
KUTATÁS KÖZBEN

A mezőberényi németek sajátos identit~studata a második világ
háború utáni években

A kétnyclvüség Imtatását több tudomány is célul tűzte ki. Néprajzosok, nyelvészek munkál
kodnak a jelenség tudományos igényü eiemzésén. Jómagam nyelvészként foglalkozom a két
nyelvüség kutat;ís;íval, de nem hagyhatom tlgyelmen kívül a történeti hátteret sem.

A kétnydvüség kialakulásának, illetve a nyelvváltás folyamatának feltárásakor fontos szere
pet tölt be az identitás kérdése is. Az identitás vagy azonosságtudat alakulásának vizsgálata
lényegében arra keresi a választ, hOb'Y az egyén melyik nemzetiségi-etnikai csoporthoz tartozó
nak érzi, vallja magát.

Csepeli Györb'Y a kilencvenes években megjelent könyvében az identitástudat fogalmának
elemzésekor három fő szempontra hívja fel a tlgyelmet. Az önbevallás e1sődlegességét hangsú
lyozva nem kevésbé elhanyagolható tényező az sem (Csepeli szerint) l, hogy az eb'Yént környe
zete milyen etnikai-nemzetiségi csoporthoz tartozónak tekinti, illetve a választott csoport elis
meri, csoportjába í~)gadja-e az adon személyt.

A magyarors:dgi népsz;ímlálások 1880-at követően gyakorlatilag tízévenként mérik fel, hogy
az állampolgárok önbevallásuk alapján milyen anyanyelvünek, 1941-téíl pedig (l970-et kivé
ve) milyen nemzetiségünek tekintik magukat. Az anyanyelv fogalmát az 1880 és 1941 közöni
idószakban lényegében változatlan formában határozták meg: "az a nyelv, amelyet az illetó
saj;ít nyel vének vall, a legjobban és legszívesebben beszél." Míg a nemzetiségre vonatkozóan
az 1')41. évi urasítás a következéílcet hangsúlyozza: "minden befolyástól mentes és anyanyelvé
re való tekintet nélkül megjelölendó az a nemzetiség, amelyhez tartozónak a megszámLílt
egyén érzi és vallja magát."2

A mai Magyarorsúg területén élő németség (német kisebbség) identirásának változását,
asszimiLiciós rólyamatainak alakulását már számos tanulmányában elemezte Tilkovszky Loránt. 5

A húszas években, a szerzó kutatásai alapján, az akkori félmilliós magyarországi németség
szellemi vezetői körül b'Yakorlatilag két irányzat kristályosodott ki. Gratz Gusztáv, aki a ki
sebbségi kérdésben közel állr a magyar kormányzathoz, nem érzékelte a hazai németségre
icselkecW asszimilációs veszélyt, jóllehet az "erőszakos" magyarosítástól óva intette magyar
politikus társait, a különbözéí magyar társadalmi szervezeteket.

Bleyer Jakab egyetemi canár ugyanakkor egy, az egész országra kitetjedó népmüvelési egye
sület létrehozását szorgalmazta, amelynek egyebek mellett fontos feladata a német nyelv, a
német kultúra és identitás fenntartása, az asszimiláció megállítása. 1924-ben végül a magyar
kormány engedélyezte a Magyatországi Német NépművelésiEgyesület megalakítását. Az egye
sület azonban megpróbálta a két irányzatot összegyúrni, mivel elnöke Grarz Gusztáv lett, az
alelnöki fdadatot pedig Bleyer látta el.

I Csepeli Cy. (1 ')n) Nemzet által homályosan. Budapest, Századvég.

2 Klinger A. & Kepets J. (eds) (1 ')')()) A magyar népszámlálások előkészítése és jJublíkácíóí, 1869-1990. Budapest,

KSH
) Tilkovszky L. (1 ~7K) Ez (lilit /1 ViJl/,s/JliJ!d. Budapest, KosslIlh. - - (I997) Német nemzetiség - magyar hazafiság.
Pécs, J1'1'[ TK Kiadó. - - (1990) Német identitás Magyarországon A XX. században. Barátság, No. 4.
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Az egyesület vezetésének ellentétei gyakorlatilag a hazai németség megosztomágát tükröz
ték. A húszas-harmincas években a magyarországi német vagy német származású értelmiség
ellentétes álláspontot képviselt az asszimiláció, a német nemzeti identitás kérdésében. A teljes
és gyors magyarosocLís, illetve a végletekig fokozott magyarellenes indulatok, a német öntudat
niísítése, a visszan~'metesítés jelentették a két végpontot. A német hagyomány megiírzésével
egybekiitött kettiís identiüs vállalása pedig valahol "középúton" helyezkedett el. A nemzeti
szocializlTlus hatalomra kerlilése és németországi megeriísödése után a hazai németség válasz
út elé knlil t: Lehet-e valaki úgy német, hOb'Y elutasítja a hitleri rendszert)

Magyar ~íllampolg~írkénra magyar törvényeket tiszteletben tartva megiírizheti-e a némel

nyelvet. a német szoldsokat)
J\ kérdésekre az egyik választ az 1938-ban megalakulr Volksbund adta meg. A már említett

Cratz-Bleyer által vezetett egyesülctbiíl Llgyanis Bleyer Jakab halála után kizárták a Basch
Ferenc köré csoportosuló, radikalizálódó fIatal értelmiségieket, akik létrehozták szervezetüket
:l N épil1émet Bajtársak elnevezéssel. 1938-ban a német diplomácia is az utóbbi VolksdeUlsche
Kameradschaft mellett terte le a voksát. A most már hivatalosan is egyesületté alakuló Vólksbund
hat:ískiirét E 1940 augusztusában megkötött ún. bécsi népcsoport egyezmény (8490. M. E.

számú rendelet) kibiívítette. J\ l<Llltúra ápolásán kívül egyebek mellett lchetiíséget biztosított
elZ egyezmény "gazdasági önsegélyezéssel" szövetkezetek alapítására is4 A lurmincas évek vé
gén a középmat képviselií egykori NépműveliídésiEgyesület mcgszűnt.A mab'Yarosodás útj:í
ra léj,ií nérnerek pedig l 942-43-tól megalakított~íka "Hűséggel a haz~íhoz" mozgalmat, ami
lényegében elfogadta a magy:trsághoz történií asszimiLíciót.

Kutat:ísaim sor:ín egyebek mellett arra kerestem v:ílaszt, hogya meziíberényi német közös
ségben a két vil:ígháború közötti években és a m:ísodik viLígháború alatt, hogyan alakult az
l'gyének, csal:ídok idelJtit<Ísa, és a v:ílaszt:íst milyen tényeziík befoly:ísolták)

IVJezőberény története

tVIc/.iíhnényriíl az e1sií okleveles említés a 13. században történt. A török háborúk után csak
nem teljesen lakatlanná vált települést 1723-ban Harruckern János népesítette be újra. Az
újl':ltciepítés sodn a kiizség belterü!ete nagyj:íból azon a peremvonalon alakult ki, amelyen

egykor az "elsií Berény" szerveziídött. A telepítésszerveziík ügyeltek arra, h06'Y ahol kLilönbözií
nYl·lvlí. vallású lakosok teleplilnek meg eb'Yazon kiizségen belül, a lakókörzetek egymistól
elkLiliinlilve alalwljanak ki. így tönénr ez Meziíberény esetében is: az evangélikus valLísú szlo
v:ík Iakuss~íg a község északi részét sáli ta meg, a késiíbb érkezií - szintén evangélikus vallású,
dc kLiliin egyházba szerveziídií - németek a község középsií, a református vallású magyars,íg '1

déli részekcn ven tanyit. Ekkor tehát létrejött a háromnemzetiségií település.

fr/w/ai o!ctflttÍs IVJezőberényben

f\ két történeti intézményben, az evangélikus e6'Yházban és az evangélikus iskolában tartalmi
lag és nyelvi területen egymástól eltérií folyamatok j~ltszódtakle. Az 1868 lwín lassú ütemben
kiépített ~íllami iskulahálózat és az egységesített oktatási-nevelési követelményrendszer az evan
gélikus elemi iskulákban radikális nyelvi és tartalmi v:íltozásokat eredményezett. Az evangéli
kus iskolákban korLítozott mértékben fenntartották a kétnyelvií oktatást, igaz, legtöhhsziir
csak hittanódkon, az evangélikus egyház viszont egészen 1945-ig megtartotta nyelvi dualit:í
"ít. Az egyházi szertartásokat -- p:írhuzamos t()rmában - két nyelven tartowík.

4 l\Jlik/) l. (l LJ44) /V('Jnzrlis(~<i jog éJ fJcrnzefú(rJ po/iti/Cll. Kolozsv;lr, Mincrv:l.
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Ih I ({(J({. l,vi XXXVIII. népokradsi törvény, n 187'.J. évi XVIII. tc., az i '.J 07 évi XXVII.
!lCm :dlami elemi iskolákról szóló tiirvénycikkek, amelyek a nemzetiségi iskolák nyelvhaszn;í
ladt szalülyozdk és korLítozdk, nagy lehet{)séget adtak az egyházaknak mint iskolakntltar
uíknak al. ;íl!ami tanrdügyelet megszervezéséig a tantCIügyelet egyedüli gyakorLísára. Így a
nyelvhasználat terén alakuló áltaLínos helyzet valamint az egyes törvényhatóságokban alakuló
konkrét viszonyok nagyban attól függtek, hOb'Y az egyh;ízmegyék (németség esetében a kato
likus és evangélikus püspökség) milyen módon r()gla!tak ;í1Líst. Nagy Péter Tibor NcrnzctiJ'é/(
Ó' o/:lilttÍS címlí cikkében is utal arra, hogy az iskolafenntartás kötelezettje nem az állam, ha

nem a község volt, az a község, amelyben nem lehetett rigyelmen kívül hagyni a Iakoss;íg
tiibbségének anyanyelvér.

Elclni i.I/::oIríI"

l.egkoLíbban a szlov;ík anyanyclvü, evangélikus vallású lakosság iskoLíja nyílt meg 1735 kii
rül. A néll1Clajkúak iskobja, a kés{)bbi I. kerületi evangélikus iskola 1745-ben indult. A római
b[()likus, f{)kém magyar anyanyelvü lakosság önálló, újonnan épített iskolájában 1838-ban
kczd{ídiin el a tanítás. Az elemi iskolai hálózat kiépítése folytán Mez{)berény csak! '.J 14-ben
bpon állami elemi iskoLír. A valLísi, nemzetiségi e1különültséget az állami iskola megjelenése
valamelyest csökkentette, de megszüntemi nem wdta. A felekezeti iskolákban anyanyelvi okrads
i()lyt ll1egalakuLísuktól a két világháború közti id{)kig. Mivel a magyar nyelv tökéletes bírása
lét.\I.ükséglctl'é v;ílt, a fdekezCli iskoLík r()kozarosan áttértek a magyar taníGísi nyelvre, A hit
tan oktat;Ísa egyébként egészen a fdszabadulásig kiúrólag anyanyelven történt.

Po {V:tÍri úko ILl

ivlel,{íberény kultúrájának emelése érdekében szükségesnek látdk egy polgári iskola megnyi
t;ísk A raníds I ({'.JS. szeptember '.J-én indult meg. A saját erób6l létrehozott iskola fenntart;Í
sa ncm kis gondot jelentett. Létkérdés volt az államosítás, mert a legalapvet6bb tárgyi felsze
relés is csak nagyon hiányosan ;íllt rendelkezésre. (Az államosítás 1'.J04-ben következert be.)

/l,z elmúlt években m;ír közkinccsé v~ílt néh;íny szociológiai elemzés a hazai kisebbségek
idenri r:lscíról. Garam i Erika és Szántó János a mab'Yarorsz;ígi szlovákok körében végenek vizs
g;ílatokat, !\z idenrit;ísrudat összetev6i közül ds6sorban az egyháznak, a hitéletnek tulajdoní
tanak r(lIlws szerepet. A szerz{ík meg;íllapítása szerint na vallásosság és a felekezeti hovatarto
I.~ís kÖl.iim swros kapcsolator kis7.lírve azt tapasztaltuk, hOb'Y a felekezeti hovatartozás játssza
az er{)sehb szerepet a nemzetiségi idenritás alakulásában (legalábbis az evangélikus szlovákok
kiirében), /I, swciológiai vizsgálatok szeri nr a honi szlovákok többsége kettós köt{ídésü vagy a
magyars;íghoz ranozónak érzi mag~ít.n)

Hasonló jelenséget, s{ít inkább a magyarüsod~ís visszar(lrdíthatarlan folyamatát tapasztalta a
kilencvenes évek elején Moln;ír tva is a mezóberényi német és szlovák gyökerü családokkal
f()!YUlOtr mélyinterjúiban. Molnár l~va l ';J '.J 1 nyarán végzen kérdöíves felmérést mez{)berényi

német és szlovák többgenerációs családoknál. A vizsgálatban részt vevók önbevallása azt tlik
rii/.i, hogy nemzetiségi szempontból a mezóberényi csaLídok ma már szinte nem mutatnak

tradicion~i1isszlovák, német vonást.
J\ családok fclévszázaddal ezelótti identitásának vizsgálata számos megoldandó kérdést ve

terr ld. A mélyinrcrjú segítségével sikerül-c a kérdéskört feltárni) Hogyan történjen a minra
v;ílaszt;ís! Az eisl.envederr traumák mian ószintén megnyílnak-e az emberek? A népszámlálási

'j (;"I"ll1i E, ex. Sdntó J, (l ')92) M"gy,rro rsz;ígi szlovákok identitása. Regirí, No. 2.
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sz~ímsorok a huszadik század els6 felében a mez6berényi nemzetiségi lakosság magyarosodási
folyamatát támasztják alá. (,

1. TÁBLA
Mezőberényevangéli/zus vallású illetve német és szlovák (tót) anyanyelvű népességének

lélekszáma, 1910-1941

1910 1920 1930 1941

Népesség 13274 13477 14410 14578
Anépességből evangélikus vallású 8777 8768 9144 9071
Anépességből német anyanyelvű 2977 2935 2197 1691

Anépességből szlovák anyanyelvű 4919 3919 3809 3162

A berényi evangélikusok csaknem egésze szlovák vagy német gyökerLí, illetve a német és szlo
vák ajkú, gyökerLí berényi polgár.ok a század els6 felében és napjainkban is lutheránus valLísú
ak. (Feltehetéí, hogy a német ajkúak között néhány zsidó vallásút és egy-két római katolikust
is találunk hasonlóképpen a szlovákok számát is gyarapíthatta néhány katolikus.)

A németeknél 1920-tól folyamatos a csökkenés, míg a szlovákoknál az els6 és a második
viLígháború körüli idéíszakban tapasztalható nagyobb visszaesés. A sokszot idézett és a ma
b'Yarországi némerek számára oly tragikus 1941. évi népszámlálás Mezéíberényben 844 német
nemzetiségLí, ] 6') l német anyanyelvLí és 2G60 németül beszéW polgárt talált.

Az összcÍLÍs számsorainak segítségével megkíséreljük a második világháború alatti berényi
német evangélikus gyülekezet tagjainak anyanyelvi, nemzetiségi összetételét felvázolni. (A
Mezéíberény rerülerén és a szomszédos községek külterületén éléí berényi evangélikus német
(német gyökerü) személyek lélekszáma mintegy 3G00,7 akiknek azonban csak fele tartotta
magát német anyanyclvünek, negyede pedig német nemzetiségLínek. Figyelemre méltó, hogy
a gyülekezet tagjainak több mint negyede már nem jelezte német nyelvtudását. A német nyelv
térveszréséhez minden bizonnyal hozzájárul az egyre nagyobb számú vegyes házasság is. Az
I no és 1945 között született és az egyházközségnél megkeresztelt gyermekek majdnem fele
veb'Yc; házass~lgból származik.s A berényi német közösség közel fele olyan magyar nemzetisé
gü, aki német ajkú vab'Y német nyelvtudással rendelkező magyar anyanyelvLí.

2. TÁBLA

JvJezőberény1. kerület (nérnet) elJangéli/zus gyülekezetéhez tartozók nemzetiségi, anya
nyelvi és nyelvismereti megoszlása a másodi/z világháború alatt

Anyanyelv, nemzetiség, nyelvismeret

Német nemzetiség, német anyanyelv
Magyar nemzetiség, magyar anyanyelv
Magyar anyanyelv, magyar nemzetiség, német nyelvtudással
Magyar anyanyelv, magyar nemzetiség, német nyelvtudás nélkül

Lélekszám

900
900
800

1000

%

25,0
25,0
22,2
27,8

(, /V/ilKYrlr Strlliszúkili [(ih,/er"lények, Vol. 42.; Vol. 83. ill. /941. éui népszámlálás. 2. Demográfiai ada[()k községek
s7.erim. Budapest, TiirtÉneti Kötetek, 1976.

7 U.o.

i') Zielbau(:T Gy. (198'») A Békés l11cgyci németség XX. századi rörténetének és asszimiláci6j<ínak néh;íny kérdése.
Bél,"'i L'/I'!, No. I.
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A mélyinterjük egyik célja, hogy ez a vállalt "ma~,'yartudat" tükrözlídik-e a visszaemlékezé
sekben. i\ milllav:ílaszt:ís során szempontként merült fel, hogy a megkérdezettek reprezenrál
j;ik-e a berényi német gyökerű népesség f()glalkozási összetételét, társadalmi státusát és iskolai
végzettségét is. Az értékelést bonyolítja, hogyamegkérdezettek majdnem fde lG-18 éves
volt. vagyis a népszámLiLisi ívek kitöltésében csak csekélyebb számban vettek részt. A rnezlí
berényi német (német b'YökerLí) polgárok társadalmi szerkezetére nincsenek adataink, ezért az
akkori kiizségre vonatkozó adatokat vesszük alapul. A berényiek több mint kétharmadának a
m;isodik viLigháhorú alatt a mez6gazdaság jelentette a megélhetését. A település akkori Llrba
nizálólLis;Íl jel/.i, hogya fóglalkoztatottak negyedét már nem az 6stermelés tartotta el. Adat
közl6im szerilll a berényi németek foglalkozási összetétele nem tért el jelentlísen a község
polg;idtól áltaLiban, többségük földművesvolt. A parasztságon belül azonban a német csalá
dok jelclll{ís része a közép- és módosabb paraszti réteghez (l O-50 kat. hold) tartozott.

:) TAB LA
Mezőberény !,eresőúle!" iígazati megoszlásil, 1941

Az ágazatban dolgozó

Ágazat

Mezőgazdaság

Ipar, építőipar, bányászat
Közlekedés, kereskedelem, szolgáltatás
Közszolgálat
Egyéb és nyugdíjas
Összesen

fő %

4600 68,2
929 13,8
659 9,8
275 4,0
280 4,2

6743 100,0

h'rd." Az /'N/. "/Ii 1I"/,Jz,fIil/AItíJ. Budapest, KSH, 1%7.

IiTAIH.A
Az IJnrí!!r5 mezőg:ilzdasági kereső!" megoszlásil birto!milgyság szerint Mezó'berényben, 1941

Birtoknagyság

(kataszteri hold)

Gazdálkodó birtokos és bérlő

fő %

0-1
1-3
3-5
5-10
10-20
20-50
50+

Egyéb, ismeretlen
Összesen

173
376
293
417
390
292

48
14

2003

8,6
18,8
14,6
20,8
19,5
14,6
2,4
0,7

100,0

h",.,ís: ,L / ~4/. ("UI 11t/'JzAIn/,íIA Budapest, KSH, 1947.

1\ megkérdezetrek tÖbbsége szerint - jóllehet a németek rendszeret6bbek és pontosabbak vol
cak a bi7.ségben él6 m,b nemzetiségeknél - iskolázottságuk többnyire hasonló volt. A társa
dalmi tagozódás mellett figyelembe vettem a németek településen belüli elhelyezkedését, ami

szincén ha[ással volt a nyelvhasználatra és bizonyos f()bg az idel1tirás alakuLísira is.
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MezCíherény is jellegzetes alföldi tanY'15 település, kis mezóváros volr. 25 ezer kar. holdat
meghaladó területén a harmincas-negyvenes években mintq,ry 14,5 ezren éltek, akiknek ne
gyede (3500-3(íOO Fií) volt tanyai lakos. A szomszédos községekben (Békés, Köröstarcsa.
C;yoma. Körösladány) is kb. 120-150 berényi gyökerú család élt, akiknek többsége nem
vesztette CI kapcsolatát a kodbbi közösséggel. (PI. az egyházi adót a berényi gyülekezet számá
Ll fizették.) A berényi németek többsége, 450-500 család a IJClterület középső részén az ún.
Németrészen élt. Az clsó világháború után osztott új telkeken az akkori község keleti részén
kialakított új lltdkban kb. I OO-l20 német (német gyökerú) család épített új otthont. Itt
azonban m(lr többnyire magyarokkal és szlovákokkal vq,ryesen. A belterülethez szorosan kö

t{íd{í kLiI területi részeken (f-latház, ()kert) is mi ntq,ry 40-50 német családnak vol t az otthona.

1\ tanyákon tiibbnyire vegyesen, a magyarok és szlovákok szomszédság,íban éltele
A mimában a megkérdezettek kiválasztásánál igyekeztem tehát mind a foglalkozási, mind

az iskoLízottsági mind pedig a kodbbi (két világháború közötti) lakóhelyet flgyelembe venni.
i\ negyvenes évek elején a berényiek többsége (í elemit végzett, a fjatalabb korosztályokban
,rwnban emelkeden a polgári iskoLít látogatonak száma.

5. Ti\BLi\
II 6 éves és idősebb népesség ú/co!rú végzettrége Mezőberényben, 1941

Iskolai végzettség

Nem ír, nem olvas
Egyéb írni, olvasni tudó
Általános (elemi) iskola 4-5. osztály
Általános (elemi) iskola 6-7. osztály
Általános, polgári iskola 8. osztály
Középiskola 2-3. osztály
Középiskola 4. osztály
Egyetem, főiskola

Összesen

Lélekszám

822
1450
3189
6748

783
48

148
53

13241

%

6,2
10,9
24,1
51,0
5,9
0,4
1,1
0,4

100,0

ForLÍs: Jlz l ')4/. il'; 1/I'f'JZtÍl/I!iÍlds. Budap"", KSH, 1947.

Adatközlóim 1l) 12 és l lJ,)(í kiizört születtek, közülük nem kevesen clső generációs polgáris
dk, a szlilcik ugyanis áltaLíban csak az 5-G clemiig ju[(}ttak el. Ivtís vq,ryes lakosságú közsé
gekhez hasonlóan az iskola és a templom Jv[ezóberényben is egyre nagyobb hatásfokkal lett a
magyarosít,ís eszközévé. A válaszokból kiderül, hogya németség bcletör6dött ebbe a helyzet

he. Még hasznosnak IS tartotta, hogy az iskoLíban növekvó leheti'íség van a ma!:''Yar nyelv jó
elsaj:ítíddra. lmerjúalanyaim visszaemlékezéseik során egybehangzóan jelentették ki, hogy
az evangélil<Lls iskoLíban végzettek tanulm;ínyaikar kér nyelven foly tarták.

• I-ll. oszcílyban az írást, olvas~íst, a tízparancsolatot, a hirtam és az egyh~íztönénetet végig
németül lanult~ík;

• ICls(íhb oszt~í1yokban már többen tanulrak magyarul is írni-olvasni;

• a VI. osztályban a tanító megengetire a kétnyc!vLíséget - nyijatkozrák az eb'Yházi iskoLít
Lírogawtt adatkiizl{ík.

Az egyházi énekek oktat<ísa kizárólag német nyelven folyr. Mivel a ranulók nagyon kedvel
ték az egyh,ízi énekeket, ezért ez a német nyelv megtartásának fomos eszközévé v~ílr. Még a

hatvanas-hetvenes évekbcn is, amikor m;ír a családon belül eb'YáltaLín nem használrák a né
met nyelvet, IClcsendült egy-egy némct egyh,ízi ének.
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Az ~íllam i iskoLit látogatók viszont automatikusan elmagyarosodtak, ók ncm ismcrték aj~

q:!.yházi énekeket, sem az egyh~ízi élethez kapcsolódó némct kifcjczésckct. A 30-as évcktól
idé'f.i az egyik adatkiizW Bárdi tiszteletes szavait: "Ez az állami iskola átka, a fiatalok nem
tudnak németliI. " A válaszadók többsége németül ké,<;zült a konfirmációra. Néh~ínyanvissza

emlékeznek kérnyelvü fclkészítésrc és vizsgára is,

1\ harmincas évek közepén a fiatalok többsége, (()vábbá a tisztviseWk és a háziasszonyok a

I'eggeli magyar nyelvCi istentiszteletet látoganálc Az idósebb családtagok (nagyszüléík) jártak
német nyelvlirc, esetleg magukkal vittel néhány 10 év körüli gyeteket is, A harmincas évekig

Igényel tek a családok jobbára német nyelvü egyházi szertartást, de a prédikáció és a búcsúzta

r(', itt is magyarul tiirtént. Ha a tanuló az q,,'Yházi iskoLíbó! átkerült az államiba, attól kezdve

magyar nyelvCi istentiszteleteken vett tészt.
!\ Volksbund megjelené'se után a negyvencs évek elején (az egyesülenel szimpatizálók) több

nyilT né'met nyelvli szertartást kértck, dc a prédikáció va!:,'Y a házasságkötési fogadalom ilyen

kOI' magyarul történt. Az Ö- és Újszövctségi idéz.etek, énekek németül hangzottak cl.
J\ csaLid i iisszejiívcrclckrc, gyermckkorra való visszaemlékczéseikben fdidézték a kiivetke

zéíker:

,,- Nagymamálll német táj nyelven taní[()tt imádkozni,
- I::desap,im sz;Índékosan mcgkövctelte a némct beszédct, mondván, hogy az eUí világhá

borúban megtapasztalta a nyelv hasznosságát. Azt vallotta, hogy magyarul megtanu
lunk az iskoláhan.

- l:dcsany,íl1l az elséí világh~íború elóui évckben a korabeli fiatalokkal a Rizula kocsmába

j~írt dncolni hagyom~ínyosnémcr fúvószcnérc, in német dalokat is énekeltck. "
J\hjd mindcn családi kiinyvtárban megtaLílható a némct nyclvú Biblia, énckcs könyv, ima

k(it)yv. Eu.cl szcmben a gazdasági fdjc!:,')'zésckct elvétvc vczctték némct nyclven és magyar
újságokat, rCllyóiratokat olvastak.

J\ hatvanas-hctvcnes évckbcn Némctországban éléí rokonaikkal hazalátogadskor két nyel

ven I'ellyt a tálstlg~ís, csak a ma!:''Yarul ncm tudó második gcneráció tagjaival bcszéltek néme
tü!. I':z a kcttóség a temctkczési és a lakodalmi swldsokban is megnyilvánult. Pl. a családi
sírfc.:li ["a to k a h ú""as évektéíi már röbbnyirc magyar nyelvück voltale A lakodalmi étkczésbcn a

harmincas évekbcn m:u' a magyar jcllcg crósiidött (csigaleves, birka- va!:''Ymarhapörkiilt).
Azonban a scrtés rddolgoz~\sán;í1ragaszkodtak a hagyom;ínyos savanyümán:íshoz (Sauerpric).

1')4'5 után már családi körbcn scm használ ták a német nyelvet, úgy tcttck, mintha clfelcj

tctték voilU. G:rdcmcs felidézni a mczéíberényi német származású értelmiség két reprezentán

",ínak megnyilatkoz~íscít is.
Bonyhai-Eilcr Mikíly Mezéíbcrény monogtáfdjának elószavában a kövctkczéíket írja: "Ha

pedig egynémelyik olvasónak ieltünik, ho!:,')' az egyes lapok alján még a régi, míg a címlapon
mcg 'u. új ncvem szercpel, akkor tulajdonítsa czr id{íközben bckövetkezctt névnla!:''Yarosítá

som lUk. !vIagyal' ncvct azért vettcm fel, mcn ezáltal küls6ségbcn is kifejezésre akartam juttat

ni magyar hazai'las érzéscimct. I;:rdckc a magyar ncmzernck is, ho!:,'Y ezentúl csonka hazánk

ban nJinden magyarulmcgjc!cnéí könyv írója magyar nevet viscljen, példaad:ísképpen az amú!:'7

is magyarul érzéí, de idcgen hangz.ású nevet viselő állampolgároknak.
Ihzafias érzéslinknck i1ycténképpcn való kifejezésére juttatás;\val is nagyra hivatott nemze

tü n k ügyét visszli k eléíbbrc. "~l

') l\onyl",i-Eilcr M. (1').B) 1\1czliiJcriny. Meziíberény, Balra Nyomda.
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Szeider Imre jómódll paraszti család leszármazottja a Hüségmozgalom szervezöjeként a Il.
világh:íború aLmi években magyar-német szakos egyetemi hallgatóként vetette papírra az alábbi

sorokat.
Szomszédai testvérkélH fogadt:tk,
Vellik da]olmagyar éneket,

ararta az aranykalásZ(,
Együrt szegrék meg a fehér kenyeret.
Verejtékével szhszor megöntözte,
Mag,íhoz láncolta kedves Iakár,
'jt'stvéreivel kéz a kézben védte
Szerette, im:ídta a magyar haz:íl,
tI/Imr lürom évszázad rávlaLíbríl,
Jelenj meg lelkemben iísapám,
Gyere el (ljn erre a földre,
Beszélgessünk el a viLíg soLÍn,
Elmondom Neked halott iísapám
Azt abrPk itt egyes emberek,
j::nekeljlink a magyar ugaron,
Magyar ég aLm némer éneker,
'hga,ljuk Ic, hogy resrvérkélH f()gadrak,
Hogy itr mindenki híven szeretett,
Azért, hogy neklink kenyeret adrak
j)objunk vissza köver kenyér helyett.

A vers jól tükrözi azt a kettósséget, amelyben a mabTuországi németség ör/ödött.
lnrerj úalanyai m egy részénél bizonytalans:íg volt tapasztalható arra a kérdésre adott válasza

ikban: "Mi volt az oka a családban a névmagyarosításnak)"
Azonnali reakció volt több esetben az új munkahelyre kcrülés, mint haszonténycz{í megje

lölése, majd kicsit késóhb menék vállalni a "félelem akitelepítéstól" kényszenényczó mcgje
liilésér

,,1\ német családnevekról mindenki igyekezctt mcgszabadulni, Nchogy megismét!{ídjön a
ki;vl,tkez{í generációkban is e miatt a meghurcoltads,"

"Nem a németség miatt magyarosítottunk, hanem amikor a zsidókat kezdték összeszedni,"
;\ névválroztadsi mozgalom 1':)45 márciusa és jt't1iusa között volt a legintenzívebb, a kércl

ml'!< zöme ebben a periódusban érkezett a Belügyminisztériumha, amikor egyfclól a szovjet
belügyi szervek tízezrével deportáltak német nevlíekct - svábokat, n1ab'Yarokat, zsidókat - llll,
jóvátételi munkára a Szovjetunióba, m:ísfeléíl ebben a félesztendéíbcn vált magyar belpolitikai
problémáú a svábkérdés,

()\JZf(TZéJ- - ó

1\ mélyinterjúk is alkímasztják aZ 1':)41. évi népszámlálási összeíds eredménycit az identitás
ra vonatkozóan, A szigctszertícn elhe1yezkedó berényi némctközösség többsége már a máso
dik viLígháború alatti években is csaknem teljesen azonosult a !lub'YarsággaI, érzéseiben, gon
dolkOlLíSlllrídjában lllagyalTá válL

Két "csaLídtípus" körvonalai rajzolódnak ki. Mindkettó vállalja származ,ísár, német gyiike
I'eit, a mindennapi életben aZ ósöktó[ örökölt tradícióka c

Az egyik csoport esctében azonban már a német nyelvhez scm kötódtek igazán a negyvenes
évek elején, a családi nyelvhasználatban is csaknem teljes mab'YarosocLís volt jcllemzó. Egy

egy névnapi köszöiltó, karácsonyi vers, a nab'Y- vab'Y dédszülókkel váltott néhány szó jeleiltet
ték a "német nyelvet".
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!\ személyek m:ísik rés'lénél a német nyelv használata még élfí, eleven volt, az
CísiiktCíl átvett hagyományok még intenzívebben éltek mint az előz/í csoponn:íl. Minden bi
zonnyal (lür cl. az intnjllkból alig dnLiI ki) kett{ís magyar-német kötódésúek voltale Hazá
jukn:lk Magyarmszágot tekintették, a magyars:íg történelmét sajátjuknak éreLték, lélekben
:lwnban valamelyesr a németséghe:L is kötódtek.

Vég li! kiízvetve kirajzolódik a beszélgetések eredményeként egy harmadik családtípus is. Az
adatkilzlók szennt akadtak olyan bel'ényi családok, közelebbi-távolabbi rokonok, szomszé

dok, aki ket "megzavan" a nagynémet propaganda. Németségllk vállalásának eróteljesebb
h:mgot adtak, bár rnagyarellenes megnyilvánulásuk alig fordult eló.

h:ltehetó, hogy imerjllalanyaim köziltt azért nem találtam ilyen családokat, mert részben az
elsfu1Vedcct megprób:íltat;ísok miatt ezekról a kérdésekról ilyen módon nem nyilatkoztak
meg. másrészt pedig felrehetóen ez a jellemz6) cz.ek a családok menekültek cl, vab'.Y kerül
tek kiteiepítésre, és ma Németországban élnek.

Kádár judit

IskoLí:z:ottsági egyenlőtlenségek Székelyföldön

.LJlllllm:ín yorn, ami n t azt a cím is sugallja, Székelyföld iskolázcJttsági egyen16rlenségeiréíl szól.
Kérdéses és sokar vitatott probléma, hogy miként lehetséges Székelyf(jldcr mint kulturális

elHit:íst meghatár07.ni, mint területi egységet, vagy mint régiót i Jelen tanulmányban nem
eélorn e 1()galom ddinícióp hírli! kialakult vitákat bemutatni és egymással szembeállítani az
clrérCí nézfípontokat.

Az :íltalam használt kifejezés három megye, Hargita, Kovászna és Maros megyék adminisZ(
[·,aÍv rartom:ínyár jelenti. Tltlulmányomban a székelyföldi iskolázottsági egyenléítelenségek
nemi és területi megoszLísát VIzsgálom az 1992-es népszámlálás alapján, összebasonlítva az
O[S'ógos számadawkkal.

Fe!só/ó/"ú v<~zette/"

!\ felSéítéJl(lI végzettségíi népességet illetóen megállapítható, hogy területi szempontból a Szé
kelyfdd képet mutat, abban az értelemben, hogy mindhárom székelyf(jldi megyében
a fds{íf()kú végzettek aránya jóval az országos átlag alatt marad. A legalacsonyabb a felsófókú
végz.ettek adnya Hargita megyében. A nemek közötti iskolázottságbcli eltérés is szemléletes,
országos viszonylatban 2'Vr,-kal kevesebb a fels6fokú végzettséggel rendelkezéí n6k aránya a
fcrfiakhoz képest. Ebbfíl a szempontból Székclyföld n6i lakossága valamivel jobb képet mlltat
mint az. mszágos adnyszám, mert körülbelül 1,5'Yc,-kal kevesebb a felsőfokú képzettséggel
rendelkC7Jí néík ar:ínya a fcrfiakhcn képest. A fds6fokú végzettséggel rendelkez6k terület típLI
sok szerinti megoszlása köz.wdottan egyenWtlen, a városokban lényegesen. nagyobb számban

v:lIlnak fds{íf(Jkú végzetrségLíek, úb7 a Székelyfüldi városok esetében, mint az országban. A
három megye közül Hargita meb'.Yében a legmagasabb ablvakban éló felsőfokú végzettek
adnya, mcly arány az országos átlag felett van. Ugyanakkor megállapítható, hOb'.Y úgy a bl
Y:Ikban, mint a városokban több a fels6fokú végzettséggel rendelkez6 férE, mint a n6.

Mindezek alapján megállapítható, hogy a felsőfokú végzettséggel rendelkez6 népesség nagy
tiibbsl:ge városban él. Székelyföldön az országos átlagnállényegesen kevesebb a fds{ífükú vég
zettek száma. Ha tekintetbe vesszük a három megye nemzetiségi megoszlását is (lásd 1. ábra),
akkor c1mondhatjuk, hogy a felsófókú végzettségűek alacsony száma és a nemzetiség között
iisszefLiggés lehet, amit azonban a rendelkezésre álló népszámlálási adatokkal nem lehet egyé r

telmlíen bizonyítani.
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