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Spillenberg Sámuel lőcsei orvosdoktor 
papírmalma 

Az első magyarországi papíremlék 1310-böl maradt fenn: 
ezen okirat tartalma is fontos, mert a Magy ar Szent Korona 
történetével függ össze. 2010 áprilisában nemzetközi érdek-
lődésre is számot tartó kiállítások megnyitóira került sor Bu-
dapesten. a hazai papírhasználat 700. évfordulója alkalmából 
(a Bélyegmúzeumban, a Fővárosi Levéltárban, a Magyar Or-
szágos Levéltárban, és az Országos Széchényi Könyvtárban: 
ez utóbbit dr. Sólyom László köztársasági elnök nyitotta 
meg). Május elejére pedig Nemzetközi Papír- és Vízjeltörté-
neti Kongresszust hívott össze a MAPAVIT elnöke, Pelbárt 
Jenő. A hét évszázados papírhasználat múltjának minden 
korszakából tartalmaz fontos és páratlan értékű anyagot az 
idén immár a 15. évét ünneplő magyar papír- és vízjelkatasz-
ter. A több mint 23 ezer vízjeles papír és rekonstrukciós víz-
jelrajz nemcsak a magyar, hanem az európai vízjeltörténet je-
lentősebb vízjelemlékeit is bemutatja. 

A szepességi TEPLIC papírmalom különleges szerepet 
tölt be a papír- és vízjeltörténeti kutatásokban. Spillenberg 
Dávid evangélikus lelkész fia, Spillenberg Sámuel (Szepes-
olaszi, 1573-1654., Lőcse) lőcsei orvos magánszemélyként 
ötödikként alapított Magyarországon papírmalmot. 

A Spillenberg-család az 1540-es években telepedett le Lő-
csén. A XVI. század második felének színvonalas kulturális 
központjai a Felvidék (Lőcse, Késmárk. Selmecbánya stb.) 
protestáns többségű városainak iskolái voltak. A leginkább a 
szász gyökerű, evangélikus vallású városi polgárság vezetői 

ösztönözték fiataljaikat a külföldi tanulmányokra, és ők diplomával visszatérve városuk szolgálatába 
álltak. Sok tanulni vágyó fiatal látogatta Európa híres protestáns egyetemeit, ahol lelkészi, orvosi, vala-
mint más képesítést szereztek, majd visszatértek szülővárosukba, vagy annak környékén folytatták or-
vosi praxisukat. 

Spillenberg Sámuel már a lőcsei iskolában kitűnt kivételes szellemi képességeivel. Érdekességként 
megjegyzem, hogy Lőcse egyébként híres volt már ekkoriban is oktatásáról. Nem v életlen, hogy a pro-
testáns akadémia (főiskola) létesítése is itt kezdődött meg. ám az építkezést 1580. december 31-én 1. 
(Habsburg) Rudolf király betiltotta. 

1592-1597 között Spillenberg Sámuel a „Thurzó Alapítvány' adta lehetőséggel élve Lőcse város 
költségén tanult a külföldi egyetemeken (Wittenberg. Görlitz. Bázel). Thurzó Elek kincstartó 1543-as 
végrendeletében tízezer forintos alapítványt hagyott Lőcsére, amely összeg a Körmöcbányán lévő ka-
marához került: az évi nyolcszáz forintos kamatot Lőcse iskolai célokra fordította. 

Spillenberg 1596 őszén Bázelbe ment az egyetem orvosi karára: itt avatták orvosdoktorrá 1598. ja-
nuár 26-án, miután a tudósok ünnepélyes gyűlésén megvédte a „magyar betegség"-ről és a gyógyító 
utasításokról szóló tételeit. Orvosi disszertációja a .,Theses de Morbo Hungarico Ouas ... Pro Gradu 
Doctoratus in Arte Medica consequendopublice discutiendas proponit..." címet viselte. 
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Spillenberg Sámuel 1638. évi arcképe. 
(Az eredeti festmény 
a Magyar Nemzeti Galéria 
állandó kiállításán látható.) 
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A kiállítás megnyitójáról (A fényképet készítette Diószegi Krisztina.) 

1598 tavaszán Regensburgban tartózkodott, csak ezután tért haza Lőcse városa kérésére, ahol ezt kö-
vetően orvosként dolgozott. Az általános orvoshiányt jól jellemzi, hogy már 1598-ban (felekezeti hova-
tartozásától függetlenül) szuhafői és felsöszuhai Szuhay István egri püspök is kérte orvosi segítségét a 
fivére, Szuhay Gáspár gyógyításához. Két éven át ingyen gyógyított a városban, a hat év Lőcse által fi-
nanszírozott németországi tanulmányok után. Létrehozta Lőcsén a városi patikát és felszerelte drága 
gyógyászati eszközökkel. 

1600. július 27-én az iglói torony csúcsára írt saját kezével egy gyönyörű verset, amit egyébként 
csak annak leomlásakor fedeztek csak fel: 

,, Mint amiként e tízes faderék áll testben erősen 
s szép koronája fejét égre mereszti hiven: 
úgy álljon, polgárok, erényetek is szívetekben, 
ámde szilárd hitetek égbe vigyen titeket. " 

Első felesége ekkor Dimer János iglói bíró leánya, Dirner Judit (1615 előtt meghalt) volt. 1616. áp-
rilis 24-én másodszor is megnősült: feleségül vette Clementis Magdolnát. Clementis Mihály lőcsei fő-
bíró leányát. 

Közéleti szereplését, hírnevét az is jól tükrözi, hogy 1605-ben megyei orvosi tiszte mellé Lőcse vá-
ros szenátorává választották. 1615. október 20-án Prágában II. (Habsburg) Mátyástól címeres nemesle-
velet kapott adományul. 

Az eredeti latin nyelvű nemesi oklevél magyar fordításában is érdemes megismerni a címer leírását, 
mely szerint .fekete színű álló katonai pajzson egy teljes, természethűen ábrázolt, válla fölé emelkedő 
kétágú borzas farkú, mellső lábait előrenyújtó, kilátott szájából nyelvét kiöltő. hátsó lábain ágaskodó 
aranyoroszlán mintegy a pajzs jobb oldala felé tartva emelkedik, és az oroszlán nyakára egy nyitott szá-
jából nyelvét kiöltő, koronával koszorúzott fejű teljes kígyó csavarodik a farkával, és az oroszlán feje fe-
lett a pajzs jobb oldala felé tartva kanyargón emelkedik ... és örök megerősítésére jelen levelünket ma-
gyar királyi titkos pecsétünkkel SAMUEL SPILLENBERG, megszületett és meg nem született örökösei 
és mindkét nembeli utódai számára ajándékozni és engedélyezni kegyelmesen parancsoljuk. " 
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Lőcse és Szepes vármegye főorvosa volt. 1610-ben gróf Thurzó György nádor főorvosaként tevé-
kenykedett. 1614-ben Bethlen Gábor fejedelem az udvari orvosává nevezte ki. 1619 márciusában orvo-
si konzíliumra hívták Bécsbe II. (Habsburg) Mátyás súlyos betegsége gyógyítására. II. Rákóczi György 
erdély i fejedelmet is többször kezelte. 

Spillenberg Sámuel Lőcse város főorvosaként írta meg 1622-ben orvosi szakkönyvét a pestissel tör-
ténő fertőzés ellen való védekezésről, és egyidejűleg jelentette meg latin („ Tempore infectionis haec 
ante omnia observanda. quae sequentur"), német nyelven („Zur Zeit der Infection soll mann vor allen 
Dingen nachfolgende Mittel brauchen"). Mindkét kiadvány Daniel Schultz lőcsei műhelyéből került 
ki. Spillenberg a pestis elleni küzdelem kiváló magyar tudósa volt a XVII. században. 

A tudás igazi értelme az erkölcsi élet teljességére való törekvés: a híres és megbecsült tudós orvos-
doktor ennek jegyében egy versében hitet tett a földi életet követő boldog örök élet mellett: 

„ Istenesen halj meg. törekedjél erre s eléred 
menten a legfőbb jót. mit szanaszét keresel. " 

Megszakítás nélkül 105 éven át (1598-1703 között) a Spillenberg-család orvostagjai gyógyították 
Lőcsén a polgárokat. Spillenberg Sámuel fia, Spillenberg Dávid (1627-1684) és unokája, ifjabb 
Spillenberg Dávid (1662-1703) Magyarország orvostörténetében elsőként alkottak országos hírű 
orvosdinasztiát. A lőcsei Spillenberg-nemzetség fogalommá lett tudósai, orvosai révén, akik szűkebb 
hazájuk természeti kincseit ismertették munkáikban. 

Az orvos testvére, idősebb Spillenberg János (1594-1652) kassai festőművész 1638-ban készítette 
el Spillenberg Sámuel olaj. vászon portréját: ezen eredeti festmény a Magyar Nemzeti Galéria állandó 
tárlatán látható. A festmény 65 éves korában ábrázolja a lőcsei orvosdoktort, feltüntetve a születési 
évét. valamint az 1615. október 20-án Prágában kapott nemesi címerét is. Határozott arcú, értelmes te-
kintetű férfit ábrázol a műalkotás, aki a jobb kezében egy vörös rózsát tart. A testét német köpeny takar-
ja. a nyakánál fehér gallér húzódik. Az eredetileg szögletes képet a XVIII. század végén vághatták ová-
lis alakúra. 

Spillenberg Sámuel korának legnevesebb orvosa volt. ám emlékét valójában mégis ipartörténeti tet-
te őrzi a ma napig. 1613-ban már megvalósult Szepestapolcán (Szepes vármegyében) a papírmalom 
alapítása az orvos ipartelepítő tevékenysége révén. Okirati szinten ebből a szempontból igen lényeges 
az alábbi eredeti dokumentum. 1615. október 2-án kelt az a papírmalom létrehozását (Lőcse városának 
ugyancsak e tárgyban ez év január 2-án kiadott engedélyét) átíró királyi szabadalom, mely engedélyezte 
Spillenberg Sámuel számára a Lőcséhez tartozó Teplic völgyben a régi gabonamalom átalakításával pa-
pírmalom létrehozását, és ellentételezésként évi 40 forint fizetésére kötelezte a doktort a kincstár részé-
re. Ez az egyedülálló királyi engedély többek között meghagyta Lőcse városának, hogy az első alka-
lommal megszabott bért a jövőben semmi szín alatt se emelhesse, és a város tartozott a folyamodót és 
örököseit mások esetleges zaklatásaitól megvédeni; sőt, azt is kimondta az engedély, hogy a Felvidéken 
40 éven belül senki más ilyen jogosítványhoz, ne juthasson. 

Az orvosdoktornak papírkészítésre alkalmas kézi őrlésű papírmalom alapítására adományozott 
1615. évi latin nyelvű király i privilégium magyar nyelvre fordított szövegének két részlete így hangzik: 
,,egy bizonyos romos és régi gabonamalmot, amely Szepes vármegyében. Teplic területén, a Teplic fo-
lyón. a lőcseiek törvényhatósága alatt lett emelve egy koron, de az idők zavaros mivolta következtében 
most teljesen elhagyatottan áll. egy papír készítésére alkalmas műhely vagy kézimalom felállítására, bi-
zonyos éves díj ellenében a nevezett Spillenberg Sámuelnek, illetve örököseinek és utódainak átadnak 
és átengednek ", és Lőcsének „ meg kell védeniük és oltalmazniuk Spillenberget s utódait bármiféle ke-
resettől, alkalmatlankodástól és megkárosítástól, és kötelesek őt a királyi kegy oltalma alatt tartani". 

Spillenberg megbecsült orvosként olyan ipartelepnek volt megteremtője, melyet kiválóan működte-
tett. A szepestapolcai papírmalom száz éven keresztül szállított papírt a lőcsei Brewer-nyomdának (ter-
mékeit használta alapanyagként a nevezetes Lőcsei kalendárium és egyéb híres kiadványai nyomtatása 
során is), sőt Kassára és Bártfára (Klösz-nyomda) is jutott belőle. De rendeltek papírt a szomszédos vár-
megyékből, sőt a XVII. században még Debrecenből is. Az orvos egyik leánya, Spillenberg Margaréta 
a lőcsei Brewer Lőrinc nyomdász második felesége lett. Az egymásra találást segíthette az orvos által 
kiválóan üzemeltetett és gazdaságilag sikeres szepestapolcai papírmalom megléte. A Brewer-család 
Lőcsén egyébként eredetileg könyvkereskedői tevékenységet végzett, amit 1625-ben Brewer Lőrinc 
(7-1664) és bátyja. Brewer Brúnó (7-1639) könyvnyomda alapításával egészített ki. 
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Az általa készített papírt előbb Lőcse városa, később pe-
dig a Spillenberg-család címeréből szerkesztett vízjellel lát-
ta el az alapító lőcsei orvosdoktor. Utóbb a papír vízjele a 
hármas halomból kiemelkedő kettős kereszt volt. melyre 
kétfelől oroszlánok ágaskodnak, fölötte pedig kilencágú ko-
rona volt látható. 

1646-ban a Lőcsei Krónika a város fő jövedelemforrásai 
között említette a papírmalmot, mint a város egyik jövede-
lemforrását. ami jól mutatta az alapító orvos üzleti érzékét. 
1697-től a kincstár tulajdonába ment át a papírmalom. 

Különlegesen izgalmas, hogy az orvosdoktor testvére, 
idősebb Spillenberg János (1594-1652) kassai festőművész 
szintén létrehozott egy papírmalmot: 1640-1652 között a 
(Kassa közelében lévő) Csermely-patak mellett megépített 
salétrommalmát átalakította, és ezután papírmalmot létesí-
tett és működtetett itt: e papirmalom 1896-ban még üzemelt 

(K/4SS.-4 szintén nemzetközileg jegyzett az európai papírtörténetben: a XX. század közepéig ez az épü-
let üdülő-vendéglőként működött). 

A neves lőcsei orvos által létesített papirmalom működésének igazi jelentőségét Lőcse városa szá-
mára jól mutatják hajdani wittenbergi diáktársának, kortársának, Xylander Istvánnak, a Huszonnégy 
Szepesi Város Papi Közösségének szeniorénak („Fraternitcis Scepusiensis XXIV Regalium Senior") a 
fraternitás anyakönyvébe írt sorok, melyek szerint „az igen híres és kitűnő Spillenberg Sámuel orvos-
doktor úr. a Lőcsén. Szepes megyében és másfelé is működő szerencséskezü oi-vos épített elsőként papír-
malmot a lőcsei Teplicen. Adja Isten, hogy a tudománynak ezt a páratlan segítőszerét szülővárosunk és 
utódaink minél tovább használhassák. " Az óhaj teljesedett, mivel 1885-ben még létezett ez az 1615-
ben létesített papírmalom: Európában egyedül volt képes 272 éven át eredményesen működni! 

Az alapító személye nem merült feledésbe az elmúlt évszázadok során! 1748-ban Simonchicz Ince 
piarista pap a Nagyváradon megjelentetett „üissertatio de ortu et progressu litterarum in Hungaria" 
című müvében Spillenberg Sámuel papírmalmáról ír. 

Fényes Elek 1847-ben megjelentetett országot ismertető müvében is megírta „Papirosmalom van 
Tepliczen "; és azt is. hogy Szepes vármegye szepesszombati járásában fekvő ,. Teplicz, m. v. (mezővá-
ros) egy szép és termékeny vidéken, a Poprád jobb partján. Papirosmalma 1613 "-ban épült meg. 

A Vasárnapi Újság az 1860. január 15-én megjelent 83. számában írt arról, hogy Magyarországon 
először papírmalmot Spillenberg Sámuel orvos hozott létre. A Vasárnapi Újság a következő év őszén 
(1861. október 20. 42. szám) Szepes vármegyét ismertetve ismét felemlegette Spillenberg alapítói mi-
nőségét. Papírmalma páratlanul hosszú ideig volt képes eredményesen működni. Századok múltán is 
felemlegették Spillenberg Sámuel orvosdoktor papírmalom alapítási tettét: az európai szakirodalomban 
is közismert TEPLIC rendkívüli ipartörténeti érték a magyarországi papírtörténetben! 

Az orvos több leszármazottja, a Lőtsey Spielenberg nevet használva a XVI11-X1X. századi Erdély-
ben (Kolozsvár. Nagvenyed. Marosvásárhely) nyomdászati tevékenységgel, könyvkötéssel, könyvke-
reskedelemmel. lapkiadással foglalkozott. 

Dr. Diószegi György Antal 

Fontosabb források: Bogdán István: A magyarországi papíripar története 1530-1900. Bp.. 1963.; Fényes Elek: 
Magyarország leírasa II. Pest 1847.: Magyar Országos Levéltár 37.220 filmtári doboz. A 57. LR. 6. kötet 550-553. 
o ld : Sar lay Soma A Spillenberg-család őse. In.: Magyar Családtörténeti Szemle. Szerk.: Baán Kálmán. 1942. janu-
ár 17. old.; Dr. Kerekes György: Polgári társadalmunk a XVII. században. Kassa 1940.; Mátyás király öröksége. Ké-
ső reneszánsz művészet Magyarországon (16-17. század). Szerkesztette Mikó Árpád és Verő Mária. Bp. 2008 .: Dr. 
Magyary-Kossa Gyula: Adatok Spilenberg Dávid (1627-1684) életéhez. In.: Dr. Magyary-Kossa Gvula: Magyar or-
vosi emlékek II. Bp. 1994.. Demkó Kálmán: A magyar orvosi rend története Bp. 1894. Fontes Kerum Scholasti-
caruni. II I. Szerk.: Keserű Bálint. Lőcsei stipendiánsok és literátusok. 1. Sajtó alá rendezte Katona Tünde és 
Latzkovits Miklós. Szeged 1990.; Weszprémi István: Magy arország és Erdély orvosainak rövid életrajza. Első száz. 
Fordította Kővári Aladár. Bp 1960. (reprint) 343. old.: Miinnich Sándor: Igló király i korona és bányaváros történe-
te. lgló 1896.; Régi Magyar Prózai Emlékek IV. kötet. Szerk.: Tolnai Gábor: Szenczi Molnár Albert: Discursus de 
summo bono. (Értekezés a legfőbb jóról .) Bp. 1975. 

Teplic 1614. évi vízjele 
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Cigány- és szegényügyek 
a főváros közgyűlése előtt (1873-1950) 

Budapest főváros - 1892-től székesfőváros - legfelsőbb szerve, a törvényhatósági bizottság közgyű-
lési jegyzőkönyveiben a cigány szó első említése egy 188l-es szabályrendeletben fordul elő, amelyben 
a zenész cigányság számára is kedvezően rögzítették, hogy a kocsmákban és kávéházakban a belépődíj 
nélkül rendezett cigány- és katonazene után helydíj fizetése nem szükséges.1 Eötvös Károly szerint a 
magyar cigányzenét igazán szalonképessé a porosz udvar tette, és néhány év múltán, 1867-től a magyar 
udvari báloknak is sajátos részévé vált a cigányzenészek fellépése.2 

Két évtized múltán bukkan elő ismét a cigányság említése székesfővárosi közgyűlésnél - több me-
gyei közgyűlés fővároshoz intézett körlevelében. 1902 februárjában Komárom vármegye körirata ke-
rült eléjük, melyben a vándorcigányok ügyének törvényhozási úton való rendezése kapcsán az ország-
gyűléshez küldött feliratuk támogatását kérték a fővárostól.3 

A közgyűlés az anyagot véleményezésre szakbizottságainak adta ki, majd a tanáccsal közös előter-
jesztést két hónap múlva tűzte napirendjére. Jogügyi bizottmánya és a tanács közös előterjesztése alap-
ján a székesfőváros törvényhatósága a Komárom vármegyei javaslathoz pártoló feliratot terjesztett fel a 
magyar országgyűlés képviselőházához.4 

Jelentős esemény volt a zenész cigányok társadalmi elismerésének terén a Népszínházban, 1903-
ban, rendezett zenei verseny. A főváros és a vidék legjobb cigányzenekarai léptek ekkor fel. Közülük 15 
zenekar aranyérmet, húsz zenekar ezüstérmet kapott, és több különdíjat is kiosztottak. Az aranyérmet 
nyert cigányprímások rövid életrajzát és a róluk készült felvételeket a Vasárnapi Újság - a korszak 
egyik legnépszerűbb ismeretterjesztő, politikai és irodalmi folyóirata - mutatta be.5 A népszínházi ese-
mények egyik következményeként a cigányzene reneszánszát élte, amiből az Andrássy úti kávéházak is 
jól profitáltak, látogatottságuk növekedésével arányosan. A felkapott cigányzenészeket „úri" cigányok-
ként is emlegették - ez társadalmi beilleszkedésük sikeres voltára utal - és a cigányok pártolása elfoga-
dottá vált.6 A XX. század elején jelentős számú cigány zenésznek adtak munkalehetőséget a főváros ká-
véházai, vendéglői. Néhány elismert cigányprímás és zenekarának tagjai kivételével azonban a muzsi-
kus cigányok többsége nyomorúságos körülmények között élt. A szoba-konyhás lakások ágybérlőiként 
nappal egy szobában tízesével aludtak - akinek ágy nem jutott, az tőidre fektetett derékaljra vagy fel-
hintett szalmára fekhetett. Éjszaka ugyanitt a nappal dolgozó munkásoknak adták ki ezeket a fekvőhe-
lyeket.7 

1905 januárjában a székesfővárosi közgyűlés tárgyalta a vándorcigányok kóborlásának megakadá-
lyozása érdekében Sopron vármegyének a képviselőházhoz intézett köriratát.8 Hasonló megkeresés ér-
kezett az Országos Magyar Gazdasági Egyesülettől is. Tanácsának előterjesztése alapján a székesfővá-
ros közgyűlése a már említett, 1902. évi Komárom vármegyei hasonló tartalmú felirat korábbi támoga-
tására hivatkozva újabb feliratot nem tartott szükségesnek.9 Megjegyzendő, hogy közgyűlési jegyző-

1 Budapest főváros 1881. június 22-én tartott közgyűlése jegyzőkönyve. 381. kgy. szám. Szabályrendelet a szín-
házakról, színielőadásokról és mutatványokról. 

2 Eötvös Károly: Magyar udvari bálok. Vasárnapi Újság. 1885. 2. sz. 29-30. old. 
J Budapest székesfőváros 1902. február 5-én tartott közgyűlése jegyzőkönyve. 195 kgy. szám. 63. Bemutatott 

körirat. 
4 Budapest székesfőváros 1902. április 30-i közgyűlése jegyzőkönyve. 603. kgy. szám. 233. old. 
3 Czigány zenekarok hangversenye a Népszínházban. Vasárnapi Újság. 1903. október 4. 664. old. Az arany-

éremmel kitüntetett 15 cigányprímás többsége budapesti (Balog Károly, Banda Marci, Ifj. Berkes Béla/Farkas 
Pali, Kóezé Antal, Lukács Károly, Pege Károly, Ráez Laci, Rácz Pali, Vörös Elek) volt, de a vidékiek (Hamza 
Miska - Nagyvárad, Kiss Jancsi - Balatonfüred, Magyari testvérek - Debrecen, Rácz Gyula - Nagybecskerek, 
Sovánka Nándor - Nyitra) is eredményesnek bizonyultak - fotóikkal a folyóirat 667. oldalán találkozhatunk. 

6 Syriern (Lövik Károly): Urak és cigányok. „(...) mert a czigányt pártolni bizonyos nemzeti kötelesség (...)" A 
Hét. 1903. december 13. 808-809. old. 

7 Cigányok. Riport a VIII. kerületi Déry (ma Déri Miksa) utca 3-ban lévő tömegszállásokon élő muzsikus cigá-
nyok lakókörülményeiről. Pesti Napló. 1913. január 4. Napihírek (rovat). 

" Budapest székesfőváros 1905. január 18-án tartott közgyűlése jegyzökönyve. 73. kgy. szám. 28. old. 
9 Budapest székesfőváros 1906. szeptember 12-i közgyűlése jegyzőkönyve. 1287. kgy. szám. 448. old. 
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könyvek éves tárgymutatóiban a cigány megnevezés helyett a kóbor, vagy vándor szavaknál találunk 
velük kapcsolatos mutatókat.10 

Moson vármegye törvényhatósága szintén ..a kóbor cigányok megrendszabályozása ügyében" kül-
dött a fővárosnak 1909-ben köriratot." Az illetékes székesfővárosi szakbizottság és a tanács egybe-
hangzó javaslatára a közgyűlés tagjai további intézkedést nem tartottak szükségesnek, az anyagot 
191 l-ben irattárba helyezték.12 

Bárczy István helyettes főpolgármester az egyesített főváros 40 éves jubileuma kapcsán. 1913-ban 
tartott közgyűlési beszédében a kóbor cigány ok néhai szerepéről tett említést. Budapest létrejötte előtt a 
három város burkolatlan utcáit és eldugult, „épen nem illatos vizű árkait" kóbor cigányokkal és rabok-
kal takarították.13 

A Herczeg Ferenc szerkesztésében megjelenő szépirodalmi, művészeti és társadalmi képes hetilap a 
fővárosi cigányok első világháború alatti helytállásáról számolt be - a bevonultak nem csupán a pesti 
háziezredek és a 32-es honvédek szórakoztatását látták el, de közülük ötvenen hősi halált haltak, har-
mincan v itézségi érmet is kaptak. Az itthon maradt cigányzenészek a pesti kávéházakban este 8 órakor 
kezdtek és éjfél után fejezték be játékukat, azaz nem lumpoknak, de éjszakai munkásoknak tekinthetők 
- hangsúlyozta a cikk írója.14 

A magyar cigányzene és azok terjesztői „legmesszebbmenő" védelmében interpellált az 1927. már-
ciusi közgyűlésen Repold Károly bizottsági tag. Lényegében az évtized divatos táncainak közerkölcs-
romboló hatását kifogásolta, erősen konzervatív szelleméről árulkodó felszólalásában.1? 

A pesti, józsefvárosi cigánynegyedben az 1930-as évek közepén már egyre kevesebb a cigány fiatal 
- írta a Népszava riportere. A Mátyás téren ugyan lehet mindig látni egy csomóba verődve néhány ci-
gányzenészt. a fiatalemberek azonban vagy elvándoroltak, vagy mesterséget tanulva beolvadtak és 
messze elkerülik ezt a helyet.16 Az idősebb zenész cigányok megélhetésükért ekkor már a rajkózene-
karokkal versenyeztek. A 14-15 éves gyerekzenészek hetente öt napot dolgozva fix bérükkel gyakorta 
családfenntartókká váltak. Külföldi vendégszerepléseikkor napi tíz pengőt kaptak.17 

Kiderül a közgyűlés által hozott szabályrendeletekből, hogy a cigányzenét - és így a cigányzenésze-
ket is - a főváros áttételesen támogatta. Egy 1938. évi szabályrendelet a cigányzenét szolgáltató, belé-
pődíj nélküli kávéházak, vendéglők, kocsmák vigalmi adóját személyenként 4 fillérben határozta meg. 
A jazz. szimfonikus vagy sramli zenét játszó hasonló helyeken 8 fillért kellett minden személy után 
adóként fizetni.18 Ez az összeg később az infláció növekedését követte, de a százalékos arány változat-
lanul hagyásával. 1943-ban a székesfővárosi vigalmi adó a cigányzenés helyeken személyenként 20 fil-
lér. a más típusú zenei műsort adó vendéglátóipari objektumokban már 40 fillér volt.19 

1 láromnegyed év század alatt igen alacsony számú volt a székesfőváros cigányokkal nevesítve fog-
lalkozó közgyűlési napirendi pontjainak száma. Mind a közgyűlés tagjai, mind a tanács hivatalnokai a 
cigányokkal kapcsolatos gondokat szociálpolitikai kérdésként, szegényügyként kezelték. Pozitív diszk-
riminációt nem alkalmaztak a monarchia majd a Trianon utáni Magyarország német, szlovák, román, 
szerb, horvát stb. nemzetiségeihez hasonlóan kezelve ezt az etnikai csoportot. 

"' Pld. Budapest székesfőváros 1909. évi közgyűlési jegyzökönyveinek tárgymutatója. 775. old. Cigányok, lásd: 
Kóbor. 

" Budapest székesfőváros 1909. december 15-i közgyűlése jegyzökönyve. 2068. kgy. szám. 709. old. 
Budapest székesfőváros 1911. május 21-i közgyűlése jegyzökönyve. 1018. kgy. szám. 386. old. 

13 Budapest székesfőváros 1913. november 17-i díszközgyűlése jegyzökönyve. 2134. kgy. szám. 778. old. 
14 Budapesti cigányok. Új Idők. 1916. április 16. 409^410. old. 
15 Budapest székesfőváros 1927. március 23-i közgyűlése jegyzökönyve. 378. kgy. szám. 154. old. 
"' Rajkók az utcán. Népszava. 1935. december 15. 8. old. A VIII. kerületi cigánynegyed a Mátyás tér környékén, 

a Madách, a József, a Nagyfuvaros (ma Nagy Fuvaros) és a Conti (ma Tolnai Lajos) utcában letelepedett cigá-
nyokból alakult ki. Ezen a környéken még lehetett hallani cigány nyelven beszélőket és látni cigány kisgyere-
keket. 

17 Mátyás tér. Népszava. 1937. november 23. 7. old. 
1 Budapest székesfőváros 1938. június 22-i közgyűlése jegyzökönyve. 283. kgy. szám. 336. old. Szabályrende-

let a községi vigalmi adóról. 3 paragrafus. 
Budapest székesfőváros 1943. július 29-i rendkívüli közgyűlése jegyzőkönyve. 265. kgy. szám. 292. old. Köz-
ségi közszolgáltatások mértékének megállapítása. II. Vigalmi adó. 
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1873. november 5-én tartott székfoglaló beszédében Budapest polgármestere, Kamermayer Károly 
csupán érintette a szegényügyet, hangsúlyozva. „(...) hogy az évek óta átalakítást és javítást igénylő 
szegényügyet más művelt európai városok példájaként (...)" szükséges a fővárosnak szabályoznia.20 

Ennek megszületéséig a fővárosi közgyűlés 1873-ban létrehozott Ipar-, rendészeti és szegényügyi bi-
zottmánya foglalkozott a szegénygondozással kapcsolatos feladatokkal (dologházak, szegényügy. kari-
tatív szervezetek támogatása, adományok, szegény intézetek stb.).21 

Az egyesített főváros szegényügyi rendeletének kidolgozásáig a „megszokott" mederben folytak a 
dolgok. 1874-ben Weisz Bernát többek között az utcai koldulás megszüntetésével foglalkozó egyezte-
tések szorgalmazását is javasolta. A közgyűlés - rögzítve ugyan, hogy a bizottságoknak és a hivatali ap-
parátusnak a város működőképességének tervezése miatt eddig fontosabb dolgai voltak - javasolta, 
hogy az érintett ügyosztályok foglalkozzanak a kérdéssel, egyben az indítványok előterjesztői az illeté-
kes ..bizottmányok"" tárgyalására meghívást kapjanak.22 

A fővárosi közgyűlés 1874. évi költségvetésében a Szegény-alap, a Dologházi-alap, a Josefínum fiú 
árvaházi-alap és az Erzsébet leányárvaházi alap költségvetéséről is döntött. Egyben a közgyűlés tudo-
másul vette a tanács intézkedését, mellyel az érintett ügyosztályát a fővárosi szegényügy rendezési 
anyagának kidolgozására, és a közgyűlés elé terjesztésére utasította.23 

Még 1874 novemberében foglalkoztak átéli ínségmunkák közmunkaként való elrendelésével is. En-
nek célja „a netán bekövetkezhető ínség enyhítése, esetleg meggátlása'' volt. Meghatározták a felhasz-
nálható keretösszeget, és rögzítették, hogy csak a fagy és a tavaszi esők miatt nem károsuló munkák vé-
gezhetők el - az egykori városatyák ügyeltek a közpénzek ésszerű felhasználására.24 

Weisz Bernát 1875 áprilisában ismét interpellált, hogy a hírlapokból értesülve állítólag az utcai kol-
dulás megszüntetéséről a tanács intézkedett. Ezt azonban az utcán járva nem tapasztalja, ezért kérdezi, 
hogy „valósággal történtek-e hatósági intézkedések?" A közgyűlés határozata alapján a következő ülé-
sen a tanács elnöke. Kamermayer Károly polgármester adott erre választ.25 

Válaszából kiderült, hogy „a koldulás megszüntetése és a szegényügy végleges rendezése" tervének 
kidolgozása az illetékes ügyosztály leterheltsége miatt halasztást szenvedett: „(...) a rendőrség megke-
restetett, hogy a legnagyobb részt idegen illetőségű utcai koldusokat összefogatván, illetőségük helyére 
toloncoltassa: azokat pedig kik helybeli illelékességüek, a szegényházban leendő elhelyezés céljából 
megfelelő intézkedések végett a hatóságnak szolgáltassa át." 

Válaszának második részében elismerte, hogy a kitoloncolás csak részleges eredményeket hoz, mi-
vel az eltávolított idegen koldusok a községekből a fővárosba visszaszivárognak. Atoloncügy országos 
szintű rendezéséig gyökeres változást nem is remélt. Bejelentette azonban, hogy a helyi szegényügy 
rendezésével foglalkozó szabálytervezetről rövid időn belül dönthet a közgyülés.26 

A polgármester 1873. évi programadó beszédében elhangzott rövid mondat, majd Budapest sze-
gényügyi gondjainak folyamatos megjelenése folytán 1875 decemberében a szegényügy szabályozását 
szolgáló tanácsi előterjesztés elkészült, azt a közgyűlés elfogadta és a belügyminiszterhez jóváhagyásra 
felterjesztette.27 Rendeletük tartósnak bizonyult, egészen 1905-ig szabályozta a székesfőváros hatósági 
segélyezési tevékenységét. 

A szegényügy szabályozása meghatározó jellegű volt a fővárosban tartózkodó cigányság szempont-
jából (is). Budapest a vizsgált időszakban külön cigányproblémával nem szembesült, ezért a közgyűlési 
jegyzőkönyvekben a fővárosi cigányság egy-egy marginális szelete jelent csak meg. a szegényügy 

211 kamermayer károly polgármesteri székfoglalója. Budapest főváros 1873. november 5-én tartott közgyűlése 
jegyzőkönyve. 14 (14.) kgy. szám. 24-25. old. 

21 Budapest főváros 1873. november 20-án tartott közgyűlése jegyzőkönyve. (50) 58. kgy. szám. Állandó szakbi-
zottságok tagjainak megválasztása. 58. old. 

22 Budapest főváros 1874. január 15-én tartott közgyűlése jegyzökönyve. (17) 118/1873. kgy. szám. 5. old. 
23 Budapest főváros 1874. május 20-án tartott közgyűlése jegyzőkönyve. (352.) 402/3. kgy. szám. 126-127. old. 

Az 1874. évi költségvetés tárgyalásának folytatása a Népoktatási bevételektől a befejezésig. 
24 Budapest főváros 1874. november 18-án tartott közgyűlése jegyzökönyve. (752) 797. kgy. szám. 276. old. Téli 

ínségmunkák, mint közmunkák elrendelése. 
25 Budapest főváros 1875. április 21-én tartott közgyűlése jegyzőkönyve. 310. kgy. szám. 144-145. old. 
:i' Budapest főváros 1875. május 5-én tartott közgyűlése jegyzökönyve. 338. kgy szám. 155. old. 
27 Budapest főváros 1875. december l-jén tartott közgyűlése jegyzökönyve. 848. kgy. szám. 341. old. A szegény-

ügy szabályozása. 
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azonban idöról-időre napirendre kerülhetett. Szegényügyi szabályrendeleteikben mindenkor a székes-
főváros közsegélyezési, közjótékonysági tevékenységét tárgyalták. 

Az 1905-ben módosított szegényügyi szabályrendeletben a közgyűlés definiálta, hogy kik részesül-
hetnek közsegélyben. Nem zárták ki a közsegélyből a nem fővárosi lakosokat sem-amennyiben azok a 
meghatározott feltételeknek megfeleltek: egészségi állapot (betegek, gyógyíthatatlan betegek, rokkan-
tak). munka- és keresetképtelenség, önhibájukon kívül nyomorban tengődés voltak ezek. Rögzítették 
azonban, hogy más települések a székesfővárosnak kötelesek megtéríteni lakosaik fővárosi közsegélve-
it. Hangsúlyozták a külföldi és hontalan közsegélyre szorultak segélyezése kapcsán az érvényes törvé-
nyek. rendelkezések mérvadóságát. Külön paragrafus rögzítette, hogy a székesfőváros kezelte szegény-
ügyi és közjótékonysági alapok - amennyiben alapító okiratukban az nem szerepel - kizárólag fővárosi 
szegények segélyezését, ellátását szolgálhatják. Ezek a közsegélyben részesült fővárosiak a rájuk fordí-
tott költségeket megfelelő vagyonhoz jutás esetén azonban megtéríteni voltak kötelesek. A fővárosi 
közsegélyezési rendszer egy széles szociális hálót épített ki. amely a rögtöni segélytől az ingyen teme-
tésig terjedően az ínséges helyzetbe került egyén ellátását, lakhatását, gyógykezelését, oktatását stb. is-
kolaképes korától elhunytáig egyaránt lehetővé tette. Szabályozták a segélyezési eljárás nyilvántartását, 
időtartamát, a betegek ellátását is.28 Feltehetően a gazdasági válság kihatásai miatt 1930-ban a székes-
fővárosi szociálpolitikai, közjótékonysági tevékenységet egy kézikönyvben is rendkívül részletesen be-
mutatták.29 

Szociálpolitikai tevékenységük során a szegény fogalom alatt a vagyontalan, jövedelem nélküli 
munkaképteleneket értették, akik emiatt a létfenntartáshoz szükséges dolgokkal nem rendelkeznek, 
ezért hatósági támogatásra szorulnak. 1934-től a szegény mellett megjelenik a munkaképes ínséges fo-
galma. azaz a dolgozni tudó támogatottak csoportja.30 A szegénygondozás végső céljának a rászorultak 
gazdasági önállóságának megteremtését tartották. Fő feladatként nem az ajándékozást, a segélyezést, 
hanem a munkanélküli egyének befolyásolását, a gazdasági életbe, a munkába való vissza hozatalát fo-
galmazták meg.31 Lényegében a gyenge, beteg, munkanélküli „szegények" ellátását, támogatását és 
gyógykezelését fogták fel szociálpolitikai teendőként. 

A közre veszélyes munkakerülőket büntetőjogi felelősségre vonással és eszközzel (dologház) pró-
bálták a munkás életmódhoz szoktatni és munkára nevelni.32 A csavargás, közveszélyes munkakerülés 
tapasztalataik szerint melegágya volt sokféle, a társadalomra veszélyes tevékenységnek. Ezek csökken-
tésére a legjobb eszköznek a dologházat tartották, ahol az elítéltek hasznos munkára oktatása és a rend-
szeres munkára szoktatása valósult meg. 

Csavargás és munkakerülés miatt a fővárosban évente átlagosan ezer főt ítéltek el. Kiugróan magas, 
mintegy 3000 főt is érintő éves ítélet 1909-1913. 1920-1923 és 1929-1931 között született.33 A székes-
főváros széles körű szociálpolitikai tevékenységét irányító Liber Endre alpolgármester a munkaképe-
sek számára az improduktív (ellenszolgáltatás nélküli) segélyezés helyett 1932-ben a szükségmunka in-
tézményét támogatta, mely a munkanélküliek számára szerény megélhetést adó munkaalkalmakat je-
lentett.34 Emellett létezett az ínségmunka - a természetbeni- és pénzsegélyek ellenében végzett munka 
- és a közmunka, azaz a belátható időn belül elvégzendő fővárosi közcélú munka intézménye is. 

1926-ban egy budafoki villa kifosztásakor a csónakon üldözött rabló cigányok miatt a fővárosi rend-
őrkapitányság a külvárosokban tanyázó kóbor cigányok összefogását és összeírását határozta el. Indok-

w Budapest székesfőváros 1905. június 30-i közgyűlése jegyzökönyve. 944. kgy. szám. 328-333. old. Szabály-
rendelet a szegényügyröl. 

"* Budapest Székesfőváros szociálpolitikai, közjótékonysági és közművelődési közigazgatásának kézikönyve. 
Szerk. lenczell Gevza. dr. Medriczky Andor. Bp. 1930. 

30 Pik Katalin: A szociális munka története Magyarországon (1817-1990). Bp. 2001. 294. old. Budapesten pol-
gármesteri rendeletben határozták meg a szegény fogalmát. 

31 Dr. Csorna Kálmán: A szegénygondozás Budapesten. In: Statisztikai Közlemények 62. kötet. Bp. 1930. 27. 
old. 

32 Dr. Csorna K.: i. m. 27. old. 
33 Nyigri Imre: Budapest hünélete 1881-től 1940-ig. In. A budapesti rendőrség hatvan éve a bűnügyi statisztikák 

tükreben. Bp. 1942. 574-575. old 
34 Új Budapest. 1932. december 24. 7. old. Liber Endre: Budapest szíve. Szociálpolitikai és közjótékonysági cél-

kitűzéseink. A várospolitikai és közgazdasági hetilapban Liber az ellenszolgáltatás nélküli támogatások hely-
telenségét hangsúlyozza: ..Milyen irányban kell haladni'1 Az improduktív segélyezésnek mindjobban háttérbe 
kell szorulnia és az értékteremtő, produktiv segélyezésnek kell érvényesülnie, amely csak munkateljesítmény 
ellenében nyújt támogatást." 
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lásuk szerint a betörések, lopások, erőszakoskodások utáni nyomozások legtöbbször a cigányok sátrai-
hoz vezetett vissza. A Tattersaalban (fővárosi lóversenypálya, ma Nemzeti Lovarda) tartott állatvásár-
ból, a lágymányosi és angyalföldi cigánytelepekről mintegy 180 kóbor cigányt állítottak elő, közülük 
csak minden ötödiknek volt igazolványa, amit kölcsönadogattak egymásnak. Lágymányoson, az össze-
kötő vasúti híd alatti sátortáborban sok lopott és rabolt arany- és műtárgyat is találtak. A sátraknál azon-
ban a nyomozás elakadt, a sok azonos nevű, kinézetű és ruházatú cigány ember miatt, melyek szemé-
lyét azonosítani sem tudták. Az előállítottakat a ..Kóbor cigányok nyilvántartó albumába" vették fel 
(fotó, ujjlenyomat, személyi adatok), majd személyük azonosítására igazolványt kaptak. Ezzel próbál-
ták a névtelenségüket és azonosíthatatlanságukat megszüntetni.35 

A székesfőváros szegényügyi hatósági tevékenysége csak részlegesen érinti a cigányokat, ezért csu-
pán a cigánysághoz (is) kapcsolható tevékenységi körök említése lehet még fontos. 1932-ben döntötték 
el a X. kerületi Külső Jászberényi úti „városszéli telep" építését, amely jól példázza a székesfőváros 
szociális politikáját.36 1 93 8. évi fővárosi költségvetésükben a közjótékonyság és szociálpolitika címszó 
alatt az ínségesek támogatása, a szeretetotthonok, a hajléktalanok menhelyei, az árvaházak, az anya-, 
csecsemő- és gyermekvédelem, a szükséglakások és városszéli telep, a népszálló, a népház, a városházi 
diétás étterem, a népfürdők és Duna-fürdők, valamint a Vegyes címszó kapott külön költségvetési té-
telt.37 Később Budapest éves költségvetéseiben 1949-ig rendszeresen szerepelt az átmeneti kislakásos 
telepek és a városszéli telep fenntartása, közlekedési, oktatási stb. infrastruktúrájának fejlesztése.38 

Közelebbről volt érintett a cigány etnikum a székesfővárosi szegényüggyel, népjóléttel kapcsolatos 
szabályrendeletek koldulást, csavargást tiltó rendelkezései által. Miután Budapest vezetése a bajbaju-
tott emberek támogatására európai színvonalú szociális hálót épített ki. egyúttal gondoskodott a főváro-
si lakosság koldulással való zaklatásának felszámolásáról, a „csav argó" személyek megbüntetéséről és 
kitoloncolásáról. 

„Könyöradománygyüjtésre", azaz koldulásra (1924-től) maximum hat hónapos hivatalos engedélyt 
Budapest rendőrfőkapitánya adhatott ki a fővárosban állandó lakással rendelkező, erkölcsi szempont-
ból megbízható, betegség, baleset stb. miatt nagymértékben rokkantaknak. Évente 200-300 koldulási 
engedélyt állítottak ki, amelyek a házról-házra járó koldulást engedélyezték, nyilvános helyen azonban 
ők sem koldulhattak.39 

A hatósági engedély nélküli koldulást 1879-től 8 napi, a visszaesőket egy havi. minősített esetben 
(csoportosan, fegyveresen, testi hiányosságot színlelve stb.) két hónapos elzárással büntették.40 A csa-
vargókat 8 naptól egy hónapig terjedő fogházbüntetéssel sújtották, 1913-tól ezt két hónapra emelték. A 
visszaesők három hónapot, a családjukat erkölcsi romlásnak kitevők és bűnöző életmódot folytatók hat 
hónap fogházat is kaphattak. A bíróság utóbbiakat fogház helyett határozatlan idejű dologházba is utal-
hatta, amely 1-5 év közötti ottlétet jelentett az elitélteknek.41 Az 1905. évi szabályozásban rögzítik a 
székesfőváros egész területén (magánházaknál, nyilvános helyeken és templomoknál) a koldulás tilal-
mát, melynek betartását Budapest „államrendőrsége", azaz a fővárosi rendőrség felügyelte.42 

Hasonló, de részletesebb rendelkezés született az 1916-ban elfogadott szabályrendeletben, amely a 
„népjóléti igazgatás"-t tárgyalta. Népjóléti igazgatás címszó alatt a szegényel látás szűkebb körével és a 
jótékonysággal, azaz. a „népjóléti gondoskodás" körébe eső mindenfajta hatósági tevékenységgel fog-
lalkoztak. E szabályrendeletben a korábbi tiltást (koldulás, csavargás) kibővítik a mozgóárusítás ellen-
őrzésével. hogy annak leple alatt se lehessen koldulni. A tilalom ellen vétőkkel szemben a fővárosi m. 
kir. államrendőrség hozta meg a büntetést, a közveszélyes munkakerülők felett a királyi járásbíróság 
ítélkezett. Csavargás vagy a koldulás miatt elítéltek az illetékes kerületi elöljáróság toloncházába kerül-

3 ' Új Nemzedék. 1926. június 20. 4. old. A rendőrség megrendszabályozza a kóbor cigányokat. 
36 Budapest székesfőváros 1932. november 4-i közgyűlése jegyzökönyve. 590. kgy. szám. 416-417. old. 
37 Budapest székesfőváros 1937. november 12-i közgyűlése jegyzőkönyve. 590. kgy. szám. 416-417. old. Szé-

kesfőváros 1938. évi költségvetése. IX. fejezet. Közjótékonyság és szociálpolitika. 
3* Budapest székesfőváros 1948. december 16-i közgyűlése jegyzőkönyve. 475. kgy. szám. Budapest 1949. évi 

költségvetése. 7. csoport. Szociális és kulturális célok. Népjóléti igazgatás. 
39 Dr. Csorna K.: i. m. 85-86. old. Budapesten 1928-ban 194, 1929-ben 381, 1930 októberéig 287 koldulási en-

gedély. 
40 Dr. Csorna K.: i. m. 84. old. 1879. évi XL. tc. 66-69 § 
41 Dr. Csorna K.: i. m 84-85. old. 
42 Budapest székesfőváros 1905 június 30-i közgyűlése jegyzökönyve. 944. kgy. szám. 333. old. V. fejezet. A 

koldulás megakadályozásáról. 34 §. 
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tek. Az elmebetegnek tekintett közveszélyes munkakerülőket az utolsó lakhely szerinti kerületi elöljá-
róság vette gondozásba.43 

Újabb változást a koldulás, csavargás ügyében az 1924. évi 81.000/1924. sz. belügyminisztériumi 
rendelet hozott. Ez megjelenik a székesfőváros 1924. évi, népjóléttel foglalkozó szabályrendeletében. 
Itt a „könyöradománygyüjtés (koldulás)" engedélyezése az említett országos szintű körrendelet szerint 
a budapesti rendőrfőkapitány hatáskörének részévé vált. az engedélykérelmet a kérelmező a lakása sze-
rint illetékes kerületi rendőrkapitánysághoz nyújthatta be.44 Az 1926-ban és 1927-ben módosított nép-
jóléti igazgatási szabályrendeletekben a koldulás szabályozása nem változott.45 Koldulás miatt mintegy 
500-700. ismételt koldulás miatt az 1929-es gazdasági válságig 400 körüli ítélet született évente. 
1930-tól az elítélt koldusok száma többszörösére emelkedett: 1935-ben koldulás miatt 1275, ismételt 
koldulás miatt 3027 embert ítéltek el. Erőszakos (minősített) koldulás kapcsán évente 10-20 embert 
küldtek fogházba vagy dologházba - kiugróan magas. 30-60 fő közötti volt 1909-1915 és 1929-1934 
között az emiatt elítéltek száma.46 

193 l-ben a budapesti rendőrfökapitányság százával kapta a bejelentéseket a koldusinvázió miatt. A 
rendőrség a főváros szegényügyi akciójától remélte a helyzet megoldását. A Népszava újságírója sze-
rint jótékonykodással a helyzet nem volt megoldható, jó szociálpolitikán belül főként a munkaalkalmak 
teremtése enyhíthetné szerintük.47 Másfél hónap múlva Liber Endre alpolgármester a rádióban nyilat-
kozott a budapesti kolduskérdésröl. amely a székesfőváros egyik legfontosabb és legnépesebb ügyosz-
tályához. a közjótékonyságihoz tartozott. Konkrét példákkal támasztotta alá, hogy nem minden koldus 
érdemli meg az alamizsnát, mivel munkaalkalmat kapva nem használták ki annak lehetőségét. A hivatá-
sos- és álkoldusokkal szemben társadalmi összefogást sürgetett a polgárok nyugalma és az igazán rá-
szorultak érdekében. A székesfőváros ekkor naponta 50 ezer szegényt látott el ebéddel, további 25 ezer 
embert időnként ingyenkenyérrel és élelmiszercsomaggal - utóbbiakra az utalványokat a kerületi elöl-
járóságok népjóléti osztályai adták ki.48 

Budapesten 1936. november I -jétől a belügyminiszter rendelete alapján mindenfajta koldulást meg-
tiltottak. A nyomorba jutottak támogatását központi módon oldották meg. melynek fedezetét az ínség-
adó, egy „adománymegváltás"-i felajánlás fedezte. A kerületi elöljáróságok mintegy 200 ezer levelet 
küldtek ki, a megkeresettek 33%-a tett felajánlást, ami számukra átlagosan havi 1.2 pengő alamizs-
na-megváltást. a fővárosnak 886 ezer pengőt eredményezett. A megajánlások vizsgálata azt mutatta, 
hogy a kevés jövedelemmel rendelkezők nagyobb szociális megértést tanúsítottak, mint a tehetősek 
többsége, amely .,(...) sokkal kisebb áldozatkészségről, sőt sokszor megdöbbentő közönyről tett tanúsá-
got."49 Dr. Schüler Dezső, a székesfőváros alpolgármestere az önkormányzat szociálpolitikai tevékeny-
ségét bemutatva 1936. év végén Budapesten 55 ezer munkanélküli ínségesről számolt be. Az alamizs-
na-megváltási akción belül kifogásolta, hogy a gazdag emberek (többszörös háztulajdonosok, iparvál-
lalatok vezetői, magas pozíciók betöltői).,(...) havi 1-2 pengős megajánlással vélik leróni a társadalom 
elesettjei iránti kötelezettségüket." Bejelentette egyben a székesfőváros szükséglakás-építési program-
ját: Az év végéig 240. 1937-ben további 1000 szükséglakást építenek, és 600 szoba-konyhás lakást is 
kibérelnek erre a célra.50 

A nem fővárosi lakosok koldulása, csavargó életmódja a székesfőváros fennállása alatt az említett 
rendeletek ellenére folyamatosan gondot okozott, ellátásuk anyagi terheket eredményezett. Jól példázza 
ezt az 1937. évi fővárosi költségvetés egyik képviselői indítványa. Vályi Lajos a belügyminiszterhez 
intézendő feliratot javasolt ..(...) olyan rendelkezések sürgős kibocsátása érdekében, amelyeknek az 

43 Budapest székesfőváros 1916. július 12-i közgyűlése jegyzőkönyve. 917. kgy. szám. 882-883. old. Azonos 
tartalommal hozott a koldulás kapcsán határozatot Budapest székesfőváros 1916 október 25-i közgyűlése 
jegyzőkönyve. 1092. kgy. szám. 1028-1029. old. Lásd még. 1913. évi XXI. tc. 2 - 6 § 

44 Budapest székesfőváros 1924. augusztus 11-i közgyűlése jegyzökönyve. 1014, kgy. szám. 244. old. 
45 Lásd: Budapest székesfőváros 1926. december 30-i közgyűlése jegyzökönyve. 1345. kgy. szám. 467. old. és 

Budapest székesfőváros 1927 december 21-i közgyűlése jegyzőkönyve. 1748. kgy. szám 61. old. VII fejeze-
tek. A könyöradománygyüjtés (koldulás) megakadályozásáról. 

46 Nyigril;.- i. m. 574. old. 
47Népszava. 1931. december 2. 1-2. old. Koldusok 
411 Új Budapest. 1932. január 23. 5. old. A budapesti kolduskérdés. (Liber Endre alpolgármester rádióbeszéde.) 
49 Budapesti Napló. 1937. 1. szám. 10-13. old Dr. Schüler Dezső: Beszámoló a koldusrendelet végrehajtásáról 
50 Fővárosi Újság. 1936. december. 22. 3. old. Dr. Schüler Dezső: Budapest székesfőváros szociálpolitikai tevé-

kenysége. Az alamizsnamegváltási akció keretében a székesfőváros és a katolikus karitász 76 ezer megajánló-
tól évi I millió 100 ezer pengőt kapott, ami átlagosan (fő/hónap) 1,3 pengő felajánlást takart. 
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alapján a más községek eltartási kötelezettsége alá tartozó budapesti hajléktalanokat az illetékes köz-
ségbe visszaszállítani lehessen."'51 

A fővárosi, majd székesfővárosi közgyűlés jegyzőkönyveiben a cigánysággal kapcsolatba hozható, 
rögzített említések alacsony száma részben azzal is magyarázható, hogy 1950-ig a főváros közigazgatá-
si területén kisszámú cigány etnikum létezett, amely Nagy-Budapest létrehozásáig alapvető gondot 
nem jelentett. Általában nemzetiségi kérdésekkel nem foglalkoztak, a cigány etnikumot a többi, Buda-
pestterületén élő nemzetiségekhez hasonlóan kezelték, a létükből adódó, felmerülő gondoknál időszaki 
megoldásokat alkalmaztak. A vándor, kóbor cigányok megjelenéséből származó intézkedési lehetősé-
geket országos törvények, belügyminiszteri rendeletek szabályozták a fővárosi vezetés számára (is) 
használható módon. 

Ezek, és a vizsgált időszakban a székesfővárosi szegénységi/népjóléti politika szabályrendeletei 
azonban nem oldották meg a főváros egésze számára megnyugtató módon a cigányság be nem illeszke-
dő rétegeinek köszönhető gondokat. Már a korai, a cigányokkal kapcsolatos vármegyei köriratok is jól 
érzékeltették, hogy a Magyar Királyság gazdasági, társadalmi struktúrájába egy etnikum be nem tago-
zódó csoportjai okoztak nehézséget. A cigányság ügyét a székesfőváros (is) szegénykérdésként kezelte, 
és emiatt a munkaképes elszegényedettek, a lumpen életmódot folytatók és a társadalomba be nem il-
leszkedő cigány rétegek kapcsán felmerült gondok összemosódtak. Ez a szociálpolitikai szemlélet nem 
adott megoldást sem a székesfőváros, sem az érintett cigányok számára - utóbbiak egy részének élet-
módja és értékrendszere már a v izsgált időszakban sem volt a társadalom által tolerálva. 

Gábriel Tibor 

A multikulturális nevelés jelentősége 
a jelenkori Szlovákiában 

Jelen tanulmány a multikulturális nevelés fontosságáról és az iskolai nevelésben betöltött szerepéről 
szól. Azt szeretném bemutatni, miért fontos a multikulturális nevelés a jelenlegi szlovák társadalom-
ban, és hogy miképpen segítheti a szlovákiai magyar kisebbségnek a többségi társadalomba való beil-
leszkedését. Rámutatok annak fontosságára, hogy miért szükséges a nevelésben alkalmazni azokat az 
elveket, amelyek elősegítik a békés együttélést a más kultúrához tartozó egyénekkel, és hogy mely té-
nyezők befolyásolják ezt a folyamatot. 

Olyan korban élünk, amelyben az emberiség számára elkerülhetetlen a találkozás idegen kultúrájú 
emberekkel.1 Ahhoz, hogy a más kulturális értékekkel rendelkező egyénekkel való társadalmi érintke-
zés minél könnyebb legyen, már iskolás korban fel kell készíteni a gyermekeket. Ebben van fontos sze-
repe a multikulturális nevelésnek. A multikulturális nevelés olyan tevékenység, amely arra irányul, 
hogy a más nemzetiségű, fajú, vallású embereket megtanítsa az együttélésre, a kölcsönös megbecsülés-
re és együttműködésre.2 ami az iskolákban rendszerint különböző programok keretében történik. 

Vámos Ágnes szerint: „A pedagógiai multikulturalizmus olyan nevelés-oktatás, amely bevezeti a ki-
sebbségi csoportok nyelvét és kultúráját a pedagógiai hatásrendszerbe, hogy az egyének egészséges 
identitásokat és kölcsönösen pozitív csoportközi attitűdöket alakítsanak ki."3 A multikulturális oktatás 
során a diákoknak el kell sajátítaniuk a következő alapismereteket: mi a kultúra, mi a saját kultúra, mi 
az idegen kultúra, mi a közös kultúra.4 

" Budapest székesfőváros 1937. november 12-i közgyűlése jegyzökönyve. 590. kgy. szám. 421. old. Az 1938. 
évi fővárosi költségvetés tárgyalásánál elhangzott képviselői indítványok. 

1 A kultúrák közötti kölcsönhatásról bővebben lásd: Huntington. P. Samuel'. A civilizációk összecsapása és a vi-
lágrend átalakulása. Bp. Európa Könyvkiadó. 2008. 

" Prúcha. Jan.Multikulturní vyehova. Triton Praha. 2006. 15. old. 
3 Vámos Ágnes-. 2003. 451. old. 
4 Vö. Zrinszkv László: Neveléselmélet. Bp. Műszaki Könyvkiadó, 2002. 

68 



A fenti célok elérése érdekében szükséges, hogy az iskola és a tanár - akárcsak a társadalom - meg-
felelő módon legyen felkészülve ehhez. A tanárnak elsősorban az adott osztályban kialakult helyzetet 
kell ismernie: mennyire vannak felkészülve a diákok - mind a kisebbségi, mind a többségi nemzet tag-
jai - a másik fél elfogadására. Fel kell mérnie az ellentéteket a csoportok között, valamint a tanulók be-
fogadóképességét. Fontos, hogy a tanár ne alkalmazzon kényszerítő megoldást, mert azzal csak növeli 
az ellenszenv et és az. elutasítást a más kultúrához tartozó egyének, csoportok iránt. A tanulók befogadó-
képességéhez kell alakítani az anyag mennyiségét, fel kell kelteni érdeklődésüket a másik nemzet kul-
túrája, történelme, szokásai iránt. A pedagógusnak el kell érnie, hogy a tanulók ne kényszerűségből, ha-
nem érdeklődésből tanuljanak. 

Azokban az országokban, ahol eltérő kultúrájú, nemzetiségű népek élnek egymás mellett, a külön-
böző kultúrák kölcsönösen hatnak egymásra. Példa erre Szlovákia, amely megalakulása óta többnem-
zetiségű állam. A 2001 -es népszámlálási adatok alapján az ország nemzetiségi összetétele a következő-
képpen alakult: a lakosság 9,7%-a magyar. 1.7%-a roma. 0,8%-a cseh, 0,4%-a ruszin, 0.2%-a ukrán. 
0,2%-a egyéb nemzetiségű.5 Azáltal, hogy Szlovákia tagja lett az Európai Uniónak, el kellett fogadnia 
az európai értékeket is, s vele együtt azt, hogy átjáróház lettünk kelet és nyugat között, uniós és nem 
uniós országok között, s ezen főleg a lakosság bevándorlását és keveredését értem.6 

A Szlovák Köztársaság alkotmánya teljes mértékben elismeri és garantálja minden személy számára 
az alapvető emberi jogokat. Az alkotmány 33. cikkelye kimondja, hogy senkit sem érhet hátrányos 
megkülönböztetés nemzetiségi hov atartozása miatt. A 34. cikkely I. bekezdése garantálja azon szemé-
lyek számára, akik valamely nemzeti kisebbséghez, vagy etnikai csoporthoz tartoznak, a sokoldalú fej-
lődést. elsősorban azt a jogot, hogy fejleszthessék saját kultúrájukat, továbbá szavatolja az anyanyelv-
ükön való információk terjesztéséhez való jogot, a nemzetiségi egyesületekben való csoportosulás jo-
gát. művelődési és kulturális egyesületek alapításának és fenntartásának jogát. A 2. bekezdés kimondja, 
hogy azon állampolgárok, akik nemzeti kisebbséghez vagy etnikai csoporthoz tartoznak, azon kívül, 
hogy joguk v an az államnyelv elsajátítására, joguk van: anyanyelvükön művelődni, anyanyelvüket hasz-
nálni a hivatalokban, részt venni azon problémák megoldásában, amelyek érintik a nemzeti kisebbséget 
vagy az etnikai csoportot. 

A fent említett jogokat azonban nem elég csupán deklarálni, hanem az erre vonatkozó törvények be-
tartását az állami szerveknek kell megvalósítani. Szlovákiában a jelenlegi politikai hatalom inkább az 
asszimiláció híve. a többségi kultúra és az államnyelv dominanciájára törekszik. Ezt tükrözi a nemzeti 
kultúra védelmében a közelmúltban elfogadott ún. nyelvtörvény is. Mivel Szlovákia soknemzetiségű 
ország, a más nemzetiségű lakosokat nem beolvasztani kellene a többségi nemzetbe, hanem megadni 
minden kisebbségnek a lehetőséget, hogy tovább tudják fejleszteni nemzeti kultúrájukat, tagjai anya-
nyelvükön tanulhassanak, s ne idegennek, kisebbrendünek érezzék magukat saját hazájukban. A másik 
súlyos véglet, ha a többségi kultúra elszigeteli a kisebbségi kultúrát, ekkor ún. gettó jön létre, amely 
megakadályozza a kisebbségi kultúra kommunikációját más kultúrákkal. Ilyen esetben a többségi kul-
túra kihasználja hatalmi fölényét a kisebbségi kultúrával szemben. Szlovákia minden lakójának el kell 
fogadnia azt a tényt, hogy multikulturális társadalomban élünk, és együtt kell működnünk. Hogyan le-
hetséges ez? Andorka Rudolf szerint ennek kialakításához a következő tényezők szükségesek:7 

1. a nemzetállam politikai hatalmának decentralizálása: 
2. a nemzeti identitás megőrzésének nemzetközi jogi garantálása; 
3. az egyes emberek többes identifikációjának elterjedése, 
4. nemzetközi civ iltársadalom kialakítása. 
A multikulturális nevelés akkor lesz eredményes, ha gyermekeinket az iskolában és otthon felkészít-

jük a más kultúrákkal való találkozásra és együttélésre. Körtvélyesi Klaudia szerint „az iljúságnak. a jö-
vő generációjaként, meg kell tanulnia más kultúrák felfedezését és tiszteletben tartását."8 A multi-

' Ld. www.statistics.sk 
6 A statisztikai hivatal adatai (www.statistics.sk 06.09.2007) alapján Szlovákiába 7100 egyén települt. Ebből 

83.4% az. Európai Unió tagállamaiból. 9% Ázsiából, 5,7% Amerikából, 1% Ausztráliából és Óceániából, 0,9% 
Afrikából. A Belügyminisztérium (www.minv.sk 06.09.2007) adatai alapján a Szlovákiában menedéket kérő 
személyek száma 2000 és 2006 között a következőképpen alakult: 2000: 1556 személy, 2001: 8151, 2002: 
9743, 2003: 10358. 2004: 11395. 2005: 3549. 2006: 2871 személy. 

7 Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Bp. Osiris, 2003. 342. old. 
* Körtvélyesi Klaudia. A kulturális tényezők szerepe a szlovák-magyar együttélés és jószomszédi kapcsolatok 

elősegítésében. Pályázati tanulmany. VOX JUVENTAE p. t„ Pozsony 2008. 
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kulturális nevelés segít abban, hogy a tanulók képesek legyenek elfogadni a másságot, mások vélemé-
nyét, és ha nézetkülönbség alakul ki, azt erőszak nélkül tudják megoldani. Értsék meg, hogy kultúrájuk 
kommunikációja szükséges, abból előnyt élveznek mind a többségi, mind a kisebbségi kultúra képvise-
lői. így ugyanis képesek lesznek tiszteletben tartani egymás hagyományait, kulturális örökségét és ön-
tudatát, s teret hagynak a másik kultúra fejlődésének is. Éppen ezért az iskolai nevelés szerves részévé 
kellene tenni a multikulturális nevelést. 

Sajnos, a szlovák iskolarendszer a mai napig monokulturális jellegű, amely a központi tantervek, 
tankönyvek alkalmazásában nyilvánul meg. Nem veszi figyelembe a nemzeti kissebségek nyelvhaszná-
latának lehetőségét a régiókban, annak ellenére, hogy a multikulturális nevelés hozzájárulna az iskola-
rendszer rugalmasabb átalakulásához az adott helyzetben. A pedagógiai multikulturalizmusnak kellene 
elsősorban szerepet vállalnia a kultúrák közötti falak ledöntésében, megtanítani az együttélés és együtt-
működés alapjait a más nemzetiségű emberekkel, eltávolítani a gondolkodásmódból az előítéleteket az 
országban élő kisebbségek iránt. Körtvélyesi Klaudia szerint „a szlovák-magyar viszonylatban nem ne-
héz megtalálni azokat a közös pontokat, amelyek elősegíthetik az ellentétek feloldását"',9 a két nemzet-
hez tartozó polgárok egy államban való békés együttélését. Nemzeteink közös államalakulatban való 
hosszú történelmi együttélése közös kulturális hagyományt teremtett,10 amely megtalálható mindkét 
nép kultúrájában. Meg kell említeni, hogy a Monarchia idején jól működött az ún. cseregyerek-rend-
szer," amelynek lényege abban rejlett, hogy két eltérő nemzetiségű család kicserélte azonos korú gyer-
mekét egy bizonyos időre. Ez jó hatással volt a nemzetek közötti toleranciára, mert a gyerekek megis-
merkedtek a befogadó család szokásaival, elsajátították az országban élő nemzetiségek nyelvét, kultú-
ráját. 

A jelenkorban elsősorban a tanár feladata lenne, hogy a közös kulturális értékek előtérbe helyezésé-
vel olyan módon képezze tanítványait, hogy azok képesek legyenek elfogadni a kisebbségi kultúrát. A 
diákoknak a multikulturális nevelés során kellene bemutatni, hogy a szlovákiai magyar kisebbségi kul-
túra milyen sokoldalú, szerves része országaink kulturális örökségének, függetlenül létrehozójának 
nemzetiségétől; nem választóvonal, hanem kapocs az emberek között. A multikulturális nevelés során a 
tanárnak el kellene érnie azt. hogy felkeltse a tanulók érdeklődését a kisebbségi kultúra bármely része -
történelme, művészete, zenéje, irodalma, hagyományai, hőseinek élete iránt - ezek bemutatása új, a 
kultúrájuktól eltérő világot ismertet meg velük. A kisebbségi kultúra megismertetését elősegíti az adott 
országban a kulturális intézményeik felkeresése is. Célszerű kiállítások látogatásának szervezése is, 
ahol az adott kultúra további megismerése a cél. 

Mindennél fontosabb a diákok saját tapasztalata. Az a diák (akár többségi, akár kisebbségi), aki nem 
homogén osztályt, iskolát látogat, nagyon sok saját tapasztalatot gyűjthet.12 Saját bőrén tapasztalhatja 
meg, hogy mi is az a kulturális kommunikáció, mégpedig azáltal, hogy az osztályát más nemzetiségű 
tanuló is látogatja, ezzel része lesz a kulturális cserefolyamatnak. A tanuló általában érdeklődő, és sze-
reti, ha ki tudja elégíteni kíváncsiságát. Azzal, hogy a más nemzetiségű osztálytársaival kommunikál, 
már meg is tette az első lépést a kulturális csere felé. A tanuló érdeklődését felkeltheti a másik fél ruhá-
zata, étele, esetleg elszánja magát a másik uzsonnájának megkóstolására - már elindul a multikultu-
ralizmus felé. Ha az első tapasztalatai pozitívak lesznek, akkor a kisebbségi egyénhez való kapcsolatát 
nem fogja konfliktus beárnyékolni és nyitottabbá válik más kultúrák befogadása iránt. 

A következő módon lehet megismerni más nemzeteket, illetve az országban élő nemzetiségeket:13 

1. Fel kell használni az iskolába járó más nemzetiségű, más állampolgárságú gyerekek beszámolóit 
saját nemzetükről, esetleg felkérni szüleiket az együttműködésre, nemzetük, kultúrájuk, szokásaik be-
mutatása során. 

2. El lehet látogatni más nemzetek kulturális központjaiba, ahol kiállítások, beszélgetések vagy 
filmelőadások vannak. 

3. Érdemes felkeresni a kissebségi kultúrát ápolók egyesületeit, ahol bemutatókat tartanak saját kul-
túrájukból. 

10 A közös kulturális örökségről lásd Körtvélyesiová. Klaudia. Od spoloCnych tradícií k novym vzt'ahom. In: 
Kultúra a súéasnosf 4. ZoSity t. 9/2006, Szérk. Doc. PaedDr. Peter Andruska PhD. Nitra 2006. 139-141. old. 

" Az ún. cseregyerek-rendszerröl bővebben uo. 140. old. 
12 Becslések szerint a szlovákiai magyar diákok negyede szlovák iskolát látogat. 
13 Cílková. Eva -Schönerová. Petra: Náméty pro multikulturní vychovu. Portál Praha. 2007. 16. old. 
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4. Nagyon sok hasznos információt lehet szerezni egy adott országról, nemzetről, annak kultúrájáról 
az internet segítségével is. 

Szlovákiai viszonylatban fontos lenne olyan módszereket kidolgozni, amelyek elősegíthetik a köl-
csönös kommunikációt a kisebbségi és a többségi lakosság között, javítanák a kisebbség integrálódását 
a társadalomba. Jó példa erre a Hogyan érzik magukat a kisebbség tagjai hazánkban? elnevezésű gya-
korlati módszer, amelynek során a diákoknak lehetőségük van átérezni a kisebbségben élő emberek 
helyzetét. A gyakorlat során az osztályt csoportokra osztjuk, úgy. hogy mindegyik egy kisebbséget kép-
viseljen. A csoportokon belül megbeszélik a kisebbség aktuális problémáit, pl. azt, hogy milyen megkü-
lönböztetéseknek vannak kitéve a társadalom többi tagjai által, milyen előítéletek vannak velük szem-
ben. és milyen törvényes védelemre lenne szükségük az állam részéről. Minden csoport feljegyzi kifo-
gásait és elvárásait, majd az osztályon belül előadják érvelésüket a kialakult helyzetről. A felvázolt gya-
korlat segít a diákok nézeteinek formálásában, és megkönnyíti leküzdeni előítéleteiket a más identitású-
akkal szemben. 

Az iskolán kívüli multikulturális nevelés keretében fontos szerepet vállalhatnak a kisebbségek társa-
dalmi és kulturális szervezetei. Jó példa erre a CSEMADOK. Komáromi Területi Választmányának kez-
deményezése az évente megrendezésre kerülő Multikulti fesztivál, ahol roma. szlovák és magyar mű-
kedvelők lépnek fel. Az ilyen rendezvények megtanítanak az együttműködésre.14 

Az iskolán kívüli multikulturális nevelés másik lehetősége a cserkészmozgalom. A cserkészek saját 
hagyományaik megőrzése mellett beiktathatják más nemzetek, illetve az országban élő nemzetiségek 
kultúrájának megismerését is. Véleményem szerint a játékos módszer a legjobb, vagy pedig vetélkedő 
szervezése: ki tud többet a másik nemzetről. A játék során fel kell használni a történelmi és a természet-
tudományi ismereteket is, segédeszközként pedig térkép használata célszerű. 

A kisebbségi nemzet kultúrájának megismerése szakkörök (irodalmi, zenei, történelmi) keretén be-
lül lehetséges. Az irodalmi kör munkája során törekedni kell arra. hogy a gyerekeket nemzeti irodalmu-
kon kívül más nemzetek irodalmával, népköltészetével is megismertessük, mivel az is része az emberi-
ség egyetemes kultúrájának. Az olyan írók. mint pl. Balassi Bálint. Mikszáth Kálmán. Bél Mátyás. P. O. 
Hviezdoslav szerves részét alkotják mindkét nemzet kultúrájának." A szakkörök munkáját színesebbé 
lehet tenni filmvetítéssel, országaink közös történelmi múltját idéző helyekről, ez felkelti a gyermekek 
érdeklődését. 

Ebből is láthatjuk, hogy a multikulturális nevelés egy fontos téma, a kulturális csere körül forog. En-
nek a célnak kell alárendelni az oktatás egészét: a kölcsönös értékcsere, a kölcsönös hagyománycsere, a 
kulturális tárgyak cseréjére - hagyománycsere. Éppen ezért kell előtérbe állítani országaink közös kul-
turális örökségét, mivel ehhez szorosan kapcsolódik az ország területén élő magyar nemzeti kisebbség 
kulturális öröksége is. A multikulturális nevelés során ezt a kölcsönhatást kell kiemelni. 

A multikulturális nevelés felkészíti a tanulókat arra. hogy képesek legyenek a más nemzetiségű 
egyéneket elfogadni, hogy elsajátítsák a közös együttéléshez szükséges viselkedési formákat, kialakít-
sák a megfelelő kommunikációs technikákat és megértsék azt. hogy minden ember tartozik valamely 
kultúrához, van saját identitása, amelyet nem megváltoztatni kell. hanem megismerni, elfogadni, és ami 
számukra megfelelő, azt átvenni. Ez okból kifolyólag fontos, hogy nemcsak otthon és az iskolában, ha-
nem az élet minden területén (munkahely, szakkör, társadalmi, kulturális csoportosulás) figyelmet kell 
szentelni a más kultúrához tartozó személyek beilleszkedésének az adott társadalomba. 

Felvázoltam néhány lehetséges módot annak érdekében, hogy hogyan lehet a más kultúrához tartozó 
embereket megismerni, harcolni saját előítéleteink ellen, hogy megkönnyítsük számukra a beilleszke-
dést a többségi környezetbe. A multikulturális nevelés azonban sok akadály leküzdésére kényszerül. 
Legnehezebb az adott etnikum részére képzett tanárok létszáma, ami napjainkig is megoldatlan problé-
ma. Abban az esetben, amikor a diákokkal más nemzetiségű pedagógus foglalkozik, fennáll a veszélye 
annak, hogy nem felelnek meg a tanár elvárásainak, ami szintén feszültségekhez vezethet. Vélemé-
nyem szerint a megoldást három szinten kell elkezdeni: megfelelő törvényi háttér kialakítása, az iskolai 
multikulturális nevelés bevezetése: multikulturális nevelés az iskolán kívül. 

Az első két pontban foglaltakat a politikai vezetés feladatának tartom, mivel a törvényeket Szlováki-
ában a Szlovák Nemzeti 'fanács a kormányjavaslata alapján alkotja. Nagyon fontos ebben az esetben a 
politikai akarat. A multikulturális nevelés bevezetésének szükségességét jelzi a Nyitott Társadalomért 

14 Nagy-Miskó: Nem tartunk a Csemadok-tagság kiöregedésétől. Delta 2008. 01. 07. 12. old. 
15 Ld. Körtvélyesiová 2006. 141. old. 
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Alapítvány felkérésére az Etnikum- és Kultúrakutató Központ által készített első reprezentatív felmérés 
is, amely 2008 márciusában fejeződött be 955 kilencedikes tanuló bevonásával. Arra kérdeztek rá. hogy 
hogyan vélekednek a Szlovákiában élő, eltérő kultúrájú emberekről. A felmérésből kiderült, hogy a 15 
éves tanulók a magyar kisebbséget szeretik a legkevésbé (36,7%-uk negatívan, csak 25%-uk vélekedett 
pozitív an erről a kisebbségről).16 Ez a helyzet is igazolja a multikulturális nevelés fontosságát és szük-
ségességét. 

Tanulmányomban igyekeztem átfogó képet nyújtani arról, hogy milyen megoldást lehet alkalmazni 
a más kultúrához tartozó csoportok, főképpen a Szlovákiában élő magyar nemzetiségű kisebbség több-
ségi társadalomba való beilleszkedése érdekében. Céljaim között szerepelt felvázolni a multikulturális 
nevelés gyakorlati felhasználását, azokat a lehetséges játékos megoldásokat, amelyek mind az iskolá-
ban. mind pedig az iskolán kívül, megkönnyítik és elősegíthetik a különböző emberek közötti szakadék 
leküzdését. A multikulturális nevelés megfelelő alapot teremthet a más kultúrához tartozókhoz és a 
Szlovákiában élő kisebbségekhez toleránsabban viszonyuló társadalom kialakításához. 

Dr. Sidó Zsolt 

16 Lásd: Centrum pre vyskum etnicity a kultúry (CVEK) 2008: Postoje 2iakov základnych ákől ku kultúrne 
odliSnym skupinám. Prieskum pre Nadáciu otvorenej spoloCnosti. 2008 09. 04. In: www.cvek.sk. Továbbá: 
Körtvélyesi 2008. 

72 


