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Takács Tibor
Evangélikus—katolikus felekezeti konfliktusok
Nyíregyházán a második világháború elôtt
Geduly Henrik evangélikus lelkész millenniumi városmonográfiájában olvashatjuk
a nyíregyházi egyházakról: „A felekezeti viszonyok itt a lehetô legbékésebbek. Mindenki megbecsüli a másik hitét.” És ha voltak is „izgatások”, „az régen elsimult a lakosság nagy többségének józan gondolkozásán és békeszeretô hajlamain.” Az
olvasóban persze felmerülhet a gyanú, hogy a békeszeretô nagy többségen nem saját
híveit érti-e az evangélikus lelkész. Mindenesetre pár mondattal késôbb Geduly
nyilvánvalóvá teszi, hogy kiket tart a felekezeti izgatás felelôsének: „Itt a néppárt
megélni sohasem fog. Sem más békebontó felekezeti törekvés.”1 Az állami anyakönyvezés bevezetésével szembeni katolikus ellenállás kapcsán pedig megjegyezte:
„Magában Szabolcsvármegyében több helyütt áldástalan békebontás keletkezett s
felütötte fejét e vajúdások torzszülötte, a néppárt.”2 Geduly szavai arról árulkodnak,
hogy egyrészt a felekezetek, különösen az evangélikusok és a katolikusok közötti
együttélés távolról sem volt olyan békés és zavartalan.
A város múltjával, konkrétan a 20. század elsô felének városvezetésével foglalkozva magam is több olyan esetre bukkantam, amelyek a 20. században is meglévô
felekezeti ellentéteket bizonyítják. Nézzünk meg néhányat ezek közül. A 19. század
végén Hajdúdorogról indult ki a kezdeményezés egy önálló magyar görög katolikus
püspökség felállítására. Geduly Henrik evangélikus (!) lelkész már 1896-ban felvetette, hogy e „mozgalomnak természetszerûbben kiszemelt központjává nem lehetett volna-e Nyíregyházát tenni”.3 A kérdés az 1910-es évek elején vetett nagyobb
hullámokat, amikor a püspökség felállítása kézzel fogható közelségbe került. A nyíregyházi képviselôtestület 1912. február 20-i közgyûlésén hazafias örömmel üdvözölte a magyar püspökség felállítását, és megbízta a polgármestert, hogy kezdjen
tárgyalásokat az illetékesek körökkel a székhely idehelyezése tárgyában.4
A polgármester jelentését, valamint a szakosztályok ezzel kapcsolatos véleményét,
illetve a tanács javaslatát a március 14-i képviseleti ülés tárgyalta. A vita nem a székhely idehelyezése körül forgott, ezt mindenki üdvösnek és támogatandónak tartotta,
hanem azzal kapcsolatban, hogy a város milyen anyagi áldozatot vállaljon ennek érdekében. Éles kirohanások és heves szócsaták után a közgyûlés név szerinti szavazással, 106 igen szavazattal 23 nem ellenében elfogadta a szakosztályi és tanácsi
javaslatot. Eszerint, ha a kormány az új görög katolikus püspökséget a papneveldével és a tanítóképzô intézettel együtt nyíregyházi székhellyel állítja fel, akkor a város
a költségekhez 250.000 korona készpénzzel és egy körülbelül 500 négyszögöles, mintegy 30.000 korona értékû telekkel járul hozzá. Minthogy a püspökség idehelyezését a testület túlnyomó többsége közérdeknek tartotta, elutasította azokat az
indítványokat, melyek szerint a városnak hasonló módon kellene a többi felekezetet is támogatnia. A katolikus képviselôk természetesen egységesen megszavazták a
felajánlást, de a zsidó városatyák közül is csak egy szavazott nemmel. (Egyébként
ebben az évben soha ennyi katolikus — és izraelita — képviselô nem jelent meg a testületi üléseken, mint ekkor.) A protestáns városatyák többsége is a javaslat mellett
foglalt állást, nem véletlen azonban, hogy a határozatot elvetô képviselôk közül 18
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evangélikus és 4 református volt. Jellemzô módon a tirpák gazdaképviselôk egységesen elutasították a katolikusoknak tett felajánlást.5
A pápai bulla — mint az ismeretes — végül is a hajdúdorogi görög katolikus püspökség felállítását rendelte el, míg az elsô püspök, Miklósy István, 1913 júliusában
Debrecenbe költözött. A püspökség elleni 1914. februári bombamerényletet követôen azonban Miklósy mégiscsak Nyíregyházára tette át székhelyét.6 A világháború
majd az azt követô nehéz idôszak miatt azonban a város csak több évtized múlva
tudta beváltani ígéretét: Szohor Pál polgármester az 1941. január 28-i szakosztályi
ülésen jelentette be, hogy a város a Sóstói úton, az erdô mellett 500 négyszögöles
telket, valamint a püspöki palota, a székesegyház és egyéb intézmények felépítéséhez 250.000 P-t ad a görög katolikus egyháznak.7 (A püspöki palota el is készült, ám
a második világháború után egészen más funkciót kapott…)
A görög katolikus püspökség érdekében tett felajánlás után pár évvel a kultuszminisztérium egy állami tanítóképzô intézet felépítéséhez kért a várostól ingyen telket. Az 1916. február 18-i közgyûlésen egy református városatya, Kovách Elek úgy
foglalt állást, hogy ez a telekfelajánlás összefügg a püspökségnek adományozott
250.000 K-val, aminek egyik feltétele éppen egy tanítóképzô felépítése volt, ezért a
most felajánlott telek értékét le kell vonni abból az összegbôl. Kovách ezért az ügy
elhalasztását indítványozta. Ezt a hozzászóló evangélikus városatyák támogatták,
míg a római katolikus (és izraelita) képviselôk annak a véleményüknek adtak kifejezést, hogy a két kérdés nem függ össze. A halasztó indítványt a közgyûlés két szótöbbséggel leszavazta, mire a szintén evangélikus Balla Jenô polgármester, mondván,
hogy ebben a nagy fontosságú kérdésben további megfontolás szükséges, levette a
tárgyat a napirendrôl!8 Az ügy folytatása már nem kavart nagyobb vihart, egy hónap
múlva a képviselôk egyhangúan megszavazták, hogy a város ingyen telket biztosít
a tanítóképzô céljaira.9
Az elsô világháború után az állami („királyi”) katolikus fôgimnázium ügye keltett felekezeti villongásokat. 1921-ben a debreceni tankerületi fôigazgató a megnyitandó gimnázium számára ingyen telket, illetve az épület elkészültéig ideiglenes
elhelyezésének a biztosítását kérte Nyíregyháza városától. A tanács és a szakosztály
többsége a kérés elutasítására tett javaslatot, mondván, felesleges egy újabb, tisztán
lateiner értelmiséget képzô iskola felállítása (az indoklás leszögezi, hogy ha a katolikus vallásalap egy reál-, gazdasági vagy ipariskolát létesítene, a város ahhoz minden anyagi és erkölcsi segítséget megadna), ráadásul a város nehéz anyagi helyzetben
van, így, ha megadnák a kért támogatást, akkor az a város saját, történetesen evangélikus fôgimnáziumának mûködését veszélyeztetné. A március 22-i közgyûlésen a
képviselôtestület 70 szavazattal 18 ellenében elfogadta a tanácsi javaslatot, azaz elutasította a kérést. A szavazás egyértelmûen felekezeti választóvonalak mentén zajlott, mivel a kérelmet szinte kizárólag a katolikus városatyák támogatták, míg a
protestáns (és zsidó) képviselôk szinte kivétel nélkül elvetették azt. Énekes János
kanonok az eredeti kérelmet támogató ellenindítványában utalt is arra, hogy már a
szakosztályokban is „felekezeti féltékenység” miatt szavazták le a katolikus iskola támogatását.10 A várostól remélt anyagi hozzájárulást végül a katolikus iskolaszék vállalta magára, amely a következô évben — a katolikus Dessewffy grófok segítségével
— telket is vásárolt a gimnázium számára. Ezen a telken pár év múlva a katolikus tanulmányi alap finanszírozásában húzták fel a gimnázium épületét.11
A városi képviselôtestület 1935. április 26-i közgyûlésén az egyik polgármesteri
elôterjesztés azt javasolta, hogy a város a ferences rendház és templom céljaira díj59
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mentesen engedje át a használaton kívüli vasúti temetô egy részét. A javaslatot ellenzôk nevében felszólaló Paulik János evangélikus lelkész arra hivatkozott, hogy a
temetôt hivatalosan csak 1913-ban zárták be, így törvény szerint építkezés céljára
nem lehet felhasználni, emellett sérelmezte azt is, hogy a lutheránusok temetkezési
helyéül szolgáló területet kellene átadni a katolikusoknak. Ezért azt javasolta, hogy
a ferencesek keressenek más, alkalmasabb helyet a rendház számára, az ingyen telekátengedését azonban mindenképpen kifogásolta. A római katolikus Tóth Pál törvényszéki tanácselnök értelemszerûen a javaslat mellett szólalt fel, azzal érvelt, hogy
a temetô felszámolása törvényes, hiszen a kérdéses terület a temetô jellegét már jóval
korábban elvesztette, nagy része elvadult, másik részét beszántották stb. A képviselôtestület végül megszavazta a terület átengedését. Nem véletlen, hogy — egy zsidó
képviselô, Friedmann Sélig kivételével — kizárólag az evangélikus városatyák voksoltak nemmel, illetve hogy a javaslatot megszavazó öt lutheránus képviselôbôl négy
városi tisztviselô volt, akiket feltehetôen kötött a hivatali fegyelem, és ezért fogadták el a polgármesteri elôterjesztést.12 Hogy mennyire a felekezetiség állt az összecsapás középpontjában, jól mutatja, hogy pár év múlva, de még a 30 éves védelmi idô
lejárta elôtt, a vasúti temetô egy részét a város eladta a MÁV-nak, ez azonban nagyobb ellenállást már nem váltott ki az evangélikus egyház képviselôibôl. (A ferences rendházat 1938 szeptemberében szentelték fel.)
Az evangélikusok és a katolikusok között lappangó ellentétek pár évvel késôbb,
az 1939-es országgyûlési választások alkalmával ismét nagy erôvel törtek a felszínre.
A nyíregyházi egyéni választókerületben a kormánypárt, a Magyar Élet Pártja Korompay Károly kórházigazgató fôorvost, a helyi Turáni Kör elnökét indította hivatalos jelöltként. Személye azonban harcos és elkötelezett katolikus volta miatt
(többek között a Credo Egyesület világi elnöki tisztét is ellátta) elfogadhatatlan volt
a város lutheránus polgárai, mindenekelôtt a gazdák számára, olyannyira, hogy nem
hivatalos kormánytámogatóként az evangélikus Bertalan Kálmán földbirtokost, egyházközségi felügyelôt jelölték. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy ezzel még azt is kockáztatták, hogy a Horthy-korszakban elôször nem a kormánypárt nyeri el a
nyíregyházi mandátumot. Majdnem így is történt, hiszen az elsô fordulót az ellenzéki nyilas jelölt, Kóródy Tibor fôvárosi ügyvéd nyerte meg. Jellemzô módon a kormánypárt helyi szócsöveként funkcionáló, és Korompay mellett fellépô
Nyírvidék—Szabolcsi Hírlap az elsô forduló elôtt még a felekezeti kérdés negligálásával az evangélikusokat kívánta megnyerni Korompay számára,13 a második forduló
elôtt viszont a katolikus választókat hívta fel az állva maradt kormánypárti jelölt támogatására az elsô fordulót megnyerô, egyébként katolikus nyilas indulóval szemben.14 A mandátumot végül Bertalan Kálmán szerezte meg. (Korompay még több
mint egy év múlva is sértetten nyilatkozta, hogy „aki nem haszonért, hanem a benne
élô átalakító erôért szolgálja a kereszténységet, azt mindjárt felekezetiséggel vádolják.”15)
***

Azonnal szembetûnik, hogy az ellentétek leginkább evangélikusok és katolikusok
között jelentkeztek. Vizsgáljuk meg, hogy mi állhatott a felekezeti konfliktusok hátterében! A 18. század közepén Nyíregyházára érkezô telepesek — szlovákként és lutheránusként — többszörösen is kisebbségi helyzetbe kerültek. Országos, nemzeti
léptékben mérve eleve kisebbségben voltak, ráadásul most egy kálvinista többségû
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magyar vármegyében telepedtek le. Ám, és ezt nagyon fontos kihangsúlyozni, magában Nyíregyházán már korántsem ez volt a helyzet: a város evangélikus szlovák
parasztkommunitásként települt újjá, ami értelemszerûen azzal járt, hogy itt — még
elég sokáig — egyrészt a magyarul beszélôk, másrészt a más vallásúak, katolikusok és
reformátusok számítottak kisebbségnek.16
A város részben a késôbbi betelepülések, részben az eredetileg szlovák nyelvû tirpákság nyelvi magyarosodása révén folyamatosan magyar többségûvé vált. Ez a folyamat a 19. század utolsó évtizedeiben gyorsult fel: 1880-ban Nyíregyháza
lakosságának még majdnem kétötöde, 1900-ban már csak kevesebb, mint 3%-a vallotta magát „tót” anyanyelvûnek, míg a késôbbi népszámlálások alkalmával a magukat szlovák anyanyelvûnek tartók aránya az 1%-ot sem érte el. A néprajzi
irodalomból persze tudható, hogy fôleg az idôsebbek, valamint a szegényebb néprétegek, akik az év nagy részében a bokortanyákon éltek, még a 20. században is jellemzôen kétnyelvûek maradtak.17 A szlovák nyelv különösen az evangélikus
felekezeti életben ôrizte a pozícióit, az elsô kizárólagosan magyar nyelvû istentiszteletet csak 1913-ban tartották.
A nyelvi homogenizáció felé tartó folyamatokkal szemben felekezeti szempontból a város jóval tarkább maradt, aminek egész egyszerûen az volt az oka, hogy a
magát immáron magyar nyelvûnek valló tirpákok lutheránus hitüket nem adták fel.
Habár az evangélikusok aránya a városi társadalomban folyamatosan csökkent, a
második világháborúig a legnagyobb vallási csoportot tették ki. A 20. század elején
Nyíregyháza lakosságának a fele, az 1940-es években körülbelül az egyharmada volt
evangélikus. Visszaszorulásukat az magyarázza, hogy növekedésük egyedüli forrása
egyre inkább (Trianon után pedig szinte kizárólag) a természetes szaporodás volt,
szemben más vallási csoportokkal, amelyek a bevándorlás révén is növelték létszámukat. Nyíregyháza második legnagyobb felekezetét a római katolikusok alkották,
és jelenlétük folyamatosan nôtt. 1890-ben a város lakosságának mintegy ötöde, a 20.
század elején pedig már megközelítôleg az egynegyedet volt római katolikus, majd
arányuk 1941-ben (30%) majdnem elérte, 1949-ben pedig (35%) meg is haladta az
evangélikusokét. Ráadásul Nyíregyházán 11%-nyi (az 1940-es években 13-15%-nyi)
görög katolikus is lakott, ami azt jelenti, hogy a város lényegében már az 1930-as
évekre katolikus többségûvé vált. (A továbbiakban, ha külön nem jelzem, kizárólag
a római katolikusokkal foglalkozom, az egyszerûség kedvéért katolikusnak nevezve
ôket.)
A katolikusok térnyerése még szembetûnôbb, ha a „tulajdonképpeni” várost, azaz
a belterületet nézzük. Nyíregyháza népességének ugyanis több mint az egyharmada
még a 20. században is a külterületeken lakott, nagyobbrészt a bokortanyákban, kisebb részt egyéni tanyákon (Simapusztán, az Örökösföldeken és a Pázsitokon) és
szôlôkben (Ó- és Újkisteleki és a Rozsréti szôlôk).18 Ezeket javarészt a 19. század közepétôl a tanyákra húzódó tirpák gazdák népesítették be, így lakosságuk legkevesebb háromnegyede még az 1930-as években is evangélikus volt, míg katolikusok (a
belterülethez közelebb esô tanyákat, valamint a simapusztai Hosszúhát területét
nem számítva) alig fordultak meg itt. Kivételt csupán a tágabb értelemben vett Királytelek jelentett a Dessewffy-uradalommal (Belegrád, Görögszállás stb.) valamint
Királyteleki szôlôvel: ezek népességének 60%-át a római katolikusok, további 25%át pedig a görög katolikusok tették ki. (Utóbbiak számaránya különösen a Királyteleki szôlôben volt magas.)
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Minthogy Nyíregyháza evangélikus népességének egy jelentôs része a külterületeken lakott, ez azt jelentette, hogy a belterületi népességben a katolikusok aránya
relatíve magasabb volt. A „tulajdonképpeni” város lakosságának 1910-ben az egynegyede, tíz év múlva a 27, 1930-ban pedig a 28%-a volt római katolikus. Vagyis a
belterületen a katolikusok aránya már 1920-ban elérte, 1930-ban pedig már meg is
haladta az evangélikusokét. (A görögökkel együtt ez már 1910-ben is így volt.) A
katolikusok száma különösen a késôbb, csak a 20. század elején betelepülô városrészekben, II. és a IV. kerületben, azaz a Bujtosban és az Érkertekben volt a legnagyobb. (Ezzel szemben az evangélikusok inkább a korábban benépesült I. és III.
kerületben laktak nagyobb számban: utóbbi még 1930-ban is relatív evangélikus
többséget mutatott.)
Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni ugyanakkor, hogy a felekezeti megoszlás
dinamikus változása csupán egyik kifejezôdése volt a Nyíregyháza társadalmában
lezajló mozgásoknak. Hogy mást ne mondjunk, jelentôsen átalakult a lakosság foglalkozási összetétele is, ami leginkább a mezôgazdasági népesség arányának a csökkenését jelentette. Az ôstermelôk aránya már 1900-ban sem érte el az 50%-ot, majd
a második világháborúig egyharmadra csökkent. Ezzel szemben az iparban, majd
egyre inkább a kereskedelemben és közlekedésben foglalkoztatottak, valamint a
tisztviselôk és értelmiségiek száma jelentôsen megnôtt. A különbözô területeken jelentkezô változások persze összefüggenek. A helyzet persze korántsem olyan egyszerû, hogy a gazdák az evangélikus városalapítók leszármazói közül kerültek ki,
míg a késôbb betelepülô kereskedôk, tisztviselôk stb. javarészt zsidók, katolikusok
és reformátusok voltak. Mirôl is van szó?
Az eredeti parasztközösség mezôvárosi társadalommá alakulása ugyanis már a 19.
század elején megindult. Kialakult egy olyan városi hivatalnoki és értelmiségi réteg,
amely azonban a felekezeti azonosságból fakadóan viszonylag közel állt a törzsökös
tirpáksághoz. (Sôt, sokszor nemcsak átvitt értelemben, hanem konkrétan is egy nyelvet beszéltek.) Ebbe a felekezeti szempontból viszonylag zárt közösségbe a 19. század közepétôl, különösen az 1870—1880-as évektôl kezdve, egyre több „idegen”,
katolikus és református hivatalnokok és értelmiségiek, iparosok, zsidó kereskedôk,
ügyvédek, orvosok települtek be. Krúdy Gyula a város társadalmában lezajlott gyors
változásokat ekképpen írta le: „Nyíregyházára csôstôl szakadt az áldás; Nagykállóból átköltözött a vármegye is, vele egy rajnyi elszegényedett úr, aki a megyénél hivatalnokoskodik. Felépítik a hatalmas törvényszéki palotát, a dohánybeváltót, a nagy
börtönt, az új gimnáziumot: mindegyikkel egy csomó soha nem látott úriember
kerül Nyíregyházára, hogy a Kiskoronában azt sem tudja az ember — ki sörözik a
szomszédjában. Hát amikor az úgynevezett ’Közös’ laktanya elkészül, ahová Galíciából küldenek egy huszárezredet, akkor tûnik csak fel, hogy mennyi idegen ember
lepte el a régi Nyíregyházát, ahol mindenkinek még az öregapját is ismerték.”19 Az
elsô világháborút követôen újabb nagy betelepedési hullámmal ugyancsak sok „idegen” került a városba, az elcsatolt területekrôl menekülôk, elsôsorban a repatriált
tisztviselôk, akik szintén eltérô mentalitást és kultúrát hordoztak, mint az itt lakók.
A jövevények rövidesen részt kértek a különbözô társadalmi és hivatalos szervezetek, intézmények, általában a város vezetésébôl is, minek következtében nemcsak
a gazdákkal, hanem a hagyományos vezetô szerepét megôrizni kívánó „hagyományos” — helyi vagy felvidéki születésû, döntôen evangélikus, általában szlovákul is
tudó — intelligenciával is szembekerültek. A társadalmi változások tehát megteremtették a társadalmi konfliktusok kialakulásának folyamatát, amelyek — a fentiek
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alapján nem meglepô módon — gyakran felekezeti torzsalkodás formájában jelentkeztek. Figyelmünket fordítsuk most a tulajdonképpeni városvezetésre, azaz a városházára.
A virilizmus bevezetése a gyakorlatban kezdettôl fogva az újonnan érkezettek,
katolikus, zsidó és református értelmiségiek, tisztviselôk illetve kereskedôk képviselôtestületbe való bekerülését segítette elô.20 A „régi” evangélikus polgárság nem
tudta felvenni a gazdasági versenyt a feltörekvô új elemekkel, ám a közéleti szereplés terrénumát kisajátítva, még a 20. század elején is biztosította hangsúlyos részvételét a városvezetésben. A helyi választásokon ugyanis még a 20. század elején is az
evangélikus „ôslakosok” szerepeltek a legjobban. Hiába kompenzálta azonban a lutheránus polgárság korlátozottabb gazdasági lehetôségeit nagyobb közéleti aktivitással, lassan ezt a területet is meg kellett osztania az „idegenekkel”: az 1911-es
választásokon a katolikusok, 1917-ben pedig a reformátusok és izraeliták is teret
nyertek. (Meg kell jegyezni, hogy a katolikusok képviselôtestületi tagok közötti
aránya ezzel együtt is elmaradt a lakosságon belüli arányuktól, és ez lényegében a
második világháborúig így is maradt.) Különösen az 1911-es városatya-választásokat kísérték hangos közéleti csatározások. Az újdonságot az jelentette, hogy (az evangélikus vezetésû) gazdakör és az ipartestület mellett a katolikus „párt” is
szervezkedett. (A párt jelen esetben azt jelentette, hogy polgárok egy csoportja értekezletet tartott egy választási lista felállítása céljából.) Ezt a csoportot a lutheránus
Somogyi Gyula közjegyzô vezette „párt” élesen támadta, kölcsönös vádaskodások
hangzottak el, valóságos hírlapi nyilatkozat-háborút folytatva egymás ellen. Evangélikus részrôl több katolikus városi tisztviselôt is klerikalizmussal vádoltak, mert
azok — állítólag — a katolikus választási lista mellett agitáltak.21
Az egyik megvádolt tisztviselô Trak Géza tanácsnok, az 1910-es években egyre
aktívabb katolikus közélet legfôbb városházi exponense volt. Ezért, (és talán erôszakos habitusa miatt) felettébb népszerûtlenné vált az evangélikus városvezetôk
körében. Jóllehet, a katolikusok lassan bekerültek a városháza vezetô tisztségviselôi
közé is, a bürokratikus hierarchia legmagasabb szintjeire alig tudtak felkerülni. Így
1944-ig a polgármester kizárólag evangélikus lehetett Nyíregyházán. (Római katolikus fôjegyzôje is csak egy volt a városnak Géczy Géza személyében, ô azonban helyi
születésû volt, ráadásul elemi iskoláinak egy részét, valamint gimnáziumi tanulmányait is evangélikus iskolákban végezte.) Trak is eredménytelenül pályázott a polgármesteri posztra 1915-ben, alulmaradt az evangélikus Balla Jenôvel szemben. Balla
megválasztása után rögtön megvádolta ellenfeleit, hogy a választási küzdelembôl felekezeti harcot csináltak, amivel az egész társadalom békéjét veszélyeztetik.22 Trak
végül megelégelte, hogy katolicizmusa miatt folyton támadták, intrikáltak ellene,
és elôrejutásra semmi esélye sem volt, ezért — noha Balla betegsége miatt a polgármester helyettesítésével bízták meg — 1917-ben távozott Nyíregyházáról, talán nem
véletlen, hogy Egerbe, ahol városi fôjegyzô, késôbb pedig polgármester lett.
Kérdés persze, hogy a fô ellentétek miért az evangélikusok és a katolikusok között jelentkeztek, jobban mondva, a pozícióikat féltve ôrzô evangélikus polgárság
miért látta úgy, hogy az „újak” közül a katolikus törekvések veszélyeztetik leginkább társadalmi—közéleti pozícióikat. Pontos választ természetesen nem tudok adni,
néhány hipotézis megfogalmazására vállalkozhatom csupán. Megpróbálkozhatunk
negatív válaszokkal, azaz kizárásos alapon okokat keresni. A görög katolikusok
aránya alig változott, ráadásul ôk nagyobbrészt a szegényebb néprétegekbôl kerültek ki, közéleti súlyuk így nem volt olyan mértékû, hogy veszélyeztesse a lutheránus
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polgárság pozícióit. A reformátusok súlya jelentôsen megnôtt a népesség egészében,
és — ami a hatalmi küzdelmek szempontjából fontosabb — a polgári népességben, ám
protestáns „testvérfelekezetnek” számítottak. A zsidók aránya jelentôsen megnôtt a
19—20. század fordulóján, és jelentôs pozíciókat foglaltak el fôleg a kereskedelmi és
hiteléletben és néhány értelmiségi pályán, ezzel azonban nem ásták alá a „törzsökös”
polgárság állásait. Például helyi választásokon nem sûrûn lépett fel zsidó jelölt, a
képviselôtestületbe jóformán csak virilisként jutottak be, a közgyûléseken azonban
alig vettek részt.
Evangélikus részrôl ezért minden katolikus törekvésben a város hagyományos
felekezeti békéjének megbontóját láttak.
A helyi közéletben két olyan terület volt, ahol zsidó polgárok nagyobb aktivitást
mutattak: az egyik az 1910-es években kibontakozó demokratikus, egyre radikalizálódó választójogi mozgalom, a másik pedig a szabadkômûvesség. Nyíregyházán
az elsô páholy Szabolcs néven 1907-ben alakult, 19 fôvel. A tagok száma gyorsan
nôtt, és 1913-ban a Szabolcs páholynak már 132 tagja volt, többségében nyíregyházi
polgárok.23 A szabadkômûvesség harcos antiklerikalizmusa már eleve taszította és
szembefordította vele a katolikus értelmiséget, így annak helyi bázisát egyértelmûen
az evangélikus értelmiségiek és városi tisztviselôk (köztük Nyíregyháza három egymást követô polgármestere, Májerszky Béla, Balla Jenôs és Bencs Kálmán), valamint a zsidó kereskedôk, magántisztviselôk és szabadfoglalkozású értelmiségiek
alkották. Az evangélikus és a zsidó polgárok tehát közösen léptek fel a klerikális
tendenciákkal szemben, mint ahogy a radikális változásokért, egy új, demokratikus
Magyarországért fellépô helyi erôket is fôleg ôk alkották. A meghatározó véleményformáló evangélikus intelligencia ilyetén beállítottsága már eleve kizárta, hogy
az antiszemitizmus meghatározza a korabeli helyi közéletet, vagy akár csak hangsúlyosan jelen legyen abban. Az antiszemita hangok csupán az elsô világháború vége
felé erôsödtek meg: nem véletlen, hogy ezeknek elsôsorban a katolikusok vezette
Turáni Kör, és szócsöve, a Szabolcsi Hírlap adott teret, kihasználva a városban nagy
számban megjelenô galíciai bor- és terménykereskedô, és több helyi, zsidó „hadimilliomos” látványos meggazdagodása feletti ellenérzéseket.24
***

Az evangélikus—katolikus szembenállásnak még rengeteg egyéb oka és összetevôje
lehetséges, a több évszázados sérelmektôl kezdve a pozícióféltô hatalmi küzdelemig.
(Talán nem lehet véletlen, hogy a felekezeti torzsalkodások az 1930-as évek végén és
az 1940-es évek elején erôsödtek fel újra, akkor, amikor a zsidóktól elvett társadalmi
és gazdasági pozíciók újraosztása volt terítéken.) Bármilyen magyarázatot is találjunk, megállapíthatjuk, hogy a felekezetek csoportképzô ereje Nyíregyházán még a
20. század közepén is megmaradt. Nyíregyháza példáján az is megerôsítést nyert,
hogy a vallás erôsebb etnokulturális hordozó, hiszen az emberek könnyebben váltanak nyelvet és nemzetiséget, mint vallást. Ebbôl pedig az is következik, hogy az
etnikai jellegû konfliktusok már nem nyelvi, hanem vallási választóvonalak mentén
jelentkeznek. Megkockáztatom tehát azt az óvatos kijelentést, hogy a Nyíregyházán
még a második világháború elôestéjén is érzékelhetô evangélikus—katolikus antagonizmus etnikai konfliktusként is olvasható.
Írásommal arra is rá kívántam mutatni, hogy a többség-kisebbség fogalma távolról sem olyan egyértelmû, mint gondolnánk. Mindig a nézôpont és a lépték megvá64
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lasztásától függ, hogy valaki egy adott helyen és adott idôpontban kisebbségi avagy
többségi helyzetben találja magát, illetve mások, például a történészek, szociológusok és más társadalomtudósok milyen helyzetben vizsgálja éppen az illetôt. Azaz a
kisebbség többszörösen is konstruált kategória, amely ráadásul nagyban függ az
egyének választásaitól is. Arról nem is beszélve, hogy a felekezetiség vagy az etnicitás csak egy a rengeteg társadalmi tényezô közül, amely többségivé vagy kisebbségivé tehet valakit.
Végezetül hangsúlyozni szeretném, hogy tanulmányommal nem kívántam azt a
látszatot kelteni, hogy Nyíregyháza újkori történelme felekezeti küzdelmektôl terhes történet volna. A hétköznapokat, a mindennapi kapcsolatokat nem a konfliktusok határozták meg, még akkor sem, ha mindenki tudta és számon tartotta, hogy a
másiknak mi a hite és meggyôzôdése. A hétköznapokat talán az a kis eset példázza
a legjobban, amelyrôl Kállay András volt fôispán számolt be. Kállay egy húsvét alkalmával nem fért be a régi, kicsi katolikus templomba:
„fájdalom, sem a fôbejáratot, sem a sekrestyeajtót meg nem lehetett közelíteni s így lelki
vigasz nélkül ballagtam ismét hazafelé. A Török Péter boltja elôtt megállva látom, hogy az
Iskola utcán egymás mellett haladva közeledik felém három közismert és oszlopos tagja a lutheránus egyháznak: két oldalt Bencs és Meskó László, középen az én vôm, Radvánszky
György.
— Nohát András bátyám hová sétál olyan leverten, szólít meg Bencs L. barátom.
— Hát én jó keresztény katholikus hívôhöz illôen templomunkban akartam egy Miatyánkot elrebegni, de bizony nem lehet oda bejutni s így érthetitek, hogy csüggedten térek
haza.
— Hát, méltóságos uram, folytatta Bencs barátom kisé kihívó hangon, gyere csak máskor
mihozzánk, elférünk ott mindnyájan!
— Hiszen igen köszönöm én a szíves meghívást, édes Lászlóm, el is mennék én hozzátok,
de nem tudom, hol találnék ott rátok: alatta, felette vagy benne-e? Volt válaszom.
Meskó jót kacagott az ötleten, László barátunk pedig örökre lemondott hittérítési szándékáról.”25
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