzet, 52. évf., 1989. márc. 7., 56. sz., 2.
158. Az 1848-as forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk = Kelet-Magyarország, 46. évf., 1989. márc. 

16., 64. sz., 2.; „Szegény nemzet! Oda jutottál, hogy újabb forradalomra legyen szükséged, ha nem 
akarod mind elveszíteni, mit annyi kínos forradalmakkal szereztél” – kezdte beszédét Ratkó. Hosszabb 
hatásszünetet tartva a szavaira megdöbbent és elcsöndesedett több száz fős hallgatóságának ezt tette 
hozzá: „…sóhajtotta Kossuth Lajos 1848-ban”.

159. Kállai Hírmondó, 1989, Próbaszám, 3.
160. Újra város lett Nagykálló – adta hírül a Népszabadság. „Az Elnöki Tanács várossá nyilvánító oklevelét 

szombaton Németh Miklós miniszterelnök, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja kibővített ünnepi 
tanácsülésen adta át Fodor János tanácselnöknek […] Az ünnepség után Németh Miklós felavatta a 
Makovecz Imre tervezte gyógyszertárat, majd az agrár- és ifjúsági klubba látogatott. Itt RATKÓ József 
költő, az MDF helyi szervezetének képviseletében átadta neki a térség és a vidéki Magyarország hely-
zetéről szóló beadványt.” Lásd RÁC T. János: Átfogó tulajdonreform kell. Németh Miklós városavató 
beszéde Nagykállóban = Népszabadság, 47. évf., 1989. ápr. 10., 83. sz., 1.; Az MDF 6 pontja. Beadvány 
a miniszterelnöknek = Kelet-Magyarország, 46. évf., 1989. máj. 17., 114. sz., 2.
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közteherviselést nehezményezzük. Célszerűnek tarjuk a me gyék állami költségve-
tésének részletes, lélekarányos nyilvá nosságra hozatalát.

3. Javasoljuk, hogy az infl á ció enyhítése céljából iktassák ki a termelő és 
fogyasztó közé ékelődött fölösleges, manipu latív jellegű érdekcsoportokat, »vállal-
kozásokat«.

4. Igen sok találmány hazai megvalósítását akadályozzák s (akadályozzák meg 
máiglan is) a különböző lobbik, érdek csoportok – óriási anyagi kárt okozva né-
pünknek, országunk nak. Éppen ezért javasoljuk egy olyan szervezet, bizottság (?) 
létrehozását, amely a ta lálmányok haszonelvűsége s nem a lobbyérdek alapján 
dönt.

5. Szüntessék meg a többsé get, a társadalmat sértő kiváltságokat (extra-bér, 
extra nyug díj, extra egészségügyi ellátás. Stb.)!

6. Ellenőrizzék a vagyonok munkásszármazását! Vegyék elő és tárgyalják le 
azokat a  főleg korrupciós és sikkasztá sos bűnügyeket, amelyeket a rendőrség az 
utóbbi 10–15 évben leleplezett, ám a helyi, vagy felsőbb hatalom »jég szekrénybe« 
rakott.”161

Április végén a Szabolcs-Szatmárból elszármazottak budapesti találkozóján 
barátját, a hatvan éves Czine Mihályt köszöntötte.162

Június elején Nyíregyházán megnyitotta az Ünnepi Könyvhét szabolcs-szatmári 
központi ünnepségét163 és vendégeskedett a rendezvényein.

Nagy Imre és mártírtársai temetésére nem ment el, de ekképpen nyilatkozott 
róluk: „szerintem minden tiszteletet és kegyeletet megérdemelnek. Nagyon sajná-
lom, hogy az ismert okok miatt erre a szertartásra harmincegy évvel a haláluk 
után kerül csak sor. Ez a tény az ezért felelősöknek az embertelenségét, erkölcs-
telenségét mutatja. Az Antigonéból is tudom […], hogy a halottakkal harcolni, a 
halottakra haragudni szörnyűség.”164

Júliusban Nagykállóban a Harangodi-tó partján fekvő népművészeti és hagyo-
mányőrző Téka-táborban tartott előadást,165 a hónap végén pedig Nagykökényesen, 
a Fábián Zoltán Olvasótábort látogatta meg,166 s a formálódó Garabonciás Szövetség 
előkészületi megbeszélésén meghívta a jelenlévőket, hogy a hivatalos megalakulást 
Nagykállóban tartsák meg kora ősszel.167 Augusztus első két napjában az olva-
sótábor tagjait kalauzolta szabolcs-szatmári és borsodi irodalmi emlékhelyeket 
meglátogató kirándulásukon.

De egyre rosszabbul érezte magát, egyre nehezebben tudott járni, többször volt 
súlyos rosszulléte. Augusztusban, születésnapja után befeküdt a nyíregyházi kór-
házba, állapota azonban nem javult. Megérezte közelgő halálát, többektől el is bú-

161. Az MDF 6 pontja. Beadvány a miniszterelnöknek = Kelet-Magyarország, 46. évf., 1989. máj. 17., 
114. sz., 2.

162. A rendezvényen Ratkó József a vidéki város szellemi növekedésének feladatairól is beszélt. Lásd 
Nagykálló Budapesten = Kelet-Magyarország, 46. évf., 1989. máj. 17., 114. sz., 2.

163. Megnyílt az Ünnepi Könyvhét = Kelet-Magyarország, 46. évf., 1989. jún. 2., 128. sz., 1.
164. PÁLL Géza: Legyen a nemzeti megbékélés napja. Szabolcsi vélemények, vallomások június 16-ról = 

Kelet-Magyarország, 46. évf., 1989. jún. 12., 136. sz., 3.
165. Nemzetközi tábor Nagykállóban. Téka ötödször = Kelet-Magyarország, 46. évf., 1989. júl. 18., 167. 

sz., 1.
166. GYÖRKIS Ildikó: Jubilál a „Fábián Zoltán” olvasótábor = Hatvani Napló, 2. évf., 1989, jún., 6. sz., 4.
167. KOCSIS István: 35 éves az olvasótábori mozgalom = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 16. évf., 2007, 7. 

sz., 29., és Kocsis István szóbeli közlése alapján.



552 Babosi László

csúzott.168 Az életében utolsónak publikált elégikus hangvételű, az ember törvény-
szerű elmúlását ábrázoló, cím nélküli, Lassan vége a meggyszezonnak… sorkezdetű 
verséből is ez érezhető ki: „múlik a lét nem az idő/csak a lét múlik – dünnyögi [a 
dinnyecsősz]/ sóhajt fölnéz a Nap felé/felhők torlódnak szél üget/nyár múlt fél 
perccel már esik”. Ez a vers más, mint a korábbi jellegzetes ratkói halálversek: az 
addigi lineáris időszemléletét felváltja az örökkévalóság időtlensége. 

Szeptember 1-én a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház az 1989/90-es évadra 
meghirdette régóta várt új, Bethlen Gáborról szóló történelmi drámájának bemu-
tatását.169 A dráma Ratkó fejében talán már elkészülhetett, de papíron addig csak 
a szinopszist és egy-két töredékes jelenetet rögzített.170

Szeptember 2–3-án Nagykállóban, a Téka-táborban tartózkodott a Garabonciás 
Szövetség az Olvasótáborokért szövetség megalakulásán.171 Innen élettársával, kis-
gyermekével Tiszadobra ment néhány napra pihenni, majd hazatért Debrecenbe. 
Szeptember 8-án ismét nagyon rosszul lett, mentő vitte be a debreceni klinikára. 
Állapota azonban nem javult: két napos agónia után szeptember 13-án elhunyt. 
„Ugyanabban a fátumos életkorban, mint az általa/többször is elsiratott Kormos 
István és Nagy László.//Alig múlt egy hónappal 53 éves!”172 – írta Nagy Gáspár.

Halála országszerte mély megdöbbenést váltott ki, mert egészségügyi panaszai 
ellenére senki sem gondolta, hogy az alkotóereje teljében lévő költő meghal a rend-
szerváltoztatás előestéjén. Halála – ahogy ő illette sok más korán elment teremtő 
ember halálát – „törvénytelen” halál volt. Elkezdett színpadi darabok, versek, prózai 
írások és műfordítások maradtak utána örökre befejezetlenül.173 Tervét, egy 1990-
ben induló önálló és „kézzel fogható” szabolcs-szatmár-beregi irodalmi-kulturális 
folyóirat létrehozását nem tudta már megvalósítani, és bartóki méretű nagy álmát 
sem: népmeséinkből, mondáinkból, archaikus szövegeinkből a magyar népi eposz 
rekonstruálását, amit Erdész Sándor néprajzkutatóval, Lujza leányával, Buda 
Ferenccel és néprajzos barátaival együtt írt volna meg.174

Mindennek ellenére úgy vélem, hogy Ratkó írói, gondolkozói életműve mégsem 
töredékes, hanem kerek egész, mert amit a Létről, a világról, az emberről, ma-
gyarságról tudott, azt elkészült műveiben a tőle telhető legmagasabb színvonalon 
megírta.

168. BABOSI László: „Bujdosva a jövő elvadult útjain”. Beszélgetés Bugya Istvánnal = Életünk, 46. évf., 
2008, 6–7. sz., 73.

169. Színházi bemutatók programja. Új Ratkó-dráma = Kelet-Magyarország, 46. évf., 1989. szept. 1., 206. 
sz., 2.; BABOSI László: „Embereket babrálgatok képzeletemmel...” Ratkó József befejezetlen színpadi 
műveiről – a Bethlen-dráma és A dublőr = Partium, 13. évf., 2004, ősz, 58–74.

170. BABOSI László: „Embereket babrálgatok képzeletemmel...” Ratkó József befejezetlen színpadi műveiről 
– a Bethlen-dráma és A dublőr = Partium, 13. évf., 2004, ősz, 58–74.

171. Garabonciás Szövetség az Olvasótáborokért = Könyvtáros, 39. évf., 1989, 12. sz., 732.
172. NAGY Gáspár: Az Antigonét fordító Ratkó József.
173. A hagyatékában megmaradt egyik szerződése arról tudósít, hogy Mária-énekek címmel új verseskötetet 

adott volna ki a Magvető Kiadónál, a Hans-Magnus Enzensberger fordításait is szerette volna kötetbe 
rendezni és elkezdte fordítani a hosszú ideig a Gulágon raboskodó Varlam Salamov verseit.

174. Ratkó fi gyelmét felkeltette a nyíregyházi néprajztudósnak, Erdész Sándornak A magyar népi eposz 
kérdései című tanulmánya (Pedagógiai Műhely, 13. évf., 1987, 4. sz., 87–92.). Bizonyos „tájak nép-
meséiben, hiedelemmondáiban meglelhetők az eposz lehetséges alakjai, az összes forrásanyag alapján 
megrajzolhatók a közösségi mű körvonalai. Meg kellene keresni a töredékeket, összeilleszteni azokat, a 
hiányzó részeket pedig pótolni, megírni. […] Ez egy évtizedre is munkát adna, hisz valószínűleg gyűjteni 
is kellene. Ha ezt meg tudnánk csinálni, elégedetten mondanám: érdemes volt élni” – nyilatkozta a 
költő. Lásd ERDEI Sándor: Ratkó József: „...mindnyájan dublőrök vagyunk” = Hajdú-Bihari Napló, 44. 
évf., 1987. júl. 8., 159. sz., 5.
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Ratkó Józsefet 1989. szeptember 22-én a nagykállói református templomban 
ravatalozták fel. Utolsó földi útján több száz ember kísérte.175 A gyászszertartáson 
Ágh István költő,176 Bugya István,177 a könyvtáros társadalom részéről Kovács Tibor, 
a megyei könyvtár igazgatója,178 az MDF nevében pedig Lezsák Sándor búcsúzott 
el tőle. Csikos Sándor, a nyíregyházi előadáson István királyt játszó színművész, a 
Segítsd a királyt!-ból István imáját szavalta el. A temetőben Fodor János tanácsel-
nök szólt a nagykállóiak nevében, az egyházi szertartást Horváth György nagykállói 
református lelkész végezte.179 A könyvtárban tartott halotti toron Kósa Ferenc és a 
megyei kulturális vezetés részéről Pataki József180 emlékezett meg róla.

Ratkó József a nagykállói temetőben kisfi a mellett alussza örök álmát. Sírjukat 
két hagyományos faragású fejfa jelöli.

175. Eltemették Ratkó Józsefet. Megyénk fogadott fi áért szólt a harang = Kelet-Magyarország, 46. évf., 
1989. szept. 23., 225. sz., 1.

176. ÁGH István: Ratkó József ravatala fölött. Elhangzott a nagykállói református templomban 1989. szept-
ember 22-én = Hitel, 2. évf., 1989, 21. sz., 35.

177. BUGYA István: Búcsúztató... = Nyírvidék, 1. évf., 1989. okt. 21., 8. sz., 10–11.; BUGYA István: Jóska, 
Jóska – Jóska = Nagykálló Hírmondója, 1. évf., 1989, 2. sz., [4–5.] = BÉNYEI József (szerk.): A rásze-
dettek fejedelme. Lírai vallomások Ratkó Józsefről. Nyíregyháza, 1992, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Tudományos Alapítvány, 53–60.

178. KOVÁCS Tibor: Ratkó József (1936–1989) = Könyvtáros, 39. évf., 1989, 12. sz., 739–741.
179. HORVÁTH György: Életével felelt igennel. Dr. Horváth György református lelkész búcsúztatója a sírnál 

= Nagykálló Hírmondója, 1. évf., 1989, 2. sz., [3.]
180. PATAKI József: Költői és emberi bátorsága példaerejű. Pataki József, a megyei tanács főosztályvezetője 

megemlékezése a könyvtárban = Nagykálló Hírmondója, 1. évf., 1989, 2. sz., 3.

A Nyíregyházi Főiskola új diákszállója madártávlatból (Elek Emil felv.)
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Könnyen hozzájuthat 
a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE

minden számához:

FIZESSE ELŐ!

Előfi zetéseket felvesznek a postahivatalok, a hírlapkézbe-
sítôk, Előfi zethető közvetlenül a postai kézbesítőknél, az or-
szág bármely postáján, Budapesten a Hírlap ügyfél szolgálati 
irodákban és a Központi Hírlap Centrumnál (Budapest, VIII. 
kerület Orczy tér 1. Telefon: 06-1 477-6300; postacím: Buda-
pest, 1900), valamint szerkesztôségünkben.

Minden negyedév középsô hónapjának végén példányonként 
is megvásárolhatja a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE

számait Fehérgyarmat, Csenger, Kisvárda, Mátészalka, Nagykál-
ló, Nyírbátor, Nyíregyháza, Tiszavasvári, Vásáros na mény és 
Záhony postahivatalainak hírlappavilonjaiban



Marik Sándor
Népesség: Európa fogy, a világ gyarapodik
Beszélgetés Demény Pál nyíregyházi születésű amerikai 
demográfussal

Demény Pál demográfus (Nyíregyháza, 1932); egyetemi 
tanár, 1973–1989 között a New York-i székhelyű Né-
pesedési Tanács (Population Council) alelnöke, azóta 
tudományos főmunkatársa; az 1975-ben általa alapí-
tott Population and Development Review című, nem-
zetközi demográfi ai szakfolyóirat szerkesztője. Kutatási 
területe: halandósági táblák, stabil népességmodellek, 
becslési eljárás az adathiányos országok demográfi ai 
folyamatainak elemzéséhez, történeti demográfi a, a 
népességváltozás és a gazdasági növekedés közötti 
kapcsolatok és ezek politikai vonatkozásai. 2001-től a 
Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. (Az MTI „Ki 
kicsoda 2009” c. kiadványának szócikkéből.)

Rövid svájci tartozkodás után Demény Pál 1957-
ben emigrált az Egyesült Államokba. Három évtizedig, 
a rendszerváltásig, a magyarországi szakirodalomban 
nem sokszor fordult elő a neve, egyébként is Paul Demeny néven vált ismertté, 
Magyarországon pedig – a névazonosságból fakadó esetleges félreértések elkerülése 
érdekében – a Demény Pál György nevet használja. 75. születésnapja táján ismer-
kedtünk meg, akkor kértem tőle interjút a Szemle számára. Munkahelyén, New 
York-ban szerettem volna találkozni vele, ám ez nem sikerült; elkerültük egymást. 
Mint már évtizedek óta, sokat utazik, konferenciák, kongresszusok szívesen látott 
előadója. Végül júliusban Koppenhága-Cambridge-New York között Budapesten 
beszélgettünk élete hét évtizedének eseményeiről – a nosztalgiázás előtt először 
szakmai kérdésekről.

– Akadémiai székfoglaló előadása az „Európa népességpolitikai dilemmái a 
huszonegyedik század kezdetén” címet viselte. Melyek a legfontosabb dilemmák, 
változtak-e ezek az utóbbi évtizedben?

– Két jelenség érdemel különös fi gyelmet Európa demográfi ai helyzetét vizsgál-
va. Az egyik a népességnövekedés ütemének gyors esése az utóbbi negyedszázad 
alatt. A másik az európai kontinens szomszédságában végbemenő, ezzel élesen 

interjú
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ellentétes, gyors népességnövekedéssel jellemzett folyamat. Néhány számot és 
adatot idéznék az előbbi jelenségről. Európában a huszadik század harmadik ne-
gyedében az átlagos évi növekedési ráta még 8,4 ezrelék volt. Az utolsó 25 évben 
ez 2,9 ezrelékre apadt. És a század-, illetve ezredfordulón állandósulni látszottak 
a népességfogyás mutatói. A legegyszerűbb ezek között a természetes szaporodás 
adata, vagyis a születések és a halálozások számának különbsége. Az Európa Ta-
nács 2000. évi kimutatása szerint 17 európai országban volt ez a mutató negatív, 
vagyis 17 országban volt 2000-ben több halálozás, mint születés. Abc-rendben a 
következő a lista: Bulgária, Csehország, Észtország, Fehéroroszország, Görögország, 
Horvátország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Moldova, Németország, Olasz-
ország, Oroszország, Románia, Svédország, Szlovénia és Ukrajna. További négy 
országban, Ausztriában, Lengyelországban, Spanyolországban és Szlovákiában a 
különbözet még pozitív volt, de jóval egy ezrelék alatt maradt, azaz a halálozások 
és születések száma gyakorlatilag egyenlő volt. Azonban e két szám összehason-
lításán alapuló egyszerű statisztikai adatok megtévesztők: kisebbítik és elfedik a 
tényleges népességreprodukció negatív voltának igazi mértékét. Ez akkor is áll, ha 
fi gyelembe vesszük az utóbbi évek javuló termékenységi mutatóit Európa nyugati 
és északi országaiban.

– Miért gondolja ezt?
– A kormegoszlás minden európai országban a korábbi magasabb termékeny-

séget tükrözi. Ez azt jelenti, hogy a reproduktív korú népesség aránya ma maga-
sabb, mint azt hosszabb időtávlatban a termékenység színvonala fenntarthatná. 
Hosszabb távlat alatt nem kell századokat érteni. 2000-ben a húsz év alatti női 
népességszám Európában 87 millió volt; a húsz és negyven év közötti, ugyancsak 
húsz évjáratot magába foglaló korosztályba tartozók száma pedig 105 millió. Még ha 
a 2000-ben húsz éven aluliak mindegyike túléli is a következő 20 esztendőt, e szá-
mokból világos, hogy a születések számának egyszerű fenntartása azt kívánná, hogy 
a termékenység több mint húsz százalékkal emelkedjék. A népességdinamika egy 
pontosabb jelzője a jelenlegi termékenységi és halálozási arányszámok feltételezett 
konzerválásán alapszik. Feltételezi továbbá, hogy a népesség zárt, azaz nincs ki- és 
bevándorlás. Az ezredforduló Európájában az összes európai ország népességgel 
súlyozott teljes termékenységi mutatója (vagyis a születési ráták alapján számított 
átlagosan egy nőre jutó gyermekszám) 1,37-re tehető. A halandóság legtömörebb 
és hasonló logikával számított jellemzője, a születéskor várható átlagos élettartam 
pedig 69 évre tehető a férfi aknál és 78 évre a nőknél. Ezen adatokból kiszámítható 
a stabil népességmodell nettó reprodukciós arányszáma, ami ebben az esetben 
jelzi az egymás után következő generációk viszonylagos nagyságát is. Más szóval, 
Európában az adott termékenységi és halálozási mutatók változatlansága esetén 
egy 1000 főből álló generációt egy 645 fős második generáció követne, és egy 416 
főből álló harmadik, egy 268 főből álló negyedik, és így tovább. Ha feltételezzük, 
hogy az átlagos generációs távolság 30 év – ami Európában nagyon megfelelő 
megközelítés – kiszámítható, hogy az évi növekedés rátája e stabil népességben 
mínusz 1,46 százalék. Ilyen ütemű változás egy népességet alig 47 év alatt eredeti 
nagyságának felére apasztana.

– Ezzel szemben vannak-e kevésbé dermesztő konkrét előrejelzések?
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– Természetesen vannak, csak éppen a jelzőkkel óvatosan kell bánni. Néhány 
adat és előrejelzés illusztrálhatja ezt. A 25 tagú (tehát még Románia és Bulgária 
nélküli) Európai Unióra vonatkozó 2050-ig szóló ENSZ prognózis feltételezi, hogy a 
termékenység a 2000. évi 1,4 gyermeket jelentő mutatószámról 1,82-re emelkedik 
és az Unión kívülről jövő nettó bevándorlás évi nagysága 500 ezer fő lesz, azaz 
valamivel több, mint 25 millió a század első felében. E népességnövelő feltétele-
zések ellenére 2050-re az EU25 népessége 50 millióval csökkenne. A csökkenés 
üteme gyorsuló tendenciát mutatna: az évszázad közepére elérné az évi mínusz 
0,5 százalékot, vagyis az évi kétmillió főt. Ez a tendencia a korösszetétel elörege-
désével jár. 2050-ben a legnépesebb ötéves férfi  korcsoport a 60–65 év közöttieké 
lenne, míg a nőknél a 65–70 közöttieké. Ez olyan demográfi ai struktúra, amiről 
számottevő történeti tapasztalattal ma még nem rendelkezünk. A század közepére 
a népesség fele 50 éven felüli volna, a 65 éves és idősebb korúak aránya pedig az 
összlakosságban több mint kétszer akkora, mint a 15 éven aluliaké. Az Európai 
Unióban 2000-ben minden 65 éven felüli korú lakosra 4,25 15 és 65 év közötti 
korú lakos jutott. Ez a mutatószám a kereső és eltartott népesség demográfi ailag 
befolyásolt potenciális arányának leggyakrabban használt indexe. Az index távol-
ról sem tökéletes: gazdaságilag fejlett országokban a 15 és 25 év közötti népesség 
részvétele az aktív munkaerőben ma már általában igen alacsony és a képzettségi 
igények emelkedésével párhuzamosan az arány egyre kisebbedik. Ami a 65 évhez 
közeledő népességet illeti, e korcsoportokban a gazdaságilag már nem aktívak ará-
nya szintén eléggé magas és az elmúlt évtizedekben növekvő tendenciát mutatott. 
Nos, e tényeket fi gyelmen kívül hagyó durva index is a 2000. évi 4,25-ről 2050-re 
kevesebb, mint felére, 1,85-re csökkenne, messzemenő negatív következményekkel 
a jelenlegi nyugdíj- és egészséggondozó rendszerekre. 

– Az előző gondolatkörben említette a lehetséges jelentős népességfogyást. Fon-
tos-e a népesség nagysága egy nemzet vagy egy régió vitalitása szempontjából?

– A nagyságrendek fontosak, de ha egy pillanatra eltekintünk a népességcsökke-
néssel járó korstruktúra-változástól – bár ez a változás persze távolról sem érdek-
telen – talán kétségbe lehetne vonni a népesség abszolút számának a fontosságát. 
Elvégre például a tizenhatodik század fordulóján az európai kontinens összlakos-
sága a mainak alig egytizede volt: a leginkább elfogadott becslés szerint mintegy 
80 millió. A reneszánsz Európa mégsem szűkölködött történetesen művészeti 
és irodalmi kreativitásban. A következő néhány száz év, viszonylag igen szerény 
népességnövekedés ellenére, meghozta a tudományos és technológiai kreativitást 
is. Amint a halandóság egyre sikeresebb leszorítása 1800 után felgyorsította az 
európai népesség növekedését, a demográfi ai eredmény távolról sem váltott ki osz-
tatlan lelkesedést. „Nem sokaság, hanem lélek és szabad nép tesz csuda dolgokat” 
– írta ez idő tájt Berzsenyi Dániel. Az ipari forradalom Európáját sok gondolkodó 
túlnépesedettnek tekintette, és a lábbal, illetve hajójeggyel szavazó kivándorlók 
milliói nyilván egyetértettek ezzel az ítélettel. (Visszatekintve az európai exodus 
hazai szeletére, József Attila kitántorgásról beszélt, de az összfolyamat nagyságára 
jobb magyarázatot ad az, hogy az erre vonatkozó egyéni döntések tipikusan józan 
megfontolásból születtek.) Nos, így talán egy huszonegyedik századi európai las-
sú demográfi ai dekompressziót – ha egy ilyen folyamat egyéni önkéntes döntések 
összesített eredményének lenne a következménye – üdvözölni lehetne, mint egész-
séges társadalmi önkorrekciót. És, hozzátenném, mint majdan elkerülhetetlenül 
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követendő példaképet a még mai is magas termékenységű és gyorsan növekvő 
országok számára.

– Mit mutatnak a hazai adatok?
– A kiváló hazai demográfusok munkáiból a tények jól ismertek. Magyarorszá-

gon is folyamatosan csökkent a termékenységi arányszám az elmúlt 25 évben. 
Ilyen helyzettel még soha nem szembesült az ország, és annak ellenére, hogy a 
halandóság is csökken, a népesség egyre fogy. Magyarországon 100 nő átlagosan 
131 gyermeket szül, miközben a lakosság létszámának fennmaradását 210 körüli 
gyermekszám biztosítaná. Ha a trend nem változik, 2050-re Magyarország lakos-
sága 8–9 millióra csökken.

– Az előbb európai méretekben egészséges társadalmi önkorrekciót mondott. Tehát 
például Magyarország esetében sem tart gondnak bizonyos népességfogyást?

– Nem erről van szó, csupán azt mondom: a kisebb létszám önmagában nem 
feltétlenül lenne tragédia. A modern termelési eljárások, a gépesítés, a termelé-
kenység javulása révén a gazdaság eleve kevesebb munkaerőt igényel, talán a 
magasabb életszínvonalban, a bőkezűbb szociális ellátás lehetőségében is érződne 
a kisebb létszám hatása, különösen egy valamivel kedvezőbb korfa mellett. Kis 
népességszámú ország is lehet gazdaságilag és társadalmilag sikeres, mint ezt 
számos Európai példa is illusztrálja. Félreértés ne essék: e szempontok említésével 
nem a magyarság kívánatos csökkenése mellett teszem le a voksomat.

– Azt már látjuk, hogy Európa öregszik és fogy, a kormányoknak pedig az eddi-
gieknél is jobban kellene fi gyelni a demográfi a új jelenségeire. Tanulmányaiban egy 
másik összefüggésre is rendre felhívja a fi gyelmet: Európa népességének aránya a 
Föld össznépességén belül drámai mértékű csökkenést mutat…

– Ez így van. Európa részaránya a globális népességben a huszadik század 
második évtizedében tetőzött, mintegy 25 százalékkal. A század közepére, 1950-
re, ez az arány 22 százalékra esett vissza, 1975-ben már csak 17 százalék volt, és 
2000-re 12 százalékot tett ki – feleannyit, mint alig 80 évvel korábban. A konti-
nens demográfi ai marginalizálódása tehát rohamos volt a huszadik században. És 
e marginalizálódás a huszonegyedik században nemcsak folytatódni fog, hanem 
tovább folytatódik. Gondoljunk csak a még ma is gyorsan növekvő Kínára, Indiára, 
Pakisztánra, az afrikai kontinens nagy részére. Az ENSZ legujabb előrejelzése fel-
tételezi, hogy az európai termékenység a század közepéig számottevően nő, míg a 
fejlődésben lévő országokban erőteljesen csökken. E bátor kombináció és jelentős 
nettó bevándorlási többlet ellenére Európa részaránya a világ népességén belül 
2050-ben már csak 7,6 százalék lesz, ami új kihívásokat jelent.

– Mire utalnak a jelenkori népvándorlás adatai? Dél-Európát szinte elözönlik az 
afrikai menekültek, Németország egyes nagyvárosaiban török városrészek vannak, 
London pedig olyan „multikulturális” nagyváros lett, ahol jelen van az egész világ.

– A „népvándorlás” csak egy tünet a sok közül. A lényeg: a zsugorodó és öregedő 
népességű Európai Unió közvetlen déli szomszédsága élesen különböző demográfi ai 
képet mutat. Legegyszerűbben, bár távolról sem kielégítően, ez az össznépesség 
dinamikájával illusztrálható. Az EU25 országainak 1950-ben 351 millió lakosa 
volt. Ugyanakkor a nyugati iszlám világ (az Indiától nyugatra fekvő mohamedán 
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országok, tehát az EU „hátországa”, közel-külföldje) 163 milliót számlált, tehát fele 
sem volt az európainak. (Érdemes felsorolni ezeket az országokat, sokat fogunk még 
hallani róluk. Afganisztán, Algéria, Bahrein, Dzsibuti, Egyesült Arab Emirátusok, 
Egyiptom, Eritrea, Irán, Irak, Jemen, Jordánia, Katar, Kuvait, Libanon, Líbia, 
Marokkó, Mauritánia, Omán, Pakisztán, Szaúd-Arábia, Szíria, Szomália, Szudán, 
Törökország és Tunézia.) Rövid 50 év alatt ez a népesség 587 millióra, közel négy-
szeresére nőtt, 2000-ben már 30 százalékkal felülmúlta az EU25 népességét. A 
következő 50 évre a számítások 1,3 milliárd körüli népességet  prognosztizálnak, 
vagyis az akkori Európai Unió lakosságának több mint háromszorosát. Ezek a 
számok tükrözik a népességnövekedés logikáját, amely elől nem tudunk kitérni.

– Mi lehet erre az európai politikai válasz?
– Egy lehetséges és közkedvelt változat a befogott szemek és fülek politikája: 

az, amiről nem vesznek tudomást, az nem okoz fejfájást elve alapján. Nehéz volna 
tagadni, hogy a témával kapcsolatos európai attitűd mentes volna ettől a kényelmes 
megoldástól. Annyi bizonyos, hogy a nyugat-európai sajtó, az informált közvélemény 
és az utcai átlagember az elmúlt 10–20 évben sokkal nagyobb érdeklődést mutatott 
az ózonlyuk, az amazonasi őserdők állapota, vagy a globális felmelegedés problé-
mái iránt, mint tette ezt a népességváltozást illető kérdésekkel, akár Európában, 
akár Európán kívül. Egy elfogadható magyarázat erre az aránytalanságra igen 
egyszerű: az előbbi problémák viszonylag könnyűek, mert vannak rájuk megoldá-
sok – vagy elhárítás, vagy alkalmazkodás formájában –, melyek egy technikailag 
fejlett társadalom számára gazdaságilag elérhetők és politikailag elfogadhatók. A 
demográfi ai dinamizmus problémái, akár országhatárokon belül, akár a nemzetek 
közötti együttélésben, nagyságrendileg nehezebbek, sőt esetleg megoldhatatlanok. 
Az utóbbi esetben a kérdés jogosan tűnik el a politikai napirendről: amire nincs 
megoldás, az többé nem probléma. 

– Ezek a népességarány-változások okozhatnak gondot?
– A gyors demográfi ai növekedés helyenként a túlnépesedés ismérveit mutatja: 

egyes országok gazdaságilag képtelenek arra, hogy kielégítsék a lakosság egy nö-
vekvő hányadának minimális anyagi szükségleteit, vagy, ambiciózusabb meghatá-
rozással, hogy legalább fokozatosan felzárkózzanak a fejlett világ életszínvonalához. 
A túlnépesedés nem csak alááshatja az ilyen országok belső politikai-társadalmi 
egyensúlyát, hanem hatásaiban túlléphet a határaikon is. Például kivándorolni 
kívánók, és kivándorlók nagy tömegeit eredményezheti még akkor is, ha a cél-
országok e folyamatot elfogadhatatlannak tekintik. Európának és a Nyugatnak 
általában már nincs esélye ennek a nemzetközi demográfi ai helyzetnek az átfor-
málására, de a kép valamelyes javítása még ma is fontos feladat. Az elkövetkező 
évtizedek termékenységi szintje nem szigorúan predesztinált. Az ENSZ bátran 
feltételezi, hogy a termékenység ott is, ahol ma még magas, lényegesen csökkenni 
fog. De a folyamat további felgyorsítása megfelelő népességpolitikai eszközökkel 
nem elképzelhetetlen.

– Mondana erre egy-két példát?
– A termékenység gyors esése ott, ahol a termékenységi szint még magas, mint 

különösen az iszlám sok országában és a Szaharától délre fekvő országokban, 
demográfi ai váltást igényel. Ez a gazdaság messzemenő strukturális átalakulását 
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és egy ezzel párhuzamos gyökeres kulturális változást tételez fel. A történelmi 
tapasztalat megjelöl kulcsfontosságú tényezőket, melyek elindíthatnak, vagy fel-
gyorsíthatnak ilyen változásokat a huszonegyedik század első évtizedeiben, kínai 
stílusú eszközök alkalmazása nélkül. Ezek közé tartozik a gazdaság nyitottsága 
a nemzetközi kereskedelem és tőkemozgások felé (vagyis integráció a világgazda-
ságba); az oktatási rendszer nagymértékű kiterjesztése és minőségi megerősítése; 
a női egyenjogúság megvalósítása. A kulturális befolyások különösen fontosak a 
társadalmi, ezen belül a demográfi ai változások előmozdításában. Ezek legtöbbje 
spontán folyamatok következménye, melyek korlátolt lehetőséget hagynak tervezett 
programszerű beavatkozásokra. De hathatós külső befolyás, mely előmozdítaná a 
modern társadalmakra jellemző szociális és politikai intézményrendszerek térhó-
dítását – így az emberi és polgári jogok tiszteletben tartását, a tömegtájékoztatási 
eszközök szabadságát és a tulajdonjog őrizetét – nagyban segítené a termékenység 
csökkenését serkentő kulturális hatások erejét azokban az országokban, melyekben 
a népességnövekedés tempója még ma is különösen gyors. 

– Mit tehet ennek érdekében a Nyugat? 
– A kulturális behatolás szerepét e tekintetben nehéz volna túlbecsülni. Goethe 

és Proust exportja ilyen szempontból sajnos kevésbé hatásos, mint a televíziós szap-
panoperák, hollywoodi fi lmek és gyorskiszolgáló éttermek terjedése. Ez utóbbiak, 
demokratikus politikai receptek propagálásával kombinálva hatékonyabbak, mint a 
családtervezés közvetlen propagandája. Ha vannak a kulturális befolyásnak ennél 
elegánsabb és hathatósabb formái, Európának nagy szerepe lehetne ezek kidolgo-
zásában és így a hátországában gyülemlő demográfi ai nyomással elkerülhetetlenül 
együtt járó politikai, gazdasági és katonai instabilitás enyhítésében. Európa erre 
eddig kevés hajlandóságot mutatott, és nem valószínű, hogy egy egyre inkább maga 
felé forduló Európa legalább a jövőben képes volna ilyen szerepre. 

– Csak Európa van ilyen változó helyzetben?
– Mindez nem csak Európára, hanem a gazdaságilag fejlett és jómódú orszá-

gokra általában érvényes, összehasonlítva ezeket a gazdaságilag kevésbé fejlett 
országokkal. Japán demográfi ai jellemzői fő vonásaikban gyakorlatilag azonosak 
az Európai Unióéval. Az Egyesült Államok demográfi ai adatai dinamikusabbak, 
aminek eredményeként Amerika jelenlegi, az Európai Unióénál még jóval kisebb 
népessége a huszonegyedik század közepére valószínűleg eléri majd az EU25-ét, 
vagyis a 400 milliót. De mint láttuk, globálisan a 400 millió szerény részarányt 
jelent. Amerika és Kanada össznépessége 1950-ben még néhány millióval nagyobb 
volt, mint a latin-amerikai és a karibi országok együttes népessége. Ma már 200 
millióval kevesebb. És a század közepére a különbség az Amerikába és Kanadába 
való nagy bevándorlás ellenére valószínűleg közel 300 millióra nő.

– Ezzel meg is érkeztünk Európából Amerikába, az Egyesült Államokba, ahol 
életének kétharmadát megélte. Bemutatná a Népesedési Tanácsot, ahol 1973-tól 
dolgozik?

– A világ a múlt század ötvenes éveiben fi gyelt fel arra, hogy bizonyos földrésze-
ken rendkívül gyors népességnövekedés, afféle „demográfi ai robbanás,” várható, s 
jó lenne erre felkészülni. Egy, a társadalmi problémákkal mélyen foglalkozó nagy 
vagyonú ember, John D. Rockefeller 3rd (az egykori olajkirály, JDR, unokája ) 
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erőteljesen ösztönözte e jelenség tanulmányozását. Alapítványa útján – az ameri-
kai Tudományos Akadémia több tagjának hathatós támogatásával – a történelmi 
kisvárosba, Williamsburgba hívta prominens és számos tudományágat reprezen-
táló szakértők egy csoportját, hogy megvitassák a demográfi a fontos kérdéseit, 
s az ezzel kapcsolatos lehetséges tennivalókat. Az első lépés egy új intézmény, a 
Népesedési Tanács (Population Council) megalapítása volt. Ez 1952-ben történt. 
Az alapítványi pénzből létrehozott független intézmény fokozatosan fejlődött, há-
rom nagy területen: a társadalomtudományi részleg főleg a demográfi ai témák 
kutatására összpontosított (ez volt a későbbi általam kezdeményezett és vezetett 
Népességpolitikai Kutatóintézet alapja); az egészségügyi kutatási részleg (amely 
szorosan együttműködött a Rockefeller Egyetemmel és alapkutatásokat is végzett); 
valamint a tanácsadással foglalkozó technikai részleg. A hatvanas években a Tanács 
kulcsfontosságú szerepet játszott a gazdaságilag elmaradt országok családtervezési 
programjainak szervezésében. Orvosbiológiai kutatói új fogamzásgátló módszereket 
dolgoztak ki, így terjedtek el például a méhen belüli eszközök. Jelentős további 
fejlesztések kezdődtek a hetvenes években – ekkor kerültem én is a Népesedési 
Tanácshoz –, ebben az időben indultak nagy, komplex társadalomtudományi 
vizsgálataink Afrika, Ázsia, Latin-Amerika és a Közel-Kelet sok országában, és 
kialakult az intézmény nemzetközi hálózata. A Population Council ma többszáz 
szakembert foglalkoztat főállásban, ezek mintegy felét külföldön. 18 országban 
rendelkezik saját irodával, és több mint 50 országban vannak projektjei. Ezek 
közül ma a legfontosabbak a HIV-, az AIDS- és a szegénység elleni programok, és 
a reprodukciós egészségügyi felvilágosítás programjai.

– Hogyan lett ön a Népesedést Tanács vezető munkatársa?
– A választ messzebbről kell indítanom, hiszen bő másfél évtizede már Ameri-

kában dolgoztam, és bizonyos ismertséget szereztem a demográfi a terén, amikor 
meghívást kaptam New York-ba. És az is lényeges, eredetileg hogyan kerültem oda. 
Sok előre nem várt epizód volt az életemben. A szakmai karrierem Budapestről 
indult, mikor 1951-ben egy hátsó ajtón, affele gondviselésszerű véletlen folytán, 
bejutottam a Közgazdaság-tudományi Egyetemre, amely pár héttel késöbb Marx 
Károly nevét vette fel. Ezen az egyetemen abban az évben a statisztikai-demográ-
fi ai témák tanulmányozása, amelyek engem már gimnazista koromban rendkívül 
érdekeltek, még csak alakulófélben volt. Két kitűnő szakember támogatásához 
volt szerencsém eme érdeklődésem kibontakozásához. A fontosabb a kettő közül 
Thirring Lajos (1899–1983) volt, aki családi hagyományként is művelte a statisztika 
tudományát – akadémikus édesapja is az egykori Budapesti Statisztikai Hivatal 
elnöke volt. Az ifjabb Thirring 1919-től a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) mun-
katársa, később a népességstatisztikai főosztály helyettes vezetője volt, 1939-től 
a budapesti műegyetem közgazdaságtudományi karán lett egyetemi magántanár. 
Thirring professzor elsősorban demográfi ai kérdésekkel és a népességstatisztikai 
kutatások módszertanával foglalkozott. Több népszámlálás programjának kidol-
gozója és lebonyolításának irányítója volt, egy időben szerkesztette a Magyar Sta-
tisztikai Szemlét is. Ő vett a szárnyai alá, az ő segítségével koncentráltam már az 
egyetemen demográfi ai kutatómunkára és az 1955-ben megszerzett diploma után 
ő egyengette utamat a KSH-ba is. A másik meghatározó személyiség Péter György 
(1903–1969), matematikus, közgazdász, statisztikus, egyetemi tanár, 1948-tól 
1968-ig a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) elnöke, egyszersmind 1950–1964 



562 Marik Sándor

között az egyetem statisztikai tanszékének vezetője volt. Tehát ők voltak a szakmai 
példaképeim. Hatásukra már egyetemi hallgatóként publikáltam a Statisztikai 
Szemlében, demonstrátor lettem a Statisztikai Tanszéken, s 1955 nyarán örömmel 
kezdtem el dolgozni a KSH-ban, a népességstatisztikai főosztály előadójaként.

A KSH-ban 1956 tavaszán, a rám bízott munkákon felül, befejeztem egy általam 
kezdeményezatt tanulmányt, amely három komplex de különálló statisztikai cso-
portosítás – foglakozás-, iparág-, és társadalmi viszony-szerinti – osztályozás kom-
binálásával ígéretes kilátást adott mélyebb gazdasági és szociológiai kutatásokhoz. 
Ezt a tanulmányt a KSH elküldte Genfbe, az ENSZ Európai Bizottságához. Ott ez 
felkeltette egy befolyásos francia kutató, M. Brichler fi gyelmét: ő maga is egy hasonló 
célú tanulmányon dolgozott. Az ő javaslatára az ENSZ elhatározta, hogy létrehoz egy 
szűk körű tanulmánycsoportot M. Brichler elnökletével, amelyben csak öt ország 
szakértői vesznek majd részt. Nos, 1957 februárjában a KSH-t értesítették, hogy 
a bizottság első ülését áprilisban tartja Genfben: küldjön a KSH oda szakértőt. A 
meghívásban az is benne volt, hogy tolmácsot a bizottság nem kap, a megbeszélések 
csak francia nyelven történnek majd. Az eredmény előre látható volt, de nem szol-
gált örömömre, minthogy én nem szándékoztam elhagyni Magyarországot. A KSH 
megnevezte a szakertőt, a Statisztikai Szemle akkori főszerkesztőjét, akinek a tárgy 
érdemi részéröl legfeljebb ködös fogalmai voltak. Kellett tehát egy szakértő-kisérő. 
Ez logikusan én voltam, aki megindította az eredeti kis hólabdát gurulni. Kitérni a 
megbizatás elől a KSH-beli állásom végét jelentette volna. De hazajönni, az akkori 
helyzetben előre látható politikai incidensek után – a bizottságban mindenkit az is 
érdekelt, mi történik otthon, Magyarországon, mely kérdésekre való vászaim ellent 
kellett mondjanak fönököm igaztalan interpretációinak – ugyancsak lehetetlen volt. 
A bizottsági munkát végigvittem, de annak befejezése után hazatérés helyett mene-
dékjogot kértem és kaptam Svájcban. Igy kerültem én 1957 tavaszán Genfbe. Néhány 
nap után már a Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének (Institut de Hautes Études 
Internationales) hallgatója lettem, majd egy ottani kiváló professzor, William Röpke 
közbenjárásával egy nyári egyetemre mentem Nizzába. És végül, 1957 októberében, 
egy amerikai ösztöndíj birtokában Princetonban kötöttem ki.

– Ez valóban különösen szerencsés fejlemény lehetett…
– Kétségtelenül az volt. A Princeton Egyetem New York közelében, de New Jersey 

államban működik, az Egyesült Államok ötödik legidősebb és egyik legnagyobb 
presztizsű felsőoktatási intézménye. Három amerikai elnök került ki egykori di-
ákjai közül, Nobel-díjas professzorok sora oktatott az egyetemen. Jó híre volt ott 
a magyaroknak, korábban ott tanított például Wigner Jenő Nobel-díjas fi zikus, 
Neumann János matematikus. Ez ösztönzött is. Az egyetem konzervatív intézmény 
volt: sem női professzorai, sem diáklányai nem voltak, viszont annál több szigorú 
szabály és forma határozta meg az életet. Mindenesetre lenyűgöző volt, hogy már 
a megérkezésem utáni első estén az akkor még előírásos fekete talárban vacso-
rázhattam az egyetem gótikus éttermében. 1961-ben szereztem meg közgazda-
ságtanból a PhD minősítést. Ezt ma is úgy ítélem meg, hogy kemény munka volt, 
hiszen a szakmai tanulmányokkal párhuzamosan kellett színvonalassá fejleszteni 
angolnyelv-tudásomat. Amikor Amerikába érkeztem, elfogadhatóan olvastam angol 
szövegeket, kevésbé ékes volt az angol írásom, és élő angol beszédem eléggé szá-
nalmas. Végül minden jóra fordult, olyannyira, hogy disszertációm megvédése után 
is az egyetemen maradhattam, elnyertem egy tanársegédi állást. Ebben az időben 
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Princeton a demográfi a rivális nélküli fellegvára volt; én is erre specializálódtam a 
kutatómunkámban. 1966-ig voltam az egyetem munkatársa.

– Miért ment el akkor Princetonból?
– Az ottani szakembereket sokfelé csábítják, sokszor nem csak magasabb jöve-

delemmel, hanem nagyobb lehetőségekkel, gyorsabb előrejutással is. Számomra ezt 
az University of Michigan jelentette, amely szintén egy nagy, rangos állami egyetem 
Ann Arborban, Detroit közelében, akkortájt negyvenezer hallgatóval. 1969-ben ott 
neveztek ki közgazdász professzornak, miközben a kaliforniai Berkeley vendég-
tanára is voltam. Részben kissé kalandvágyból, de főleg újabb szakmai kihívás 
vonzása miatt még ugyanabban az évben Honoluluba, Hawaiira költöztem, mint 
az ottani egyetem közgazdász professzora. Ez egy sajátos helyzet és időszak volt, 
Hawaii ugyanis csak 1959-ben lett az Egyesült Államok tagállama: az ötvenedik. 
Több állami intézmény a hatvanas években alakult, akkor pozícionálta magát Ha-
waii a nagy államszerkezetben – ennek volt része az egyetem akkreditálása és egy 
az egyetemhez kapcsolódó, de formailag önálló East-West Center nevű intézmény 
megalapítása is. Az igen látványos East-West Center campust például a kínai szü-
letésű világhírű amerikai építész, Ieoh Ming Pei tervezte. Bőven volt pénz, voltak 
nagyravágyó tervek, de hiányoztak a nemzetközi kompetenciájú szakemberek, s 
velük együtt a komolyabb tartalom. Javaslatomra és irányításommal hoztuk létre 
az East West Centeren belül a Kelet-Nyugat Népességtudományi Kutatóintézetet, 
amelybe Princetonból, Michiganből, és a Berkeleyről hívtam meg egykori kollégá-
kat, s kezdtünk komoly kutatómunkába. Ugyanakkor megtartottam professzori 
állásomat is. A második-harmadik évben már tizenhat PhD minősítésű demográfus 
szakember dolgozott az intézetemben. Érdekesség lehet, hogy a kelet-nyugatot nem 
európai értelemben kell érteni – Honoluluban az USA szárazföldi területe számít 
keletnek, így például a kilencezer kilométerre lévő New York is, nyugatnak pedig a 
Csendes óceáni térség, tehát például Japán. Jól mentek a dolgok, de hát bármilyen 
kellemes is az időjárás, Honolulu nem a tudományos élet központja, hacsak nem 
a tűzhányók vagy a tengerbiológia kutatásáról van szó. Időm háromnegyedét a le-
vegőben töltöttem, ingázva főképpen a „nyugati” nagyvárosok: Tokió, Szöul, Tajpej, 
Saigon, Bangkok, Djakarta, Delhi és mások között, ahová az akkor csúcsán álló 
várható népességnövekedés miatt a kutató-elemző-tanácsadó munka kötött. De 
már az ottani harmadik évem vége ismét új fordulatot hozott szakmai munkámban. 
1972 novemberében Tokióban a II. Kelet-ázsiai Népesedési Konferencián – ahol 
egyébként az amerikai delegáció szakmai vezetője voltam, diplomáciai rangban 
– sürgönyt kaptam a Population Council (Népesedési Tanács) elnökétől, hogy ke-
ressem föl New Yorkban, és találkozzam John D. Rockefeller 3rd-del, aki a Tanács 
igazgatótanácsának elnöke volt. Erre decemberben sor is került. Az elnök elmondta, 
jelentős fejlesztések előtt áll a Népesedési Tanács, és javasolta, hogy hozzak létre 
azon belül egy demográfi ai kérdésekkel foglalkozó kutató intézetet. Előbbiben alel-
nöki posztot, utóbbiban igazgatói munkakört kínált. Ez hatalmas szakmai kihívás 
volt számomra. 40 éves voltam, tele energiával, tenni akarással… Tehát – most 
válaszolva a korábbi kérdésre – így kerültem a Népesedési Tanácshoz.

– Végül is a demográfi ával foglalkozó egyik legnagyobb szervezetet építhette ki…
– Ez is fontos volt, de még inkább az önállóság, a függetlenség. Valóban a leg-

fontosabb szakmai kérdésekkel foglalkozhattunk, nem függtünk kormányzati, vagy 



564 Marik Sándor

más megrendelésektől. Csak a szakmára koncentráltunk, kiváló szakembereket 
állíthattunk az intézet kulcsposztjaira – nevet, elismerést szereztünk a világban. 
Talán e munka elismerése is, hogy az 1986-os évre én lettem a Population As-
sociation of America (Amerikai Népességtudományi Társaság) első, nem észak-
amerikai születésű megválasztott elnöke. Ilyenre azt megelőzően, több mint ötven 
évig nem volt példa.

– És még arra is jutott ideje, hogy folyóiratot alapítson, amelynek szerkesztése 
ma is örömmel tölti el…

– Többről van szó. A Population Council-hoz való csatlakozásom egyik legfőbb, 
általam kikötött feltétele volt, hogy létrehozok egy „nehézsúlyú”, komoly szakfo-
lyóiratot. Holott létezett népesedési témákkal foglalkozó periodika, de azt nagyon 
„akadémikusnak” tartottam, én sokkal inkább a gyakorlati élethez kapcsolódó, 
valóságos problémákkal mélyebben foglalkozó, és a szűkebb szakmai kérdések-
nél messzebbre, a társadalmi, gazdasági hatásokra is kitekintő tanulmányokat 
gondoltam fontosnak. A nyilvánosságot, a tapasztalatok megosztását, a szakmai 
vitát tartottam elengedhetetlennek. A Population and Development Review (PDR) 
az évek során rangos szakmai folyóirattá lett, amint ezt széleskörű idézettsége 
mutatja.  Jelenleg a 35. évfolyamnál tartunk, miközben külön tanulmányköteteket 
is megjelentetünk. Koromra tekintettel most már igyekszem megosztani a munkát. 
Tavaly óta társszerkesztőnek megnyertem az ausztráliai származású kiváló társa-
dalomtudóst, Geoffrey McNicoll professzort, aki tőlem két ajtóval odébb dolgozik 
velem a folyóirat szerkesztésén.

– Tizenöt év után, 57 éves korában köszönt le a vezetői posztokról, ám azóta is 
teljes állásban, főmunkatársként dolgozik a Népesedési Tanácsnál. Mi volt az oka 
a váltásnak?

– John D. Rockefeller 3rd halála után fokozatosan megváltozott a Népesedési 
Tanács munkájának irányvonala. A változások 1989-ben érték el azt a mértéket, 
amit már nem kívántam vezetőként vállalni, minthogy egyre kisebb részben feleltek 
meg az én elképzeléseimnek. Én egy önálló, kislétszámú, de kivételesen elismert 
szakemberekből álló, a lényeges szakmai kérdésekre koncentráló kutatóműhelyt 
akartam működtetni. A másik vízió jobban alapozott a jól fi zetett és nagyszámú 
munkatársat igénylő megrendelt munkákra, amelyekért részletes javaslatokat kell 
készíteni (például egy kormányintézmény vagy a Világbank számára), s a siker rit-
kán marad el. Szerintem azonban így nagyrészt mások elképzelései alapján kellett 
volna dolgoznunk – és nem is mindig a legfontosabb témák kutatásán –, amit én 
elleneztem. Tehát lényegében stratégiai vereséget szenvedtem. Ezt nem követte 
szakítás. A Népesedési Tanács változatlanul az egyik legfontosabb demográfi ai 
elemző műhely, én pedig (a „Distinguished Scholar” formális címmel) teszem, amit 
szeretek: tanulmányokat írok, előadásokat tartok, szerkesztem a PDR-t. Az utóbbi 
két-három évtizedben sokat dolgoztam szakértőként egyebek mellett a Világbank, 
az ENSZ Népesedési Szekciója és Fejlesztési Alapja, az Európa Tanács, a Nobel 
Intézet, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Rockefeller Alapítvány, 
a Wellcome Trust (Egyesült Királyság) és a Max Planck Társaság (Németország) 
felkérésére. Ami a teljes állást illeti: éppen mostanában változik. Azt kértem, hogy 
csak 75 százalékos időkeretben dolgozzam, hiszen hamarosan 77 éves leszek, s 
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bár demográfi ával foglalkozom, én sem fi atalodom. Szeretnék egy kicsit több időt 
tölteni Magyarországon is, nemrég lakást vettem Budapesten.

– Időről időre felvet merész ötleteket, amelyek aztán önálló életre kelnek. Ilyen 
volt például, hogy a kollektív nyugdíjalapba folyó személyes befi zetések egy részét 
irányítsák közvetlenül az illetők már nyugdíjas szüleihez. Egy másik, nagy vitát 
generáló javaslata volt, hogy a gyermeket nevelő szülők szavazhassanak még nem 
nagykorú gyermekeik helyett is. Hogyan képzelte el ezt részletesebben? Van már 
ilyenre példa?

– Érdekes, hogy ezek a javaslatok immár húsz-huszonöt évesek. Volt, amelyiket 
nagy hallgatás követett, de most elővették. Volt, amelyekre hivatkoztak ugyan, de 
hosszú idő után fontolták először tüzetesebben. A nyugdíjalapokkal kapcsolatos 
javaslatom lényege az lenne, hogy ily módon a családok anyagilag is érdekeltté 
válnának a minél több és minél jobban kereső (azaz tanultabb) gyermek felneve-
lésében. Ez pedig a társadalomnak is hasznos volna. Ugyanakkor a kereső nem 
károsodna, hiszen számára mindegy, hogy a jövedelemadója hogyan oszlik meg, 
tőle azt mindenképpen levonják. A szülők számára azonban nagyon jelentős is 
lehet, ha jól kereső utódaik államilag kötelezően beszedett hozzájárulásainak 
bizonyos részét közvetlenül megkapják. Nem azt vártam, hogy javaslatomat egyik 
évről a másikra minden országban bevezetik, de bizonyos országokban érdemes 
elgondolkodni róla, mint ahogy Olaszországban, Spanyolországban és bizonyos 
mértékben Magyarországon megérni látszik az idő hasonló típusú intézményes 
átrendezésre az alacsony termékenység miatt.

A másik javaslat, amit 1986-ban vetettem fel először, az elöregedő társadalmak 
egyik ellentmondását oldaná fel. Az életkor meghosszabbodásával sok országban 
megnő a nyugdíjasok aránya. Olyannyira, hogy politikai erővé válik, a pártok 
(főleg választások előtt) igyekeznek kedvezni e rétegeknek, a költségeket pedig 
a büdzsé más részeiből fedezik. Ez nem feltétlenül kívánatos. Ha nevelőszüleik 
szavazhatnának kiskorú gyermekeik helyett, feltehetően jellemzően gyermekeik 
jövője, biztonsága érdekében tennék, azaz nem csak saját juttatásaik alakulására 
fi gyelnének, ellensúlyozva az időskorú szavazóbázis aránytalanul nagy politikai 
befolyását. Természetesen sok ága-boga van e témának, egy-két mondatban csak 
a probléma felvetéséről lehet szó. Érdekes, hogy két évvel ezelőttig csend honolt 
az ügyben, de ha most az internet valamely keresőjébe beütjük a „demeny voting” 
szavakat, azaz a nevemet és a szavazás szót angolul, akkor a Google és a Yahoo 
is sokszámú újkeletű találatot mutat. Ami azt jelenti, hogy a nagyvilágban fog-
lalkoznak a témával – tehát már megérett legalább is komoly vitára. Egyébként 
Japánban ásták elő régi javaslatomat, ami a demográfi ai adatokat ismerve egyál-
talán nem meglepő.

– Milyen tervek foglalkoztatják most?
– Ebben az életkorban, amelyben én vagyok, hosszú távra már nemigen tervez 

az ember. Az én jövőképem az, hogy „csizmában halok meg”, azaz munka közben, 
a számítógép mellett, vagy könyvvel a kezemben. A lényeg: folytatom a munkát, 
tanulmányokat írok, előadásokra készülök, szerkesztek. Konkrétan most két őszi 
szakmai kongresszusi felszólalásomat érlelem: a marokkói Marrakeshben a népes-
ségfogyás kérdéseiről fogok beszélni, Madridban pedig a demográfi a geopolitikai 
összefüggéseiről.
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– Visszalépnék kicsit az időben. Már elmondta, miért emigrált 1957-ben, bár ezt ki-
csit korábban könnyen megtehette volna, ha az lett volna a szándéka, hogy elhagyja 
az országot. De még előbb, miért mondta, hogy hátsó ajtón került az egyetemre?

– A válasz a korábbi évek politikai történetébenben gyökerezik. Édesapám a 
két világháború között szép jogászkarriert futott be: járásbíró volt Nyíregyházán, 
járásbírósági elnök Edelényben, táblabíró Debrecenben. Az új (kommunista) ha-
talom szemében szálka volt, s állása elvesztésével nem csak őt hozták lehetetlen 
helyzetbe, hanem gyermekeit is büntették. Én középiskoláimat Debrecenben, a 
Piarista Gimnáziumban kezdtem, 1943-ban. Az államosítás után, 1948-tól, az 
iskola először a Révai, majd a Csokonai nevet vette fel. 1950. december 8.-án, öt 
hónappal az érettségi előtt, „kicsaptak” a Csokonai gimnáziumból és az ország 
minden állami középiskolájából, meg nem engedett szervezetben való részvétel 
miatt. Ez egy mondvacsinált ügy volt: énekeltem az egykori piarista kórusban, 
amely túlélte az államosítást. Nem sok rossz fát tett a tűzre, ha csak például a 
Mozart Requiem előadása nem minősíthető így. Az igazi ok valószínűleg egyszerű 
volt: a gimnázium igazgatójának sok vaj volt a fején még 1945 előttről, és ennek 
orvoslására osztályharcos érdemeket kívánt szerezni. Szerencsére Debrecenben 
a református egyház megtarthatta a híres Kollégiumot és az ahhoz tartozó gim-
náziumot. Családi közbenjárással felvettek oda: örökké hálás vagyok nekik ezért. 
Januárban már ott kaptam érettségi bizonyítványt. Tiszta kitűnő voltam, mint 
mindig a nyolc év alatt, és majdan az egyetemen is. De „magatartásból” – ex offi cio, 
azaz hivatalból –, a legrosszabb minősítés járt nekem a Kollégiumban: „tűrhető”. 
Így érettségi után mindenki kapott egyetemi felvételre jelentkezési íveket csak én 
nem. Lényegében kibicsaklott az életem, nem sok reménnyel egy jobb jövőre.

– Mi történt ezután?
– Elmentem segédmunkásnak a Tiszántúli Távvezeték-építő Vállalathoz. Júli-

us végén (1951-et írunk) egy napon betondöngölésből hazatérve azt olvastam az 
újságban, hogy megnyílik az Idegen Nyelvek Főiskolája Budapesten, amelynek fő 
feladata tolmácsképzés lesz az ELTE égisze alatt. „Kiket vehetnek fel egy újonnan 
létesített intézménybe, hiszen már mindenki megkapta a felvételi értesítőjét?” 
– morfondíroztam. Nosza, vettem egy sárga levelezőlapot, ráírtam, hol érettségiz-
tem, és felvételt kérek az új főiskolába. Egy hét múlva kaptam az értesítést, hol 
és mikor jelenjek meg vizsgára Budapesten, egy Múzeum körúti címen. Fel is 
mentem, gimnáziumi bizonyítványomat gondosan Debrecenben hagyva. A vizsga, 
egy bizottság előtt, sikeres volt. Főleg francia nyelven folyt, melyet akkor elég jól 
beszéltem. „Érdekelné-e az orosz tagozat?” – kérdezte az elnök a meghallgatás 
végén. „Bármely nyelvre szívesen vállalkoznék” – válaszoltam. „Majd értesítjük.” 
Döngöltem tovább a betont. Meglepetésemre augusztus utolsó napján kaptam egy 
táviratot: „Felvételt nyert a Közgazdaságtudományi Egyetemre. Diákszállója a Tar-
csay Vilmos utcában lesz.” És az egyetemi szobaszám, ahol szeptember 5-én meg 
kellett jelennem. Így lettem én leendő közgazdász. A diákszállót rögtön elhagytam: 
ott elkerülhetetlenül hamar fény derült volna a „priuszomra” – rágondolni is rossz. 
Két éven keresztül minden nap vártam, hogy a tanulmányi osztályon valaki felfe-
dezi, hogy érettségi bizonyítványomat sohasem látták, és be kellene kérni. Vagy, 
hogy valaki ott információt ad múltamról. A harmadik évfolyamtól kezdve enyhült 
kissé ez az állandó nyomasztó érzés.
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– Ez a rossz emlék inspirálta, hogy ne térjen később haza Magyarországra, amikor 
ez lehetővé válhatott volna?

– Bizonyos mértékig igen. Annyi rossz történt a negyvenes és az ötvenes évek-
ben Magyarországon, hogy semmi jóra nem számítottam. Amerika rögtön kaput 
nyitott nekem és igazi barátsággal fogadott. Így hamar beilleszkedtem az ottani 
társadalomba, de nem azzal a céllal, hogy véglegesen ott fogok maradni. Amikor 
Princetonban diplomáztam, és lehetőséget kaptam, akkor érkeztem valódi útel-
ágazáshoz, de erről már szó volt.

– Családot alapított?
– Néhány év múlva, amerikai feleséggel. Felnőtt fi únk (aki Honoluluban született) 

New York-ban tanár, felnőtt lányunk (aki Princetonban született) ingatlanüzlettel 
foglalkozik Long Islanden. Öt unokánk van. Sajnos, nem beszélnek magyarul, de 
talán ez még változhat egy kissé, hiszen a magyarországi látogatásokon mindig 
nagyon jól érzik magukat. A közelebbi családból csak én kerültem külföldre; test-
véreim, szüleim Debrecenben maradtak, édesanyám néhány hónap híján 99 évet 
élt meg, szerencsére teljes szellemi frissességben.

– Milyen kapcsolatokat ápolt az óhazával, mikor járt újra Nyíregyházán?
– Emigránsként magyar állampolgárságomat elvesztettem, édesapám temetésére 

sem tudtam hazajönni. A nyolcvanas években javultak a lehetőségek, de valójában 
csak a rendszerváltást követően kezdtem gyakran haza járni. Ezután formálód-
ni kezdtek a szakmai kapcsolatok is. Az ezredfordulón nagy megtiszteltetésnek 
vettem, hogy a Magyar Tudományos Akadémia külső taggá választott. Ekkortájt 
lettem újra magyar állampolgár is. Ehhez kellett egy eredeti keresztlevél, amiért 
elmentem Nyíregyházára. Korábban, amikor lehetőség nyílt, édesanyámmal bejár-
tuk Északkelet-Magyarországot, egykori lakhelyeinket; akkor Nyíregyházán nagyon 
kellemesen éreztük magunkat. A város persze változott, de örömmel láttam, hogy 
a belvárosa milyen szép – és megvan még a Csillag utca is, ahol gyermekkorom 
néhány évét töltöttem. Remélem lesz még alkalmam szülővárosomat legalább 
mégegyszer meglátogatnom.

* 
Néhány fi gyelemre méltó statisztikai adatsor:

A világ és Európa népessége, 1800–2000 között, és előrejelzés szerint 2050-ben
 

Év Világ Európa Európa részaránya 
               
               millió    millió           százalék

1800 900 180 20,0 
1850 1200 265 22,1 
1900 1625 390 24,0 
1950 2529 547 21,6 
1975 4061 676 16,6 
2000 6115 727 11,9 
2050 9150 691   7,6 
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Az Európai Unió (25) néhány demográfi ai mutatószáma, 2000-ben 
és előrejelzés szerint 2050-ben

 
                                               2000 2050
Népesség (millió) 451 401 

férfi ak 220 196 
nők 231 205 

Nők a férfi ak százalékában 105 105 
65 éven felül 149 130 

Teljes termékenység (gyermek)   1,40 1,82 
Várható élettartam (év) 77,3 82,6 

férfi ak 73,9 79,7 
nők 80,5 85,5 

Medián életkor (év) 38,3 49,6 
15 évnél fi atalabb (%) 17,0 13,9 
65 éves és idősebb (%) 15,8 30,1 
15–64 éves/65+ éves 4,25 1,86 

 
Az Európai Unió (EU25) és a nyugati iszlám országok népessége (millió) 1950-ben 

és 2000-ben és előrejelzés szerint 2050-ben
 

  1950          2000 2050 
EU 25 351 451   401 
Nyugati iszlám 163 587 1299 
Nyugati iszlám az EU 25 százalékában  46 130   324 

 
Átlagos évi népességnövekedés az Európai Unióban (EU25) 

és a nyugati iszlám országaiban (millió)
 

 1950-1975 1975–2000 2000–2050 
EU 25   2,7   1,3  -1,0 
Nyugati iszlám   5,7   11,3  14,2 



Fábián Gergely
Életminőség Nyíregyházán. Jövedelmi helyzet, 
egyenlőtlenségek és egészségi állapot

Nyíregyháza Megyei Jogú Város és a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara 2008-
ban indította el azt a városi kutatássorozatot, melynek célja a városlakók életmi-
nőségének folyamatos fi gyelemmel kísérése.

A kutatási program nemzetközi és hazai mintákon alapul, amely az ún. háztar-
táspanel módszertanát követi. Ennek lényege, hogy elsődlegesen a városi háztartá-
sokról gyűjt információkat, és csak másodsorban a háztartástagok meghatározott 
jellemzőiről.

Sajátossága, hogy azonos lakossági mintán, azonos kérdőívvel próbálja feltár-
ni a változásokat, úgy, hogy a kérdezők ugyanazokat a háztartásokat keresik fel 
meghatározott időközönként, általában 2-3 éves periódusokban.

A háztartáspanel vizsgálatoknak kialakult módszertana van az Európai Unióban 
és Magyarországon is. Előzménynek és részben mintának is tekinthető az ECHP 
kutatás (European Community Household Panel – Európai Közösség Háztartás-
panel), amely standardizált kérdőívvel, azonos mintán (összességében 60 500 
európai háztartásban, közel 130 000 fő esetében) vizsgálta 1994 és 2001 között 
az európai polgárok életkörülményeit, olyan standardizált, nemzetközi viszonylat-
ban is összehasonlítható dimenziókban, mint pl. a jövedelmi helyzet, szegénység, 
gazdasági aktivitás, egészségi állapot.

Az ECHP folytatásának tekinthető EU-SILC (Statistics on Income and Living 
Conditions – Jövedelem és életminőség statisztika) bevezetéséről 2000-ben hatá-
roztak az uniós tagállamok társadalomstatisztikai elnökei, az Európai Parlament 
pedig 2003 márciusában hagyta jóvá azt a keretszabályozási törvénytervezetet, 
amely elindította a kutatássorozatot.  

A nyíregyházi vizsgálat hazai előzménye a TÁRKI által, a kilencvenes évek ele-
jén elindított Magyar Háztartás Panel (MHP – később Háztartás Monitor) országos 
kutatás, amely lényegében azonos módszertannal készült, mint a nemzetközi 
vizsgálatok, és kétéves időközönként kíséri fi gyelemmel a magyar háztartások 
életkörülményeinek alakulását, változását.

A nyíregyházi háztartáspanel-vizsgálat a nemzetközi és hazai előzményeket fi -
gyelembe véve, azokra alapozva készült el, nemcsak módszertanát tekintve, hanem 
felhasználva az ECHP, az EU-SILC és az MHP kérdőíveit, annak érdekében, hogy 
a lokálisan kapott információk mind hazai, mind nemzetközi szinten összehason-
líthatóak legyenek.

valóság
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A kutatás több nagy blokkban vizsgálta a város lakóinak életkörülményeit, 
melyek a következők:

1. A háztartások jellemzői (háztartás összetétele, lakhatás körülményei, prob-
lémák, háztartások felszereltsége, jövedelmek);

2. Gazdasági aktivitás (munkavégzéssel kapcsolatos jellemzők);
3. Egészségi állapot (egészségi állapot megítélése, tartós betegségek);
4. Társas kapcsolatok (családi és emberi kapcsolatok jellemzői, kiterjedtsége, 

intenzitása);
5. Idősek helyzete (a 65 éves, illetve annál idősebb lakosok helyzete);
6. Támogató rendszerek – szociális problémák (a természetes és mesterséges védőháló 

jellemzői, segélyezés, vélemények a segélyezési rendszerekről, szociális ellátásról);
7. Szociális Iroda működése (ügyfelek és véleményük);
8. Biográfi a (a megkérdezettek személyes jellemzői).
A megkérdezésre kerülők kiválasztása, azaz a minta létrehozása az MHP mód-

szertanára alapozva került lebonyolításra. A mintába azok kerülhettek be, akik 18. 
életévüket betöltötték és állandó nyíregyházi lakosok. A megkérdezésre kerülőket 
– a kutatók által megadott instrukciók alapján – az országos vizsgálathoz hasonlóan 
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala választotta 
ki véletlenszerűen az adatbázisából. 

A 2008-as adatfelvétel alapján 1848 értékelhető és feldolgozható kérdőív áll 
rendelkezésre, ami azt jelenti, hogy a kutatás során 1848 háztartásra vonatko-
zóan rendelkezünk információkkal, illetve a háztartásban élők esetében összesen 
4866 főről gyűjthettünk adatokat, ami a város teljes lakosságának 4 százaléka. 
Összehasonlításképpen érdemes megemlíteni, hogy az országos kutatások esetében 
jellemző csak a 2–3000 háztartásra vonatkozó mintanagyság, ilyen nagyságrendű 
felmérés még nem történt helyi szinten.

A kutatássorozat első hullámára vonatkozó eredmények közlésének különös 
aktualitását adja, hogy 2010 a szegénység és a társadalmi kirekesztettség elleni 
küzdelem európai éve lesz. Amikor 2000 márciusában az unió meghirdette növeke-
dési és foglalkoztatási stratégiáját, az EU vezetői ígéretet tettek arra, hogy 2010-ig 
döntő módon hozzájárulnak a szegénység felszámolásához. 2010 közeledtével 
azonban még mindig sok európai ember nem képes hozzájutni olyan alapvető 
szolgáltatásokhoz, mint például az egészségügyi ellátás. Napjainkban 79 millió 
európai él a szegénységi küszöb alatt – ez pedig megkérdőjelezi a szolidaritás és a 
társadalmi igazságosság uniós elvének érvényesülését.1

Jövedelmi helyzet, a jövedelmek eloszlása, egyenlőtlenségek

A jövedelmek vizsgálatánál – a panelkutatások esetében – a háztartásokban ke-
letkező nettó, szabadrendelkezésű jövedelmek jellemzőit és különböző eloszlásait 
elemezzük, nincsenek információk a bruttó jövedelmekről, illetve a bruttó és nettó 
jövedelmek „viszonyáról”.

2008-ban Nyíregyháza városában a háztartások havi nettó jövedelmének átlaga 
177 000 forint volt, a medián2 jövedelem pedig 160 000 forint. 
1. Az adatok forrása: Statistics in Focus, 49/2009. Pascal Wolff: 79 million EU citizens were at-risk-of-

poverty in 2007, of whom 32 million were also materially deprived. Eurostat.
2. A medián olyan matematikai középérték, amely két egyenlő részre osztja a mintát, jelen esetben a 

jövedelmek alapján. A legfrissebb kutatásokban a jövedelmek esetében gyakrabban használt mutató, 
mint az átlag.
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A háztartások havi nettó jövedelme alapján képzett jövedelmi ötödök (kvintili-
sek) közötti különbségek eltérései arra hívják fel a fi gyelmet, hogy a legmagasabb 
jövedelemmel rendelkezők csoportja, azaz a legtehetősebb kvintilis jóval magasabb 
jövedelmekkel rendelkezik, mint az átlag, illetve az őt követő, még kedvező hely-
zetű, 4. kvintilis.

1. ábra: A háztartások havi nettó jövedelme alapján képzett jövedelmi ötödök átlag-
jövedelmei, forintban

(N=1451 F=205.148 P<0.001)

Még a két legkedvezőbb helyzetű ötöd között is jelentős különbség mérhető, hi-
szen míg az egyes kvintilisek között átlagosan 30–40 000 forint az eltérés, addig a 
4. és az 5. között már 128 000 forint. Az 5. kvintilis esetében az átlagjövedelem ma-
gasabb, mint a két első ötödnél együttesen, és duplája a 3. kvintilis átlagánál.

A háztartási jövedelmeket elsődlegesen az határozza meg hány aktív kereső, 
illetve hány eltartandó személy él az adott háztartásban.

2. ábra: Azon háztartások aránya, amelyekben van aktív kereső – a kvintilisek 
függvényében (%)

(Chi-square = 166 006 DF:4 P<0.001)
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Szignifi káns összefüggés fi gyelhető meg annak függvényében, hogy van-e ak-
tív kereső egy háztartásban, vagy nincs. Míg az első ötödbe tartozó háztartások 
esetében ez az arány csak 28.4 %, addig a legkedvezőbb helyzetű kvintilis esetében 
már 73.5 %.

Mivel a háztartások havi nettó összjövedelmét elsődlegesen a fenti mutatók 
alakítják, a jövedelmi helyzet további elemzésénél az egy főre jutó jövedelmeket 
érdemes fi gyelembe venni. A város egyes körzeteit vizsgálva jelentősebb eltérések 
fi gyelhetők meg.

3. ábra: Az egy főre jutó nettó jövedelmek eloszlása a város egyes körzeteiben – 
jövedelmi átlagok, forintban

(N=1451 F=2.812 P<0.001)

A legkedvezőbb helyzet Jósaváros körzeteiben, a legkedvezőtlenebb pedig a Hu-
szártelep esetében mérhető.3 A kapott adatok alapján külön fi gyelmet érdemel a 
városban mért átlagjövedelem, amely szinte alig tér el az országostól. Az országos 
adatokkal való összehasonlítás érdekében jövedelmi tizedeket (deciliseket) hoztunk 
létre az egy főre jutó jövedelmek alapján. 

3. Annak érdekében, hogy a városi térbeli jellemzők és egyenlőtlenségek is mérhetőek legyenek, a várost 
14 körzetre osztottuk fel. A városkörzetek kialakításánál arra törekedtünk, hogy az kövesse a város 
térszerkezetét, bizonyos esetekben azonban ennél részletesebb bontást nem alkalmaztunk, így a Sóstó 
elnevezés magába foglalja Sóstóhegyet is. A Jósavárost két részre bontottuk, az egyik elsősorban a 
régebben épült városrészt tartalmazza (Jósaváros I.), a másik az elmúlt időszakban kialakult családi 
házas övezetet (Jósaváros II.) Hasonló bontást nem tudtunk alkalmazni pl. Örökösföld esetében, ahol 
a családi házas részt a kis esetszámok miatt nem tudtuk önálló városrésznek venni.



573Életminőség Nyíregyházán

1. táblázat: A jövedelmek egyenlőtlenségei – az egy főre jutó háztartási jövedelmek 
eloszlása a jövedelmi tizedek szerint. (Átlagértékek, forintban)

Decilisek Ország Nyíregyháza
  1.   24 205   22 250
  2.   35 628   36 874
  3.   44 035   45 000
  4.   51 144   50 525
  5.   57 923   58 636
  6.   64 992   65 864
  7.   71 818   72 825
  8.   81 400   81 555
  9.   97 717   96 342
10. 163 955 160 498

átlag   69 258   69 235
S10/S1 6,8 7,2

(Országos adatok: 2007. Forrás: TÁRKI, 2008. F=127.113 P<0.001)

Az egyes decilisek jövedelmi átlagai igen hasonlóak az országosan mért jöve-
delmi átlagokhoz, jelentősebb eltérés nem mérhető. Ugyanakkor ki kell emelni, 
hogy a legalacsonyabb jövedelmű 1. decilis, és a legmagasabb jövedelmű 10. de-
cilis közötti eltérés valamivel magasabb. Míg országosan az eltérés 6.8-szeres, a 
városban 7.2-szeres.

Érdemes megemlíteni, hogy a legtehetősebb decilis átlagjövedelme alig marad 
el az országostól, illetve, hogy helyzetük még valamivel kedvezőbb is, mint a 2008-
ban települési szinten mért jövedelmi helyzet. 2008-ban ugyanis a legtehetősebb 
település, illetve településrész Budapest második kerülete volt, ahol az egy főre 
jutó havi átlagjövedelem 158.650 forint volt.4

A városban a legszegényebb, azaz az első decilishez sorolható háztartások ará-
nya a Huszártelepen a legmagasabb (70 %), ezt követi Ókistelekiszőlő (28.6 %), a 
Bokortanyák (15.1 %), Újkistelekiszőlő (14.9 %) és Örökösföld (12.1 %), míg a 10 
decilishez tartozó háztartások legmagasabb aránya a Jósavárosban (Jósaváros II. 
– 15 %) és a Kertvárosban mérhető (11.9 %).

A jövedelmi egyenlőtlenségekre vonatkozó további mutatószámokat mutatjuk 
be az alábbi táblázatban:

4. Az országos adatok forrása: CID Cég-Info Kft.
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2. táblázat: A jövedelmi egyenlőtlenségek egyes mutatói.5

Mutatók Ország Nyíregyháza
S1 3.5 3.1

S5+S6 17.7 17.2
S10 23.6 23.6

Robin Hood index 19.9 20.0
GINI index 0.288 0.285

(Országos adatok: 2007. Forrás: TÁRKI, 2008.)

A jövedelmi egyenlőtlenségekre vonatkozó mutatók, illetve a deciliseknél mért 
átlagjövedelmek alapján elmondható, hogy a városban mért egyenlőtlenségek nem 
különböznek lényegesen az országostól. Nemzetközi összehasonlításban mind a 
hazai, mind a városi adatok egy közepes szintű egyenlőtlenséget mutatnak. A nem-
zetközi összehasonlításhoz az Európai Unió tagállamaiban mért Gini együttható 
értékeit érdemes megvizsgálni. 

3. táblázat: A Gini együttható az Európai Unió tagországaiban (%)6

Svédország 22.5
Dánia 22.7
Szlovénia 23.7
Finnország 24.9
Hollandia 25.1
Németország 25.5
Szlovákia 25.8
Csehország 26.0
Luxemburg 26.0
Ausztria 26.0
Belgium 26.3
Franciaország 27.6
Ciprus 28.4
Nyíregyháza 28.5
Magyarország 28.8

5. S1 = a legalsó decilis részesedése az összes jövedelemből, százalékban.
  S5+S6 = a középen lévő decilisek részesedése az összes jövedelemből, százalékban.
  S10 = a legfelső decilis részesedése az összes jövedelemből, százalékban.
  Robin Hood index = az egyenlőtlenségek általános szintjének kimutatására szolgál. Kiindulópontja, hogy 

teljes egyenlőség esetén a jövedelmek egyenletesen oszlanak meg az egyének között, azaz mindegyik jöve-
delmi tizedbe a népesség összjövedelmének 10-10 százaléka esik. A Robin Hood-index ettől az egyenletes 
megoszlástól való eltérést mutatja: a 10 százaléknál nagyobb jövedelemaránnyal rendelkező decilisek 10 
százalék feletti százalékrészeinek összegeként számolható ki. Másként megfogalmazva, ha akadna egy 
Robin Hood, aki a gazdagoktól elvett javakat a szegények számára szeretné újraosztani, akkor a szóban 
forgó index azt jelenti, hogy maximum hány százalékát kellene „elvenni” a leggazdagabbak jövedelmének 
és „átadni” a szegényeknek, ahhoz, hogy a jövedelmi egyenlőtlenségek kiegyenlítődjenek.

  GINI index = az egyenlőtlenség olyan mértékegysége, amely 0 és 1 között vehet fel értékeket, amelynél a 
0= teljes egyenlőség, azaz mindenkinek egyforma a jövedelme; 1= teljes egyenlőtlenség, azaz egy ember 
rendelkezik az összes jövedelemmel. A Gini-index azt méri, hogy egy adott országban, településen, stb. 
a jövedelmek eloszlása mennyiben tér el az abszolút egyenlőségtől. Egyes táblázatokban a mutatót 
százalékos formában közöljük.

6. A nemzetközi adatok 2004-re vonatkoznak, a hazai 2007-re, a helyi pedig 2008-ra.
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Spanyolország 31.4
Írország 31.8
Olaszország 32.1
Görögország 32.6
Észtország 33.4
Egyesült Királyság 34.0
Lengyelország 35.2
Litvánia 35.5
Lettország 35.9
Portugália 38.0
EU 35.0

(Forrás: Eurostat – EU-SILC adatbázis, 2008.)

A Gini együttható alapján, az unió átlagához viszonyítva a legkedvezőbb helyzet 
elsődlegesen a skandináv országokban mérhető, illetve Szlovéniában, ahol nem-
zetközi viszonylatban is alacsony egyenlőtlenségek jellemzőek. Relatíve alacsony 
egyenlőtlenség jellemzi még Kelet-Európából Szlovákiát és Csehországot. 

Az átlaghoz képest a legmagasabb érték Portugáliában mérhető, illetve egyes 
kelet-európai országokban, különösen a balti államokban. Hazánk, illetve Nyír-
egyháza városa a középmezőnyben helyezkedik el.7

A jövedelmi helyzet alapján megbecsülhető, hogyan alakul az egyes társadalmi 
csoportok, jövedelmi kategóriák létszáma, természetesen azzal a megjegyzéssel, 
hogy ez a modell nem tekinthető a klasszikus értelemben vett társadalmi réteg-
ződésmodellnek.

4. táblázat: Empirikus becslés az egyes jövedelmi kategóriák létszámára (az egy főre 
jutó jövedelem medián-értékének százalékában meghatározott csoportok, %)

Magyarország Nyíregyháza
„jómódúak”

(akiknek a medián kétszeresénél több 
a jövedelme)

7 4.6

„felső-középréteg”
(a medián 120–200%-a)

25 25.2

„középréteg”
(a medián 80–120%-a)

36 32.8

„alsó középréteg”
(a medián 50–80%-a)

22 28

„szegények”
(50% alatt)

10 9.4

(Országos adatok: 2007. Forrás: TÁRKI, 2008.)

Az országos adatokhoz képest két csoport esetében láthatóak eltérések. Egy-
részt alacsonyabb a jómódúnak, vagy gazdagnak nevezhető csoport aránya, illetve 
magasabb az alsó középréteg létszáma. Ez utóbbi csoport azért is érdemel kiemelt 

7. A közepes szintű egyenlőtlenségek a további nemzetközi összehasonlításokban válnak még egyértel-
műbbé. A kutatók általában 0.4, azaz 40 % felett beszélnek extrém jövedelmi differenciákról, ez jelenleg 
szinte kizárólag közép-amerikai és dél-amerikai országokra jellemző. Néhány példa: Mexikó: 46.1; Costa 
Rica: 49.8; Argentína: 51.3; Chile: 54.9.
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fi gyelmet, mert esetükben jellemző az, hogy bármilyen váratlan esemény (pl. állás 
elvesztése, jövedelem csökkenése, betegség) bekövetkeztekor könnyen lecsúszhat-
nak a szegénynek nevezett csoportba, mivel általában nem rendelkeznek olyan 
jövedelmi – vagyoni tartalékokkal, amelyekkel ezt meg tudnák akadályozni.

A háztartások jövedelmi – vagyoni helyzetét tükrözik, hogy milyen tartós fo-
gyasztási cikkekkel rendelkeznek. Az alapvető megoszlást mutatja be az alábbi 
táblázat.

5. táblázat: A háztartások felszereltsége – tartós fogyasztási javak aránya (%)
 

hűtőszekrény 98.3
színes televízió 98.2
mosógép 96.4
mobiltelefon 89.3
mikrohullámú sütő 83.7
vezetékes telefon 62.3
DVD-lejátszó 61.1
számítógép 59.0
személygépkocsi 57.3
videomagnó 56.5
internet hozzáférés 47.8
digitális fényképezőgép 43.7
szélessávú internet hozzáférés 36.3
házi mozi rendszer 21.2
mosogatógép 19.8
egyéb ingatlan 13.0

A háztartások hűtőszekrénnyel, színes televízióval, vagy mosógéppel való el-
látottsága szinte teljesen megegyezik az országra jellemző arányokkal, hiszen pl. 
2007-ben a magyar háztartások 98.7 százalékában üzemelt színes televízió. Az 
országos átlagnál valamivel magasabb Nyíregyházán a DVD lejátszók, illetve a 
személygépkocsi állomány aránya.8

Amennyiben a napjainkban egyre fontosabbá váló IKT (Információs és Kom-
munikációs Technológiai) eszközök jelenlétét vizsgáljuk, a nyíregyházi háztartások 
ellátottsága az esetek többségében megegyezik az országos arányokkal.

6. táblázat: A háztartások fontosabb IKT eszközökkel való ellátottsága – 2008 (%)

Ország Észak-Alföld Nyíregyháza
vezetékes telefon 61.0 n.a. 62.3
mobiltelefon 88.0 86.4 89.3
számítógép 59.0 52.0 59.0
internet hozzáférés 48.0 40.0 47.8
szélessávú internet hozzáférés 42.0 35.5 36.3

8. Az országos adatok forrása: A háztartások fogyasztásának színvonala és szerkezete. KSH, 2009. Az 
adatok ebben az esetben 2007-re vonatkoznak. A KSH adataival történő összevetés nem minden 
esetben lehetséges, mivel a hazai háztartások vizsgálatánál nem a javak meglétét, hanem a javak 
darabszámát mérik.
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Az országos adatokhoz viszonyítva jelentősebbnek mondható eltérés, lemaradás egye-
dül a szélessávú internet hozzáférés esetében mérhető. Ugyanakkor a városban minden 
esetben magasabb arányok tapasztalhatók, mint az Észak-alföldi régió esetében.9

Ennek ellenére mind az országos, mind a helyi ellátottság elmarad az unió 27 
tagországára jellemző adatoktól, hiszen az európai háztartások 60 százaléka rendel-
kezik Internet hozzáféréssel, illetve 49 százaléka szélessávú Internet hozzáféréssel. 
Az Internet-hozzáférés tekintetében hazánk és a város mindössze 7 országot előz 
meg, igaz ezek között nemcsak kelet-európai országok találhatóak (pl. Románia, 
Bulgária, Csehország), hanem régi tagországok is (pl. Olaszország, Portugália). A 
kelet-európai országok közül nagyon hasonló arányok mérhetőek Lengyelország 
tekintetében, ugyanakkor hazánknál jóval kedvezőbb a helyzet Szlovéniában, 
Észtországban, Szlovákiában, Lettországban és Litvániában.

Hazánk helyzete kedvezőbb (és a városé egy kevéssel még kedvezőtlenebb), ha 
azt vizsgáljuk, hogy az internetkapcsolattal rendelkező háztartások hány százalé-
kában található szélessávú hozzáférés. Az unió átlagértéke ebben a tekintetben 80 
%, hazánké 87. Magyarország ezzel az értékkel a hetedik helyen áll a tagországok 
rangsorában. Nyíregyházán ez az arány 69,7 százalék, ezzel a nemzetközi össze-
hasonlításban is sereghajtó, Romániát és Szlovákiát előzi csak meg.

Az információ és kommunikációs technológiák birtoklásából és használatából 
fakadó további egyenlőtlenségek vizsgálatához érdemes két csoportra osztani a 
háztartásokat, modern „info-kommunikációs” háztartásokra, illetve azokra, ame-
lyek ezekkel az eszközökkel nem, vagy csak részlegesen rendelkeznek. Modern 
kommunikációs háztartásoknak tekintettük azokat, amelyek egyszerre rendelkez-
nek vezetékes telefonnal, mobiltelefonnal, számítógéppel és internetkapcsolattal. A 
nyíregyházi háztartások 35,6 százaléka tekinthető ebből a szempontból „modern 
kommunikációs háztartásnak”. A városban jelentősebb területi egyenlőtlenségek 
fi gyelhetők meg ebben a tekintetben is.

4. ábra: A modern kommunikációs háztartások aránya az egyes városkörzetekben (%) 

(Chi-square = 43.710; DF=13; P<0.001)

9. Az országos és regionális adatok forrása: A vállalkozások és a háztartások IKT-eszközökkel való ellá-
tottsága és ezek használata, 2008. KSH, 2009.
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A legkedvezőbb helyzetű városrészek (Kertváros, Sóstó, Jósaváros II) előnye 
ebben a tekintetben is jellemző, illetve egyes városrészek lemaradása (Huszártelep, 
Bokortanyák, Újkistelekiszőlő) is tipikus. Ugyanakkor néhány esetben (Örökösföld, 
Ókistelekiszőlő) jóval kedvezőbb helyzet mérhető, mint azt a jövedelmi adatok „in-
dokolnák”. Ez az eredmény arra is utal, hogy bár a jövedelmi helyzet nyilvánvalóan 
meghatározó, mégsem az egyetlen befolyásoló tényező az IKT eszközök esetében. 
Erőteljes befolyással bír ebből a tekintetből a lakosok iskolai végzettsége.

5. ábra: A modern kommunikációs háztartások aránya a különböző végzettséggel 
rendelkezők függvényében (%)

(Chi-square:98.971;DF=2;P<0.001)

További befolyásoló tényező, ha a háztartásban élnek 18 év alatti fi atalok, illetve 
gyermekek. Körükben a modern, kommunikációs háztartások aránya már 41,3 szá-
zalék, szemben a gyermektelen háztartásokkal, ahol ez az arány 35,2 százalék.

A gazdasági aktivitás jellemzői

A gazdasági aktivitásra vonatkozó kérdések esetében a nyíregyháziak 54,9 száza-
léka tekinthető „foglalkoztatottnak”. Bár kutatásunk módszertanilag különbözik 
a KSH által végzett munkaerő felméréstől (ott a 15–74, illetve 15–64 év közötti 
korosztályokra vetítve mérik a foglalkoztatottságot, a nyíregyházi kutatás mintá-
jába pedig eleve csak a 18 éves, vagy annál idősebbek kerülhettek be) a munkával 
rendelkezők aránya mégis igen hasonló az országoshoz, hiszen 2008-ban a 15–64 
éves korosztályok esetében mért foglalkoztatási ráta Magyarországon 56,7 szá-
zalék volt. A városra jellemző 54,9 százalék meghaladja az Észak-Alföldi régió és 
a megye 2008-as értékeit. A régióban az arány 49,9 százalék, a megyében pedig 
45,1 százalék volt.

Jelentős elmaradás mérhető azonban az Európai Unió 27 tagországának átla-
gától, mindkét esetben, hiszen az EU átlaga 2008-ban 66 % volt. Az ország elma-
radása 9,3 százalék, a városé 11,1 százalék.

Jelentős és szignifi káns eltérés mérhető a nők és a férfi ak foglalkoztatottsága 
között, hiszen a férfi ak körében magasabb arány fi gyelhető meg.
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6. ábra: A munkával rendelkezők aránya a nemek függvényében, 18–64 év (%)

(Chi-square = 21.762; DF=1; P<0.001)

Az eltérés országosan is igen hasonló, hiszen a munkaerő felmérés adatai 
szerint Magyarországon 2008-ban a 15–64 éves férfi ak 63 százaléka, a nőknek a 
fele dolgozott.10

Hasonló eltérések fi gyelhetők meg az iskolai végzettség tekintetében is, azzal a 
korábbi kutatásokból már jól ismert összefüggéssel, mely szerint minél magasabban 
iskolázott valaki, annál kedvezőbb a munkaerőpiaci helyzete. 

7. ábra: Foglalkoztatottsági arányok a városban az iskolai végzettség függvényében, 
18–64 év (%)

(Chi-square = 219.891; DF=8; P<0.001)

10. Az országos adatok forrása: Munkaerő-piaci helyzetkép, 2008. KSH, 2009.
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Bár a gimnáziumi végzettséggel rendelkezőknél „megtörik” némileg a lineáris 
trend, az összefüggés egyértelmű: a magasan kvalifi káltak kedvező helyzete jól 
mérhető a városban is.11

Különösen problematikus az alig iskolázott, illetve a csak alapfokú végzettséggel 
rendelkezők helyzete, ahogyan erre a KSH jelentése is kitér: „Az uniós viszony-
latban igen alacsony magyar foglalkoztatási ráta egyik magyarázata az alapfokú 
végzettségűek rendkívül rossz foglalkoztatási helyzete. Magyarországon a 15-64 éves 
alapfokú iskolai végzettségűeknek csak 27,2 százaléka minősült foglalkoztatottnak 
2008-ban, míg az EU-27 átlaga 48,1 százalék volt… A középfokú végzettséggel 
rendelkező 15–64 évesek 63,3 százaléka dolgozott 2008-ban, ami közel 8 száza-
lékponttal maradt el az unió 27 tagországának átlagától. A felsőfokú végzettségűek 
foglalkoztatási rátája (79,5%) ugyan közelebb áll az uniós átlaghoz, de így is utolsó 
előttiek vagyunk a rangsorban.”

Amennyiben a nyíregyházi kutatás esetében is az összevont (alapfokú, közép-
fokú, felsőfokú végzettségűek) csoportokat vesszük fi gyelembe, illetve nem a teljes 
mintát vizsgáljuk, hanem a 18–64 év közötti korosztályokat, az országoshoz újfent 
nagyon hasonló foglalkoztatási arányokat tapasztalhatunk:

8. ábra: Foglalkoztatottsági arányok a városban a végzettségek függvényében, 18–64 év (%)

(Chi-square=105,773; DF=2; P<0.001)

Az országos adatokhoz képest minimális eltérés fi gyelhető meg az alapfokú (+ 
0,2 %) és a felsőfokú (+ 0,3 %) végzettségűek esetében. Valamivel magasabb eltérés 
mérhető a középfokú végzettségűek esetében (-1,8 %), a nyíregyháziak „rovására”.

11. A gimnáziumi érettségivel rendelkezők esetében magyarázat lehet az a hazánkban is sokat hangoztatott 
tény, hogy „sima érettségivel” már igen nehezen lehet elhelyezkedni.
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A nyíregyházi foglalkoztatottak döntő többsége (74%) kisméretű szervezetek-
nél, illetve vállalkozásoknál dolgozik, tipikusan a mikro-, illetve kis-és közepes 
méretű vállalkozások területén, csak 12 százalék azok aránya, akik 500 fő feletti 
létszámot foglalkoztató cégnél, szervezetnél dolgoznak. Az egyes ágazatok esetében 
némi eltérés mutatkozik az országos adatokhoz képest, ami elsődlegesen a korábbi 
évtizedek ipartelepítési politikájával magyarázható, azaz elsődlegesen „örökölt”, 
történelmi okokra vezethető vissza.12

9. ábra: A foglalkoztatottak megoszlása az egyes ágazatokban, 2008 (%)

Természetesen szignifi káns eltérés mérhető, ha a foglalkoztatottsági arányokat 
a jövedelmi decilisek függvényében vizsgáljuk, hiszen a jövedelmi egyenlőtlenségek 
egyik legerőteljesebb alakítója éppen a munkajövedelmek megléte, vagy hiánya. A 
legalacsonyabb jövedelmi decilis esetében a munkával rendelkezők aránya min-
dössze 34.8 %. A legmagasabb jövedelmű decilis esetében ez az arány már 71 %. A 
jövedelmi differenciákra jellemző adat a foglalkoztatottak és nem foglalkoztatottak 
egy főre jutó átlagjövedelmei közötti különbség is.

7. táblázat: Az egy főre jutó átlagjövedelmek különbségei (forint)

Átlagjövedelem Standardizált szórás
Foglalkoztatott 75 812 65 836
Nem foglalkoztatott 62 280 44 465
Összesen 69 482 57 229

(F = 19.369; P<0.001)

12. Az országos adatok forrása: Áttekintés a magyar munkaerőpiac fő jellemzőiről és aktuális folyamatairól. 
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Stratégiai Főosztály, 2009.
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Az adatokból jól látható, hogy a foglalkoztatottak egy főre jutó havi nettó át-
lagjövedelme közel 14 000 forinttal haladja meg a nem foglalkoztatottak körében 
mért átlagjövedelmet, amely nyilvánvalóan kizárólag szociális transzferekből áll. 
Az utóbbi csoport esetében a jövedelmek szóródása is jóval alacsonyabb.

A nyíregyházi munkavállalók 10 százaléka végez fő munkája mellett valamilyen 
egyéb jövedelemszerző tevékenységet. Ez a fajta tevékenység egyfajta „értelmiségi 
sportnak” is tekinthető, ahogyan arra az alábbi adatsor is rávilágít:

8. táblázat: Az egyéb, jövedelemszerző tevékenységek aránya az egyes iskolai vég-
zettségek függvényében (%)

8 ált. alatt 8 általános Szakmunkásképző Szakközépiskola Gimnázium Főiskola Egyetem
0,0 2,0 18,8 21,8 11,9 29,7 14,9

(Chi-square =18.894; DF = 8; P<0.05)

Különösen alacsony az egyéb jövedelemszerző tevékenység (és természetesen 
lehetőség) aránya az alapfokú végzettséggel rendelkezők körében, akik kvalifi ká-
latlanságuk miatt erről a „másodlagos piacról” is kiszorulnak.

Az egészségi állapot jellemzői

A nyíregyházi lakosok egészségi állapotának feltérképezéséhez elsőként az egész-
ségi állapot szubjektív megítélését vizsgáltuk, mivel ennek nemzetközi szinten is 
standardizált módszerei vannak. A szubjektív egészségi állapotot egy ötfokú skálán 
mértük, a nemzetközi felméréseknek megfelelően. Az Európai Unió 25 tagországá-
ban végzett „Health in the European Union” kutatásban kapott adatokhoz képest 
a nyíregyháziak megítélése rosszabb az unió átlagánál.

10. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése Nyíregyházán és az unió tagor-
szágaiban (%)
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Az adatokból jól látható, hogy az unió polgárai általában jobbnak ítélik meg 
egészségi állapotukat mint a városban élők, illetve kisebb azok aránya, akik ros-
sznak, vagy nagyon rossznak vélik helyzetüket.13

A további összehasonlítások érdekében – követve a nemzetközi adatközléseket 
– a szubjektív egészségi állapot megítélését összevontan kezelve (jó, elfogadható, 
rossz) mutatjuk be a kapott eredményeket.

11. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése Nyíregyházán, Magyarországon 
és az unió tagországaiban (%)

Bár a helyi adatok közel állnak az országoshoz, mégis megállapítható, hogy mind 
hazai, mind nemzetközi összehasonlításban a nyíregyháziak ítélik meg a legkedve-
zőtlenebbül egészségi helyzetüket. Ez igen közel áll a lett és litván adatokhoz (14 
– 42 – 44 %), ami gyakorlatilag a legrosszabb az unió 25 tagországában.

A következőkben az egyes demográfi ai – társadalmi jellemzőkkel vetjük össze a 
megítélésben tapasztalható eltéréseket.14

13. A nemzetközi és részben a hazai adatok forrása: EUROBAROMETER: Health in the European Union, 
2007.

14. A hazai adatokkal való összehasonlítás lehetősége igen korlátozott, mivel az európai kutatások csak 
kevés esetben közlik az egyes tagországokra vonatkozó részletes információkat, gyakran csak az uniós 
átlagokat mutatják be. Hazánkban részletesebb felmérés legutoljára 2003-ban volt (OLEF – Országos 
Lakossági Egészségfelmérés), illetve a tanulmány készítésekor volt folyamatban az OLEF – 2009 adat-
felvétele, így csak a későbbiekben válik lehetővé az adatok részletes összevetése. 
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12. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése Nyíregyházán – nemek közötti 
eltérések (%)

(Chi-square = 14.423; DF=2; P<0.001)

Szignifi káns eltérés van a nemek között, a férfi ak általában kedvezőbbnek tart-
ják egészségi helyzetüket, mint a nők. Ez a különbség az unióra is jellemző, a 25 
tagország összesített adatai szerint az európai férfi ak pozitívabban nyilatkoztak, 
a különbség mértéke azonban alacsonyabb.

Hasonlóan szignifi káns eltérés mérhető az iskolai végzettség függvényében is, 
a magasabban kvalifi káltak kedvezőbben ítélik meg helyzetüket.

 
13. ábra: Az egészségi állapot szubjektív jellemzése Nyíregyházán – az egyes végzett-

ségek közötti eltérések (%)

(Chi-square = 148.003; DF=4; P<0.001)
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A végzettség növekedésével növekszik az egészségi állapot pozitív megítélése is. 
Ugyanakkor még a felsőfokú végzettségűek körében mért kedvezőbb adatok sem 
érik el az unió átlagát („jó” válaszok aránya: 73 %), illetve a legkedvezőbb helyzetű 
országokét, hiszen a skandináv államokban a pozitív megítélés aránya 82 és 89 
% között mozog.

Azt is ki kell emelni azonban, hogy az egészségi állapot megítélése az unióban 
is erőteljesen függ a végzettségtől, hiszen – a 25 tagország összesített adatait fi -
gyelembe véve – az alapfokú végzettséggel rendelkezők körében a pozitív megítélés 
aránya 55 %, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők körében pedig 80 %.

A megítélés, illetve az egészségi állapot jellemzői szoros összefüggést mutatnak 
az emberek általános gazdasági-szociális helyzetével is. Ha a jövedelmi egyenlőt-
lenségeknél már bemutatott „társadalmi rétegződés” egyes csoportjait vesszük 
fi gyelembe, az alábbi összefüggést találjuk:

14. ábra: Az egészségi állapot megítélése az egyes gazdasági-társadalmi csoportokban (%)

(Chi-square = 27.614; DF=8; P<0.001)

A kedvezőbb gazdasági-társadalmi helyzet kedvezőbb egészségi állapotra utal, 
pontosabban kedvezőbb megítélésre.

Kérdéses, hogy az egészségi állapot szubjektív megítélése mennyire tekinthető 
valóban szubjektívnek. Mivel a kutatásban azt is vizsgáltuk, rendelkeznek-e a 
városlakók valamilyen tartós, illetve krónikus betegséggel, érdemes azt is megvizs-
gálni, hogyan függ össze a két mutató. Elöljáróban érdemes azt kiemelni, hogy a 
két változó között igen erős korreláció fi gyelhető meg (-0.57), ami országosan is 
jellemző (-0.60), s ami arra utal, hogy az egészségi állapot megítélése nem is olyan 
nagyon szubjektív dolog: általában azok érzik rossznak az egészségi állapotukat, 
akik tényleg betegek.
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15. ábra: Az egészség szubjektív megítélését meghatározó jellemzők

(Lépcsőzetes regresszióelemzés eredménye – standardizált béta-együtthatók; az 
életkor és a tartós betegség közötti korreláció értékével)

A modell alapján látható, hogy a tartós betegség gyakorolja a legerőteljesebb 
hatást az egészségi állapot szubjektív megítélésére. Hasonlóan erős hatással bír 
az életkor, és csak ezt követően jelenik meg a modellben a társadalmi rétegekhez 
tartozás, illetve a nemi hovatartozás. Az életkor és a tartós betegség megléte közötti 
korreláció értéke természetesnek vehető, hiszen talán triviálisnak is nevezhető az az 
összefüggés, hogy az életkor emelkedésével nő a tartós, illetve krónikus betegségben 
szenvedők aránya is. Hasonló módon hat a nemi változó, hiszen – mint az később 
látható lesz – a nők körében magasabb a tartós betegségben szenvedők aránya. 
A modell érdekessége, hogy a szociális helyzet (jelen esetben a „társadalmi réteg-
hez” való tartozás) is hat az egészségi állapot megítélésére, azaz minél kedvezőbb 
helyzetű csoporthoz tartozik valaki, annál kedvezőbb a megítélés értéke is.15 Ez a 
hatás hasonló eredményt mutat, ha a modellbe nem a társadalmi réteg változót, 
hanem pl. a jövedelmi decilisekhez tartozást emeljük be, azaz a szociális helyzet 
szignifi kánsan alakítja az egészségi állapot megítélését.

Mivel a tartós betegség jelenléte a legerőteljesebb faktor, érdemes áttekinteni, 
hogy mi jellemző ebből a tekintetből a városlakókra.

15. Az esetek jelentős részében nemcsak a szubjektív megítélés, hanem maga az egészségi állapot is, 
hiszen a legkedvezőbb helyzetű társadalmi csoportok esetében a legalacsonyabb a tartós betegségben 
szenvedők aránya.
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16. ábra: A tartós betegséggel küzdők aránya Nyíregyházán, Magyarországon és az 
Európai Unióban (%)

Nyíregyháza város és az ország adatai között nem tapasztalható jelentősebb 
eltérés. Sokkal kedvezőbbek azonban az unió adatai, hazánk (és ezen belül termé-
szetesen a város) a negyedik legrosszabb helyen áll abban a rangsorban, amely a 
tartós betegséggel küzdők aránya alapján készült, Magyarországnál csak három 
ország rendelkezik kedvezőtlenebb adatokkal: Litvánia (40 %), Finnország (41 %) 
és Észtország (42 %).

Jelentős és szignifi káns eltérés tapasztalható a nemek tekintetében, mind a 
városban, mind nemzetközi szinten.

17. ábra. A tartós betegséggel küzdők aránya a nemek függvényében Nyíregyházán 
és az Európai Unióban (%)

(Chi-square = 17.583; DF= 2; P<0.001)
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A városban tíz százalékos különbség mérhető a nők és a férfi ak között, a nők 
körében (és különösen az idősebb hölgyek esetében) kedvezőtlenebb a helyzet. Ez 
a különbség az unióban is jól megfi gyelhető, a különbség azonban jóval alacso-
nyabb.

Hasonlóan szignifi káns eltérések tapasztalhatóak az iskolázottság függvény-
ében is, a legmagasabb végzettséggel rendelkezők körében jóval alacsonyabb a 
tartós betegségben szenvedők aránya. Ez az összefüggés mind a városban, mind 
nemzetközi szinten jellemző.

18. ábra. A tartós betegséggel küzdők aránya az iskolai végzettség függvényében 
Nyíregyházán és az Európai Unióban (%)

(Chi-square = 66.592; DF=4; P<0.001)

A felsőfokú végzettséggel rendelkezők igen kedvező helyzetét mutatja, hogy a 
rájuk jellemző arányok szinte teljesen megegyeznek az uniós jellemzőkkel.

A hazai, illetve a helyi kedvezőtlen adatok hátterében áll az a tényező is, hogy 
az emberek mikor, milyen esetekben fordulnak orvoshoz. Hazánkban tipikusnak 
mondható, és ez nincs másképp a városban sem, hogy az emberek egy jelentős 
része csak komolyabb panaszok esetében fordul orvoshoz, illetve, hogy egy jelentős 
részük, amíg lehet halogatja az orvoshoz fordulást, vagy azért, mert fél az orvostól, 
vagy azért, mert megpróbálja saját magát meggyógyítani.

Nyíregyháza városában 30 százalék azok aránya, akik csak nagyobb panaszok-
kal fordulnak orvoshoz és 33,5 százalék azoké, akik amíg tudják halogatják azt. 
Ezen a csoporton belül kisebb arányban vannak azok, akik bevallottan félnek az 
orvostól és ezért nem fordulnak hozzá (2,1 %), az öngyógyítók aránya azonban 
már magasabb (15,1 %).
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Összefoglalás

A nyíregyházi életminőség-kutatás első adatfelvételének eredményei arra utalnak, 
hogy a városlakók társadalmi helyzetét elsődlegesen azok a jellemzők határozzák 
meg, amelyek országosan is, illetve amelyek a korábbi hazai kutatásokból már 
ismertek, azaz az iskolázottság, a munkavégzés, a munkavégzés körülményei és 
az ezek alapján keletkező jövedelmek. Hátrányos helyzetűnek azok a csoportok te-
kinthetőek, akik iskolázatlanok, vagy nagyon alacsony végzettséggel rendelkeznek, 
munkátlanok, következésképpen szinte kizárólag szociális transzferekből élnek.

Ezek az összefüggések már évtizedek óta jellemzik hazánkat, és feltételezhetően 
a várost is. Gyökerei részben régebbiek, nem feltétlenül köthetők a rendszerváltás-
hoz, hiszen már a szocialista korszakban, a nyolcvanas években végzett rétegző-
désvizsgálatok rámutattak az iskolázottság, a kulturális tőke társadalmi státuszt 
meghatározó szerepére. A kilencvenes évek óta nevezhető az egyenlőtlenségek egyik 
új dimenziójának a foglalkoztatottság, vagyis az, hogy rendelkeznek-e az emberek 
munkajövedelemmel, vagy sem. 

A társadalmi különbségek egyik, napjainkra azonban egyre fontosabbá és jel-
lemzőbbé váló új dimenziója a digitális írástudás, vagy írástudatlanság. A digitális 
egyenlőtlenségek jellemzője, hogy az amúgy is kedvezőbb helyzetű társadalmi 
csoportok még előnyösebb pozícióba kerülnek, hiszen problémamentesen képesek 
bekapcsolódni századunk digitális korszakába. Velük ellentétben a leszakadók 
csoportjai nemcsak anyagi szempontból, hanem a kulturális tőke hiányában sem 
tudják kihasználni az információs társadalom nyújtotta előnyöket. A kutatások 
eredményei jelenleg arra utalnak, hogy az IKT eszközök elterjedése nem csökken-
ti a meglévő társadalmi különbségeket, még nem képes elősegíteni a társadalmi 
integrációt, éppen ellenkezőleg, újabb szakadékokat szül.

A városban mért jövedelmi különbségek, foglalkoztatottsági mutatók, a digitális 
egyenlőtlenséget jellemző adatok nem térnek el jelentősen az országostól, követke-
zésképpen a hátrányos helyzetű, illetve a jómódú csoportok összetétele is igen ha-
sonló. Megyei vagy regionális összehasonlításban ugyanakkor Nyíregyháza számos 
szempontból sokkal kedvezőbb helyzetben van, mint a környező települések.

Jelentősebb eltérés egyedül az egészségi állapot tekintetében mérhető, a város-
ban nemcsak a szubjektív megítélés rosszabb az országosnál, illetve a nemzetközi 
szinten mértnél, hanem a tartós, illetve krónikus betegségben szenvedők aránya is 
magasabb. Mindezt erőteljesen befolyásolja a szociális helyzet is, azaz a szegények 
nemcsak szegények, a gazdagok nemcsak gazdagok, az egyenlőtlenségek leírhatók 
az egészség-betegség összefüggésében is.



Huszti Éva
Társas kapcsolatok Nyíregyházán

Talán joggal kérdezi az olvasó, hogy miért fontos az, milyenek a társas kap-
csolataink. Talán mindenkinek – de legalábbis a társadalom nagyobb részének 
– evidens az, hogy családban, barátok között él, hiszen, mint ilyen, társas lény. 
Manapság azonban azt is tudjuk már, nem mindegy, hogy az egyént milyen szű-
kebb és tágabb kör, közösség veszi körül. Több kutatás mutatott már rá arra, hogy 
a családtagok és a baráti kör nyújtotta biztos légkör elengedhetetlen feltétele az 
elégedettség érzésének (Utasi, 2008).

Ha bárkit megkérdezünk arról, mit is jelent számára a család fogalma, mindenki 
tud valamilyen defi níciót adni. Ugyanígy van a barát fogalmával is az ember. De va-
jon tényleg tudjuk, hogy mit is jelentenek mindennapjainkban ezek a fogalmak? 

És ami fontosabb most számunkra: tudjuk, hogy milyen kapcsolati hálóval 
rendelkeznek egy megyei jogú város polgárai az új évezredben? A következő írás 
erre a kérdésre keresi a választ.

Jelen tanulmány a 2008-ban lebonyolított Nyíregyháza Város Életminősége 
kutatás adatbázisára támaszkodva próbál képet alkotni arról, hogy mennyire in-
tegrálódott be a helyi közösségbe egy átlag nyíregyházi polgár, milyen kapcsolati 
potenciálokkal rendelkezik. Ennek során lesz szó a barátok számának alakulásáról, 
a társas támogatás működéséről, valamint a közösségi lét néhány dimenziójáról.

A nyolcvanas évek második felének vizsgálati eredményei (ISSP ’social network’–
1986. Utasi) azt mutatták, hogy „a családi és rokonsági szálak nagyobb arányát 
regisztrálhattuk hazai körülmények közt, míg az egyéb kapcsolatokon belül a 
munkahellyel összefüggő, munkatársi viszonylatok nagyobb, az intézményeken 
kívüli baráti, ismerősi jellegű kontaktusok alacsonyabb arányát állapíthattuk meg” 
(Angelusz–Tardos, 1998).

A vizsgálatot 1993-ban, tehát a rendszerváltás után pár évvel ismételték meg, 
és ennek tapasztalatai szerint „míg a hálózati erőforrások szerepe általában véve 
megnőtt az információkhoz, javakhoz való hozzájutás különböző területein, az 
intim, emocionális szálakat is magukba foglaló baráti kontaktusoké csökkent. A 
Magyar Háztartás Panel 1993-as és 1997-es adatai szerint a négy év során 7,1-
ről 4,5-re csökkent a megjelölt barátok száma, és „20-ról több mint 30 százalékra 
nőtt a saját bevallásuk szerint baráttal egyáltalán nem rendelkezők aránya” (An-
gelusz–Tardos, 1998).



A társas támogatás olyan interperszonális tevékenységek összessége, amelyeket 
a következők közül legalább egy jellemez: 1. emocionális támogatás, 2. kognitív 
megerősítés, 3. instrumentális segítségnyújtás.

A társas kapcsolatokat vizsgálva Granovetter (1983) alapján különbséget tehe-
tünk erős és gyenge kötések között. Az erős kötések jelentik a családtagokat, közeli 
hozzátartozókat, bizonyos esetekben a legjobb barátot. Gyenge kötésként a távo-
labbi rokonok, munkatársak, ismerősök jelölhetők meg. A társas támogatásnak, 
a társas környezetnek fontos szerepe van a társadalmi kohézió megvalósításában. 
Ahhoz, hogy valaki a társadalom részének érezze magát, kellenek a társak, a vis-
szajelzések. A társas kapcsolatoknak tehát mentálhigiénés szerepük is van.

„Ugye, mi jó barátok vagyunk?” A barátságról.

A nyíregyházi vizsgálat során mi is feltettük azt a kérdést, amely a barátok számá-
ra kérdezett rá. A megkérdezettek átlagosan 5,52 barátról számoltak be. Ahhoz, 
hogy képet kapjunk arról, hogy ez sok vagy kevés, az adatot össze kell vetnünk 
néhány egyéb kutatásból származó információkkal. Az alábbi tábla mutatja, hogy 
országos viszonylatban mit is jelent ez az átlagos barátszám. Láthatjuk, hogy a 
2007-es, országos adatokhoz képes némiképp alacsonyabb városunkban az egyé-
nek barátainak átlagos száma.

1. táblázat: A barátok átlagos száma
Hány barátja van Önnek? 

(2007 – ország)
Hány barátja van Önnek?

(2008 – Nyíregyháza)
Átlag 6,16 5,52
Medián 3 3
Szórás 11,575 11,43

(Forrás: Magyar Háztartás Panel; a táblázat a HÉV 2008 jelentés alapján készült)

Érdemes felhívni a fi gyelmet azokra, akik úgy nyilatkoztak, nekik nincs egy 
barátjuk sem. Ez a nyíregyházi mintában minden ötödik embert érint. Azoknak, 
akik bevallásuk szerint nem rendelkeznek egyetlen baráttal sem, egyrészről nagyon 
sivár lehet az életük, másrészről, pedig nem jutnak hozzá olyan lényeges erőfor-
rásokhoz, amit a barátok hivatottak szolgálni. 

Azt a kérdést tehát, hogy „Hány barátja van Önnek?” több hazai kutatásban 
is alkalmazták már. A következőkben ezeknek a kutatásoknak az eredményeivel 
vetjük össze a nyíregyházi adatokat.
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(Forrás: Albert–Dávid, 2007)

Országosan majdnem minden harmadik ember mondta azt a megkérdezés al-
kalmával, hogy nekik egyetlen barátjuk sincs. A nyíregyházi adatok ennél kicsit 
jobb képet mutatnak, a megkérdezettek 20 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nincs 
barátja. Az 1–4 baráttal rendelkezők aránya – akik egyébként mindhárom adatsor-
ban a legnépesebb tábort alkotják – országosan növekvő tendenciát mutat. Ehhez 
képest némiképp elmarad a városi arány. Az 5–9 baráttal rendelkezők aránya or-
szágosan csökkenni látszik, Nyíregyházán pedig az országosnál nagyobb arányban 
számoltak be 5–9 barátról. Ha az országos tendenciákat fi gyeljük, a tíznél több 
baráttal bírók aránya is csökken, ehhez képest a városiak közül többen tartoznak 
ebbe a kategóriába. Az adatok arra utalnak, hogy hazánkban egyre csökken a sok 
baráttal rendelkezők aránya, mely tendencia nem egyedülálló, hiszen a nyugati 
országokra is az jellemző, hogy egyre inkább beszűkülni látszik az emberek sze-
mélyes kapcsolati hálója.

A következőkben azt vizsgáljuk, milyen tényezők befolyásolják azt, hogy vala-
kinek hány barátja van. 

A megkérdezett kora
Az országos tendenciáknak megfelelően, adataink szerint is az egy adott korosz-

tályhoz való tartozás határozza meg a legerőteljesebben, hány baráttal rendelkezik 
valaki: minél idősebb, annál kevesebb baráttal bír. Ha három kategóriát – fi atal, 
középkorú, idős – vizsgálunk, egyértelmű az életkor növekedésével párhuzamosan 
megmutatkozó csökkenő barátszám.

1. ábra: Hány barátja van Önnek? (%)
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Ha tovább bontjuk a meghatározott korosztályokat, még inkább észrevehető 
az idős korral járó „barátveszteség”. Mintánkban a legtöbb barátról a legfi atalabb 
megkérdezettek számoltak be: a 18–19 évesek átlagosan 20 baráttal rendelkeznek, 
mely kétszerese a még ugyancsak fi atalnak mondható 20–24 évesek barátainak 
számának. 

Míg Nyíregyházán a 18–25 éves korosztály átlagosan 10 baráttal bír, országo-
san a 25 év alattiak átlagosan csak 7 barátról számoltak be. Ha a baráttal nem 
rendelkezőket vesszük fi gyelembe, akkor is jobb képet mutat a városi fi atalság 
barátkozó kedve: Nyíregyházán a vizsgált korosztály 5 százaléka, országosan 10 
százalék mondta azt, hogy nincs egyetlen barátja sem. 

Megfi gyelve a Nyíregyházán élő 26–35 éves korosztályt a barátok számának 
alakulása tekintetében, láthatjuk, hogy nálunk is jellemző az az országos tenden-
cia, miszerint a „karrier és családalapítás kezdeti időszakában a barátok száma 
jelentősen csökken” (Albert–Dávid, 2007: 144).

A 75 évesek és a tőlük idősebbek Nyíregyházán átlagosan 5,7 baráttal rendelkez-
nek, míg országosan átlagosan 2 barát jellemző ebben a korosztályban. A városban 
a 75 év felettiek 18 százaléka nem rendelkezik egyetlen baráttal sem.

Az, hogy az idősek kevesebb baráttal rendelkeznek, több okkal is magyarázható: 
az életkor előrehaladtával egyre kevesebb esélyünk, lehetőségünk van új emberek 
megismerésére és a régiekkel való kapcsolattartásnak is lehetnek biológiai, fi zikai 
nehézségei: az izolálódás veszélye egyre nagyobb.

Az idősek „barátvesztése” azonban nem törvényszerű és nem is jellemző minden 
társadalomra: Albert Fruzsináék például arról számolnak be, hogy az Egyesült 
Államokban, Kanadában, és Új-Zélandon több baráttal bírnak az idősebbek, mint 
a fi atalok. Európában csak Svájc mondhatja el magáról mindezt (Albert–Dávid, 
2007).

2. ábra: A barátok átlagos száma korosztályonként (átlag)



594 Huszti Éva

Figyelembe véve az iskolai végzettséget és a megkérdezett nemét, láthatjuk, 
hogy a szakközépiskolai és főiskolai végzettséggel rendelkezők körében a nőknek, 
egyébként pedig a férfi aknak van átlagosan több barátjuk.

4. ábra: Átlagos barátszám a nemek és az iskolai végzettség szerint

A megkérdezett iskolai végzettsége
Az iskolai végzettség is meghatározó a barátok száma tekintetében: minél 

magasabb végzettséggel rendelkezik valaki, annál több barátja van. Ez a jelenség 
országosan is megfi gyelhető, ugyanakkor, ha az elmúlt évek tendenciáit vizsgáljuk, 
a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők barátainak számának folyamatos 
növekedéséről lehet beszámolni. A 3. ábra a városi kutatás eredményeit mutatja, 
melyen jól látható, hogy az egyre magasabb iskolai végzettség egyre több barátot 
vonz.

3. ábra: A barátok átlagos száma az iskolai végzettség szerint
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(Chi-square=1171,122; DF=10; p<0,001)
Ha jobban megvizsgáljuk, mi lehet ennek a hátterében, akkor azt tapasztaljuk, 

hogy a megkérdezettek kora és gazdasági aktivitása között nagyon erős és szignifi -
káns összefüggés van. Ez azt jelenti, hogy a mintában a munkanélküliek zömében 
fi atalok, akik nyilvánvalóan több baráttal rendelkeznek korukból kifolyólag. 

Azok viszont, akik sokat dolgoznak és munkájuk szinte mániájukká válik, jó 
úton haladnak afelé, hogy valós kapcsolataik megszakadjanak, vagy esetleg ki se 
alakuljanak, illetve a már kialakultak sem tudnak megerősödni, ha nem invesz-
tálnak megfelelő tőkét (pl. idő) a kapcsolat fenntartásába (Utasi, 2008).

Az alábbi táblázatban néhány demográfi ai kategórián belül fi gyelhetjük meg 
a barátok átlagos számának alakulását az országban, valamint városunkban. 
Láthatjuk, hogy Nyíregyházán minden vizsgált kategóriában rendre elmarad a 
barátok átlagos száma az országostól. Ez alól egy kivétel van: a 44 év feletti aktív 
nők esetében a nyíregyháziak valamivel több barátról számoltak be.

2. táblázat: A barátok átlagos száma a gazdasági aktivitás és nemek szerint
Országos 2007* Nyíregyháza 2008

Átlag N Átlag N
44 év alatti aktív férfi 11,4 356 7,61 258
44 év alatti aktív nő 8,1 285 7,15 237
44 év feletti aktív férfi 7,1 231 4,55 161
44 év feletti aktív nő 4,8 241 4,94 155
Munkanélküli 7,6 202 6,19 50
Háztartásbeli és egyéb inaktív 6,5 193 4,82 96
Nyugdíjas 4,4 833 3,66 435

(*HÉV 2008 jelentés)

A megkérdezett gazdasági aktivitása
A gazdasági aktivitást tekintve azt gondolhatnánk – és más, országos felméré-

sek alapján azt várhatnánk – hogy a munkanélkülieknek jóval kevesebb barátjuk 
van, mint az alkalmazottaknak. Az adataink ezzel szemben arról árulkodnak, 
hogy Nyíregyházán a munkanélküliek is viszonylag magas átlagos barátszámmal 
rendelkeznek. 

5. ábra: A barátok átlagos száma gazdasági aktivitás szerint
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Megvizsgáltuk azt is, hogy milyen társaságokból, körökből választanak a nyíregy-
háziak barátot. Általánosan elmondható, hogy leginkább olyanok közül választunk, 
akikkel valamilyen közös tevékenység vagy élethelyzet során találkozunk.

A barátok közül átlagosan 2,9 fő a munkatársak közül került ki, 2,2 a volt 
iskolatársak közül, 1,7 fő pedig a szomszédok közül. Ezek a választási arányok 
egyébként egybecsengenek az országos tendenciákkal is: leggyakrabban a mun-
katársak, majd a volt/jelenlegi iskolatársak, aztán pedig a szomszédok közül ke-
rülnek ki barátaink. Korábbi kutatásokból (Utasi, 1990) tudjuk, hogy hazánkban, 
nemzetközi viszonylatban is igen magas a munkatársak aránya a barátok között, 
szívesen választunk azok közül, akikkel együtt dolgozunk. 

Az, hogy a barátok között hányan vannak volt/jelenlegi iskolatársak, vagy 
szomszédok szignifi kánsan összefügg az egyén iskolai végzettségével. Az iskolatár-
sak jelenléte a barátok között az iskolai végzettség növekedésével párhuzamosan 
növekszik, azaz minél iskolázottabb valaki, annál jellemzőbb rá az, hogy jelenlegi 
vagy volt iskolatársak vannak a barátok között. Ez természetesen összefügg a 
korosztályokkal is, hiszen a fi atalok barátai között az átlagosnál jóval többen 
vannak az iskolatársak. A szomszédok említése a barátok között, pedig inkább az 
alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők között fordul elő. 

Az adatok szerint minél idősebb valaki, annál jellemzőbb, hogy az átlagosnál 
több szomszédot tart számon a barátai között. Ezek a tendenciák megegyeznek 
az országos adatokkal. 

A mintánkban nem mutat szignifi káns összefüggést az iskolai végzettség és az, 
hogy az egyénnek hány jelenlegi vagy volt munkatársa van a baráti körében. Ez 
eltér az országos adatoktól, hiszen ott a szakmunkások és a felsőfokú végzettsé-
gűek körében jellemzőbb a barátok munkatársak közüli választása. A nyíregyházi 
mintában a férfi akra jellemző inkább, hogy barátaik között volt vagy jelenlegi 
munkatársak vannak. 

Az adatok alapján elmondható, hogy a megkérdezett iskolai végzettsége és a 
megjelölt barátok iskolai végzettsége között rendre szignifi káns és erős összefüggés 
van. Tehát, egy adott iskolai végzettséggel rendelkező megkérdezett hasonló kvali-
tásúval barátkozik, azaz az úgynevezett homofíl kapcsolatok jellemzőek. 

„Barátot szerencse hoz, szükség próbál”

Az országos Háztartás Monitor adatfelvételekhez hasonlóan, mi is megkérdeztük a 
nyíregyháziakat arról, hogy bizonyos helyzetekben van-e olyan családtagja/rokona 
illetve barátja/ismerőse, akinek a segítségére számíthat. 
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A fenti ábrán jól látszik, hogy a hivatalos ügyek intézésében, illetve betegség 
esetén a megkérdezettek majdnem felének van olyan családtagja vagy rokona, 
akinek a segítségére számíthat. Hasonlóan a családtagok nyújtotta segítséghez, 
a megkérdezettek ugyanabban a két ügyben számíthatnak leginkább barátaikra, 
ismerőseikre is. Viszont az állásszerzésben, illetve az iskoláztatással kapcsolatban 
nem nagyon tér el a családtagok/rokonok, illetve a barátok/ismerősök nyújtotta 
segítség aránya.

A rosszabb jövedelmi helyzetben élők az átlagosnál jobban számíthatnak 
családtag/rokon segítségére az iskoláztatással, továbbtanulással kapcsolatban, 
valamint egy jó állás megszerzésében is. A barátok, ismerősök segítségnyújtására 
is jobban számítanak azok, akik háztartási jövedelmek tekintetében inkább alul 
helyezkednek el. 

Mindez azért érdekes, mert általában a kedvezőbb jövedelmi helyzetben lévők 
azok, akik jobban tudják kapcsolati tőkéiket mozgósítani. A következőkben országos 
adatokkal hasonlítjuk össze saját adatainkat.

3. táblázat: A segítségnyújtás formái és szereplői (%)
Rokona, családtagja

van (%)
Barátja, ismerőse 

van (%)
Nyíregyháza Ország1 Nyíregyháza Ország

Segítséget nyújt, vagy nyújtott 
Önnek hivatalos ügyintézéshez 
(pl. önkormányzati engedélyek, 
kölcsönök, hitelek, szerző-
déskötések stb.) ?

50 75 30 15

Segítséget nyújt vagy nyújtott 
egy jó állás, munkahely
megszerzéséhez?

18 10 19 12

Betegség esetén segít vagy 
segített jó orvost szerezni?

47 39 33 25

6. ábra: Segítségnyújtás különböző helyzetekben (%)
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Láthatjuk, hogy a nyíregyháziak az országosnál kisebb arányban számíthatnak 
a rokonok, családtagok segítségére hivatalos ügyintézésekben. A többi esetben úgy 
tűnik, a nyíregyházi polgárok jobb helyzetben vannak, mint az ország lakossága 
általában.

A segítségnyújtás bármelyik formáját tekintve rendre szignifi káns kapcsolatot 
találtunk a megkérdezett korával. Ez talán nem is meglepő, hiszen az iskolázta-
tással, egyetemre való bejutással inkább a fi atalok érintettek, a betegség esetén 
nyújtott segítséggel pedig inkább az idősebb korosztály.

Ha egy összevont változó mentén vizsgáljuk a különböző segítésnyújtási típu-
sokat, elmondhatjuk, hogy a megkérdezettek 31,7 százaléka egyik területen sem 
számíthat sem rokoni, sem pedig baráti, ismerősi segítségnyújtásra. Ez minden 
harmadik embert érint. Országosan ez az arány 43 százalék, tehát Nyíregyházán 
valamivel jobb a helyzet e tekintetben (TÁRKI, 2000).

Megkérdeztük azt is, hogy bizonyos szituációkban kihez/kikhez fordulnának 
segítségért a megkérdezettek. Két válaszlehetőség volt minden helyzetben, tehát 
maximum két személyt lehetett megjelölni az egyes szituációkban.

Az első szituációban azt kellett elképzelni a megkérdezetteknek, hogy ha be-
teg lenne és néhány napra ágyban kellene maradnia, így nem tudná elvégezni a 
ház körüli munkát, bevásárlást, akkor kire számíthatna. Ebben a helyzetben a 
legtöbben (59,4%) a férj, feleség, élettárs, partner kategóriát jelölték meg, tehát 
elsősorban tőlük várnak és remélnek segítséget. Őket az anyák és a lányok köve-
tik, akikre ilyen probléma esetén számíthatnak. A másodsorban említettek is az 
ő szerepüket erősítik meg, hiszen a család nőtagjai jönnek számításba, kicsivel 
többen a lányok (20%), majd az anyák (14,3%). A másodsorban említettek között 
a barátok jelentősége is megnőtt. (2,4%-ról, 11,9%-ra.)

Ha nagyobb összegű kölcsönre lenne szüksége a megkérdezetteknek, akkor 
leginkább az anya jöhet számításba, hiszen minden ötödik válaszadó (20,8%) el-
sősorban az édesanyjához fordulna kölcsönért. Érdemes kiemelni, hogy a második 
leggyakoribb válasz (14%) ennél a kérdésnél az volt, hogy senkihez nem fordulna a 
megkérdezett. A másodsorban megjelölhető személyeknél a megkérdezettek negyede 
(24,9%) nem tudja, kihez fordulhatna ilyen esetben.

A harmadik szituáció arról szólt, hogy kihez fordulna segítségért a megkérdezett 
abban az esetben, ha rosszkedvű, lehangolt. Ennél a kérdésnél is elsősorban a férj, 
feleség, élettárs, partner kategória jelent meg a leggyakrabban, a megkérdezettek 
fele (50,3%) tőlük várja a segítséget. A barátok is jelentős segítséget képviselnek 
ebben a kérdésben (15,6%), fontos szerepük lehet a lelki segítségnyújtásban. 

„A hagyományos közösség felbomlása felszabadította az 
embereket azoktól a dolgoktól, amelyeket nem szeretnek, 
de magukra hagyta őket.” 

A már említett baráti és családi, rokoni kapcsolatokon kívül az emberek élet-
minőségét az is meghatározza, hogy milyen más kisközösségekhez tartozik. Minél 
többféle közösséghez kapcsolódik az egyén, annál nagyobb eséllyel él jobb életmi-
nőségben (Utasi, 2008).
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Az eredmény magáért beszél: a megkérdezetteknek csupán 7,4 százaléka tagja 
valamilyen sportklubnak; helyi szomszédsági csoportnak 2,5 százalékuk; ennél is 
kevesebben, a minta 1,8 százaléka mondta azt, hogy tagja valamilyen művészeti 
csoportnak. A legnagyobb arányban vallási közösséghez tartoznak a megkérdezet-
tek, hiszen minden tizedik válaszadó tagja valamilyen vallási közösségnek; hobby 
vagy szabadidős klubnak 7,1 százalék; jótékonysági szervezethez csupán 2,2 szá-
zalékuk tartozik, míg valamilyen párttagságról 1,9 százalékuk számolt be.

Több változó mentén is megvizsgáltuk, hogyan alakul a különböző közösségek-
hez való tartozás a városban. 

a) Sportklub-tagság
Talán nem meglepő módon, a férfi ak inkább tagjai valamilyen sportklubnak, 

mint a nők. Korosztályokat tekintve természetszerűen a fi atalok, valamint a közép-
korúak azok, akik inkább csatlakoztak valamilyen sportklubhoz. Érdekesebbnek 
tűnik az az adat, hogy a sportklubbeli tagság szignifi káns összefüggést mutat azzal 
is, hogy a megkérdezettnek hány barátja van: az 5–9 baráttal rendelkezőknél a 
legvalószínűbb, hogy tagjai valamilyen sportklubnak. A gazdasági aktivitást és a 
sportklub-tagság összefüggését vizsgálva újra szignifi káns összefüggést fi gyelhet-
tünk meg: leginkább az alkalmazotti munkaviszonyban lévők tagjai valamilyen 
sportklubnak, az aktív munkaerőpiaci lét tehát aktívabb klubéletet is magával 
hozhat.

b) Helyi, szomszédság csoportbeli tagság
Az, hogy valaki tagja a helyi, szomszédsági csoportnak szignifi káns összefüggést 

mutat azzal, hogy a megkérdezettnek hány barátja van: az 5–9 baráttal rendelkezők 
azok, akik nagyobb valószínűséggel tagjai a helyi közösségeknek. 

Kutatásunk alkalmat adott arra, hogy megtudjuk, vajon a nyíregyháziak men-
nyire integrálódnak be a város mindennapjaiba, mennyire veszik ki részüket a 
közösségi kezdeményezésekből. 

7. ábra: A szervezetekhez, közösségekhez tartozás jellemzői Nyíregyházán (%)
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c) Művészeti csoporthoz való tartozás
Minél magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik valaki, annál valószínűbb, 

hogy tagja valamilyen művészeti csoportnak, illetve a fi atalokra inkább jellemző 
ez a fajta elfoglaltság.

d) Vallási közösséghez való tartozás
A vallási közösséghez való tartozást is befolyásolja némiképp az, hogy a válasz-

adó milyen nemű és elmondható, hogy a nők nagyobb arányban tagjai valamilyen 
vallási közösségnek. Meggyőzőbb az összefüggés a korosztályokat vizsgálva: az 
idősebbek nagyobb valószínűséggel tartoznak valamelyik vallási közösséghez. Ezt 
erősíti a gazdasági aktivitással való összevetés is, hiszen azok körében, akik tagjai 
valamilyen vallási közösségnek, magas a nyugdíjasok aránya. Vizsgáltuk azt is, 
van-e összefüggés aközött, hogy valaki tagja-e egyházi közösségnek és hogy hol 
lakik: az adatok szerint a belvárosban, illetve a bokortanyákon élők között vannak 
legnagyobb arányban a vallási közösséghez tartozók. 

e) Hobbi vagy szabadidős klubbeli tagság
A szenvedéllyel végzett, bármilyen típusú hobbi megléte növeli az elégedettség 

érzését és hozzájárul társas kapcsolatok kialakulásához, fenntartásához (Utasi, 
2008).

Adataink alapján kijelenthető, minél több barátja van valakinek, annál inkább 
jellemző rá az, hogy tagja valamilyen hobby vagy szabadidős klubnak. Ez nem is 
meglepő, hiszen ha valaki eljár különböző társaságokba, nagyobb valószínűséggel 
tesz szert barátokra is. Kevésbé erősen, de a klubtagság összefügg a megkérdezett 
nemével is: a férfi ak valamivel nagyobb arányban tagjai valamilyen hobby vagy 
szabadidős klubnak. 

A klub és szervezetbeli tagságot vizsgálva készítettünk egy összevont változót, 
mely azt méri, hogy a megkérdezettek közül hányan tagjai legalább egyfajta klub-
nak/szervezetnek illetve, hogy hányan vannak olyanok, akik egynél több szerve-
zethez tartoznak. Az adatok szerint a mintába került városlakók közül minden 
negyedik tagja (19,4%) valamilyen, általunk felsorolt klubnak vagy szervezetnek, 
és csupán további 5,8 százalék az, aki egynél több szervezethez csatlakozott. A 
megkérdezettek közel 75 százaléka nem tartozik semmilyen klubhoz vagy szerve-
zethez sem! 

Miért lényeges ezzel foglalkozni? Ezek a közegek adhatnak lehetőséget arra, 
hogy különböző státusú emberek találkozzanak egymással, létrehozzák úgynevezett 
gyenge kötéseiket. Ezek a kötések tartják össze magát a közösséget azáltal, hogy 
„társadalmi státusukat tekintve egymástól távol eső egyéneket egymással lazán, 
de mégis” összekötnek (Albert–Dávid, 2007:187).

Vizsgáltuk azt is, vannak-e olyan változók, melyek befolyásolják, vagy előre 
jelzik azt, hogy valaki tagja-e valamilyen klubnak vagy szervezetnek. Az adatok 
megerősítették azt, hogy a barátok száma, valamint a közösséghez való tartozás 
között szignifi káns összefüggés van. 

Ha a korosztályokat vesszük szemügyre, látható, hogy a középkorúak azok, akik 
leginkább csatlakoztak valamilyen szervezethez, viszont nincs lényeges különbség 
a fi atalok, valamint az idősek részvételi aránya között. Ezt leginkább az idősekre 
jobban jellemző vallási csoportokhoz való tartozás indokolhatja. 
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(Chi-square=40,241 DF=6; p<0,001)

8. ábra: Szervezeti tagság az egyes jövedelmi rétegek szerint (%)

(Chi-square=21,913; DF=4; p<0,001)

Valamivel erősebb és meggyőzőbb az összefüggés a klubtagságot mérő összevont 
változó és a társadalmi rétegeket mutató változó között: a társadalmi hierarchiában 
felfelé haladva növekszik a klubtagok aránya. Általánosságban is elmondható, 
hogy a kedvezőbb élethelyzetben lévőknek magasabb az igényük a közösségi kap-
csolódásra. Optimális esetben ez a nagyobb közösségért való tenni akarásban is 
megmutatkozik (Utasi, 2008).

Hasonló tendenciát fi gyelhetünk meg a valamilyen közösséghez való tartozás 
valószínűsége és az iskolai végzettség között. Ezek alapján kijelenthetjük, hogy 
minél magasabb valakinek az iskolai végzettsége, annál nagyobb a valószínűsége 
annak, hogy csatlakozott valamilyen klubhoz vagy szervezethez. 

9. ábra: Szervezeti tagság a végzettség szerint (%)
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A megkérdezettek nagy része mindennap, de legalább hetente 1-2 alkalommal 
beszélget szomszédjaival. Megközelítőleg minden tizedik válaszadó csak havonta 
1-2 alkalommal teszi ezt.

Amint az ábrán látható, majdnem minden harmadik válaszadó mondta azt, hogy 
barátaival hetente 1-2 alkalommal találkozik. Minden ötödik pedig napi rendsze-
rességgel tartja a kapcsolatot barátaival. Negyedük havonta 1-2 alkalommal, 17,4 
százalék pedig ritkábban, mint havonta. 

A rokonokkal kapcsolatban változik a helyzet, ritkul a mindennapos találkozások 
gyakorisága: a megkérdezettek harmada havi rendszerességgel tartja a kapcsolatot 
rokonaival; majdnem minden harmadik hetente 1-2 alkalommal találkozik roko-
naival. Minden tizedik megkérdezett naponta találkozik velük. 

A szomszédokkal való beszélgetés gyakoriságát mérő változó és gazdasági akti-
vitást mutató változó között összefüggés van: a nyugdíjasok és a kismamák azok, 
akikre leginkább jellemző az, hogy mindennap beszélgetnek szomszédjaikkal. Ez 
nem is meglepő, hiszen ők azok, akik a legtöbb időt töltik otthon. Akik soha nem 
beszélgetnek szomszédjaikkal, azok legnagyobb valószínűséggel az alkalmazottak, 
tehát, akik teljes vagy részmunkaidőben dolgoznak. Viszont az is igaz, hogy azok 
közül, akik soha nem beszélnek szomszédjaikkal, minden tizedik munkanélküli. 
Ez egyfajta izolálódással is magyarázható.

Egyenes irányú összefüggés van a barátok száma és a szomszédokkal való be-
szélgetés gyakorisága között. Minél több barátja van valakinek, annál jellemzőbb 

„Elvesztegetett napnak tekintem mindegyiket, amelyen nem kötök 
újabb ismeretséget”

A következőkben arról lesz szó, hogy a nyíregyháziak milyen gyakran beszélget-
nek szomszédjaikkal, milyen gyakran találkoznak barátaikkal, rokonaikkal. Azért 
lényeges vizsgálni ezt a kérdést, mert tudjuk azt, hogy a kapcsolati tőkébe egyéb 
tőkét, elsősorban pl. időt kell invesztálni ahhoz, hogy az bármikor működőképes 
legyen. Ez azt jelenti, fontos az, mennyi időt szánunk arra, hogy szeretteinkkel, 
ismerőseinkkel, a hozzánk közel állókkal találkozzunk, vagy az adott településré-
szen, lakótömbben élő szomszédjainkkal néhanapján beszélgessünk.

10. ábra: A kapcsolattartások gyakorisága (%)
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rá, hogy naponta beszédbe elegyedik a szomszédjaival is. A szomszédokkal soha 
nem beszélgetőkre jellemző leginkább, hogy nincsenek barátaik. 

Ha a korosztályokat nézzük meg tüzetesebben, akkor is szignifi káns összefüg-
gést találunk a szomszédokkal való beszélgetés gyakorisága és a megkérdezett 
kora között: az idősebbek gyakrabban, a fi atalok ritkábban elegyednek szóba 
szomszédjaikkal. 

Szignifi káns összefüggés van a gazdasági aktivitás és a barátokkal való kapcso-
lattartás gyakorisága között: az alkalmazottak azok, akik a leggyakrabban, tehát 
akár naponta tartják a kapcsolatot, találkoznak barátaikkal. A kismamák, a saját 
vállalkozásban dolgozók és a munkanélküliek hetente 1-2 alkalommal töltenek időt 
barátaikkal. A nyugdíjasok között viszont majdnem minden ötödikre az jellemző, 
hogy soha nem találkozik barátaival. 

A barátokkal való találkozás gyakorisága szignifi káns összefüggést mutat a 
megkérdezett háztartási jövedelem szerinti besorolásával.

11. ábra: A barátokkal való találkozás gyakorisága a háztartásban mért jövedelmek 
szerint (%)

(Chi-square=70,178; DF=16; p<0,001)

A legrosszabb helyzetben élők azok, akikre a legjellemzőbb az, hogy soha nem 
találkoznak barátaikkal. A rossz életfeltételek általában is hozzájárulnak a kap-
csolatok beszűküléséhez (Utasi, 2008).

Viszont a barátokkal való mindennapos találkozás ugyanolyan mértékben 
jellemző a legalsó, mint a legfelső kvintilisre. A havi rendszeres kapcsolattartás a 
barátokkal leginkább a jó helyzetben élőkre (4. kvintilis) jellemző. Az ettől vala-
mivel gyakoribb (havonta 1-2 alkalom) találkozás a hierarchiában felfelé haladva 
növekszik, a tendencia legfelül törik meg némileg. Ez jellemző a barátokkal való 
heti kapcsolattartásra is.

A barátok száma és a rokonokkal való kapcsolattartás gyakorisága között is 
szignifi káns kapcsolat fi gyelhető meg. Gondolhatnánk azt is, hogy akinek sok 
barátja van, annak nincs ideje a rokonokkal való találkozásra, de az adatok azt 
mutatják, hogy ez nem így van. Az eredményeket torzíthatja, hogy hazánkban 
sokan sorolják különböző rokonaikat is a barát kategóriához.
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(Chi-square=42,447; DF=16; p<0,001)

Láthatjuk, hogy a rokonokkal való napi szintű kapcsolattartás a legalsó kvin-
tilishez tartozókra jellemző leginkább. Kiemelendő viszont az is, hogy azok kö-
zött, akik soha nem tartják rokonaikkal a kapcsolatot, toronymagasan a legalsó 
ötödbe tartozók vannak. A második kvintilisbe tartozók legjellemzőbben havonta 
találkoznak rokonaikkal, a tőlük némileg jobb helyzetben lévők pedig inkább a 
rendszeresebb, gyakoribb találkozást részesítik előnyben. A negyedik kvintilisbe 
tartozók havonta egy-két alkalommal találkoznak rokonaikkal leggyakrabban, míg 
a legfelső ötödre az ennél gyakoribb kapcsolattartás jellemző.

A telefonos kapcsolattartásra is rákérdeztünk, hiszen a személyes találkozáson 
túl érdemes fi gyelembe venni a kommunikációs csatornák egyéb formáit is: a meg-
kérdezettek közel 90%-a (89%) beszélt a megkérdezés időpontjától számított egy 
héten belül olyannal, akivel nem egy háztartásban él. Ez a személy pedig leggyak-
rabban a válaszadó közeli családtagja volt (88,3%). Jelentős a barátok aránya is, 
78,2%. Valamilyen egyéb rokonnal a minta majdnem háromnegyed része (73,9%), 
ismerőssel pedig 67,6 százalékuk beszélt.

A barátokkal való kapcsolattartásra, társasági életre kicsit másképpen, de újból 
rákérdeztünk. Arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen gyakran járnak vendégségbe 
a megkérdezettek, milyen gyakran fogadnak ők maguk vendégeket, illetve, hogy 
eljárnak-e nyilvános helyekre baráti társasággal. 

Megvizsgáltuk azt is, hogy vajon a háztartások jövedelmi helyzete befolyásolja-e 
a rokonokkal való kapcsolattartás gyakoriságát.

12. ábra: A rokonokkal való kapcsolattartás gyakorisága a háztartási jövedelmek 
tükrében (%)
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A megkérdezettek zöme havonta megy vendégségbe, látogatóba barátaihoz, 
ismerőseihez, rokonaihoz. Ugyanígy havonta fogadnak vendéget is a válaszadók. 
A nyilvános helyekre való eljárás viszont nem nagyon jellemző, a megkérdezettek 
44,6 százaléka nem él ezzel a lehetőséggel. Az úgynevezett magántársasági együtt-
lét ritka hazánkban, annak ellenére, hogy fontos instrumentális és emocionális 
hozadéka is lehet ezeknek a kapcsolattartási formáknak (Utasi, 2008).

Összegzés

A fentebb tárgyalt téma egy, a nyíregyházi lakosok életminőségét vizsgáló kuta-
tás egy részének adataira épült. Az életminőséget vizsgálva, meglátásom szerint 
vizsgálni szükséges az egyének társas kapcsolatát, családtagjaikhoz, barátaikhoz, 
tágabb környezetükhöz, közösségekhez való tartozását is. Ahogyan a téma egyik 
jeles hazai kutatója, Utasi Ágnes is megállapította, a kapcsolatok az életminőség 
szempontjából nagyon fontos, immateriális javak. A témában végzett vizsgálatai 
alapján elmondható, hogy például a szűkös anyagi feltételek kevésbé okoznak 
rossz életminőséget, mint a kapcsolatok hiánya. A kapcsolathiányban szenvedők 
izolálódnak a társadalom többi részétől, nem tudják kiaknázni a kapcsolatok által 
nyújtott erőforrások sokaságát (Utasi, 2008).

Adataink alapján mi is arra a következtetésre jutottunk, hogy vannak úgy-
nevezett kapcsolat- vagy forráserős társadalmi csoportok, illetve olyanok, akikre 
inkább a kapcsolathiány jellemző. Városunkban a forráserős csoporthoz a fi atalok, 
iskolázottak, és a férfi ak tartoznak, ha a barátokkal való kapcsolatot vesszük fi gye-
lembe. Ez kiegészül a jómódúak csoportjával, akik a közösségi lét szempontjából 
számítanak a kapcsolaterősek közé. A kapcsolathiányban szenvedők az idősek, 
az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők és a nők, ha a barátkozási po-
tenciálokat nézzük, és a szegények azok, akik nagyobb eséllyel maradnak ki a 
közösségi életből.

13. ábra: Összejövetelek gyakorisága (%)
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szemle

Tanulmány a 18–19. századi szlovák telepítésekről

A Szatmárnémetiben élő Paul Dancu1 
helytörténésznek a XVIII. és XIX. század 
elei Szatmár, Ugocsa és Máramaros me-
gyei szlovák telepítésről írott kétnyelvű 
– román és szlovák – munkája2 Nagyla-
kon jelent meg 1997-ben az Ivan Krasko 
Művelődési és Tudományos Társaság 
kiadásában, Ondrej Štefanko gondozá-
sában (és szlovákra fordításában).

A munkáról helytörténeti és nyelv-
tudományi  (onomasztikai)  haszno-
síthatósága miatt kell  felfigyelnünk, 
történeti névanyaga ugyanis huszonkét 
települést érint, amelyek közül Románia 
mai területén (Szatmár megyében) talál-
ható Sárközújlak (Livada), Bujánháza 
(Boineşti), az Avas hegység övezeté-
ben Lajosvölgy (Huta Certeze), egykori 
máramarosi bánya-telepek: Felsővisó 
(Vişeul de Sus), Aknasugatag (Ocna 
Şugatag), Aknaszlatina (Ocna Slatina), 
Felsőbánya (Baia Sprie), Erzsébetbánya 
(Băiuţ), Láposbánya (Lăpuş),  Rónaszék 
(Coştiui; Rona3), (Kárpátalján) Gyer-
tyánliget (Kobilecka Poljana; Kabola 
Polyana4), Rahó (Rahiv5, Rachov6), (az 
egykori Ugocsa megyéből) Nagytarna 
(Tarna Mare), Halmi (Halmeu), Kökényesd 
(Porumbeşti), Ukrajnában, Kárpátalján 

található Királyháza (Koroleve), Magyar-
országon pedig Szabolcs-Szatmár- Bereg 
megyében: Pátyod, Cseke, Nyírcsaholy, 
Papos, Pusztadobos, Márokpapi és 
Csegöld.

A tanulmány elején felvázolt rövid 
történeti keret arra utal, hogy a tárgyalt 
övezet földbirtokosai a 18. század első 
évtizedeit követően, illetőleg a 19. század 
elején is a földjeik megművelése céljából  
a háborúk és a járványok által erősen 
megritkított lakosság pótlására Német-
országból svábokat, Kárpátaljáról ruszi-
nokat, Zemplén, Sáros és Ung és Szepes 
megyéből szlovákokat telepítettek.   

A szerző minden település esetében 
említi a település egykori birtokosait, 
utal lakossága számára, vallására, a 
falut (községet) sújtó, elnéptelenítő kö-
rülményekre, ezt követően pedig számba 
veszi a munkaerő pótlására betelepített 
ruszin, illetőleg szlovák jobbágyokat.

A legterjedelmesebb anyag a szerző 
szülőfalujáé, Sárközújlak szlovák név-
anyaga.  Danku Pál  az egyházi anya-
könyvek alapján nemcsak a falu szlovák 
eredetű családjainak névanyagát (és a 
telepítés utáni eredeti írásmódot) közli, 
hanem azt is feltérképezi, hogy a telepe-

1. Neve – szerzőként –   három alakban is előfordul: Dancu Pál, Danku Pál,  Paul Dancu. Szatmárnémetiben 
született 1963. október 23-án, gépészmérnök (Temesvári Műszaki egyetem, 1988), posztgraduális szlovák 
nyelvképzés (Pozsony, Komenius Egyetem, 2003), a Romániai Szlovákok és Csehek Demokratikus Szö-
vetsége Szatmári szervezeténk elnöke (1997-től). Magyar, román és szlovák  nyelvű helytörténeti tárgyú 
írásai gyűjteményes kötetekben jelentek meg.

2.  Colonizarea slovacilor în comitatele Satu Mare, Ugocea şi Maramureş din seccolul XVIII şi începutul 
secolului XIX – Kolonizovanie slovákov do Satmárskej, Ugočsekej a marmarošskel župy v 18. a začiatkom 
19. storočia, Nădlac – Nagylak, 1997.

3. Szlovák neve.
4. Szlovák neve.
5. Kárpátalján van, ukrán neve.
6. Szlovák neve.
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sek  Magyarország melyik megyéjéből, 
melyik járásából,  melyik falujából ér-
keztek.

Sárközújlak  telepeseiről  így tudjuk 
meg, hogy báró Vécsey Miklós a saját  
Zemplén megyei birtokairól telepítette át a 
jobbágyokat, ott ugyanis igen magas volt 
a népszaporulat. Az áttelepített szlovákok 
többsége a Zemplén megyei Ércfalváról 
(szl. Rudlov) érkezett. Áttelepülésüket a 
jobbágyok két feltételhez kötötték: legyen 
római katolikus templomuk és az ő nyel-
vükön beszélő papjuk.7 

Paul Dancu munkájában utal a sár-
közújlaki – de ez érvényes a többi tele-
pülésre is –  szlovákok asszimilációjának 
folyamatára, illetőleg ennek okaira is. 
Az első tényezőknek a megtelepedésük 
módját tartja, ugyanis nem alkottak 
külön települést, részben magyarok 
lakta faluban telepedtek le. Ezt kiegészíti 
az a tény, hogy  a környező falvakat is 
magyarok vagy németek lakták. Jelen-
tős tényező, hogy a szlovák telepesek 
között nem voltak helyi értelmiségiek, 
s asszimilációjukat az is előmozdította, 
hogy felekezeti iskolájukban fokozatosan 
magyarul tanultak.

 Az I. világháború után a román ha-
tóságok a román nyelvű állami iskolai 
oktatást szorgalmazták, a régió lakos-
sága azonban ellenszegült az erőszakos 
románosításnak, ellenakciót váltott ki, 
s a szlovák származású lakosság  is a 
magyar tannyelvű felekezeti oktatást 
választotta.

Tanulmányában a szerző magyaros 
írásmódban közli a faluban ma élő szlo-
vák eredetű családneveket (zárójelben az 
eredeti szlovák alakot is), illetőleg külön 
felsorolja az idők folyamán eltorzult írás-
módú  szlovák családneveket. 

A családnév anyagot nemcsak Sár-
közújlak, hanem a többi település eseté-
ben is az egyházi anyakönyvek alapján 

közli.  Az anyakönyvek utalásai alapján 
nyomon követhető a letelepült szlovák 
családok kirajzása is a szomszédos vagy 
a közeli falvakba.

Némelyik plébánia Historia Domu-
sában,8 a plébános feljegyzései között 
a szlovák etnikumú hívők 20. századi 
állapotára, identitástudatára vonat-
kozó feljegyzéseket is  találhatunk. 
Így a Lajosvölgyén 1938-ban keltezett 
bejegyzés megállapítja, hogy a hívek 
anyanyelvük és ősi hagyományaik vé-
delme érdekében kérelmezték, hogy a 
keresztelőt, a házasságkötést a román 
nyelv helyett szlovákul végezzék, szlová-
kul gyónhassanak, a templomi énekeket 
is szlovákul énekelhessék. Azt kérték az 
egyházi hatóságoktól, hogy a hitoktatás 
is szlovák nyelven történjék.  Kérték azt 
is, hogy az iskolában a hittanórákat ne 
az állam által kötelezett román nyelven 
tartsák, hanem  szlovákul, másként a ro-
mán nyelvű állami iskola helyett szlovák 
nyelvű  felekezeti iskolát létesítenek. 

A máramarosi aranybányákba 
nem földbirtokosok, hanem az Állam-
kincstár telepítette  a német (cipcer) és 
szlovák szakmunkásokat, mégpedig a 
Szepességből.  A tanulmány falvanként 
közli a bányatelepekre érkezett szlovák 
betelepítettek nevét. Telepítésük a 19. 
század első évtizedeiben történt.

Danku Pál tanulmányából megtud-
juk, hogy Szatmár megyében, Pátyodon, 
a földbirtokos Bagossy család  már a 18. 
század elején telepített római- és görög 
katolikus szlovákokat; a Kende család az 
akkor kizárólagosan református Csekén 
a 18. század végén telepített jelentős 
számú katolikus szlovákot, a lényegében 
puszta Nyírcsaholyban  1814-ben telepe-
dett meg az aratásra szerződött  néhány 
szlovák család (aztán őket követték az 
újabb telepesek), Paposra ugyanebben 
az időben érkeztek Zemplén és Sáros 

7. Templomuk 1799-ben készült el, papjuk Josef Köck volt. Az 1804-ben alapított Szatmári Római Katoli-
kus Püspökség a trianoni békekötésig mindvégig biztosította, hogy lelkészeik szlovákok lakta területről 
származzék, avagy éppenséggel szlovák származású legyen.

8. Plébániatörténet. (Évenként vezetett eseménynapló.)
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megyéből. Csegöld a Vécsey bárók bir-
toka volt, a szlovákok telepítése itt a 18. 
században a sárközújlakihoz hasonló 
körülmények között történt.

A Szabolcs megyei Pusztadobos (Nyír-
madán élő) birtokosai 1804-ben telepítet-
ték le az Ung, Sáros és Zemplén megyéből 
érkező elszegényedett szlovák családokat, 
római és görög katolikusokat.

A Bereg megyei Márokpapi telepesei 
a Zemplén megyei Varannó környékéről 
érkeztek  1796-ban.

A kutatók számára hasznosak a 
könyv mellékletei: a Sárközújlakon 
1800-ban létezett, utólag eltűnt szlo-
vák családnevek, az 1825–1850 közötti 
nagybányai szlovák bányászok nevei, a 

sárközújlaki római katolikusok és plé-
bánosuk közötti szerződés (1799-ből), 
a sárközújlaki bérmálkozók (150-en) 
névsora 1805-ben, stb.

A jegyzetanyagban olvashatók: a 
forrásul használt könyvészet, a tanul-
mányozott anyakönyvek, az oral history 
(szóbeli közlések) adatközlői.

Az egyes falvakra lebontható közvet-
len településtörténeti adatok mellett a 
szlovák névanyag nyelvtudományi elem-
zése alapján a szlávságnak az országon 
belüli migrációjára, esetenként más, 
országhatáron túli régiókkal való kap-
csolataira utaló adatokat nyerhetünk.

Bura László

Egy küldetéses ember

A Szovjetunió széthullásakor Kárpátalját 
a független Ukrajna leendő „Svájcaként” 
emlegették. Természeti adottságai, föld-
rajzi helyzete alapján alkalmas is lehetett 
volna erre a szerepre. Aztán ahogyan tel-
tek-múltak az évek, az optimista jövőkép 
is halványodni kezdett, sőt egyre keve-
sebb szó esett az ott élő kétszázezernyi 
magyar sorsáról is.

Így van ez még ma is! A magyar belpo-
litikában aránytalanul többet beszélnek 
Erdély, a Felvidék és a Délvidék magyar-
ságáról, a kisebbségi lét problémáiról, 
mint a kárpátaljai magyarokról. Szó-
szólók kellenének, küldetéses emberek, 
olyanok mint Skultéty Csaba, aki csak 
pár évet élt Kárpátalján, mégis örökre 
elkötelezte magát ezzel a vidékkel.

A Felvidéken született, innen költözött 
a család Kárpátaljára, az apa új hivatali 
helyére. Itt érettségizett, de pár év múlva, 
1945-ben el kellett hagynia Kárpátalját. 
1951-ben már Münchenben találjuk, 

ahol a Szabad Európa Rádió szerkesztője 
egészen nyugdíjazásáig.

Az Ung partján töltött évek kitöröl-
hetetlen nyomokat hagytak életében. 
Igazolják ezt a kötetbe válogatott tanul-
mányai, újságcikkei és a vele készített 
interjúk.

Az első írás 1973-ban született és 
mintegy a kötet bevezetéseként végigkö-
veti Kárpátalja és az ottani magyarság 
sorsát, történetét a II. világháborútól az 
1970-es évekig. Az író az eseményeknek 
1945-ig szemtanúja is volt, így a szemé-
lyes emlékek felidézése még hitelesebbé 
teszi a leírtakat.

„A kárpátaljai magyarság szellemi 
élete” címmel a kötet legterjedelmesebb 
írása következik. Az előadás a Svájci 
Magyar Irodalmi és Képzőművészeti 
Kör rendezvényén, 1980-ban hangzott 
el. A nyelvhasználattól a periodikákig a 
szellemi élet teljes vertikumát igyekszik 
alaposan elemezni. Idézi a Kárpáti Igaz 
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Szó című magyar nyelvű napilap cikkeit, 
a Komszomol, a Kárpáti Ifjúság, a Vörös 
Zászló írásait. Megállapítja, hogy azok 
a Rákosi-rendszer keserveit elevenítik 
fel és nem jelentenek többet „politikai 
fűrészpornál és termelési buzdításnál”.

Igaz, hogy az oktatásban a magyar 
nyelv használata viszonylagosan szabad 
– mintegy hetven magyar nyelven ok-
tató általános és középiskola működik 
– ugyanakkor a tankönyvek segítségé-
vel tudatos történelemhamisítás folyik. 
A diákok elképesztő hazugságokat 
tanulnak a magyarság, a magyar nép 
történetéről.

Elismeréssel szól viszont az Ungvári 
Állami Egyetem Magyar Tanszékéről. Az 
itt dolgozó néhány ember komoly tudo-
mányos és ismeretterjesztő munkát vé-
gez. Ha a magyar nyelvű periodikákban 
olvasásra érdemes írás jelenik meg, az 
többnyire tőlük származik.

1991-ben Balla Gyula készített inter-
jút Skultéty Csabával. Az interjúból egy 
részlet került a kötetbe „Az Ung partjától 
a Szabad Európa Rádióig” címmel. Az 
olvasók többsége számára teljesen új 
életrajzi adatok mellett Skultéty elmond-
ja azt is, hogy milyen kemény harcot 
kellett vívnia a Szabad Európa Rádió 
Szerkesztőségében a kisebbségi sorban 
élő magyarokról szóló műsorokért.

A kötetben gondosan válogatva és 
szerkesztve további huszonhat újság-
cikk, interjú vagy rádióműsor található 
még. Témájukat tekintve igen színesek, 
sokrétűek, de valamennyi a kárpátaljai 
magyarság sorsáról szól, legyen szó Kés-
márkról, Nagykaposról, Benesről, Ra-
vasz Lászlóról, a várakról, vagy a ruszin 
autonómiát álmodó Bródy Andrásról.

1989-ben Skultéty Csaba két írá-
sában is foglalkozott a „peresztrojka” 
kárpátaljai hatásával. A változásokat 
sorjázva örömmel állapította meg, hogy 
Kárpátalján friss szelek fújnak. Új jelszó 
született mely így hangzik: „merj ma-
gyarnak lenni!” Az élet számos területén 

olyan változások, könnyítések történtek, 
amelyek Romániában Nagy Csehszlová-
kiában elképzelhetetlenek. Megalakult a 
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, 
a nyomtatott szó szabadabban, az előírt 
ideológiától mentesebben használható. 
Megindult a kishatárforgalom és márci-
us 15-ét ugyanúgy ünnepelhették, mint 
Budapesten.

Alig öt esztendő múlva a „Magyar 
hétköznapok Kárpátalján” című írásában 
már nem volt ennyire derülátó. A gaz-
dasági összeomlás előtt álló országban 
megerősödött az ukrán nacionalizmus. 
A mindennapi megélhetés gondjai mo-
rálisan aláásták a társadalmat. „Ennek 
légkörében – mondja – a kárpátaljai 
terület és benne a beregszászi magyar 
körzet autonómiatörekvései csakúgy, 
mint a határ közeli szabad gazdasági 
övezet terve, egyelőre csak ábrándnak 
bizonyult.”

Magam teszem hozzá most tizenöt 
esztendővel később, hogy mindez még 
mindig csupán ábránd, pedig ez lett 
volna az alapja annak, hogy Kárpátalja 
Ukrajna „Svájca” lehessen…

Skultéty Csaba optimizmusa azonban 
Kárpátalja jövőjét illetően mégis kikezd-
hetetlen. „E vidék magyarsága túlélte a 
történelem viharait, a vérveszteségeket, a 
holokausztot, a deportálásokat és a nem-
zeti kiközösítést. Mindez olyan vitalitásról 
tanúskodik, melynek birtokában kedve-
zőbb körülmények között e nemzetcsoport 
újra magára találhat.”

Csak küldetéses emberek kellenének 
– fűzöm tovább az író gondolatait – Kár-
pátalján és az anyaországban egyaránt. 

Skultéty Csaba írásait Kun Miklós a 
kötet bevezetőjében tanúvallomásoknak 
nevezi. Nos, igazán jó szívvel ajánlom 
ezek a tanúvallomásokat minden kedves 
Olvasónak!

Skultéty Csaba: Kárpátalja magyarsága a viha-
rok sodrában. KAIROSZ Kiadó. Bp., 2009. 193 p.

Nagy Ferenc
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Illetlen megjegyzések

Olvasó, olvasás, olvasnivaló. A defi níció 
általában lényeges, sőt nélkülözhetetlen 
dolog: a helyes megértéshez ugyanis 
szükség van arra, hogy előzetesen lehe-
tőleg jól pozicionáljuk a dolgokat, ame-
lyekről a későbbiekben szó lesz. Mivel 
itt olvasóról, olvasásról és olvasnivalóról 
lesz szó, helyesnek tűnik bevezetésnek 
ezeket a fogalmakat értelmezni. A jelen 
esetben ez már csak azért is különösen 
fontos, mert maga az itt bemutatandó 
(a recenzens nézőpontjából: olvasott, 
az ismertetés olvasói nézőpontjából [re-
mélhetőleg]: olvasandó) mű legfőképpen 
maga sem másról, mint éppen az olva-
sásról szól. Vagyis nemcsak az olvasot-
takról, az olvasnivalókról, hanem arról, 
hogy mit is jelent olvasni, pontosabban 
szólva: jól olvasni. A könyv mottójában 
Nabokovval együtt ezért is kérdezi Onder 
Csaba: „Akkor hát mi a megfelelő eszköz, 
amelyet az olvasónak használnia kell?” 
Az igazi választ persze nehéz (talán lehe-
tetlen) erre megtalálni, de azért kapunk 
egy használható defi níciót: „A jó olvasó 
az, akinek van fantáziája, memóriája, 
szótára és némi művész érzéke… Bár-
milyen furcsa, az ember nem olvashat 
el egy könyvet: csak újraolvashat. A jó 
olvasó, a nagy olvasó, az aktív és kreatív 
olvasó az újraolvasó” (Nabokovtól idézi 
Onder: 102). Ilyen értelemben Onder 
Csaba tanulmányai, esszéi kétségtelenül 
jó olvasót mutatnak.

A szövegek olvasásának (olvasandó-
ságának, olvashatóságának stb.) kér-
déséhez mindjárt hadd ajánljam a kötet 
egyik könnyen olvasható, de (ravaszul? 
véletlenül?) utolsónak helyezett írását: 
„Tanácsok egy ifjú olvasónak” (226–235). 
Egyébként, bevallom, én ezt olvastam 
először, mert valahogy úgy éreztem, hogy 
nekem is szükségem lehet (bár ifjú nem 
vagyok, szóval itt legfeljebb a nosztal-
gia meg a kíváncsiság működött…) az 

olvasásra vonatkozó tanácsokra. Nos, 
a könyvben talált tanácsok hasznosak, 
és nem mellesleg érdekesek is, úgyhogy 
bízom benne, megbocsátható az alábbi 
kissé hosszabb idézet. Már csak azért is, 
mert a részlet alapján némi képet kap-
hatunk Onder Csaba elbeszélésmódjáról 
is. Először azt akartam írni, hogy „képet 
kaphatunk Onder Csaba stílusáról”, de 
jobbnak találtam a „stílus” helyett az 
„elbeszélésmódot”, hiszen a szövegek 
többségében Onder valóban „elbeszél”. 
Elbeszél a szónak abban az értelmében, 
hogy érdekesen, színesen történeteket 
mond el, természetes, minden görcstől 
mentes mesélő kedvvel, néha már szin-
te dramatizálva az irodalomtörténetet, 
azt valóban történetté formálva, olyan 
valamivé, ami érdekes, élettel, színnel 
teli történés, nem poros, esetleg pusztán 
megtanulandó ismeretanyag. Elbeszélé-
sek ezek a szövegek nem ritkán abban 
az értelemben is, hogy a(z élő)beszéd 
közvetlenségét idézik, olykor akár a 
vállalt erős szegmentáltsággal, a kiala-
kuló gondolatmenet kitérőkkel tarkított 
útjaival (ehhez hadd utaljak a gyakori 
lábjegyzetekre: sokszor éppen olyan 
fontos a bennük lévő információ, mint 
a törzsszöveg!) vagy a nyitva hagyott 
kérdésekkel is. Nos, nézzük akkor az 
idézetet a „Tanácsok…”-ból: „A könyvek 
rendszertana. Alapvetően kétféle könyv 
van: az, amelyet rögtön elolvasol, és az, 
amelyet nem. Amit rögtön el bírsz olvas-
ni, azt rögtön el is olvasod, ezért nevez-
zük ezeket rögtön el is olvasható köny-
veknek. Ebből persze nagyon kevés van. 
Ugyanakkor tanácsos sohasem rögtön 
elolvasni egy könyvet. Mindig várni kell 
egy kicsit, még akkor is, ha tudod, hogy 
ezt a könyvet rögtön el bírnád olvasni. 
Ezért tulajdonképpen csak egyféle könyv 
van, mégpedig az, amit nem olvasol el 
rögtön. Ennek is megvannak viszont 
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az alfajai: azok a könyvek, amelyeket 
belátható időn belül elolvasol, és azok, 
amelyeket belátható időn belül sem 
olvasol el. Ez utóbbiak nagyjából azok, 
amelyeket sohasem fogsz elolvasni, ha-
bár ezt sohasem lehet tudni. Leginkább 
akkor nem, amikor még úgy hiszed, hogy 
belátható időn belül úgyis elolvasod… A 
könyvek rendszertani besorolása bonyo-
dalmas feladat. [Új bekezd.] Sürgősen el-
olvasandó könyvek. Pontos rendszertani 
meghatározásuk lehetetlen. Lehet, hogy 
egy könyvről, amit még nem olvastál, 
de megvan, mert megvetted, megkap-
tad, kölcsönkérted és (vagy) elloptad, 
találtad, megrendelted, lemásoltad, 
satöbbi, hirtelen kiderül, hogy sürgősen 
el kell olvasni. A sürgősen elolvasandó 
könyvről akkor derül ki, hogy sürgősen 
elolvasandó, amikor sürgősen el kell 
olvasnod. Hogy ez mikor következik be, 
talány. Ettől azonban feszült vagy és 
ideges. Ezért tartogatod, mint a befőttet, 
ott porosodik a polcodon akár évekig is 
kinyitatlanul, mígnem jön egy váratlan 
és érthetetlen pillanat, amikor is a könyv 
hirtelen a belátható időn belül sürgősen 
elolvasandó könyvek listájára kerül. … 
Vannak aztán azok a belátható időn 
belül elolvasható könyvek, amelyeket 
tényleg elolvasol belátható időn belül, 
de sohasem tudod, hogy pontosan mikor 
is. És végül van a harmadik, a faj rend-
szerének csúcsragadozója, az a könyv, 
amelyet rögtön elolvasol, amelyre ráve-
ted magad és szagolgatod, és magaddal 
cipeled mindenhová, és megvizsgálod a 
hajlatait és a textusait, majd szép lassan 
fölfalod. Ha jó a könyv. Mert ha menet-
közben kiderül, hogy mégsem jó, akkor 
hagyod az egészet. Csak azt olvasod el, 
amit el tudsz olvasni. Most látom, hogy 
az előbb tévedtem, mégis csak van olyan, 
hogy rögtön elolvasható könyv. Végül is 
ez a baj a rendszerekkel, hogy mindig 
összekuszálják ők az embert. Mondd, 
neked van valami rendszered? Mondjuk 
a könyvtáradhoz? Vagy magadhoz? Ha 

nincs, sürgősen készíts egyet, vagy in-
kább mindjárt kettőt” (226–227).

Érteni, megérteni. Mit jelent egy szöveget 
érteni, megérteni? Gadamer azt mondja 
erről, hogy „a szövegek értelme nemcsak 
alkalmanként, hanem mindig fölötte áll 
a szöveg szerzőjének. Ezért a megértés 
nem pusztán reprodukáló, hanem egy-
ben mindig alkotó viszonyulás. [...] Elég 
azt mondani, hogy másképp értünk, 
amikor egyáltalán megértünk.” Onderben 
minden képesség megvan ahhoz, hogy a 
gadameri értelemben megértsen: vagyis 
másképp értsen: a hagyományos iroda-
lomtörténeti megközelítéseken túllépve 
számos új értelmezési lehetőséget mutat 
fel, és ami lényeges, ezek az új megköze-
lítések meggyőzőek. Talán azért is, mert, 
ha szabad így mondani, mégis konzerva-
tív módon formálja meg az új nézőpon-
tokat: biztos hermeneutikai elmélet és 
mikrofi lológiai pontosság alapján. (Vö. 
„jó olvasó”: l. fent, 1. megjegyzés).

Apokalümmenoi logoi – illetlen meg-
jegyzések. Bizonyára szokatlannak és 
feltűnőnek hat a könyv címe (ahogy 
kell). De mit is jelent itt a címbeli Illetlen 
megjegyzések? A választ a következő 
Derrida-részlet adja meg (no, és persze 
maga az egész könyv). „Az apokalüptó 
jó szó a galára. Apokalüptó, felfedem, 
leleplezem, feltárom a dolgot, amely lehet 
a test egy része, a fej vagy a szemek, egy 
titkos rész, a nemi szerv vagy bármi, ami 
rejtve van, titok, az álcáznivaló, olyasmi, 
ami nem mutatkozik meg, de nem is 
mondódik ki, talán bír jelentéssel, de 
nem válhat rögtön magától értetődővé, 
vagy nem szabad, hogy azzá váljék. 
Apokalümmenoi logoi annyit tesz: illet-
len megjegyzések. A titok és a pudenda 
körébe tartozó dolgokról van szó tehát” 
(139). Mindebből világos, hogy azon túl, 
hogy két dolgozat címében is visszatér a 
„motívum” (Apokalümmenoi logoi [Káin 
és Ábel – Genezis]: 113–124, Illetlen 
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megjegyzések [Csokonai Vitéz Mihály: 
Konstantinápoly]: 136), többről van itt 
szó. Az eddig rejtve maradt, „álcázott” 
jelentés(ek)nek keresése, felfedése: ez 
maga a könyv a célja, és tegyük hozzá, 
most már olvasói véleményt is mondva: 
érdeme.

A Groteszktől a Dolgokig. Ennek az is-
mertetésnek a jellegéből, funkciójából 
adódóan nincs szükség arra, hogy a 
kötet tanulmányait egyenként elemez-
ve mutassa be (ez a recenzensnek sem 
kellemetlen, mert a különböző irodalom-
történeti korszakokat érintő, fi lológiai-
eszmetörténeti szempontból rendkívül 
gazdag tanulmányok rövid bemutatása 
szinte megoldhatatlanul nehéz feladat 
lenne). Így a rövid felsorolás mellett, 
csak néhány refl exióra vállalkozhatom. 
A tanulmánykötet öt nagy fejezetből épül 
fel, ezek mindegyike 3-3 írást tartalmaz. 
Groteszk: A bonyhai grotta (Berzsenyi 
Dániel: A’ Melancholia), (A) Morf (Vörös-
marty Mihály: A’ Rom), Marcipánszárny 
és arabeszk (Borbély Szilárd: Ami helyet). 
Ajtó, ablak: Horátz az ablakban, a kas-
kában Anakreón (Csokonai Vitéz Mihály: 
A’ Boldogság, Berzsenyi Dániel: Horátz), 
A koltói ablak (Petőfi  Sándor: Szeptem-
ber végén), Az alaprajz (Franz Kafka: Az 
átváltozás). Szemérem: Apokalümmenoi 
logoi (Káin és Ábel – Genezis), Hangéri-
en bjuti (Móricz Zsigmond: Sárarany), 
Illetlen megjegyzések (Csokonai Vitéz 

Mihály: Konstantinápoly). Szavak: „… ő 
lesz Dictátor közöttünk?” (A Nekrológ-
ügy Kazinczy hatalmi stratégiájában), 
Ortológus és neológus (avagy a Kriti-
ka-vita), Vigyázat: Harry Potter! (J. K. 
Rowling: Harry Potter és... ), Dolgok: 
Paleontológia szabadon, A Darwin-nap-
ló, Tanácsok egy ifjú olvasónak. Mint a 
címekből is látható, a szerző érdeklődése 
nagyon széles spektrumot fog át: a klasz-
szicizmus kora mellett fontos területe a 
XX. századi irodalom, de a romantika 
kora sem idegen Onder számára. A 
tárgybeli különbségek ellenére mind-
egyik írás jellemzője az a kreatív, ugyan-
akkor eruditus megközelítés, amelyről 
már fent is említést tettem.

A könyv „rendszertani besorolása”. 
Ahogy Onder Csaba írja: „a könyvek 
rendszertani besorolása bonyodalmas 
feladat”. De nem tévedhetek nagyot, ha 
azt mondom, hogy minden „ifjú (és nem 
olyan ifjú) olvasó” számára, aki a jövőben 
komolyabban akar foglalkozni irodalom-
mal/irodalomtudománnyal, az Illetlen 
megjegyzések legalábbis a „sürgősen 
elolvasandó könyv”-ek kategóriájába 
tartozik.

Onder Csaba: Illetlen megjegyzések. Tanul-
mányok és esszék. Ráció Kiadó. Bp.. Szépirodalmi 
Figyelő Alapítvány. 2009.

Pethő József

A közjáték után folytatódik a darab
Hogyan van jelen manapság a vers az életünkben?

Hagyjuk most az iskolát, ahol a diák 
kényszerűen találkozik a líra legértéke-
sebb részével, s csak arra fi gyeljünk, ami 
a spontán érdeklődéssel függ össze! Kér-
désünkre bizonyára találnánk statiszti-
kailag megalapozott részletválaszokat, 

de talán szerencsésebb, ha kerüljük a 
csalóka számadatokat, s inkább a ten-
denciákat tudatosítjuk.

A legszembetűnőbb, hogy soha nem 
volt annyi verset publikáló ember Ma-
gyarországon, mint mostanában. Lassan 
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minden, magára valamit adó tájegység, 
öntudatos település lapot vagy folyó-
iratot ad ki, s ezek tele vannak versnek 
látszó szövegekkel. Az önálló köteteknek 
pedig se szeri, se száma, hiszen nem kell 
hozzá egyéb, mint pár százezer forint, s 
az önjelölt költő elindulhat a Parnasszus 
felé. Magyarán: versfronton jelentős túl-
kínálat tapasztalható.

Ugyanakkor egy ezzel ellentétes folya-
matnak lehetünk tanúi: soha nem olvas-
tak olyan kevesen verset minálunk, mint 
napjainkban. A csekély példányszámban 
megjelenő kötetek jelentős hányada 
nem a kereskedelmi csatornákon jut el 
a célszemélyekhez (akik nem feltétlenül 
olvasók), hanem ajándék gyanánt, s a 
folyóiratokkal kapcsolatos helyzet sem 
sokban különbözik ettől. Persze nem 
azért kevés az olvasó, mert kicsiny a 
példányszám, hanem azért csekély a 
példányszám, mert kevés az érdeklődő.

Az egymással szembemenő két ten-
dencia okainak feltérképezése jelentős 
irodalomszociológiai feladat lenne, egy 
recenzió keretei között azonban legfel-
jebb egy-egy sejtés megpendítésére nyílik 
lehetőség. Az idegenkedés a ritmikus 
rendbe szedett szövegektől nyilván össze-
függ azzal, hogy nagy többségükről kide-
rül, érdektelen klapanciák. Öszszefügg 
továbbá azzal is, hogy a valódi költészet 
világa belterjes lett: egymásnak írnak a 
költők. És nemcsak verset, kritikát is. A 
megdicsőülésnek különös útjai vannak. 
S néha, vagy többször, esetleg többnyire 
a rangos sajtóorgánumok versközlemé-
nyei is csalódást okoznak. Marad így ne-
künk az egy kezünkön megszámlálható 
költő az élők közül, akikre még érdemes 
fi gyelnünk.

A tanulság: a versolvasás mostaná-
ban hasonlatossá vált a dunai arany-
mosók tevékenységéhez. (Igen, vannak 
néhányan ilyen emberek a Duna-tájon, 
itt-ott!) Több tonnányi homok és sóder 
megmozgatása révén néhány gramm 
nemesfémhez tudnak jutni.

E példabeszédet egy, az ünnepi 
könyvhétre megjelent, tipográfiailag 
szépen gondozott könyv szólította életre 
bennem: Oláh András, Mátészalkán élő 
költő Közjáték vagyunk (alcíme: 50 év 
– 50 vers) címmel megjelent verskötete. 
A tény kedvéért le kellett írnom máté-
szalkai illetőségét, de máris lelkiisme-
ret-furdalást érzek miatta, mert tudom 
(éreztem a magam bőrén elégszer), hogy 
aki „vidéken” él, ráadásul errefelé, az 
ab ovo gyanús. Pedig az említett kötet 
fi gyelemre méltó, s nem annak ellenére, 
mert…, hanem azért, mert ami benne 
olvasható (és hallható!), abban e mai 
kor jellemzői ellentmondásai csengenek 
vissza, egy érzékeny ember lelkében 
tükröződve, s olyan formavilág közve-
títésével, amelyben a klasszikus költői 
nyelv hagyománya ötvöződik a modern 
versbeszéd eszköztárával.

S ha már a nyomdai munkálatokat 
dicsértem, néhány érvet hadd hozzak 
fel mellette! Minden szerző tudja, hogy 
a paperback forma amolyan jobb híján-
megoldás, kissé snassz, de nem telt 
többre, mondja a kiadó. Oláh András 
könyve szép, kemény kötésben látott 
napvilágot. A hátsó borító „elbírja” a 
CD-t, amelyről meghallgathatók Pathó 
István színművész és a Hangrafogó 
Együttes előadásában a versek (nem 
50, hanem csak 40, de ezek között, ha 
jól számolom, 16 olyan akad, amelyik a 
nyomtatott oldalakon nem található, így 
aztán az alcím csak félig-meddig igaz, de 
egy költőtől ne várjuk el, hogy matemati-
kából eminens legyen). Kedves a kötetet 
tervező, sok ötletet felvonultató Filep 
Anitától, hogy a címlapon a költő kis 
betűkkel szedett nevében az L-t naggyal 
írva emeli ki.

A Közjáték vagyunk a kerek évfordu-
lóra tekintő válogatás a korábbi nyolc 
kötetből, új vers mindössze egy akad 
benne, de az is a CD-re szorult. Szám-
vetés tehát az élet egy olyan pontján, 
amit akár drámainak is megélhet az 
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ember, de Oláh Andrásnak eszében 
sincs efféle szerepben tetszelegni. Re-
zignált arccal pillant szakálla mögül a 
világra, tekintetéből a kitárulkozás és 
az összegzés örömét vélem kiolvasni, és 
esetleg a kényszerű önkorlátozás miatti 
sajnálkozást.

A „megmenekült” versek négy cik-
lusba rendeződnek, s ez a megoldás jól 
segíti az elmélyültebb tájékozódást Oláh 
költői világában, a lírai én irányultságá-
nak követésében, ugyanakkor megfoszt 
a pályaívre vonatkozó, a történeti szem-
pontú megközelítés lehetőségétől. (Ha 
a versek alatt ott állana a keletkezés 
évszáma, segítséget nyújthatna az ilyen 
irányú vizsgálódáshoz.)

Egy összegző kötetben az a legizgal-
masabb (ha szabad ezt a jelzőt versgyűj-
teményre alkalmazni), hogy benne jól 
áttekinthetően feltárulkozik a költő és 
a világ viszonya, s felkínálja az olvasó 
számára a lehetőséget, hogy a saját (nem 
költői formában kialakított) álláspontjá-
val szembesítse, vitatva vagy egyetértve. 
Számomra nincs Oláh kibontakozó világ-
képében olyan lényeges részlet, amellyel 
ne tudnék egyetérteni, sőt úgy találom, 
hogy a dolgok állása talán a pesszimiz-
mus mélyebb tónusait is elfogadhatóvá 
tenné, de ezt bizonyára az életkorbeli 
különbség mondatja velem, ennyivel 
régebb óta forgok a hiúság vásárában. 
Azt mindenképp nyugtáznom kell, hogy 
a kötet színei mind a négy ciklusban a 
sötétebb árnyalatok felé tolódnak, s a 
versek a lírai én nyugtalanságának, ag-
gódásának, a távlatok homályba veszé-
sének, az örömteli pillanatok hiányának 
tanúságtételei.

Az első ciklus (Üzenet a toronyba) a 
közéleti verseké, azoké, amelyek hangu-
latjelentések egy olyan világról, ahová 
átzuhantunk a múltból, de változatlanul 
koreszmék zavaros füstjét szívjuk, s a 
botok fehér koppanása jelzi a kötelező 
haladási irányt.

Populista megközelítésben biztos 
csípőből lőnének a költőre az alábbi 
versszak alapján, de populisták nem 
olvasnak verseket, csak a kezükbe adott 
idézetekkel argumentálnak. E versszak 
lélekbe markoló pesszimizmusa azonban 
nem a kibicé, hanem olyasvalakié, aki 
szenved azért, hogy ezeket a sorokat le 
kell írnia: magyarnak látszunk egy masz-
kabálban / tarkónkra festve a célkereszt 
/ cédává züllünk egy rongy hazában 
/– ugyan mondjátok: ki érti ezt…  

A műfaj természete, mármint a recen-
zióé, nem teszi lehetővé, hogy hosszasan 
időzzek e ciklus verseinél, pedig a költői 
képek sziporkái vagy a versötletek kibon-
tásának bravúrjai (Seherezádé, Munkács 
eleste) megérnének egy-egy misét. Mint 
ahogy az is, hogy a kötött formákban 
otthonosabb költő gondolatai e témakör-
ben miként kívánkoznak a szabadvers 
világa felé. 

A második ciklus a szerelmi témáé. 
Tiszta szerencse, hogy a költők még hisz-
nek benne, lehet ebben az érzelmi tar-
tományban is újat, mást vagy másként 
mondani, mint az elődök. Ami föltűnő: 
a fejezet múlt idejű címe: Megőriztem. 
Összecseng ezzel, hogy az első, a hogy 
magadba zárj című vers kivételével a 
továbbiak a csalódottság, a kiábrándult-
ság, a beteljesületlenség húrjain szólal-
nak meg, pedig ezek mögött már nem a 
társadalmi, hanem a szubjektíven egyéni 
tapasztalatok állanak.

Azokat a tényeket azonban, amelyek 
a költői magatartást kiváltják, az olvasó 
nem ismerheti, mint ahogy a múzsa 
(múzsák?) is anonim marad számára 
(ilyen hendikeppel indul a mai költő a 
klasszikusokkal szemben!), ezért ne-
hezebbé válik a befogadói azonosulás. 
Ebből következően felértékelődnek a 
ciklus olyan versei, amelyekben valami 
sajátos áttűnés folytán felkínálódik az 
identifi káció lehetősége. Ilyen a bűnhő-
dés, amely a helyzetdal manapság ritka 
műfajában adja a jelenvalóság élményét, 



SZEMLE616

vagy a búcsú Nausikaatól, amelynek 
szereplírája az antik mű jól körülhatárol-
ható, időtlenül jelen levő érzelmi világát 
tudja a mába transzponálni.

Azt gondolom, nem tévedek, ha Oláh 
kötetének jól tapintható forrásvidékéhez 
odaszámítom Ingmar Bergmant, a fi lm-
rendezőt is, akinek művészi horizontján 
mindvégig ott van az Istennel, illetve a 
hiányával való hadakozás. Bevallom, 
számomra ez a tematikus vonulat, a 
harmadik ciklus (Türelmi zóna) kínálja 
a legtöbb szellemi izgalmat.

Ebben az egységben olvasható a kötet 
talán legjobb verse, a nyolcadik napon, 
amelyben –szinte meglepő módon – a 
szelíd hangú, meditatív hajlamú költő 
nyers hangnembe vált.

Méltatlan lenne itt elnagyoltan felvá-
zolni azt a fi lozófi át, amelyet a Türelmi 
zóna darabjai hordoznak, itt csak jelezni 
tudom, hogy megérnének egy külön vizs-
gálatot, együtt a kötetbe nem került, de 
tematikusan illeszkedő többi verssel.

Az utolsó ciklus (az utolsó szerep) 
portrékat és önportrékat (létállapot-ver-
seket) tartalmaz. Az elesettek, a számki-
vetettek, a lenézettek arcképe rajzolódik 
ki együttérző megértéssel a költő sorai 
mögül, s úgy tűnik, a szerző önmagát 
is odasorolja azok közé, akiknek csap-
nivaló szerepben, a hazugság gyűrött 
ruhájában, lapító hittel kell keresnie… 
de mit is? És mennyi eséllyel?

Őszinteség, józan számvetés, mérték-
tartó indulatok, tiszteletre méltó önis-
meret, formai sokrétűség, gazdag költői 
invenció jellemzik a Közjáték vagyunk 
verseit. Olyan kötettel gazdagította az 
olvasókat Oláh András, amelyre érdemes 
odafigyelni. Ha vannak még, akikben 
akad hajlandóság a fi gyelemre!

Oláh András: Közjáték vagyunk. 50 év – 50 vers. 
Hungarovox. 2000, 64 p.

Hamar Péter

Aczél Géza Déry-díjas
A Déry Tibor Alapítvány Kuratóriuma 
„kiemelkedő irodalmi munkásságáért”  
Aczél Gézát, az Alföld  főszerkesztőjét 
Déry Tibor-díjjal tüntette ki. A díjat ok-
tóber 16-án Lator László és Závada Pál 

kurátorok adták át az Artisjus székházá-
ban. Tizenkét kötete jelent meg, versek, 
tanulmányok, monográfi ák. A 62 éves 
költő, irodalomtörténész megyénk, Ajak 
szülötte.
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120. JÁNOS István: A tirpák hőseposz = A Vörös Postakocsi, 
1. sz. p. 3-10.;     
műelemzés; Vietórisz István; Tirpákok

121. MESTER Béla: Hová lett Szmoljár Gyurka? : egy tabáni 
vecserkázás következményei = A Vörös Postakocsi, 
1. sz. p. 14-16.;     
műelemzés; irodalmi alakok; Vietórisz István; tirpákok

122. HUCZIK Norbert, Szegedi Péter: Nyíregyháza lab-
darúgása a második világháború előtt = A Vörös 
Postakocsi, 1. sz. p. 42-52.;    
labdarúgás; Nyíregyháza; Horthy-korszak; 1887-1919

123. TAKÁCS Tibor: Evangélikus-katolikus felekezeti 
konfl iktusok Nyíregyházán a második világháború 
előtt = A Vörös Postakocsi, 1. sz. p. 58-66.;  
evangélikus egyház; katolikus egyház; Nyíregyháza; 
Horthy-korszak

124 GARAI Péter: Nyíregyháza legújabb templomai = A 
Vörös Postakocsi 1. sz. p. 73-78.;   
templomok; Nyíregyháza; 1990-2000

125. SIPOS László: Iskolai alapítványok Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében = Pedagógiai Műhely, 1. sz. p. 58-62. 
alapítvány; iskola; Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

126. HEGEDÜS Sándorné, TUDLIK Csilla: Pályaválasztás 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében = Pedagógiai 
Műhely, 1. sz. p. 63-66.;    
pályaválasztás; Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
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127. BALOGH József: A pedagógia szolgálatában : Beszélgetés 
Venter György főiskolai tanárral három és fél évtizedes 
munkájáról = Pedagógiai Műhely, 1. sz. p. 73-82.; 
kitüntetés; pedagógusok; pályakép; Venter György 
(1951.05.06- )

128. KÓSA Ferenc: Szent pillanatok = Pedagógiai Műhely, 
1. sz. p. 91-95.;     
memoár

129. JÁNOSI Zoltán: Szabó Dénes köszöntése : Ünnepi 
beszéd a Magyar Kultúra Napján, 2009. január 18-án, 
Szatmárcsekén = Pedagógiai Műhely, 1. sz. p. 97-98.; 
kitüntetés; Szatmárcseke; Magyar Kultúra Napja; 
Szabó Dénes

130. ANTALL István: Teljes elfogultság : Nyíregyházi mes-
terek Budán = Pedagógiai Műhely, 1. sz. p. 101-102.; 
képzőművészeti kiállítás; festőművész; szobrászmű-
vész; grafi kusművész; Nyíregyháza

131. MÁRIÁS József: II. Rákóczi Ferenc és Ecsed = Peda-
gógiai Műhely, 1. sz. p. 104-106.;   
könyvismertetés; Szállási Árpád; II. Rákóczi Ferenc 
és Ecsed

132. IMRE Rubenné; Köszönésformák Móricz Zsigmond : 
Sári bíró című vígjátékában = Módszertani Közlemé-
nyek, 2. sz. p. 68-74.;    
műelemzés; Móricz Zsigmond; Sári bíró

133. KENYERES Mária: Önzetlenül a magyar kultúra szol-
gálatában : interjú Bakos Kis Károllyal = Partium, 
tavasz p. 29-30.;     
portré; Bakos Kis Károly

134. MADÁR János: Ünnepi beszéd = Partium, tavasz p. 
69-71.; Elhangzott a Budapesti Váci Mihály Kollégi-
umban, 2009. ápr. 24-én.;    
költészet; ünnepség; Váci Mihály (1924-1970)

135. SKORKA Renáta: Mátyás király és szabolcs-szatmár-
beregi támogatói = Századok, 2. sz. p. 506-514.; 
konferencia; Nyírbátor ecsedi Bátori-család

136. Versünnep egy öreg házban = Versmondó, tavasz p. 37.; 
hagyományápolás; Váci Mihály 

137. MINDSZENTY Zsuzsánna: Álomi beszédem : Ünnepi 
hangverseny a 75 éves Kocsár Miklós tiszteletére = 
Zeneszó, 2. sz. p. 9-10.;    
hangverseny; Pro Musica Leánykar; Cantemus 
Vegyeskar; Kocsár Miklós (1933-)

138. H. M., APÁTI György: Csengeri csoda. + Vendégvárás 
Csengerben = A Mi Otthonunk, 3. sz. p. 94-95.; köz-
épületek; településtörténet

139. BACSKAI Sándor: Nagyításkor megsimogatok egy 
arcot : Beszélgetés Normantas Paulius fotóművésszel 
= Fotóművészet, 3. sz. p. 3-9.;    
portré; Normantas Paulius

140. K. Tóth László: Bátorságpróba : Kiss Ferenc a ha-
gyomány és az újítás kettősségéről és Kárpátaljához 
való kötődéséről = FolkMAGazin, 3. sz. p. 13-15.; 
Kárpátalja; Péterfalva; Kiss Ferenc

141. HAIMAN Péterné: A Nyírségvíz Zrt. a dobogó legfelső 
fokán = Minőség és Megbízhatóság, 3. sz. p. 141-146.; 
kitüntetés; vízgazdálkodás; rt. Nyírségvíz Rt.

142. PIKÓ Károly: A minőségszemlélet alkalmazása a Jósa 
András Oktató Kórházban = Minőség és Megbízha-
tóság, 3. sz. p. 124-128.;    
minőségfejlesztés; kórház; Jósa András Megyei Kórház

143. AGÁRDY Sándor: Félezer éves tölgymatuzsálem 
= Természetbúvár, 3. sz. p. 35.;   
növényritkaság; természetvédelem; Ricsikai-erdő

144. KŐSZEGFALVI György: Fiatal barátaink - hét alföldi 
kisváros = Területi Statisztika, 3. sz. p. 305-306.; 
városavatás; Nyírlugos; Dombrád; Demecser

145. SZIGETI Rózsa: „Mert közülünk való” : Portré Szabó 
Dénes tanárról, Kossuth-díjas karnagyról = Új Kated-
ra, 3. sz. p. 26-27.;    
kitüntetés; pályakép; Szabó Dénes

146. SZABÓ Dénes ünnepi beszéde 2009. január 18-án 
Szatmárcsekén, a Magyar Kultúra Napja alkalmából 
= Zeneszó, 3. sz. p. 15-16.;    
kitüntetés; Szatmárcseke; Magyar Kultúra Napja

147. CSEKE Péter: Sorskérdések hálójában : Ady, Móricz és 
Szabó Dezső hatása az Erdélyi Fiatalokra = Kortárs, 4. 
sz. p. 85-92.;     
irodalmi élet; életrajz; 1930-as évek; Móricz Zsig-
mond (1879-1942

148. NAGY László: A stratégiai mozgástér, a vezetés infor-
mációs rendszere = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 
4. sz. p. 55-57.

149. KRAHLING János: Adalékok a hugenotta imaháztípus 
magyarországi elterjedéséhez – a charenton-típus = 
Műemlékvédelem, 4. sz. p. 194-195.;   
evangélikus templom; építészet; Nyíregyháza

150. DEÁK Ágnes: Soknemzetiségű nemzetállam és sok-
nemzetiségű birodalom erőterében = Századvég, 4 
(50). sz. (2008.00.00.) ., p. 51-77.;   
ruszinok; történelem; Ung vármegye; Ugocsa várme-
gye; Kárpátalja

151. FELD István: Álomkastély Nyírbátorban = Várak 
Kastélyok Templomok, 4. sz. p. 4-7.;   
kastély; Nyírbátor; Báthory-várkastély

152. SZARKÁNÉ Kövi Mária: Segítő kezek Szabolcsban = 
Családi Lap, 5. sz. p. 28.;    
vöröskereszt; Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Vörös-
kereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete

153. HIDAS, Peter I.: A rejtett városiasodás Magyarországon 
a XIX. század közepén = Statisztikai Szemle, 5. sz. p. 
493-506. Országos összehasonlító adatokkal.;  
vallás; foglalkoztatás; népességstatisztika; migráció; 
Bereg vármegye; XIX. század

154. TÖMPE Péter: Emlékezz a halálra! = Színház, 5. sz. p. 
25-27.;     
színikritika; Borbély Szilárd; Halotti pompa. - Rend.
Vidnyánszky Attila;
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155. KOLOZSI László: Elő az ítéletekkel = Színház, 5. sz. 
p. 28-29.;     
színikritika; Rose, Reginald; Tizenkét dühös ember; 
Móricz Zsigmond Színház

156. KÚTSZEGI Csaba: Virtuális boldogságbazár : tunde@
csongor.hu = Színház, 5. sz. p. 48-50.;   
színikritika; táncművészet; Vörösmarty Mihály; 
Csongor és Tünde; Móricz Zsigmond Színház

157. (celia): Országos kompetenciamérés 2008 = Új Kated-
ra, 5. sz. p. 2-5. Országos összehasonlító adatokkal.; 
teljesítménymérés; diákok; Észak-Alföldi régió

158. KOLTAI Tamás; Targowica és a grund : Pál utcai férfi ak 
és nők = Színház, 6. sz. p. 41-43.;   
színikritika; Molnár Ferenc; A Pál utcai fi úk - rend. 
Tasnádi Csaba; Móricz Zsigmond Színház

159. KELEMEN Orsolya: Minden út Brechthez vezet? = 
Ellenfény, 7. sz. p. 21-22.;    
színikritika; Horváth, Ödön von; Kasimir és Karoline. 
Rend.:Forgács Péter; Móricz Zsigmond Színház

160. SÁNDOR L. István: Az igazi kérdés : Interjú Forgács 
Péter rendezővel = Ellenfény, 7. sz. p. 23-29.;  
színikritika; Horváth, Ödön von; Kasimir és Karoline. 
Rend.:Forgács Péter; Móricz Zsigmond Színház

161. SÁNDOR L. István: Erről szól a színház is = Ellenfény, 
7. sz. p. 34-38.; portré; Trill Zsolt (1972)

162. SORS Vera: Színpadi pompa = Ellenfény, 7. sz. p. 
41-43.;     
színikritika; Borbély Szilárd; Halotti pompa. - Rend.
Vidnyánszky Attila

163. Máriapócsról - Hajdúdorogra = Hírhozó, 7. sz. p. 18.; 
kegykép; zarándoklat; Máriapócs

164. SZEPESI Dóra: Régi mesemondók örököse : Interjú 
Elek Tibor irodalomtörténésszel = Könyvhét, 11-12. 
sz. p. 272.;     
kitüntetés; portré; Elek Tibor

165. VARGA Stella: Elfogadó tantestület - együttműködő 
diákok = Köznevelés, 14-15. sz. p. 35-37.;   
általános iskola; pályázat; korszerűsítés; Nyírmihálydi

166. MEDVECZKY Attila: Csak tisztán és őszintén! = Ma-
gyar Fórum, 16. sz. p. 12., 15.;   
pályakép; Baracsi István (1948)

167. BALOGH Géza: Kert hosszú alkonyatban = Szabad 
Föld, 16. sz. p. 33.;    
hadifogság; Kölcse

168. PALÁGYI Edit: Csak a krimit nem bírják = Szabad 
Föld, 16. sz. p. 12-13.;    
börtön; Tiszalök; Tiszalöki Országos Bv. Intézet

169. NOVÁK Gábor: Iskolabarátság = Köznevelés, 17. sz. p. 14.;  
középiskola; testvériskola; Vásárosnamény; Lónyay 
Menyhért Vendéglátó-ipari Szakiskola és Szakközép-
iskola

170. LÁSZLÓ Ferenc: Élete, regénye = Magyar Narancs, 17. 
sz. mell. p. XII-XIII.;    

könyvismertetés; Szilágyi Zsófi a; A továbbélő Mó-
ricz.- Kalligram, 2008.

171. VÁRI György: „Valami muszájság van benne” : Borbély 
Szilárd író = Magyar Narancs, 17. sz. p. mell.  I-IV.; 
portré; Borbély Szilárd (1964)

172. KOVÁCS Ágnes: A főpásztor díszpolgár lett = Új 
Ember, 17. sz. p. 4.;    
díszpolgár; püspök; Bosák Nándor

173. Több mint hatmilliárdos árvízvédelmi fejlesztés a 
Beregben = Tallózó, 18. sz. p. 15.;   
árvízvédelem; Tisza-folyó; Vásárhelyi Terv; Felső-Ti-
sza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

174. SZABÓ Yvette: Haza fi alnak : Patrióta önkormány-
zatok toplistája = Heti Világgazdaság, 19. sz. p. 
53-54. Országos összehasonlító adatokkal.;  
önkormányzat; közbeszerzési eljárás; Nyíregyháza

175. REMÉNYI Mihály: Túróczy Zoltán Nyíregyházán = 
Evangélikus Élet, 20. sz. p. 14.;   
Turóczy Zoltán

176. Akác, a Nyírség aranya = Magyar Mezőgazdaság, 21. sz. 
mell. p.  III.;     
akáctermesztés; faipar; konferencia; Nyírerdő Rt.-Zrt.

177. BALOGH Géza: Reménybank vagy szegénybank? = 
Szabad Föld, 21. sz. p. 12-13.;    
cigányság; szegénység; vállalkozás; Tiszavasvári

178. FORGÓ András: Rómából Hungáriába. A De Camillis 
János József munkácsi püspök halálának 300. évfor-
dulóján rendezett konferencia tanulmányai = Debre-
ceni Szemle, 2. sz. p. 272-277.;   
könyvismertetés; Véghseő Tamás; Rómából Hungá-
riába

179. MÉSZÁROS István: Kölcsey Ferenc, a Himnusz költője 
= Nemzetőr Vasárnapi Újság, 25. sz. p. 10-11.;  
hagyományápolás; Szatmárcseke; Kölcsey Ferenc

180. KUN István: Újmódi summásélet = Élet és Irodalom, 
27. sz. p. 10.;     
szociográfi a; Apagy

2009. július1–szeptember 30.

181. GERGELY Judith: Gyógyszerész szakértők a tiszaeszlári 
perben = Debreceni Szemle, 1. sz. p. 112-114.; vérvád; 
gyógyszerész; Tiszaeszlár

182. MIZSER Lajos: Szó- és szólásmagyarázatok: Muzsaly 
= Magyar Nyelv, 1. sz. p. 68-69.;   
nyelvtörténet; Nagymuzsaly

183. FÖLDES Györgyi: A festményvászon szálai : Szöveg-
szerűség és képszerűség Czóbel Minka Pókhálók 
című novellájában = Alföld, 6. sz. p. 46-54.;  
műelemzés; Czóbel Minka; Pókhálók 

184. SZILÁGYI Márton: Sonnenfels és Bessenyei : két bécsi 
folyóirat a 18. század második felében = Irodalomtör-
ténet, 2. sz. p. 147-172.;    
sajtótörténet; 18. század; Bessenyei György
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