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Bevezetés 

 

Historiográfiai előzmények 

 

Dolgozatunkban a magyarországi német mozgalom egyik legkiemelkedőbb alakja, 

Bleyer Jakab germanista egyetemi tanár, nemzetiségügyi miniszter (1919–1920), parlamenti 

képviselő (1920–1922, 1927–1933), a Magyarországi Német Népművelődési Egyesület 

egyik alapítója és a magyarországi római katolikus egyház kapcsolatát tekintjük át.  

Bleyer Jakab és a katolikus egyház kapcsolatára vonatkozó tanulmányok nem 

születtek, bár többen is utaltak a német kisebbségi kérdésben a magyar klérus szerepének 

fontosságára. Ezek a munkák azonban általános jelleggel, elsősorban politikai, gazdasági és 

társadalmi vetületében tárgyalták a témát, nagyrészt nélkülözve az egyházi levéltárak gazdag 

forrásanyagát. Tilkovszky Loránt és Norbert Spannenberger a Prímási Levéltár 

dokumentumait tekintették át, valamint – Fata Mártához hasonlóan – inkább a megyei 

levéltárak anyagát kutatták. 

Két olyan mű létezik, amely kizárólag Bleyer életútjával foglalkozik és részben 

tárgyalja az egyházzal való viszonyát.
1
 Hedwig Schwind a müncheni egyetem 

történészhallgatója már Bleyer halála után két évvel engedélyt kapott a családtól, hogy 

kutassa az elhunyt politikus iratanyagát, a róla szóló disszertációját pedig 1937-ben védte 

meg.
2
 Schwind munkájának egyik nagy előnye megszületésének időpontja, hiszen 

lehetősége volt arra, hogy olyan iratokat tanulmányozhasson, amelyek ma már nem állnak 

rendelkezésünkre. Ezt Tilkovszky Loránt is alátámasztotta tanulmányában.
3
 Az iratok 

megsemmisülését Bleyer unokája, Erich Kussbach és a Bundesarchiv központi hagyatéktára 

a háborús helyzettel magyarázta.
4
 Tilkovszky szerint a disszertáció így sem tartalmazta az 

összes forrást, amely a szerző rendelkezésre állhatott, mert sem a család, sem a radikálisokat 

tömörítő és magát a Népművelődési Egyesülettel szemben Bleyer örökösének tartó Népi 

                                                           
1
 SCHWIND, Hedwig: Jakob Bleyer. Ein Vorkämpfer und Erwecker des ungarländischen Deutschtums. 

München, Verlag des Südostdeutschen Kulturwerks, 1960. (továbbiakban: SCHWIND 1960.) 

FATA, Marta: Jakob Bleyer politischer Vertreter der deutschen Minderheit in Ungarn (1917–1933). Inaugural-

Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultäten der Albert Ludwigs Universität 

zur Freiburg i. Br. 1991. (továbbiakban: FATA 1991.) 
2
 Lásd bővebben: TILKOVSZKY Loránt: A Bleyer-portré problematikus vonásai. Történelmi Szemle. 35. 

[1993] 3–4. 259–277. (továbbiakban: TILKOVSZKY 1993.) 
3
 TILKOVSZKY 1993. 259. 

4
 dr. Erich Kussbach a szerzőhöz írt levele, 2014. március 4. 

http://www.nachlassdatenbank.de/viewsingle.php?category=B&person_id=1308&asset_id=1383&sid=5f68224

553774a8917917#remark (letöltve: 2014. május 17.) 
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Német Bajtársi Szövetség (Volksdeutsche Kameradschaft) nem akarta olyan dokumentumok 

megismertetését, amelyek az 1930-as évek második felében beárnyékolhatták volna a 

német–magyar viszonyt. Nem véletlen, hogy az 1930-as években a disszertációra 

Németországban nyomtatási tilalmat rendeltek el, hiszen a politikának nem volt érdeke olyan 

Bleyer-kép kialakítása, amely – tudományossága révén – nem az ébredező Volksbund 

érdekeit szolgálta.
5
 A munka egyik legnagyobb erénye mégis az, hogy olyan forrásokat tett 

közzé, amelyek ma már nem hozzáférhetőek. Schwind a Bleyer-család néhány tagjának és 

Bleyer munkatársainak szóbeli közléseire is épített. Épp ideologikus megközelítése miatt a 

dolgozat legnagyobb hibája, hogy Bleyer szerepét – például a német mozgalomban – 

túlértékelte, jóllehet a mű tudományos igényéhez nem fér kétség. Ezt különösen akkor 

tekinthetjük kiemelkedő teljesítménynek, ha azt a politikai közeget tekintjük, amelyben a 

disszertáció született. A munkában a katolikus egyház szerepe leginkább az iskolakérdés 

tárgyalásakor jelent meg, de átfogó elemzésre Schwind sem vállalkozott, jóllehet a Bleyer-

hagyatékban több olyan dokumentum volt, amely egyházi személyekkel való levelezését 

rögzítette. Franz Hieronymus Riedl Schwind disszertációjáról írt recenziójában megjegyezte, 

hogy egy következő Bleyer-biográfiának azokat a vitákat és küzdelmeket is fel kellene 

dolgoznia, amelyeket Bleyer a katolikus és az evangélikus egyházakkal folytatott a német 

anyanyelv érvényesítése érdekében.
6
 

A Tübingenben élő Fata Márta 1991-ben elkészült disszertációja elsősorban Bleyer 

magyarországi német mozgalomban végzett szerepét dolgozta fel, párhuzamosan láttatva a 

magyar és német kisebbségpolitikára vonatkozó köztörténeti eseményeket a politikai 

életúttal. Ellentétben Schwinddel, aki gyermekkorától kezdve, tudományos munkásságát is 

hangsúlyozva írt Bleyerről, Fata programadó tanulmányától kezdődően taglalta 

munkásságát.
 
A mű egyik erősségét a szerzőnek a német kormányzati szervek – kancellária, 

külügyminisztérium – iratanyagában végzett kutatása adta, hiszen a mai napig csekély azon 

munkák száma, amelyek kellő hangsúlyt fektetnek a németországi forrásokra. Fata szerint 

Bleyer nem volt a kisebbségi kérdés kiemelkedő teoretikusa, sokkal inkább a magyarországi 

németség integrációjának kezdeményezője és emancipációjuk elindítója lett.
7
 Ezzel szemben 

úgy látjuk, hogy Bleyer már az első világháború idején olyan programot tudott adni a 

németajkúaknak, amelyre 1920 után is lehetett építeni. Lap- és egyesületalapítása, a 

                                                           
5
 TILKOVSZKY 1993. 260. 

6
 RIEDL, Franz Hieronymus: Forschungsberichte und Besprechungen. Südostdeutsches Archiv. München, 

Verlag R. Oldenbourg, 1963. VI. Band 204–205. 
7
 FATA 1991. 311–312. 
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kisebbségi iskolaüggyel és nyelvhasználattal kapcsolatos erőfeszítései a nemzetiségi élet 

szinte minden területét felölelték. Fata disszertációjában témánkra vonatkozóan a katolikus 

egyház asszimilációban betöltött szerepére utaló néhány sommás megjegyzésnél több nem 

jelent meg.   

Tilkovszky Loránt tanulmányában röviden utalt Bleyernek az iskolakérdésben a 

katolikus egyházzal folytatott vitájára és konfliktusára.
8
 Emellett rámutatott az egyház 

asszimilációban játszott szerepére, munkájához pedig egyházi levéltár anyagát is 

felhasználta. 

Gerhard Seewann Bleyer egyházi kapcsolataival összefüggésben a századforduló 

keresztény-konzervatív katolikus irányzatainak hatásaira világított rá.
9
 

Helyi kezdeményezésként 2008-ban látott napvilágot egy tanulmánykötet Bleyer 

munkásságáról a nevét viselő budaörsi nemzetiségi általános iskola fennállásának húsz éves 

évfordulóján. A kötet vegyes színvonalú, vannak benne laikus, tudományos igényű és az 

eseményeket átélt szerzők írásai.
10

 Ebben Hambuch Vendel tanulmánya Bleyer politikai 

katolicizmusával és személyes hitéletével foglalkozott.
11

  

Ugyancsak személyes vallásosságát emelte ki 1954-ben megjelent munkájában 

Greszl Ferenc nagykovácsi plébános, Bleyer híve, akinek cikke kortársként magán hordozta 

tiszteletének és érthető elfogultságának jegyeit. Szerinte Bleyer munkássága keresztény 

elköteleződésére épült, aki a hazai németség emberi jogaiért küzdött úgy, hogy mindeközben 

hű maradt katolikus meggyőződéséhez.
12

 Erich Kussbach, az unoka értékelése számos, 

Bleyer neveltetésére, és a család vallásosságára vonatkozó fontos adatot tartalmaz.
13

 

                                                           
8
 TILKOVSZKY Loránt: Nemzetiségi anyanyelvű oktatás a katolikus elemi népiskolákban (1919–1944). 

Századok 129. [1995] 6. 1251–1274. (továbbiakban: TILKOVSZKY 1995.) 
9
 SEEWANN, Gerhard: Geschichte der Deutschen in Ungarn. Band 2. Studien zur Ostmitteleuropaforschung. 

Marburg, Verlag Herder Institut, 2012. 183. (továbbiakban: SEEWANN 2012.) 
10

 Bleyer Jakab/Jakob Bleyer. Tanulmánykötet a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 

fennállásának 20 éves évfordulójára. Studienband zum 20-jährigen Jubiläum der Jakob Bleyer Deutschen 

Nationalitäten Grundschule. Összeállította: GRÓSZ András. Budaörs, Budaörs Német Nemzetiségi 

Önkormányzat – Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola, 2008. 
11

 HAMBUCH Vendel: Bleyer Jakab, a mélyen hívő keresztény. In: Bleyer Jakab/Jakob Bleyer. 

Tanulmánykötet a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola fennállásának 20 éves évfordulójára. 

Studienband zum 20-jährigen Jubiläum der Jakob Bleyer Deutschen Nationalitäten Grundschule. Összeállította: 

GRÓSZ András. Budaörs, Budaörs Német Nemzetiségi Önkormányzat – Bleyer Jakab Német Nemzetiségi 

Általános Iskola, 2008. 64–73. (továbbiakban: HAMBUCH 2008.) 
12

 GRESZL, Franz: Dr. Jakob Bleyers religiöses Bekenntniss. Unsere Post. Die Heimatzeitung der 

Ungarndeutschen. Stuttgart, 9. Jg. [5. Dezember 1954.] Nr. 25. 4–6. (továbbiakban: GRESZL 1954.)   
13

 KUSSBACH, Erich dr.: Jakob Bleyer, der gläubige Katholik. In: Unser gemeinsames Erbe/Közös 

örökségünk. 1100 Jahre deutsch–ungarische christliche Beziehungen: der Beitrag herausragender, 

charismatischer, deutschstämmiger Kleriker und Laienchristen zum kirchlichen und geistigen Leben in Ungarn. 

Zusammengestellt: HAMBUCH, Wendelin. Budapest, St. Gerhardswerk Ungarn e.V., 2001. 352–354.  

(továbbiakban: KUSSBACH 2001.)  
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A magyarországi történészek közül többen tárgyalták Bleyer szerepét, jóllehet a 

művek nem elsősorban az ő tevékenységére összpontosítottak.  

Tilkovszky Loránt munkáiban a két világháború közötti időszak hazai németekre 

vonatkozó kisebbségpolitikájáról és a német mozgalom helyzetéről adott áttekintést, Bleyer 

jelentőségével pedig külön tanulmányban is foglalkozott.
14

 Tilkovszky úgy látta, hogy 

Bleyer a német népközösség felé valóban egyre jobban elköteleződött, de megmaradt benne 

az a kettős kötődés, amelyben a magyar hazafiság – ha munkássága utolsó éveiben 

valamelyest jelentőségét vesztetten is – fontos szerepet töltött be. Tilkovszky szerint bár 

Bleyernek felelőssége volt abban, hogy az általa indított mozgalom szellemiségével vissza 

lehetett élni, gondolkodásától idegen volt az a népcsoport-politika, amelyet Basch neve 

fémjelzett.
15

  

Bellér Bélának az 1920-as évek kisebbségpolitikájáról írott tanulmányai és a 

Népművelődési Egyesület 1933–1938 közötti időszakáról szóló kötete Bleyer szerepét is 

előtérbe állította. Bellér Bleyer halálát – Tilkovszky Loránttal egyetértésben – 

választóvonalnak tekintette, mert szerinte a radikalizálódási folyamatok ugyan már jóval 

korábban beindultak, mégis a Népművelődési Egyesületen belüli két irányzat közötti ellentét 

igazán csak 1933 vége után éleződött ki.
16

  

Ezzel szemben Norbert Spannenberger és Gerhard Seewann úgy vélték, hogy azok a 

válságfolyamatok, amelyek a magyarországi német mozgalom radikalizálódásához és 

kettéválásához vezettek, már Bleyer munkássága idején felszínre jöttek. Ők különösen az 

1930. évi népszámlálásnak a magyarországi németségre vonatkozó kedvezőtlen 

eredményeinek hatását emelték ki. Gerhard Seewann szerint Bleyer nézetei illeszkedtek az 

ellenforradalmi rendszer keresztény-konzervatív jellegéhez, hiszen az államnemzettel való 

békés kiegyezés híve volt, ám az 1930-as évek elejétől a kisebbségi jogok megoldatlansága 

miatt egyre inkább radikalizálódott, amellyel lényegében eddigi politikájának kudarcát is 

beismerte. Ettől függetlenül az új generáció csak Baschék szerepvállalásával lépett fel.
17

 

                                                           
14

 TILKOVSZKY 1993. 
15

 TILKOVSZKY Loránt: Bleyertől Baschig. In: Német nemzetiség – magyar hazafiság. Tanulmányok a 

magyarországi németség történetéből. JPTE TK Kiadói Iroda, Pécs, 1997. 72.  
16

 BELLÉR Béla: Az ellenforradalmi rendszer nemzetiségi politikájának kiépülése (1923–1929). Századok 107. 

[1973] 3. 644–686. (továbbiakban: BELLÉR 1973.)  

BELLÉR Béla: A Volksbildungsvereintól a Volksbundig. A magyarországi németek története 1933–1938. 

Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, 2002. 
17

 SEEWANN, Gerhard: A magyarországi németség, mint etnikum: fejlődésének néhány alapvonása 1918-tól 

1945-ig. In: 300 éves együttélés – A magyarországi németek történetéből. 300 Jahre Zusammenleben – Aus der 

Geschichte der Ungarndeutschen. Szerk.: HAMBUCH Vendel. Budapest, Tankönyvkiadó, 1988. 112. 

(továbbiakban: SEEWANN 1988.)  
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Szerintük Bleyer halála fontos pont, de mégsem tekinthető gyökeres fordulatot hozó, döntő 

eseménynek.
18

 Úgy véljük, hogy Bleyer halálával a magyarországi német mozgalom 

integráns és kiegyensúlyozó személyiségét vesztette el. Ez a pont egyfajta lélektani határnak 

tekinthető, hiszen elhunytával felgyorsultak az MNNE kettészakadási folyamatai.
 
 

Pritz Pál a Balogh Sándor főszerkesztésében megjelent nemzetiségpolitikai 

jogforrásokat és írásokat tartalmazó kötetben Bleyer nyelvi és kulturális követeléseinek 

jogosságát hangsúlyozta, ugyanakkor rámutatott arra, hogy elméleti igazságait az 1930-as 

évekre a külpolitikai körülmények felülírták.
19

 

Eiler Ferenc az Európai Nemzetiségi Kongresszus működését bemutató munkájában 

tért ki Bleyer külpolitikai aktivitására.
20

 Eiler a Bleyer által létrehozott Deutsch-Ungarische 

Heimatblätter című folyóirat 1929-es alapításának körülményeivel foglalkozó tanulmánya 

fontos részét képezi a szakirodalomnak, hiszen megvilágította Bleyernek a német népiséggel 

kapcsolatos tudományszervezői tevékenységét.
21

 

Bleyerre már közvetlenül halála után hivatkozott a Népművelődési Egyesület Gratz 

Gusztáv elnök vezette, konzekvensen magyar állam iránt elkötelezett szárnya, de a német 

nyelvi és kulturális jogokért kiálló, valamint a németség jogait politikai és gazdasági szintre 

kiterjeszteni kívánó, a népközösség elvét valló Franz Basch-féle csoport is.
22

  

A második világháborút és a németek kitelepítését követően a Németországban élő 

magyarországi németek számára Bleyer személye egyrészt a magyar szülőföldhöz való 

ragaszkodás eszményképe lett, másrészt a kitelepítés jogtalanságát átélők nagy részénél a 

német öntudat formálójaként is megjelent. Bleyer szerepét a Theodor Schieder által 

összeállított dokumentáció és a rá reagáló Johann Weidlein-kötet is taglalta, de mindkét 

                                                           
18

 SPANNENBERGER, Norbert: A magyarországi Volksbund Berlin és Budapest között 1938–1944. Budapest, 

Lucidus Kiadó, 2005. 94. (továbbiakban: SPANNENBERGER 2005.) 
19

 Pritz Pál jegyzete Bleyer Jakab: A hazai német kisebbség kérdéséről c. 1933. szeptemberi tanulmányához. In: 

A magyar állam és a nemzetiségek 1848–1993. A magyarországi nemzetiségi kérdés történetének jogforrásai. 

Főszerk.: BALOGH Sándor. Szerk.:SIPOS Levente. Budapest, Napvilág Kiadó, 2002. 597. (továbbiakban: 

BALOGH–SIPOS 2002.) 
20

 EILER Ferenc: Kisebbségvédelem és revízió. Magyar törekvések az Európai Nemzetiségi Kongresszuson 

(1925–1939). Budapest, MTA Kisebbségkutató Intézet, Gondolat Kiadó, 2007. (továbbiakban: EILER 2007.) 
21

 EILER, Ferenc: Identität durch Geschichte. Die Zeitschrift „Deutsch–Ungarische Heimatblätter” (1929– 

1943) In: Migration im Gedächtnis. Auswanderung und Ansiedlung im 18. Jahrhundert in der Identitätsbildung 

der Donauschwaben. Hg.: FATA, Marta. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2013. 87–100. 
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BASCH, Franz: Zueignung. Deutsch-ungarische Heimatblätter. Vierteljahrschrift für Kunde des Deutschtums 
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anyag tendenciózus, részben a politikai szándékoknak megfelelő érvrendszert használt.
23

 A 

Schieder-gyűjtemény, amely igazolni kívánta a kitelepítettek jogát régi hazájukhoz, 

elsősorban a politikai magyar nemzet koncepcióját hangsúlyozta, amelyen belül Bleyer 

elképzelése kudarcot vallott. Ezzel szemben Weidleinék – a magyar nacionalizmus számos 

helyen történő félreértelmezésével – Bleyert olyan hősként ábrázolták, aki a magyarországi 

németség „élethez való jogáért” küzdött.
24

 A Weidlein–Schieder vita rávilágított azokra a 

törésvonalakra is, amelyek a Németországban élő magyarországi németeket a Volksbund 

kérdésben megosztotta, és ez a németországi Bleyer-képet erősen befolyásolta.  

A Bleyert személyesen ismerő kitelepített németek megszólalásaiban vált Bleyer 

olyan hivatkozási ponttá, aki a magyar kisebbségpolitikával és asszimilációval szembeni 

fellépést, egyben a magyar haza iránti elköteleződést megtestesítette. Bleyer az 1945 utáni 

időszakban az egész dunai németség jelképe lett, talán azért is, mert munkásságában – 

függetlenül annak sikerességétől – ötvözni tudta a magyar állam iránti hűséget a német 

népiség megőrzésének igényével.
25

 A kitelepített magyarországi németek lapjai (Unser 

Hauskalender, Unsere Post) születésének és halálának évfordulóján rendszeresen közöltek 

írásokat Bleyerről, amelyekben a szerzők gyakran belevetítették saját kollektív 

emlékezetüket vagy emlékeiket. Elfogultságuk mellett ugyanakkor ezek a dokumentumok 

értékes, Bleyer korára utaló forrásanyagokat tartalmaznak, gyarapítva ezzel a kollektív 

emlékezet forrásait.  

A németországi történeti emlékezet egyik kiemelkedő állomása volt az 1983-ban, 

Bleyer halálának 50. évfordulóján rendezett gerlingeni emlékülés, ahol egyrészt személyes 

visszaemlékezések, másrészt tudományos igényű előadások hangzottak el. A tanácskozás 

egyes felszólalásai Bleyert olyan nemzetiségi politikusként ábrázolták, aki törekvéseivel 

megelőzte korát, és aki tevékenységével azt kereste, ami összeköt és nem azt, ami 

szétválaszt. Bleyer az előadásokban annak az együttélési formának a megalkotójaként jelent 

                                                           
23

 Das Schicksal der Deutschen in Ungarn. Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ostmittel-

Europa. Band II. Szerk.: SCHIEDER, Theodor. München, 1956.  

WEIDLEIN, Johann: Geschichte der Ungarndeutschen in Dokumenten 1930–1950. Schorndorf, 1958. Magyar 

nyelven: A magyarországi németség küzdelme fennmaradásáért 1930–1950. Ford.: Wesner, Franz. Heidelberg, 

Suevia Pannonica, 1996. (továbbiakban: WEIDLEIN 1996.) 
24

 A témáról bővebben: KALTENECKER, Krisztina: Die Beurteilung Jakob Bleyers in der BRD der 1950er 

Jahre. Die Weidlein-Schieder Kontroverse. In: Jakob Bleyer als Volkstumpolitiker. (Akten der JBG-Tagung 

vom 5. Dezember 2003.) Szerk.: Prof. Dr. BRADEAN-EBINGER, Nelu. Budapest, Jakob Bleyer 

Gemeinschaft, 2004. 25–38.  
25

 Prälat NISCHBACH: Um die Einheit. Gerhardsbote. Mitteilungsblatt des Gerhardwerkes und der 

Gerhardsjugend. Stuttgart, 9. [1964] 7. sz. 1–2.   
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meg, amelyben az 1980-as évek első felében az akkori szocialista magyar állam és 

kisebbségei együttműködtek.
26

  

Magyar politikai részről Aczél György 1983-as beszéde jelentett változást, amelyben 

a Magyarországi Németek Demokratikus Szövetségének VI. kongresszusán elutasította a 

németekre vonatkozó kollektív bűnösség vádját.
27

 Témánk szempontjából nagy jelentőséggel 

bírt az 1987-es tudományos tanácskozás, ahol először találkoztak hazai és német történészek, 

köztük a kitelepített németek képviselői.
28

 

A magyarországi németség körében napjainkban is rendeztek tudományos igényű 

tanácskozásokat: 1993-ban, 2003-ban és 2013-ban Bleyer halálának évfordulóin 

magyarországi német szervezetek történészek bevonásával, a szakmai szempontoknak eleget 

téve mutatták be Bleyer munkásságát. Mindhárom konferencia szélesebb kontextusban 

láttatta Bleyer tevékenységét. Részt vettek benne tudományos (pl. Fata Márta, Bellér Béla, 

Eiler Ferenc, Pritz Pál, Pál Vince) és a személyiséget abszolutizáló, az érzelmi szempontokat 

előtérbe toló, Bleyerrel is kortárs előadók (pl. Anton Tafferner, Paul Ginder, Georg Krix). 

Azt mondhatjuk, hogy az 1980-as és az 1990-es évektől egy kiegyensúlyozottabb irányba 

mozdult el a Bleyer-kutatás.
 
 

Célunk, hogy a történetírás eszköztárával mutassuk be Bleyer Jakab és a magyar 

katolikus egyház kapcsolatát.  

Azt, hogy a vallásnak a nemzeti identitás megőrzésében kiemelkedő szerepe van, a 

magyarországi németségre vonatkozóan Tóth Ágnes, Eiler Ferenc, Gonda Gábor és Marchut 

Réka kutatásai erősítették meg.  

A magyarországi történészek közül Tilkovszky Loránt, Norbert Spannenberger, 

Gergely Jenő és Adriányi Gábor munkásságát kell kiemelnünk, akik országos kitekintéssel 

elsősorban politika- és egyháztörténeti kutatásokat végeztek. Tilkovszky Loránt 

tanulmányaiban a német kisebbségi iskolakérdés és a katolikus klérus két világháború 

közötti viszonyát vizsgálta.
29

 Adriányi Gábor áttekintő képet adott a középkortól kezdődően 
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 TAFFERNER, Anton: Gerlingen, im Zeichen einer Festakademie zum 50. Todestag Jakob Bleyers. Unsere 

Post. Die Heimatzeitung der Ungarndeutschen. Stuttgart, 38. Jg. [Januar 1984.] Nr. 1. 8. 
27

 EILER Ferenc: A magyarországi német kisebbség kronológiája 1945–2000. 

http://adatbank.transindex.ro/regio/eiler/?nevmutato=Acz%C3%83%C2%A9l+Gy%C3%83%C2%B6rgy 

(Letötés: 2014. augusztus 27.) 
28

 A konferencia előadásainak szövegeit lásd kétnyelven: 300 éves együttélés – A magyarországi németek 

történetéből. 300 Jahre Zusammenleben – Aus der Geschichte der Ungarndeutschen. Szerk.: HAMBUCH 

Vendel. Budapest, Tankönyvkiadó, 1988.  
29

 TILKOVSZKY Loránt: Az egyházak „nemzetiségpolitikája” és a magyarországi németség (1919–1945). 

Történelmi Szemle 39. [1997] 1. 51–67. 

http://adatbank.transindex.ro/regio/eiler/?nevmutato=Acz%C3%83%C2%A9l+Gy%C3%83%C2%B6rgy
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a magyarországi németség egyházi életéről.
30

 Gergely Jenő tanulmányában a magyarországi 

németség keresztényszociális mozgalomban játszott szerepét vette górcső alá, amelyben 

Bleyer személyét is érintette.
31

 Tóth Ágnes a magyarországi németség két világháború 

közötti oktatási kérdéseiről írt, tanulmányaiban kiemelt helyet foglalt el az egyházak 

szerepe.
32

 Balogh Margit a KALOT-ról írt munkájában röviden kitért a szervezet 

magyarországi németek körében végzett tevékenységére is.
33

  

Norbert Spannenberger 2006-ban megjelent könyvében külön fejezetben tárgyalta a 

magyarországi németség és katolikus egyház 1918 és 1939 közötti viszonyát, különös 

tekintettel az iskolakérdésre és a hazai német mozgalomra.
34

 Spannenberger a Horthy-

rendszerben elfoglalt hatalmi helyzetéből és a politikai berendezkedésen belüli pozícionálási 

kényszerén keresztül láttatta a katolikus egyház kisebbségpolitikai mozgását, a 

differenciáltságot mégis hiányolhatjuk megállapításaiból. Véleményünk szerint nem lehet 

kizárólag az egyházak közötti hazafiassági versenyből „levezetni” például a magyarosítás 

problémáját, ahogy egy-egy helyi kisebbségi ügy is jóval összetettebb volt annál, hogy 

csupán az erőszakolt asszimiláció kérdésén keresztül vizsgálhatnánk.  

Az országos kitekintésű munkákon kívül több, tudományos igényű, a katolikus 

egyház és németség kapcsolatát a két világháború közötti időszakban vizsgáló helytörténeti 

munkát is ismerünk. Bár Marchut Réka munkája hat Pest megyei település németajkú 

lakosságának kitelepítését elemezte, művében az 1920 utáni időszakot és részben az 

egyháztörténeti vonatkozásokat is tárgyalta.
35

 Somlai Péter érintette az egyházak szerepét 

Budakeszi két világháború közötti időszakát tárgyaló tanulmányában.
36

 Jelen sorok írója 
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 ADRIÁNYI, Gabriel: Kirchliches und kulturelles Leben der Ungarndeutschen in der Zwischenkriegszeit. 
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180. 
32

 TÓTH, Ágnes: Das Nationalitätenschulwesen in Pannonien in der 1920er Jahren. In: Internationales 

Kulturhistorisches Symposion. Mogersdorf 1999. Minderheiten in den Staaten des Pannonischen Raumes 
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Önkormányzat Levéltára, 1998. 
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 BALOGH Margit: A KALOT és a katolikus társadalompolitika 1935–1946. Budapest, MTA 

Történettudományi Intézet, 1998. 
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 SPANNENBERGER, Norbert: Die katholische Kirche in Ungarn (1918–1939). Stuttgart, Franz Steiner 

Verlag, 2006. (továbbiakban: SPANNENBERGER 2006.) 
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 MARCHUT Réka: Töréspontok. A Budapest környéki németség második világháborút követő felelősségre 

vonása és annak előzményei (1920–1948). Budapest –Budaörs, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, 

Magyar Történelmi Társulat, Budaörsi Passió Egyesület. 2014. (továbbiakban: MARCHUT 2014.) 
36
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elsősorban a két világháború közötti Budaörs helyi plébánosa kapcsán folytatott kutatásokat, 

valamint Csernoch János hercegprímás magyarországi németséghez fűződő kapcsolatát 

elemezte.
37

  

A Németországban élő, magyarországi német történészek több munkában 

foglalkoztak a katolikus egyház és a magyarországi németség kérdésével. Norbert 

Spannenberger három csoportkategóriára osztotta őket, amelyeket tárgyalt témánkra 

vonatkoztatva mi is alkalmazunk.
38

 Az első csoport az önkéntes menekülést és a második 

világháború utáni kitelepítést átéltek, akik nagyrészt amatőr történészek voltak. Ők 

személyes tapasztalataik révén a Volksbundhoz kötődtek (Johann Weidlein, Anton 

Tafferner, Paul Ginder), míg mások német identitásukat megvallották, de a Volksbunddal 

szemben foglaltak állást (Ludwig Leber, Greszl Ferenc). A budapesti Jakob Bleyer 

Gimnázium egykori igazgatója, Johann Weidlein értékes forrásokat felvonultató, de mégis 

tudománytalan dokumentumgyűjteményében éles kritikával illette a katolikus egyház 

asszimilációban játszott szerepét, mindezt azonban összefüggéseiből kiragadva tette.
39

 Anton 

Tafferner a magyarországi németség és a katolikus egyház két világháború közötti és a 

második világháború alatti kapcsolatára összpontosítva, elsősorban más szerzők (Hedwig 

Schwind, Eugen Bonomi) munkáit felhasználva írt összefoglalót a kérdésről. Ugyan 

mérsékeltebb tónusban és tárgyilagosabban tette, mint Weidlein, de az ideológiai hátteret 

nem nélkülözte.
40

 Tafferner munkája egyházmegyénként sorolta fel a németajkú plébániákat, 

így statisztikai adataival és forrásgyűjteményével fontos kötetnek számít. Greszl Ferenc saját 

lelkipásztori tapasztalatai és kutatásai alapján állított össze egyháztörténeti munkát, amely 

ugyancsak a magyarországi németség és a katolikus egyház kapcsolatát vizsgálta, statisztikai 

adatokkal és az egyházmegyei beosztást követve. Bár ez a mű sem szaktudományos munka, 

hangvételében jóval méltányosabb és objektívebb hangot ütött meg Tafferner 

összefoglalójánál.
41
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 GRÓSZ András: Aubermann Miklós plébánosi működése Budaörsön 1925 és 1944 között. In: Elődeink 
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 WEIDLEIN 1996. 
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A második csoporthoz a tudományos igényű szerzők (Josef Haltmayer, Friedrich 

Spiegel-Schmidt) tartoztak, akik bár hajlamosak voltak saját érzelmeiket előtérbe helyezni, 

mégis munkájukat zömében a szakmai követelmények tiszteletben tartása jellemezte. Míg a 

lelkipásztorkodó Haltmayernek az első világháborút megelőző időszakról jelentek meg 

tanulmányai a katolikus egyház és a magyarországi németség viszonyáról, Spiegel-Schmidt 

Bleyer munkásságán keresztül is vizsgálta a témát.
42

  

A harmadik csoportot a németországi német történészek jelentik, akik közül Gerhard 

Seewann munkásságát emeljük ki, aki a magyarországi németek történelméről írt 

nagymonográfiájában külön fejezeteket szentelt a katolikus egyház és a hazai németajkúak 

kérdéskörének, szociológiai és társadalomtörténeti szempontokat is beemelve kutatásaiba.
43

 

 

Felhasznált források 

 

 Témánkban az alapkutatások hiányoznak, hiszen a legfontosabb forráscsoport, az 

egyházmegyei levéltárak anyagának német kisebbségi szempontból történő módszeres 

vizsgálata eddig még nem valósult meg. E nélkül pedig lehetetlen a katolikus klérusnak 

Bleyer törekvéseihez és a magyarországi német kisebbséghez való kapcsolatát bemutatni. 

Éppen ennek érdekében egyházi levéltári kutatásaink voltak a legkiterjedtebbek. Így 

végigkutattuk a magyarországi németséget érintő valamennyi érseki illetve püspöki levéltár 

témánkra vonatkozó anyagát. Az 1919 és 1940 – Bleyer nemzetiségügyi miniszterségének 

kezdete és a Népművelődési Egyesület megszűnésének éve – közötti időszak 

egyházkormányzati és tanfelügyelői iratanyagát néztük át, ezek közül is azokat, amelyek a 

magyarországi németajkúakra illetve közvetlenül Bleyer személyére vonatkoztak. Voltak 

olyan egyházi levéltárak, ahol lehetőség nyílt a plébániai iratok kutatására is, ezek közül 

elsődlegesen a németajkú plébániák anyagára koncentráltunk. Tettük ezt azért, mert témánk 

szempontjából még nem folytattak olyan módszeres levéltári kutatásokat, amelyek 

egyházmegyénként az egyházkormányzati és az egyházmegyei tanfelügyelőségek 

magyarországi németségre vonatkozó iratait ennyire a teljességre törekedve kutatták volna. 

                                                           
42

 HALTMAYER, Josef: Deutschtum und Katholizismus in Königreich Ungarn vor dem Ersten Weltkrieg. 
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Munkánk erre is kísérletet tett. Ezen szempontok alapján kutattuk az Egri Főegyházmegyei 

Levéltár, az esztergomi Prímási Levéltár, a Győri Egyházmegyei Levéltár, a Kalocsai 

Főegyházmegyei Levéltár, a Pécsi Püspöki és Káptalani Levéltár, a Szeged-Csanádi Püspöki 

Levéltár, a Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár, a Szombathelyi 

Egyházmegyei Levéltár, a Váci Püspöki és Káptalani Levéltár és a Veszprémi Érseki és 

Főkáptalani Levéltár iratanyagát.  

 Számos fontos forrásokat használtunk fel a Magyar Nemzeti Levéltár Országos 

Levéltára iratanyagából, ahol a Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának 

egyes fondjait kutattuk.  

Néhány hetes ösztöndíj keretében 2013 nyarán kutatásokat folytattunk a freiburgi 

Institut für Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa intézetben, ahol tárgyalt 

korszakunkra vonatkozó gazdag sajtó- és szakirodalmat találtunk, amely nélkülözhetetlen 

segítséget jelentett számunkra. Németországi kutatásaink lehetővé tették azt is, hogy számos 

korabeli német egyházi folyóiratot (Getreuen, Jahrbuch des Reichsverbandes für die 

katholischen Auslanddeutschen), valamint a kitelepített németek által alapított újságokat 

(Gerhardsbote, Unsere Post, Unser Hauskalender) átnézzünk. 

A Bleyer által létrehozott Sonntagsblatt című német nyelvű hetilap 1921 és 1940 

között megjelenő számait is átnéztük, amelyek mikrofilmen kutathatóak az Országos 

Széchényi Könyvtárban. Bleyer Jakab parlamenti beszédeit az Országgyűlési Könyvtárban a 

nemzetgyűlési és képviselőházi naplók megfelelő köteteiben kutattuk. 

Dolgozatunkban segítségünkre voltak azok a forrásgyűjtemények is, amelyek 

témánkkal kapcsolatban születtek. Így a magyar katolikus püspöki kar üléseinek 

korszakunkra vonatkozó jegyzőkönyvei, a papi névtárak, az egyházmegyei lelkipásztori 

jelentések, a népszámlálási adattárak és a nemzetiségpolitikai jogforrásgyűjtemények gazdag 

anyaga. 

 

Módszertani kérdések 

 

Bleyer Jakab és a katolikus egyház kapcsolatát közéleti szerepvállalásán keresztül 

mutatjuk be. Nemzetiségi miniszteri időszakára, valamint a politikai katolicizmus 

szervezeteiben folytatott tevékenységére is kiemelt figyelmet fordítunk, mert itt alapozta 

meg a klérussal való viszonyát. Vizsgálódásaink során láttatjuk azt a Bleyerről alkotott 

képet, amely a felső- és alsópapság körében alakult ki róla és politikájáról. Bleyer 1920 után 
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a magyarországi német mozgalom egyik alapítója volt, ezért jelentős teret szentelünk a 

kisebbségi iskolaügy, a templomi nyelvhasználat és a hazai német sajtó – különösen a Bleyer 

által alapított Sonntagsblatt című hetilap – kérdésének is. A magyarországi németek nyelvi 

és kulturális jogaiért vívott küzdelem teljes mértékben összefonódott Bleyer közéleti 

tevékenységével, így a kisebbségpolitikát alakító tényezők (állam, egyház, vármegyei és 

települési közigazgatás) számára személye megkerülhetetlenné vált.  

 A dolgozat a trianoni békeszerződés (1920) és Bleyer halála (1933) közötti csaknem 

másfél évtizedet dolgozza fel. Ezzel jelezni kívántuk, hogy bár Bleyer tudományos 

munkásságát, programadó tanulmányát és miniszteri időszakát is részletesen tárgyaljuk, de 

elsősorban a Trianon utáni tevékenységére, valamint a megváltozott kisebbségpolitikai 

helyzetre és a katolikus egyház 1920 utáni szerepére összpontosítunk. Úgy véljük, hogy 

Bleyer 1917-ben a Budapesti Szemlében megjelent írása a trianoni Magyarországon élő 

németajkúak helyzetére is kiindulópontul szolgált, így alapot jelentett a kisebbségi identitás 

megőrzését elősegítő terveihez, függetlenül a tanulmány megszületésének időpontjától. 

 A katolikus klérus 1920 utáni szerepének vizsgálata a magyarországi németségre 

vonatkozóan azért indokolt, mert a trianoni békeszerződést követően az új országhatárokon 

belül élő németség több mint 80 százaléka római katolikus volt. Ez azt jelentette, hogy a 

vallási élet és az iskolaügy tekintetében döntő súllyal jelen lévő katolikus klérus a 

kisebbségpolitika fontos tényezőjévé vált. A témáról eddig megjelent munkák szinte 

kizárólag a katolikus klérus asszimilációs szándékán keresztül tekintettek a kérdésre. Mi 

azonban – nem eltagadva ezeket a törekvéseket – szélesebb összefüggésben kívánjuk a 

magyarországi németség és a katolikus egyház számos területet felölelő kapcsolatát Bleyer 

tevékenysége révén bemutatni. Dolgozatunk egyszerre politikatörténet és egyháztörténet, 

ezek kisebbségpolitikai szempontú vizsgálata, annyiban, amennyiben érintették Bleyer Jakab 

tevékenységét.  

 Munkánk fejezetelésében a kronológiai és a tematikai elvet alkalmaztuk, ennek során 

alfejezeteket használtunk egy-egy résztéma részletes kifejtése kapcsán. Így kapott külön 

fejezetet például a kisebbségi iskolaügy, a német mozgalom, a templomi nyelvhasználat 

vagy a hazai német sajtóviszonyok kérdése. 

Az első fejezet a közvetlen előzményeket mutatja be: a magyarországi németség 

1867 utáni helyzetére összpontosítva a dualizmus kisebbségpolitikáját tekintjük röviden át. 

Hangsúlyt helyeztünk a XVIII. században betelepített németajkúak, a középkorban érkező 

felvidéki cipszerek és az erdélyi szászok eltérő politikai és társadalmi helyzetének vázlatos 
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áttekintésére. Ezt azért tartottuk fontosnak, mert a török kiűzése utáni betelepítések révén 

érkezett az a németajkú csoport az országba, amelynél – földrajzi megoszlásánál és kialakuló 

mentalitásánál fogva – a hungarus-tudat megerősödött. A fejezetben elsősorban a katolikus 

egyház és a németség viszonyát vizsgáltuk egyházmegyei elhelyezkedésük, a felső- és 

alsópapsággal való viszonyuk és a lelkipásztorkodás szemszögéből. Mivel a századfordulón 

megjelenő politikai katolicizmus hatással volt a németajkú papságra és népességre, a 

mozgalom kibontakozásának ezzel összefüggő következményeit tárgyaljuk. Ez annál inkább 

szükséges, mert Bleyer ennek révén is kapcsolódott be a hazai közéletbe. 

A második fejezetben térünk rá Bleyer Jakab életútjának ismertetésére, amelyben 

fontos szerepet kap a vallás és az egyház hatása. Ebben a részben gyermekkorát és 

tanulóéveit, majd a magyar–német irodalmi kapcsolatokat vizsgáló tudományos 

munkásságát elemezzük. Ezen témák bővebb ismertetését azért tartottuk fontosnak, mert 

Bleyer kialakuló eszmeiségének alapjai részben ekkor alapozódtak meg.  

A harmadik fejezetben Bleyer politikai pályafutásának kezdetét vesszük górcső alá, 

külön nagyobb alfejezetet szentelve 1917-es, a hazai németség ügyében megjelent 

tanulmányának. Elsősorban azt a különbséget kívánjuk kiemelni, amely elválasztotta őt az 

erdélyi szászok koncepciójától, de figyelmet fordítunk az írását érintő magyar és német 

reakcióknak is. Ebből kiindulva mutatjuk be Bleyer szerepét a polgári demokratikus 

forradalom, a Tanácsköztársaság, majd az ellenforradalmi szervezkedések idején, valamint 

azokat a korai törekvéseit, amelyeket ekkor a magyarországi németség kulturális és nyelvi 

jogai érvényesítése érdekében tett. Mindezt úgy tesszük, hogy kibontakozó egyházi 

kapcsolatait is feltárjuk, különös tekintettel a német nyelvű sajtóra és korai egyesületalapítási 

tervére. A fejezet fontos része Bleyer 1919/20-as nemzetiségügyi miniszterségének 

bemutatása, amelyet az egyházzal való kapcsolatán keresztül vizsgálunk, elsősorban a 

kisebbségi oktatásügy és a nyugat-magyarországi kérdés tükrében. A püspököknek a 

németajkú kisebbségekkel kapcsolatos általános hozzáállását és kisebbségi iskolapolitikáját 

egyházmegyékre lebontva, Bleyer lemondásáig részletesen vizsgáljuk. A nyugat-

magyarországi állapotok kapcsán külön figyelmet szentelünk a győri és a szombathelyi 

egyházmegyei helyzet bemutatásának.   

A negyedik nagy fejezetben az a célunk, hogy a trianoni Magyarországon élő 

németajkúak és a katolikus klérus sokrétű viszonyát áttekintsük. Ezért elsőként általános 

képet adunk a Trianon után megváltozott németajkú népesedési és felekezeti viszonyokról az 

1920. évi népszámlálás tükrében, valamint földrajzi elhelyezkedés szempontjából újra 
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áttekintjük helyzetüket. A bevezető általános információk után négy témára bontottuk ezt a 

valóban kiterjedt fejezetet. A Bleyer vezetésével kibontakozó német mozgalmat, így 

elsősorban a Magyarországi Német Népművelődési Egyesülethez való viszonyulást, a 

kisebbségi típusos oktatásügyet, a templomi anyanyelvhasználat problematikáját és a 

németajkúakra összpontosító lelkipásztorkodás módozatait, valamint a Sonntagsblatt 

működését és a németajkú sajtó ügyét ismertetjük. Az oktatás kapcsán nemcsak a kisebbségi 

egyházi népiskolarendszert mutatjuk be, hanem a német kisebbségi tankönyvkérdésnek 

külön alfejezetet szentelünk. A lelkipásztorkodás helyzetét – a csekély forrásanyag miatt – 

elsősorban, de nem kizárólagosan a Székesfehérvári Egyházmegye forrásain keresztül 

mutatjuk be. Módszerünkben azt az elvet követjük, hogy a főpapság és az alsópapság 

említett témákra adott reakcióját egyházmegyénként ábrázoljuk, úgy, hogy ezzel 

párhuzamosan Bleyer tevékenységét is vizsgáljuk. Értelemszerűen az egyházi aktor kapja a 

legnagyobb hangsúlyt, de bemutatjuk a magyar kormányzat, a vármegyei, valamint a helyi 

közigazgatás álláspontját is. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak a felső szintről, az intézkedések 

megszületésének szemszögéből, hanem „alulnézetből”, az alsópapság magatartásán keresztül 

láttassuk a német kisebbségi problémákat. Így egyszerre törekedtünk arra, hogy bemutassuk 

egy-egy konkrét intézkedés helyi szintű reakcióit, másrészt a németajkúakhoz való 

viszonyulást is. 

Az ötödik fejezet középpontjában elsősorban Bleyer és a katolikus egyház 

kapcsolata, valamint annak változásai állnak. Azt vizsgáljuk, hogy mely – elsősorban 

németajkú – papok voltak Bleyer közvetlen környezetében, hogyan gondolkodtak ők a 

német kisebbség nyelvi és kulturális jogairól. Huber János soproni kanonok, Hufnagel 

Ferenc solymári plébános, Greszl Ferenc etyeki és torbágyi káplán, majd nagykovácsi 

plébános, valamint Varga József ágfalvi plébános megnyilatkozásait és rövid életútját 

bemutatva tesszük mindezt. Az egyik alfejezet témája, hogy milyen kép alakult ki a klérus 

körében Bleyerről kisebbségpolitikai szerepvállalásán keresztül a különböző egyházi 

jelentésekben, levelekben. Ugyanakkor azt is megvizsgáljuk, hogy mennyiben változott 

Bleyer egyházképe egyrészt a magyar klérus kisebbségi jogokkal kapcsolatos tartózkodó 

magatartása miatt, másrészt a német népközösségi elv és a német egyház nézeteinek rá tett 

hatása tükrében. Ezzel összefüggésben mutatjuk be Berning osnabrücki püspök 1933 tavaszi 

magyarországi látogatását, amely rávilágított a német és a magyar állam, a hazai német 

mozgalom, valamint a katolikus klérus kisebbségekkel kapcsolatos álláspontjára. Az 

alfejezetekben Bleyer politikájának fokozatos radikalizálódását, és az arra adott reakciókat 
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vizsgáljuk. Külön elemezzük Bleyernek a német nemzetiszocializmushoz való viszonyát, 

utolsó parlamenti felszólalását, valamint az arra adott kormányzati, ellenzéki és egyházi 

reakciókat is. Váratlan halála kapcsán temetését, az egyházi lapok reflektálását is 

bemutatjuk.  

Az összegzésben összefoglaljuk azokat a – kutatások és rendszerezések révén 

szerzett – ismereteinket, amelyek segítenek bennünket annak megválaszolásában, hogy mi 

jellemezte és befolyásolta a magyarországi németség és a katolikus egyház kapcsolatát a két 

világháború között, mely területekre terjedt ki ez a kölcsönös egymásra hatás és milyen 

szerepe volt mindebben a hívő, katolikus Bleyer Jakabnak, a hazai német mozgalom 

vezetőjének.  

A függelékben – a teljesség igénye nélkül – azoknak a papoknak a rövid életrajzát 

ismertetjük, akik egyrészt a Népművelődési Egyesület 1924-es alapításakor a választmány 

tagjai lettek, másrészt nevük gyakran szerepelt dolgozatunkban. Sajnos több papról (pl. 

Bräutigam Ferenc, Léh József) nem találtunk életrajzi adatokat. Mivel a Bleyer közvetlen 

környezetében lévő lelkipásztorokkal pedig külön fejezet foglalkozik, ők sem szerepelnek a 

függelékbeli felsorolásban.  

A dolgozat végén található szakirodalmat két nagy részre osztottuk. Külön 

választottuk a tudományos és tudományos igényű műveket a nem történészi munkáktól, így 

a korabeli írásoktól és a később íródott visszaemlékezésektől. 

 

Fogalomhasználat 

  

 Témánk szempontjából fontosnak tartjuk, hogy dolgozatunk állandó fogalmait 

tisztázzuk.  

 A magyarországi németség fogalmán minden esetben a mindenkori magyar állam 

területén élő németajkúakat értjük. A németajkúak fogalmát is használjuk a dolgozat során, 

ezt a kisebbség/nemzetiség szinonimájaként tesszük, arra utalva, hogy az 1920. és 1930. évi 

népszámlálásokon még csak az anyanyelvre kérdeztek rá. Fontos leszögeznünk, hogy a 

népszámlálási adatokban a németajkúak közé sorolható a zsidóság azon része, amely német 

anyanyelvűnek vallotta magát, de témánkhoz kapcsolódó fogalomhasználatunkban mi 

kizárólag a németségre értjük.  

 A nemzetiség és kisebbség fogalmakat egymással korreláló értelemben használjuk, 

nem teszünk különbséget a két fogalom között.  
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 Félreértésre adhat okot a pángermánizmus, alldeutsch, nagynémet fogalma, amelyet 

olyan szövegkörnyezetben igyekszünk alkalmazni, amelyből érthetővé válik, hogy milyen 

céllal használták korszakunkban az adott kifejezést. Tárgyalt korszakunban többféle 

jelentése volt. Egyházi anyagokban, közigazgatási vagy kormányzati jelentésekben, 

politikusbeszédekben elsősorban megbélyegző, a magyar állam iránti hűtlenséget kifejező 

céllal használták, a kritizált személy vagy irányzat hazafiatlanságát kívánták ezzel – sokszor 

a széles közvélemény előtt is – bizonyítani. Ugyanakkor tudományos értekezésekben, 

tanulmányokban vagy cikkekben gyakran leíró jelleggel, nem negatív éllel is használták. 

Ezeket a helyzeteket a dolgozat folyamán igyekszünk megkülönböztetni.  

Ezzel a fogalomhasználati problémával szorosan összefügg az egész korszakon 

végigvonuló vita az államközösség és népközösség elvének elsődlegességéről, amely Bleyer 

számára is szinte feloldhatatlan belső konfliktust okozott. Az államközösség 

(Staatsgemeinschaft) elve elsősorban az államot tartja olyan szervező erőnek, amely képes 

egy adott ország különböző nyelvű és származású lakosait egységbe fogni. Ennek alapja a 

többségi nemzettel való évszázados együttes történeti fejlődés, amely felülírta a nyelvi és 

kulturális különbségeket. Ezek a kölcsönös interakciók – túl az állam felülről szabályzó és 

egységet erősítő jellegén – hasonló erővel bírtak, mint egy-egy államon belüli kisebbség 

objektív ismertetőjegyei, még akkor is, ha az állampolgárság a különbségeket lényegében 

„egyenlősítette”. Ugyanakkor az állam biztosíthatta a területén élő kisebbségek nyelvi és 

kulturális jogait. Ezzel szemben a népközösség (Volksgemeinschaft) elve a származási, 

nyelvi és kulturális azonosságot tekintette közösségi szervező elvnek, átnyúlva az állami 

határokon és csökkentve az állampolgárság jelentőségét. Ez az elv, bár eszmei és 

tudományos jelentőségét hangsúlyozták, valamint igyekezték megkülönböztetni az 

alldeutsch, terjeszkedő német birodalmi törekvésektől, korszakunkban elsősorban arra 

szolgált, hogy ideológiai alapot adjon a német államnak a határon túli németséget összefogó 

politikai céljaihoz. Ezek a célok valós veszélyt jelentettek a térség államai számára, 

ugyanakkor számos kulturálisan létező valóságot is nyilvánvalóvá tettek.  

Ehhez kapcsolódik a dolgozatunk címében is használt és munkánk során pontosan 

körülírt deutschungar-fogalom, amely lényegében a magyarországi németség hungarus-

tudatát takarja. Ezzel nemcsak a XVIII. században betelepített, hanem a középkor folyamán 

a magyar többségű, elsősorban nyugat- és észak-magyarországi területekre érkező 

németekre, így a felvidéki cipszerekre is gondolunk, akik a magyarsággal való évszázados 
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együttélés révén részben asszimilálódtak, de nyelvüket és kultúrájukat megőrizték. Ez 

különböztette meg őket az erdélyi szászoktól. 

Dolgozatunk folyamán több alkalommal lesz szó a németajkúak templomi 

nyelvhasználatáról. Mivel a katolikus egyház egyik legbensőbb ügyéről beszélünk, fontos 

leszögeznünk, hogy amikor munkánkban templomi nyelvhasználatról, illetve magyar vagy 

német nyelvű szentmiséről beszélünk, akkor a fogalmakon csak és kizárólag az énekek és a 

pap által mondott prédikáció, valamint egyes ájtatosságok (pl. litánia, rózsafüzér) imái egy 

részének nyelvét értjük. Annál is inkább, hiszen korszakunkban a liturgia hivatalos nyelve 

kizárólag a latin volt, így például a szentmise állandó részei is latinul folytak. Az egyházi 

fogalmak pontos körülírása és dolgozatban való precíz használata azért fontos, mert enélkül 

a kisebbségi témák is félreérthetővé válnak. 
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A magyarországi németek és a katolikus egyház  

(1867–1918) 

      

A németajkúak helyzete a dualista államban 

 

A Magyarországon élő németek többsége római katolikus vallású volt. Az 1910. évi 

népszámlálás adatai szerint a 2 milliós német anyanyelvű népesség mintegy kétharmada, s ez 

az arány a dualista rendszer teljes időszakát jellemezte.
44

 Ugyanakkor a magyarországi 

németségen belül a középkor óta különállást élvező erdélyi szászok, a szepességi cipszerek, 

valamint a Dunántúl egyes részein lakó németek jórészt evangélikus vallásúak voltak.
 
Így 

nemcsak az eltérő társadalmi és gazdasági fejlődés, hanem a felekezetiség is elválasztotta 

egymástól az ország belső területein élő, zömében a XVIII. században betelepített 

németeket, valamint a németségét zártsága és saját struktúrája révén a középkor óta őrző 

erdélyi szászságot.
 

Ezzel szemben a polgárosodott és egyre inkább asszimilálódott 

szepességi cipszerek csekély létszámuk, folyamatos elvándorlásuk és a magyarsággal való 

szorosabb érintkezésük miatt különállásukat kevésbé őrizték meg. 

A III. Károly, Mária Terézia és II. József uralkodása idején betelepített németség 

nagyrészt mezőgazdasággal és kisiparossággal foglalkozott. A hazai németajkúak évtizedek 

alatt olyan működő, organikusan fejlődő közösségeket hoztak létre, melyek kialakították a 

maguk gazdasági, kulturális és vallási struktúráit. A vallási hagyományok, az egyházi 

ünnepek és az ehhez kapcsolódó helyi, a közösség által megteremtett szokások keretbe 

foglalták mindennapjaikat. A betelepített németség többségét adó paraszti réteg nem 

fogalmazta meg tudatosan német mivoltát, zárt közösségben, az agrárkultúrára jellemző 

viszonyok között élt. A magyarországi német paraszt identitástudata egyfajta prenacionális 

fejlődési fokon maradt, amelyet az alattvalói államhűség és az apolitikusság jellemzett. 

Sokkal inkább lokális tudattal rendelkezett, mely – ahogy Seewann fogalmaz – „szorosan 

összefonódott a saját rögben gyökeredző hazaérzettel.”
45

 Körükben alakult ki az ún. 

hungarus-tudat, amely a magyarsággal való együttélés révén, a vele való évszázados 

társadalmi, gazdasági és kulturális kölcsönhatásokon nyugodott. A magyarországi német 

gazdatársadalom körében megőrződött német identitás, amely az évtizedek során egyre 

tudatosabb magyar patriotizmussal párosult, fontos alapjává vált az 1920 után Bleyer 
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nevével fémjelezhető magyarországi német mozgalomnak. Nem utolsósorban azért is, mert 

ez a réteg alkotta a hazai németség többségét a Trianon utáni Magyarországon. 

Ettől teljesen eltérő módon fejlődött az erdélyi szászság, amely évszázadok óta létező 

belső struktúráira építve saját politikai, gazdasági és társadalmi elittel bírt. Így fogékonyabbá 

vált a századfordulótól megélénkülő, a birodalomból propagált nagynémet törekvések 

irányába. Ezt elősegítették a magyar kormány szász területi autonómiát korlátozó 

intézkedései, amelyek erősítették a szász dominanciájú magyarországi német mozgalom 

kialakulását. Ez is hatást gyakorolt a disszimilálódó cipszer Edmund Steinackerre, aki 1906-

tól már önálló német párttal kívánt lendületet adni az erdélyi szászokon kívüli németajkúak 

jogainak kivívásához, de kezdeményezése csupán régiós szintre korlátozódott.
46

  

A dualizmuskori német mozgalomban három fejlődési modell volt jelen: az erdélyi 

szászok kompromisszumkész és radikális irányzata, a Steinacker bábáskodásával 

megvalósuló nagynémet, az asszimilációval élesen szembenálló, elsődlegesen a dél-

magyarországi területekre összpontosuló szervezkedése, valamint a német nyelvet és kultúrát 

megtartani kívánó, de az egységes magyar politikai nemzet gondolatát elfogadó koncepció, 

azaz az ún. deutschungar-tudattal rendelkező személyek és csoportok iránya.
47

 A 

deutschungar fogalma a XVII. századból eredt, a cipszer David Fröhlich használta először, 

kifejezve a magyarsághoz való kötődést, utalva egyben a magyar–német történelmi 

együttélésre.
48

 Korai megjelenése ellenére a deutschungar-tudatú gondolkodás – amelynek jó 

példája Bleyer Jakab 1917-es Budapesti Szemlében megjelent írása – a magyarországi 

németség azon részét jellemezte, amely a magyarsággal együtt, földrajzilag szétszórtan élt, 

ősei pedig a XVIII. századi betelepítések idején érkeztek az országba. Ez lényegében a 

hungarus-tudat német változata volt. Pukánszky Béla korszakunkra vonatkozóan a német 

népi öntudat szempontjából találóan különböztetette meg az ún. passzív, lappangó és az 

aktív, harcos típusokat. Eszerint 1867 után a magyarországi németség egy része a 

magyarságba való önkéntes beolvadást választotta, de „[…] nincsen meg benne a lelki 

készségnek az a lendülete, a szellemi és lelki birtoklásnak az a vágya, melyet az igazi 

asszimiláltaknál találunk.” Politikamentessége, magyar hazájához való hűsége mellett 
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egyfajta „ösztönszerű tisztelet” volt benne német népi hagyományai iránt.
49

 Ez az ún. 

biedermeier típus, amely katolicizmusa révén is Bécshez kötődött, amely nem a magyar 

nemzettel szembeni állásfoglalást jelentette, sokkal inkább életérzést jelölt és a német családi 

hagyományok megőrzését fejezte ki. Ezzel szemben az aktív típus zömében evangélikus 

volt, amely fokozta a feszültséget a magyar többséggel, ugyanakkor hajlamos volt az 

asszimilációra. Hitt a magyar művelődésre gyakorolt német hatásban, egyfajta 

kulturmisszióban, célja a németség nyelvi és kulturális jogainak biztosítása volt. A kiegyezés 

után „[…] nincs egyéb választása, vagy költői formában ád kifejezést a németség elmúlása 

fölött érzett fájdalmának […], vagy csatlakozik a szászok és a nagynémet körök politikai 

mozgalmához, s ezzel végleg eltávolodik a hazai németség legszentebb hagyományaitól.”
50

 

Pukánszky szerint is az első világháború hatása bizonyult döntőnek a német öntudat 

fejlődése szempontjából.  

Ebben a sajátos viszonyrendszerben a hazai németség katolicizmushoz fűződő 

kapcsolata nem pusztán a felekezeti hovatartozás elemeként jelent meg, hanem a német 

identitás megvallásához szorosan kapcsolódó kisebbségi nyelvhasználat révén többtényezős 

kölcsönhatásban is állt az intézményes egyházzal. Ez a többkomponensű, elsődlegesen a 

nyelvre összpontosító kapcsolat elsősorban a templomi anyanyelvhasználat (esetünkben az 

egyházi énekek, a prédikáció, valamint egyes ájtatosságok imái) és a döntően egyházi 

fenntartású alapfokú oktatás területén nyilvánult meg. Ugyanakkor a németajkú községekben 

az egyházhoz való kötődés az olvasókörökön, hitbuzgalmi társulatokon és helyi vallásos 

egyesületeken keresztül is érvényesült, ahol a hitéletben az anyanyelv használata szinte 

mindennapos volt.  

 A katolikus németajkúak elsősorban az ország központi területein, földrajzilag 

szétszórtan, egyházigazgatási szempontból kilenc egyházmegyében éltek. Jelentős számú 

németajkú volt az Esztergomi Főegyházmegye, a Bácskát is magában foglaló Kalocsai 

Érsekség, valamint a Győri, a Pécsi, a Székesfehérvári és a Veszprémi Püspökség területén. 

A nyugat-magyarországi és a bánáti németek magas száma miatt a Csanádi és a 

Szombathelyi Püspökségben is sok németajkú élt, ugyanakkor a nagy kiterjedésű Váci 
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Egyházmegye viszonylag kevés német lakosú plébániával rendelkezett.
51

 Ugyancsak jelentős 

németajkú közösség élt a XIX. század elején létrehozott Szatmári Püspökségben.
52

  

Az állam és az egyház szoros együttműködése az 1867-es kiegyezés után is 

fennmaradt, így ez az állapot a kisebbségpolitikában éreztette hatását. Az 1868-as 

nemzetiségi és népiskolai törvények kedveztek a kisebbségi nyelvhasználatnak, ám a 

fokozatosan teret nyerő – eszközeiben nem erőszakos – asszimilációs törekvések a katolikus 

egyházat sem hagyták érintetlenül.
53

 A főpapság alkalmazkodott vagy passzivitást tanúsított 

a magyarosító szándékú állami politika irányába, ezek a célok pedig elsősorban az oktatás 

területén jelentek meg. Az egyházi iskolafenntartó – autonómiája mellett – alkalmazta a 

magyar nyelv tanítását kötelezően előíró jogszabályokat, nem ritkán a nemzetiségek kárára.
54

 

Simor János esztergomi érsek például az ezt előíró 1879-es törvényre reagálva körlevélben 

hívta fel a papságot és az iskolaszékeket, hogy csak olyan személyt válasszanak tanítóvá a 

nem magyar anyanyelvű iskolákban, aki magyarul tud, a magyar nyelven nem tudókat pedig 

annak megtanulására utasította.
55

 A hercegprímás szerint az intézkedés megtartása nemcsak 

hazafiúi érdek, hanem az iskola katolikus jellegének biztosítása is.
56

 Az egyháznak részben 

létérdeke volt, hogy kövesse az állami kisebbségpolitika változásait, hiszen autonómiájának 

határai ettől nagymértékben függhettek.  

Az 1907-es lex Apponyi az egyházi iskolák tanítói részére is állami 

költséghozzájárulást adott, cserébe elvárta, hogy a katolikus klérus saját iskoláira alkalmazza 

a jogszabályba foglalt előírásokat.
57

 A német tannyelvű alsófokú iskolák száma tárgyalt 
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korszakunkban erőteljesen csökkent, a magyarországi németek – az erdélyi szászokon kívül 

– közép-, és felsőfokú iskolával egyáltalán nem rendelkeztek. Ez az iskolai helyzet még 

akkor is drámai volt, ha tudjuk, hogy a magyarországi németek az ausztriai főiskolákat 

korlátozás nélkül látogathatták.
58

 Az oktatásban jelentkező magyarosodási tendenciák az 

egyház magatartását befolyásolták. Így mivel elsősorban a fiatalok körében nőtt a magyar 

nyelv ismerete, lassan a magyar nyelvű prédikációk, imák és énekek száma megnövekedett, 

számos helyen felváltva tartották már a némettel.
59

 Ez a nyomásgyakorlás nemcsak az állam, 

hanem a helyi közigazgatás részéről is megjelent, amelynek hatására a helyi plébános az 

egyházi rendet sokszor megváltoztatta a magyarosítás javára.
60

 A felgyorsuló, törvényileg 

elősegített asszimiláció tehát a lelkipásztorkodásban éreztette hatását, ugyanakkor ezen a 

szinten mégis jobban érvényesültek a helyi sajátosságok és körülmények, így a kisebbségi 

anyanyelvi kívánalmak is. A dualizmus időszakában a prédikációkat, a népi ájtatosságokat és 

az egyházi énekeket a német községekben német nyelven tartották. A püspökök 

pásztorleveleiket német nyelven is kiadatták és felolvastatták, sőt bérmálási útjaikon német 

községekben németül prédikáltak.
61

 

Az egyházmegyékben a püspökök hozzáállása és a helyi viszonyok befolyásolták a 

nyelvi kérdéssel összefüggő megnyilvánulásokat. A dualizmus első évtizedeiben a magyar 

főpapok még nagyfokú előzékenységet tanúsítottak a kisebbségek irányába, ám a főkegyúri 

jog révén a magyar kormányok igyekeztek olyan püspökök kinevezéséhez hozzájárulni, akik 

nemzetpolitikai szempontból megfeleltek a végrehajtó hatalom elvárásainak.
62

 Egyfajta 

„tojástánc” stratégiát figyelhetünk meg a katolikus főpapok magatartásában. Például Vaszary 

Kolos esztergomi érsek 1905-ben nem engedett Pozsony vármegye alispánja nyomásának, 
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hogy szlovák anyanyelvű papokat küldjön tisztán magyar vidékekre, amellyel az volt a 

hatóság kimondatlan célja, hogy lassú elmagyarosodásukat elősegítse. Vaszary – mivel 

főegyházmegyéje területén számos tisztán szlovák nyelvű plébánia feküdt – a szlovák 

nyelvet a hitéletben elengedhetetlenül szükségesnek tartotta, nem kívánta hívei érdekeit 

figyelmen kívül hagyni.
63

 Ám Vaszary érsek volt az is, aki körlevélben kérte 1903-ban, hogy 

a vegyes nyelvű községi iskolákban a hittant magyarul tanítsák, így akarta a magyar nyelvű 

szentbeszédek bevezetését megalapozni.
64

 Hasonló magatartást követett Haynald Lajos 

kalocsai érsek és Schlauch Lőrinc nagyváradi püspök is.
65

 Dulánszky Nándor pécsi püspököt 

1878-tól a püspöki székhely városi közgyűlése arra akarta rávenni, hogy a német és a horvát 

nyelvű prédikációt és énekeket szüntesse be a település két templomában, de ez püspöksége 

idején nem következett be.
66

  

Minden általános kisebbségpolitikai irányelvnél fontosabb volt, hogy helyi szinten 

hogyan dőltek el akár a templomi nyelvhasználat, akár a kisebbségi oktatás kérdései. A 

katolikus egyház egyetemessége – minden visszásság ellenére – inkább elősegítette a hívők 

anyanyelvhasználatát, így a századfordulón megjelenő politikai katolicizmus programjaiban 

is jóval toleránsabb kezelésben részesült a kérdés, mint a közjogi alapon álló pártoknál.
67

 

 

A magyarországi németség és a politikai katolicizmus  

 

A politikai katolicizmus a magyarországi németségre – leszámítva a saját 

pártstruktúrával bíró erdélyi szászokat – jelentős hatást gyakorolt. Az 1895-ben létrejött 

Katolikus Néppárt konzervatív eszmeisége az egyházi érdekeket és az agrárnépességet 

megcélzó szociális programjával, nem utolsósorban pedig a nemzetiségek kulturális jogai 

biztosítása iránti hajlandóságával meg tudta nyerni a németajkú parasztság és iparosság egy 

részét. A néppárt nemzetiségekre vonatkozó programja mellett a magyar állam egységét is 

elsődleges fontosságúnak tekintette, de a hazai németek számára kulturális autonómiát 
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ígért.
68

 A párt különösen a dunántúli németajkú birtokos parasztság körében vált népszerűvé. 

A szervezetet vallási és részben nemzetiségi iránya, de szociális ígéretei, egzisztenciális 

biztonságot sugalló jelszavai vonzóvá tették a németajkúak körében. A német származású 

papság egy része rokonszenvezett törekvéseivel, többen is csatlakoztak a szervezethez.
69

 A 

párt relatív sikerét jelezte, hogy 1910-ben egyik tagja, a németajkú Frey János himesházi 

plébános a pécsváradi körzetből mandátumot nyert és 1918-ig a képviselőház tagja volt.
70

  

A 67-es közjogi alapon álló Katolikus Néppártból kivált tagokkal 1907-ben jött létre 

az Országos Keresztényszocialista Párt, amely a kisebbségi anyanyelvi jogok tekintetében 

jóval kedvezőbb álláspontot foglalt el. Demokratizmusa, pacifizmusa, szociális 

reformtörekvései és közjogi kérdésben elfoglalt rugalmas álláspontja jól mutatta a politikai 

katolicizmuson belül kibontakozó irányzatokat, egyben a dualizmus válságjelenségeire is 

rávilágított.
71

 A párt egyik vezéregyénisége, majd 1913-tól elnöke a német származású 

Giesswein Sándor kanonok lett, aki később éles vitában állt Bleyerrel az 1918-as polgári 

demokratikus forradalom és az ország jövőbeli politikai berendezkedésének megítélésében.
72

  

A Katolikus Néppárt szervezte meg 1900-tól a katolikus népgyűléseket, amelyek 

nemcsak hitbuzgalmi szempontból voltak nagy jelentőségűek, hanem mozgósító erővel 

bírtak a liberalizmussal, a szocializmussal és más, az egyház által elítélt irányzattal 

szemben.
73

 A szervezés keretein belül 1906-tól már külön német nyelvű katolikus 

nagygyűlések is zajlottak. Az első alkalmon kétezer magyarországi német vett részt, de 

számuk folyamatosan emelkedett. Az évente rendezett összejövetelek helyszínei Budapest 

mellett Pécs és Szeged voltak, ahová a Bácskából és Bánátból is számos német csoport 

érkezett.
74

 A felszólalók között több olyan személy volt, aki később Bleyer Jakab 

munkatársai közé tartozott. Így Sabel János soproni káplán, a Westungarisches Volksblatt 

szerkesztője, valamint Huber János katolikus pap, aki az 1913-as nagygyűlésen a 
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magyarországi németség politikai szervezkedésére hívott fel.
75

 Szónokként jelen volt 

Weicher Miklós pápai kamarás, törökbálinti plébános is, aki 1929-ben bekövetkezett 

haláláig Bleyer egyik legharcosabb ellenfele lett.
76

 Ezek a nagygyűlések a magyarországi 

németség életerejét és megújulási vágyát is kifejezték.
77

 A gyűlések valóban megerősítették 

a magyarországi németek összetartozás-tudatát és az elsősorban egy régióra korlátozódó, az 

emancipációért küzdő Steinacker-féle párt mellett egy országos szervezet kialakításának 

irányába mutattak.   

A Katolikus Néppárt létrejötte mellett még két olyan vallási alapú kezdeményezés 

indult be, amely a magyarországi németség szervezettségének aktivizálódásával járt: ez a 

katolikus sajtóügy és a Katolikus Népszövetség megalakulása volt.
78

  

Az aktív helyi egyesületi életet folytató magyarországi németség körében kiemelkedő 

népszerűségre tett szert az 1907-ben létrejött Katolikus Népszövetség, amely hitbuzgalmi és 

közéleti egyesületként alakult a Katolikus Néppárt támogatásával. A szervezetnek az első 

világháború idején, 1916-ban mintegy 310 ezer tagja volt, ebből csaknem 80 ezer 

németajkú.
79

 Az egyesület külön német szekcióval rendelkezett, amelynek élén 1908 és 1921 

között Huber János állt, aki nyugat-magyarországi tevékenysége révén is erősen kötődött a 

németséghez. A szervezet havonta megjelenő lapot és évkönyvet (Katholischen Volksverein 

Kalender) adott ki, amelyek kedvelt olvasmányai voltak a magyarországi németajkúaknak. A 

Katolikus Népszövetség a polgári demokratikus forradalom és a Tanácsköztársaság idején 

gyakorlatilag nem működött, de szerepe az 1920-as években a magyarországi németséggel 

összefüggésben ismét felértékelődött, amelyről a dolgozat során még lesz szó.
80

  

 A katolikus német sajtó jelentősen hozzájárult az anyanyelvhasználat és az identitás 

erősítéséhez, annál is inkább, hiszen a Temesváron Grósz József kanonok által alapított Der 

Landbote című lap már 1871-től elérhető volt a zömében mezőgazdasággal foglalkozó német 

népesség számára.
81

 A hetente megjelenő újság köré jórészt papokból álló szerkesztőgárda – 

többek között az országgyűlési képviselővé avanzsált Blaskovits Ferenc – állt fel, akik 

jelentős szerepet vállaltak a kibontakozó bánáti német mozgalomban. Így a Dél-
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Magyarországi Mezőgazdasági Parasztegylet (Südungarischer Landwirtschaftlicher 

Bauernverein) alapításában is.
82

  

 A Katolikus Néppárt német nyelvű hetilapot indított Christlisches Volksblatt néven, 

amely a németajkúakat kívánta mobilizálni. Az újság különösen a Bácskában, valamint 

Tolna, Baranya és Somogy vármegyékben volt népszerű. Ugyanakkor a Katolikus 

Népszövetség már 1909-ben megfogalmazta igényét egy központi német nyelvű lap 

létrehozására, amellyel elsősorban a vidéki német lakosságot akarta megszólítani. Ezt a 

szerepet töltötte be az 1917 késő nyarától megjelenő Neue Post napilap, amelynek 

alapításában oroszlánrészt vállalt Bangha Béla és a Népszövetség elnöke, Ernszt Sándor is. 

Az újság elődjét, a Budapesten bulvárlapként megjelenő Neues Kleines Journalt a Katolikus 

Népszövetség vezető személyiségei vásárolták fel, katolikus szellemben alakították át, így 

jelenhetett meg végül a Neue Post.
83

 A lap alapítása egyik állomása volt a katolikus 

Központi Sajtóvállalat Rt. létrejöttének.
 

Bangha támogatásával a lapot Huber János 

irányította, aki komoly tapasztalatokkal rendelkezett a lapszerkesztés terén.
84

 A Neue Post 

létrehozása azt a célt szolgálta, hogy a hazai németség lojalitását megerősítse a magyar 

állam, illetve az osztrák–magyar dualista rendszer iránt.
85

 Schwind szerint a Neue Post 

teljesen szabad és nyílt küzdelmet folytatott – ahogy ő sommásan fogalmazott – a hazai 

németek elnyomása ellen.
86

 Schwind azzal, hogy ilyen élesen interpretálta a Neue Post hazai 

német nemzetiségi érdekeket felkaroló működését némileg túlzott, hiszen ez a harcias 

fellépés inkább az 1920 utáni időszakra volt jellemző a lapra. Akkor már a trianoni 

viszonyok között különösen a helyi közigazgatás tett lépéseket azért, hogy a németség 

kulturális és nyelvi követeléseiben kizárólag szeparatista törekvést láttasson. Ugyanakkor 

Schwindnek az 1930-as évek második felében megfogalmazott álláspontja már csak azért 

sem helytálló, mert az újság alakulásától kezdve konzekvensen érvelt a magyar szupremácia 

mellett. Követelései összhangban voltak a magyar állami törekvésekkel és tulajdonosi 

hátterének érdekeivel is.  
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 A Neue Postot vallásossága, konzervativizmusa és szociális érzékenysége mellett 

markáns szociáldemokrata-ellenesség és – különösen az 1918-as polgári demokratikus 

forradalom időszakától – antiszemitizmus jellemezte.
 

A lap a Tanácsköztársaság 

időszakában nem jelenhetett meg, majd 1919 októberétől 1920 novemberéig eredeti nevén, 

1921. októberi megszűnéséig pedig Pester Zeitung néven működött. Ezek a sajtóorgánumok 

főleg a nyugat- magyarországi részeken és a Dunántúlon örvendtek népszerűségnek.
87

 

A magyarországi németség visszaszoruló iskolahálózattal és anyanyelvhasználatának 

esetlegességével, valamint régiós szintekre szűkülő emancipációs mozgalommal kezdte meg 

a világháború éveit. Ugyanakkor tény, hogy a magyar kormánypolitikában is jelentkezett 

már a korrekciós szándék: 1914-ben a Tisza-kormány idején lehetővé tették, hogy – Apponyi 

1908-as rendeletét módosítva – az állami és községi népoktatási tanintézetekben a hitoktatás 

ismét a tanulók anyanyelvén történjen.
88

 Ezt az intézkedést elsősorban a magyarországi 

románság tiltakozásának hatására vezették be, de ajánlásul szolgált az összes egyházi 

iskolafenntartó felé. Az első világháború derekán a magyar kormány azon nemzetiségek felé 

fordult, amelyek államhűségéhez kevésbé fért kétség és követeléseik sem tartalmaztak nyelvi 

és kulturális jogbiztosításnál lényegesen többet. 
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Bleyer Jakab eszmeiségének kialakulása 

 

Gyermekkora és iskolái 

 

Bleyer Jakab személyiségét, tudományos és politikai tevékenységét alapvetően 

befolyásolta családi háttere, gyermekkora és szülőföldje, ahol korai éveit töltötte.  

Bleyer Jakab 1874. január 25-én született a Bács-Bodrog vármegyéhez tartozó dél-

bácskai Cséb (németül Tscheb, később Dunacséb, ma Celarevo) községben.
 
A település a 

Duna bal partjához és Újvidékhez közel feküdt. A lakosság döntő részét német 

anyanyelvűként és római katolikusként tartották számon, az ott élők zömében 

mezőgazdasággal foglalkoztak.
 
Bleyer szülei jómódú gazdák voltak, az apa, id. Jakob Bleyer 

a község közéletében vitt vezető szerepet és a helyi elit befolyásos tagja volt.
89

 Az apai ősök 

a XVIII. század végén vándoroltak a Bácskába a dél-német Fekete-erdőben fekvő Au im 

Murgtalból.
90 

Anyja, Veronika Stern szelíd és mélyen hívő asszony volt, aki minden 

bizonnyal döntő hatást gyakorolt fia vallásosságára. Ő szorgalmazta azt is, hogy fia a papi 

pályát válassza.
91 

Bleyer szüleinek házasságából hat gyermek született, de csak ő és 

Katharina húga élte meg a felnőttkort. A Bleyer gyermekkoráról szóló leírások egy 

nehézségekkel teli, látásmódjában tiszta, „romlatlan” paraszti életet ábrázoltak. Zártsága 

nemcsak egyfajta védettséget jelentett a felnövekvő Bleyernek, hanem a gazdálkodó 

életforma rendszeressége és a vallásos hit mindennapi gyakorlása stabilitást adott számára.
92

 

A szülői ház vallásos légköre mellett Bleyer hitét tovább mélyítette, hogy ministránsként 

oltárszolgálatot végezhetett a szentmisén.
93
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Az elemi iskola első éveit szülőfalujában végezte, ahol német tanítói nagy hatással 

voltak rá. Ez volt Bleyer számára az a minta, a „gute, alte Volksschule” világa, amelyet 

később a kisebbségi elemi oktatásért folytatott küzdelmeiben oly sokat idézett.
94

 A falusias 

környezet, amelyben a jegyző, a pap és a tanító képviselte a helyi intelligenciát, ahol német 

oktatásban részesült és családi körben is anyanyelvén beszélt, mintát adott Bleyernek.   

A helyi tanítók bíztatására a szülők tovább taníttatták, így járt 1885-től az újvidéki 

magyar gimnáziumba. Schwind az iskola magyarosító jellegét emelte ki, ahol Bleyer paraszti 

világa nemcsak az idegen városi környezettel került kontrasztba, hanem a magyarosodás 

problematikájával is találkozhatott.
95

 Elsősorban a papi pálya iránti vonzódása miatt ment 

egy évvel később a kalocsai jezsuita gimnáziumba, ahol számos hasonló helyzetű német 

iskolatárssal találkozott. Kalocsán olyan tanítói gárda alakult ki, amelynek nagy része 

Svájcból, valamint német és osztrák területekről érkezett Kunszt József érsek hívására 1860-

ban az alföldi városba, amikor a jezsuita rend vette át a piaristáktól az iskolát.
96

 Bár az 

oktatás nyelve magyar volt, a szerzetestanárok empátiával és szakértelemmel viszonyultak a 

német tanulók iránt, úgy tanítva az államnyelvet, hogy a német nyelvoktatásra és irodalom 

ismeretére is nagy hangsúlyt fektettek.
97

 Nem véletlen, hogy Bleyer érdeklődése már ekkor 

hangsúlyosan a német irodalom felé fordult. Ezért kapta meg iskolatársaitól a „pángermán” 

becenevet, amely jelző nem ellenséges viszonyulást, csupán gunyoros elnevezést takart.
98

 

 Bleyer 1893 júniusában érettségizett és bizonyítványában feltüntették, hogy egyházi 

pályára készül.
99

 Ennek megfelelően teológiai tanulmányokba kezdett, nemcsak a papságra 

való felkészülés, hanem továbbtanulási szándéka és tudásvágya miatt is. Visszaemlékezők 

szerint Bleyer egy alkalommal megjegyezte, hogy ha külföldön (elsősorban Innsbruckban) 

tanulhatott volna tovább – ahová végül nem engedték el a szülei – akkor teológus, majd 

biztosan plébános vagy kanonok lett volna, mire tanulótársai erre úgy reagáltak – utalva 
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széleskörű műveltségére és vallásosságára – hogy akár később püspök is.
100

 Úgy tűnt 

azonban, hogy az ifjú Bleyer érdeklődése nem szorítkozott kizárólag a teológiára, mert 

hamarosan letett a papi pályára való készülésről. Nem tudni, hogy mi késztette erre az 

elhatározásra, de életrajzírója szerint nem hitbeli krízis vagy belső lelki válság, hanem a 

szélesebb tudás iránti törekvés, amelyet a kalocsai papnevelő szeminárium tudományos élete 

nem elégített ki számára.
101

 Schwinddel együtt mi sem gondoljuk, hogy hitbéli válság 

vezethetett teológiai tanulmányainak megszakításához, annál kevésbé, mert az a hitélet, 

amelyet akár szülőföldje, akár otthona, akár pedig egyházi nevelői ültettek el benne, sokkal 

inkább megalapozója volt tudományos pályafutásának. Későbbi közéleti tevékenységére 

mély hitélete mindvégig jellemző volt. Talán Bleyer eredetileg maga sem akart pap lenni, és 

amikor kezdetben ebbe az irányba kötelezte el magát, az a háttértudás vonzotta, amely a 

lelkipásztori képzéssel együtt járt.   

Döntése után a nyelvészet felé orientálódott, így az alig 20 esztendős Bleyer a 

budapesti Tudományegyetem magyar filológia és germanisztika szakára nyert felvételt. Bár 

a városi létforma újvidéki és kalocsai tartózkodása után nem volt számára idegen, mégis 

nagy váltást jelenthetett a sokszínű fővárosban tanulás. Budapestre került, ahol az Eötvös 

Kollégium tagja lett, ezekre az ösztöndíjas éveire Bleyer mindig szívesen emlékezett vissza. 

Ebből az időszakból eredt jó szakmai kapcsolata az igazgató Bartoniek Gézával és 

diáktársaival, Horváth János irodalomtörténésszel és Gombócz Zoltán nyelvésszel.
102
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Tudományos munkássága 

 

Bleyer tudós tevékenységének, tudományos örökségének vizsgálatára jelentős 

hangsúlyt kell fektetni akkor, ha későbbi politikai szereplését tekintjük.
103

 Azt pontosan nem 

tudhatjuk, hogy mi késztethette őt a nyelvészeti kutatások felé, annyi bizonyos, hogy olyan 

tudományterületet talált, amely a korszakban „gyerekcipőben” járt. A germanisztika, mint 

tudományág szinte egyidős volt a XIX. század derekán fokozatosan kibontakozó német 

egységmozgalomi törekvésekkel. A németség műveltségével, a német nyelvvel és a német 

nyelvű irodalom megjelenési formáinak kutatásával foglalkozó tudomány fokozatos 

kialakulását nem lehetett elválasztani a német politikai egységtörekvésektől. 

Bleyer pályaválasztása azt is jelezte, hogy a német művelődés, irodalom és nyelv léte 

egy adott, idegen államon belüli érvényesülése és sajátos helyzete foglalkoztatta.
104

 A 

tudomány művelésében, a nyelvészeti vizsgálódásokban nem elsősorban – ahogy arra 

Thienemann rávilágított – a filozófiai-esztétikai művészetszemlélet, az irodalmi stílus, 

hanem a történeti háttér kutatása vonzotta. Arra törekedett, hogy konkrét történelmi témán 

keresztül ragadja meg a német–magyar egymásra hatás problematikáját és annak megjelenési 

formáit. Tanárai, Heinrich Gusztáv és Petz Gedeon pozitivista hozzáállása nagy hatással 

voltak Bleyer ebbéli törekvésére, ezt a szemléletet tükrözte 1897 májusában védett doktori 

disszertációja is. A Magyar vonatkozású történeti német népénekek 1551-ig című értekezése 

– ahogy a cím kifejezi – elsősorban nem azt mutatja be, hogy hogyan jelent meg a német 

hatás a magyar nyelvészetben. A német–magyar irodalmi kapcsolódásokat, a közös 

történelemből eredő történelmi eseményeket, vonatkozásokat, összefüggéseket mutatta be, 

visszanyúlva akár a késő középkor vagy a kora újkor időszakába. Lényegében ezt a fajta 

megközelítést nevezte Bleyer „magyar germanisztikának.”
105

 Bleyer olvasatában talán nem 

is vizsgálhatnánk külön a német és magyar tudomány egymásra gyakorolt kölcsönhatását, 

sokkal inkább egyazon területen kibontakozó, ugyanabból a „gyökérből” sarjadó német–

magyar tudományos területről beszélhetünk. Az értekezést vizsgálva szembetűnő, hogy 

Bleyer érdeklődése a népénekek felé fordult. Talán nem függetlenül attól a társadalmi 
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környezettől, amelyben nevelkedett, és amely élete végéig érzelmileg is motiválta. Német 

szülőfalujából érkezett tudósként megőrizte kapcsolatát az egyszerű, tanulatlan és kevéssé 

olvasott parasztemberekkel, így szellemi hazáját elsősorban a nép, és nem a szellemi magas 

kultúra jelentette. A népi („volkstümlich”) Bleyer számára mindig a természetest és az 

organikust jelentette és kutatásainak az egyszerű parasztember volt az ideális tárgya.
106

 Ezek 

alapján disszertációjában mintegy alulnézetből, a népköltők, dalnokok szemén keresztül 

láttatta a XV–XVI. század magyar történelmi eseményeit, a nép körében élő szóbeli 

hagyományt is tovább éltetve ezzel.
 
„Száraz feljegyzések, tényeket registráló (sic!) oklevelek 

helyett az érző ember hangját halljuk a maga őszinte közvetlenségében, amint reménnyel néz 

egy közelgő csata elé, sajgó szívvel panaszkodik nyomoráról, veszteségeiről vagy ujjong 

diadalán.” – jellemezte egy kritikusa a művet.
107

  

Bleyer disszertációját több, hasonló mű követte, amelyek témaválasztásukban nem 

tértek el 1897-es munkájától.
108

 Bleyer tudományos pályafutásának első fázisa németországi 

tanulmányainak kezdetével zárult, amikor olyan új impulzusokat kapott, amelyek további 

kutatásokra ösztönözték.
109

 Főiskolai tanárkodása idején Münchenben és elsősorban 

Lipcsében 1903/1904-ben folytatott állami ösztöndíjas tanulmányokat.
110

 Így már nemcsak 

egyetemi tanárain keresztül, hanem közvetlenül német területen találkozhatott a 

germanisztika jeles képviselőivel.   

Lipcsei tanulmányait követően Bleyer a középkori témáktól a germán hősi 

eredetmondák felé fordult. Míg korábban Bleyer a magyar elemet kereste a német 

irodalomban, addig a századforduló után a németet kutatta a magyarban. Magyarországi 

németként Bleyer ott tanulhatott, ahonnan ősei érkeztek és ahol a német nyelvtudomány 

nagyjai gyakoroltak hatást magyar és más országbeli társaikra. Jól ábrázolja mindezt, hogy A 

magyar hun monda germán elemei című, 1905-ben megjelent munkájában Bleyer mesterei 
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nyomába lépett.
111

 Heinrich és Petz kutatásai nyomán egyértelművé vált, hogy a magyar hun 

monda egyes elemei közvetlenül nem a germán hősi mondák illetve a Nibelung-ének révén, 

hanem – és ezt már Bleyer kutatásai révén ismerték meg – a pannóniai szlávok közvetítése 

révén illeszkedtek a mondakörbe. A sokrétű tudományos kérdés tárgyalásához elsősorban 

tudósként közelített és mentes volt olyan szándékoktól, amelyek arra irányultak, hogy 

politikai alapon cáfolják meg a hun–magyar rokonságot valló magyar tudósok, közéleti 

szereplők állításait.
112

   

Bleyer ezen munkájának írásakor már túl volt a habilitáción és kilépve az állami 

szolgálatból egyetemi magántanárként oktatott. 1908-ban meghívást kapott Kolozsvárra, 

ahol a német irodalmi és nyelvi tanszékre hívták tanítani. Munkái témaválasztásában 

továbbra is a német–magyar irodalmi kapcsolatok területén maradt, ennek jegyében született 

Gottsched hazánkban c. munkája. Ekkor dolgozta fel a XVIII. századi felvilágosult német 

író kiadatlan levelezését, amelyben a Béccsel és a császárvárost Magyarországgal összekötő 

társadalmi-személyi kapcsolatokat kutatta.
113

 Bleyer 1909-ben megjelent művében 

Gottsched mint a közvetítés kulcsfigurája jelent meg, annak a szellemi közegnek az 

integráns alkotójaként, amely a felvilágosodás idején számos fontos személyiség/szellemiség 

találkozási pontja volt. Bécs közvetítő szerepének tézisét Bleyer kutatási feladatainak 

szövegösszefüggéseibe beágyazta, ahogy korának magyar germanisztikája is ezt az utat 

követte.
114

 Hiszen Bécs szerepe az Osztrák–Magyar Monarchia időszakában politikai, 

gazdasági, társadalmi és kulturális szempontból centrális szerepet töltött be és – Mária 

Terézia korához hasonlóan – szellemi központtá vált. Bleyer Gottschedről szóló művében a 

dualista osztrák–magyar közös állam tudományos-szellemi pezsgése jelent meg. A XVIII. 

századi német író munkásságának ismertetésében benne van a századfordulós osztrák 

főváros kultúraközvetítő ereje, amelynek ő is nagy jelentőséget tulajdonított.    
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Bleyer 1910-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja lett, majd Petz 

Gedeonnal közösen megalapította az egyetem germanisztikai intézetét. Bleyer 

kezdeményezésére 1912-ben Német philologiai dolgozatok („Arbeiten zur deutschen 

Philologie”) címmel olyan sorozat jött létre, amely a német–magyar irodalmi kapcsolatok 

illetve a magyarországi német nyelvjárások és népköltészet terén megszülető munkáknak 

adott helyet. Bleyer elsősorban az irodalmi jellegű műveket gondozta, míg Petz Gedeon és 

Schmidt Henrik a nyelvjáráskutatást irányította.
115

 Bleyer 1911-től a budapesti 

tudományegyetem tanára volt, így a magyar tudományos élet elismert személyiségévé vált. 

Témájával, tudósi teljesítményével teljes mértékben beilleszkedett az akkori magyar 

tudományos vérkeringésbe. 1914-től az Egyetemi Philológiai Közlöny szerkesztője lett.
116

 

Nevét megtaláljuk azon a nyilatkozaton, amelyet Szekfű Gyula védelmében írtak A 

száműzött Rákóczi c. műve kapcsán.
117

 Bleyer az elsők között méltatta 1918 elején Szekfű 

először németül megjelent Der Staat Ungarn (A magyar állam életrajza) c. munkáját. 

Levelezés és állandó kapcsolattartás alakult ki közöttük, Bleyer pedig – ahogy Dénes Iván 

Zoltán fogalmazott – mint segítő és védekezést erősítő személyiség bukkant fel Szekfű 

kapcsolati hálójában.
118

 Nem véletlen Bleyer és Szekfű szoros viszonya, hiszen erős 

katolicizmusuk, legitimizmusuk, és a magyarság keresztény–germán kultúrközösséghez 

tartozását valló alaptézisük a legtöbb tudományos kérdésben egymás mellé állította őket.
119

  

Bleyert egyetemi hallgatói jó szándékú, szigorú tanárként jellemezték, aki 

szemináriumi óráin különösen a forráselemzésre, az eredeti dokumentumok 

tanulmányozására helyezte a hangsúlyt. Kutatásai eredményét hatékonyan adta át 

hallgatóinak, csendes háttérmunkájának előnyeit tanításában jól tudta hasznosítani.
120

 Német 

származású hallgatóival sem tett kivételt, igazságérzete ezt megengedhetetlennek tartotta.
121

 

Tanítványai szerint magabiztos tudása és nyugodt hangneme nem mindig járt együtt jó 
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előadói képességekkel, Heinrich Gusztáv anekdotákkal tűzdelt és szellemes előadásmódjával 

szemben ő inkább a pontos kifejezésmód használatát tartotta fontosnak.
122

 Hallgatói 

Mikszáth téri lakásán is felkereshették, szakmai tanácsot kérve tőle.
123

  

Bleyer irodalmi tanulmányaiban egyre gyakrabban a magyarországi német irodalom 

sajátos jellegét, egyediségét hangsúlyozta, tehát továbblépett a német–magyar irodalmi 

kapcsolódások szintetizáló vizsgálatán. Szerinte a tudomány célja nem az esztétikai 

ítéletalkotás, hanem az, hogy feltárja a történeti fejlődést és annak szellemi és kulturális 

feltételeit, hátterét.
124

 Bleyer számára a kutatás, a történelmi folyamatok megvilágítása, 

analizálása adta az irodalomtudomány elsődleges célját és másodlagos volt a különböző 

művekről alkotott esztétikai véleményalkotás. A kutatások Bleyer szerint nem lehetnek élet-

idegenek, hanem magáról az életről kell szólniuk, ez a látásmódja elsősorban az 

organikusságra épített.
125

 Bleyer származása, „népközelisége”, a parasztsághoz, mint 

számára egy idealizált, a sajátos magyarországi német kultúrát és nyelviséget hordozó 

közösséghez való tartozása kötötte a tényeknek elvonatkoztatás nélküli, történetiségében és 

konkrétságában értelmezett kutatásához.   

Bleyer első világháború idején megnyilvánuló közéleti szerepvállalása egyrészt 

tudományos munkásságának évtizedek alatti szerves fejlődéséből, másrészt e fent említett, 

tudósként a realitáshoz közelítő viszonyulásából fakadt. Ez a sajátos lelki és szellemi 

kapcsolatrendszer is hozzájárult 1917-es tanulmányának megszületéséhez. 
126
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Bleyer Jakab politikai szerepvállalása 

 

Programadó tanulmánya a magyarországi németség ügyében127  

 

Bleyer Jakab a századfordulótól kezdve gyűjtötte azokat az újságcikkeket, 

beszámolókat, amelyek a magyarországi németségről szóltak, de a nyilvánosság elé először a 

világháború idején lépett.
128

 Közéleti szerepvállalásának kezdete a Budapesti Szemlében 

1917-ben megjelent tanulmányhoz köthető, ugyanakkor tudományos munkássága 

megalapozta azokat a gondolatait, amelyeket az első világháború éveiben papírra vetett.
129

 

Bleyernek a magyar–német irodalmi kapcsolatok terén végzett munkája elősegítette, hogy az 

együttéléssel összefüggő meglátásait, elképzeléseit a politikai élet területén felvázolja. Máig 

nem tisztázott, hogy miért éppen ekkor és kinek a támogatásával jelent meg tanulmánya, 

különösen akkor, ha tudjuk, hogy cikke nemcsak ebben a folyóiratban, hanem németül is 

napvilágot látott.
130

   

A Bleyer munkásságával foglalkozó történészek között konszenzus van abban, hogy 

tanulmánya a kisebbségi kérdés megoldása szempontjából programadó jellegűnek 

tekinthető.
131

 Bleyer 1917-es koncepciójának ugyan már voltak előzményei, de 

programszerűen elsősorban ő fogalmazta meg a magyarországi németség követeléseit. A 

szepesi cipszer Forberger Béla és a bánáti német származású Herczeg Ferenc író a 

századfordulón megjelent írásaikban hasonló gondolatokat vázoltak fel, mint később Bleyer, 

ám ezeknek iránya inkább csak egy-egy részletében utalt az első világháború idején 

megszületett írásra. A német parasztság identitásának megőrzése például Herczeg 1902-es 

írásának is hangsúlyos része volt, amely réteg magyarosítására – a szerző szerint – nem volt 

szükség a nemzetállam fokozatos megteremtéséhez.
132

 Így bár a városi polgárcsaládból 
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származó Herczeg és a paraszti felmenőkkel rendelkező Bleyer egyaránt a nemzetiségi 

paraszti réteget tekintették a német identitás megőrzése letéteményesének, ám míg az író 

ebből az alaptézisből kiindulva az asszimiláció, a fokozatos magyarosodás fontosságát 

hangsúlyozta, addig Bleyer – nem utasítva el a természetes asszimiláció létezését – 

elsősorban az identitás megőrzésének lehetséges alternatíváit vette számba és a 

gazdatársadalmon kívüli rétegek kényszerű magyarosodásával számolt.  

Nem függetleníthetjük Bleyer fellépését az első világháború viszontagságos 

időszakától és attól a személyes motívumtól sem, hogy szülőföldjére, Csébre visszajárva 

szűkebb pátriájában tapasztalta meg a háborús állapotokat. Amikor 1914 augusztusában a 

településen járt – saját feljegyzései alapján – vezető nélkülinek és tanácstalannak látta a 

csébi németeket.
133

 Egy vasárnapi szentmisén érte az a döntő élmény, amelyben a helyi 

németség mély összetartozását látta meg, és ekkor született meg benne az elhatározás, hogy 

fellép jogaik érdekében. Ezt a személyes momentumot 1917 áprilisában Neugeboren Emil 

szász képviselőhöz írt levelében is megerősítette. A háború kirobbanásakor szülőfalujában 

tartózkodva a Duna túlsó partjáról áthallatszó szerb ágyúdörgésre figyelt fel és tragikus 

hangulat kerítette hatalmába: „Népem, ha Téged a magyarság elveszít, el kell pusztulnod, 

nemcsak nyelveddel, hanem testeddel és lelkeddel együtt!”- írta.
134

 Minden bizonnyal ennél 

komplexebb és hosszabb folyamat vezetett el ahhoz, hogy Bleyer a magyarországi német 

mozgalom vezető egyéniségévé váljon, de a szülőföldjén tapasztaltak, szoros kötődése 

Csébhez és környékéhez, valamint a nagyfokú érzékenysége a németség és a magyarság 

együttélése iránt fontos szerepet játszott abban, hogy 1917-ben programszerű tanulmányt 

jelentetett meg. Ugyanakkor nemcsak a német közösség viszonyai, a szubjektív 

benyomások, hanem a mindennek keretet adó Osztrák–Magyar Monarchia – és benne a 

magyar állam – jövője miatti bizonytalanság növelte félelmét. A háború következtében az a 

biztosnak látszó világ roppant meg, amelyben Bleyer tudományos munkássága 

előrehaladhatott, és amely minden társadalmi probléma, nehézség mellett kiszámítható 

keretet biztosított tudós pályájához.   

Bleyer tanulmányából a német–(osztrák)–magyar szövetség melletti kiállását is 

kiolvashatjuk, amikor a szerző Németország és Magyarország szoros politikai és kulturális 
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egymásrautaltságát hangsúlyozta: „Nincs Európában még két nép, amely minden faji 

különbség ellenére erkölcsi és értelmi világnézetében annyira egyeznék, mint a német és a 

magyar. És amint a múltból nem folynak igazi érzelmi ellentétek, hanem csak érzelmi 

közösség, életérdekeik is minden időkre – mint már a magyar történet kezdetétől fogva – nem 

ellentétesek, hanem közösek lesznek.”
135

 Szerinte az összhangot egyedül a magyar 

nemzetiségi politika bontotta meg, de ebből a vitából nem szabad, hogy „káros hatás” 

származzon. Bleyer itt kizárólag a magyar nemzetiségpolitika felelősségét emelte ki, nem 

ejtett szót a pángermánizmus hatásairól, hanem csak a német partneri kapcsolatokkal érvelt. 

Az volt ugyanis az érdeke, hogy a magyar–német egymásrautaltságot minél jobban 

kihangsúlyozza.  

Bleyer már az írás elején részletesen kifejtette az ún. deutschungar-tudat főbb 

elemeit, amelyet lényegében haláláig magáénak érzett. Az erdélyi szászságot kiemelte ebből 

a német–magyar együttműködésből, s ezt történeti okokkal magyarázta. A 

kisebbségpolitikában követett eltérő koncepció is oka lehetett a velük kapcsolatos 

szűkszavúságnak, amelyet csak megerősített Rudolf Brandsch-sal, a szászok politikai 

vezetőjével való későbbi vitája.
136

 Bleyer elsősorban a XVIII. században betelepített 

németekre építette koncepcióját, arra a zömében paraszti rétegre, amelyből maga is 

származott. Német identitását megvallva szoros kettős kötődését hangsúlyozta: „De amikor 

így nyíltan, amint mindig tettem, az én „sváb” népem mellé állok, egyúttal fönntartás nélkül 

vallomást teszek az én magyar nemzetemről is. Ahhoz a vér köteléke fűz, ehhez a kultúráé, 

melynek levegőjében élek és dolgozom.”
137

 Bleyer deutschungar-tudatának lényege, hogy 

németként érzett, de a magyar kultúrához kötődött és hazájának Magyarországot tartotta. 

Többet jelentett ez a kötődés a magyar nemzet iránti puszta ragaszkodásnál. A 

magyarsághoz és németséghez való viszonya sokkal inkább egy sajátos lelki egységet takart, 

amelyben a kölcsönös évszázados kulturális hatásoknak döntő szerepe volt. Magyar 

hazafiság volt ez Bleyernél, de mégis több mint patriotizmus. Német népe iránti hűsége és 

magyar hazaszeretete – ahogy maga is írja – „felbonthatatlan érzés-egységbe olvadt.”
138

 A 

néphez tartozás objektív elemein (vérség, nyelv) túlmutatva véljük, hogy Bleyer német 

identitással rendelkezett, németként érzett, úgy, hogy ezzel együtt egy speciális, sajátos 

viszony fűzte a magyarsághoz.
 
Ezt erősítették meg 1917 őszén leírt gondolatai is: „Német 
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írásaimban is büszkén és öntudatosan vallom magam magyarnak. Az én nemzetem a magyar 

nemzet. Szülőföldem a magyar társadalom, a magyar kultúra, a magyar tudomány. A 

magyar talaj levegője az egyetlen légkör, amelyben én lélegezni és élni tudok. Nekem 

nincsen más nemzetem, mint a magyar. Ugyanakkor egy német népem is van és ezt a népet 

nem fogom letagadni. Én ragaszkodom ehhez a néphez olyan érzéssel, amelyik a 

származásból ered.”
139

 Bleyer ekkor még megértéssel fogadta a magyarság asszimilációs 

igényét, mint olyan jelenséget, amelyet a magyarországi németségnek akceptálnia kell. 

Ugyanakkor fájdalommal vette tudomásul, hogy éppen azt a német nemzetiséget érinti, 

amely – a kisebbségek közül szinte egyedüliként – a magyarokkal jó viszonyt ápol. Bleyer a 

németség könnyebb beolvadási okai közül kiemelte, hogy míg például a görögkeleti 

(ortodox) keresztény szerbek és a románok nemzetisége, valamint vallása komoly 

identitásmegőrző erővel bír, addig a németek – mivel nagyrészt római katolikusok és 

evangélikusok – „[…] híjával vannak ilyen természetes-történeti és ép ezért 

elpusztíthatatlan védősáncnak, sőt a magyarsággal való vallási egyezés elnemzetlenedésüket 

(sic!) sok tekintetben egyenes előmozdítja.”
140

 Ugyanakkor fontos ebben a kérdésben 

hangsúlyoznunk a szerb és a román állam erősen nacionalista, nemzetépítő politikájának 

jelentőségét is.  

Bleyer nyíltan szólt a hazai német értelmiség hiányáról, hiszen a németek sem 

középiskolákkal, sem tanítóképzőkkel, sem papnevelő szemináriumokkal nem rendelkeztek, 

vagy az iskolát elhagyva magyar állami szolgálatba léptek, „a magyar állameszme 

képviselőinek érzik magukat és képviselőiként működnek.”
141

 Ugyanakkor azt is 

megjegyezte, hogy a németek nyelvüket és az irodalmat kötelező tantárgyként tanulják a 

magyar középiskolákban, majd végzett értelmiségiként nem veszítik el kapcsolatukat német 

nemzetiségükkel sem. Bleyer szerint az asszimiláció élő jelenség, hiszen a városi német 

polgárság zömében az önkéntes asszimiláció útjára lépett, hogy például a hatalmi és 

gazdasági pozíciókat kézben tartó, az előrejutást biztosító magyar nemesség és tisztviselői 

kar tagja legyen. Bleyer szerint ezzel a beolvadási folyamattal a németség a magyar 

államfenntartó elemek egyik legjelentősebb alkotójává vált „[…] és bátran állítható, hogy 
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segítsége nélkül a magyar suprematia a XIX. században alig vagy csak nagy nehézségekkel 

lett volna fönntartható.”
142

  

A tanulmány nagy részében Bleyer a magyarországi német gazdatársadalomról írt, 

amelyet a hazai németség fő alkotó részeként határozott meg. Míg a polgárság esetében az 

asszimiláció önkéntes alapú volt, addig Bleyer úgy vélte, hogy a német falusi lakosságot 

érintő magyar beolvasztási törekvések már egy jóval tudatosabb célkitűzés jelei voltak, 

eszközévé pedig az oktatáspolitika vált. Másik veszélyforrásnak a magyarellenesség 

felerősödését tartotta, hiszen – vélte Bleyer – ez az oktatáspolitika a németséget a 

nemzetiségi agitáció felé tolhatja. Bleyer „a régi jó német népiskolák” visszaállítását és 

fejlesztését kérte, amelyekben nemcsak nemzetiségi érdekek szolgálatát látta, hanem saját 

gyermekkori emlékei is hordozták az intézmény iránti kötődését.
143

  

A tanulmány végén Bleyer kompromisszumot ajánlott a magyar politikai elitnek, 

amely szerint a németség lemond arról, hogy Magyarország területén élő kétmilliós 

népességét megszervezze és elkülönítse, cserébe a magyarság nem olvasztaná be a falusi 

németajkú lakosságot.
144

 Bleyer koncepciója azt a falusi német népességet akarta 

identitásában megerősíteni, amely az évszázadok során struktúrájában, kultúrájában és 

nyelvében talán a legtöbbet őrzött meg németségéből és az asszimiláció hatásai kevésbé 

érintették. Ez a kisebbségi gazdatársadalom Bleyer számára a német–magyar együttélés 

biztosítékát hordozta, mert „ha a hazai németség nyelvileg külön vonul is fel, harcra 

sorakozni mindig a magyarság oldalán fog […]”
145

 Bleyer egyben a származáson túlmutató, 

az évszázados német–magyar együttélés sokrétűségét és egymásba fonódását elsődlegesnek 

tekintő gondolatot fogalmazott meg. „Vajon a német kultúra a maga pazar gazdagságában 

jelentékenyen szegényebb volna-e, ha Lenau magyar költővé lett volna? És vajon a németség 

igazán lényegesen gazdagabb volna-e nemzeti erőben, ha – teszem – Wekerle a maga nagy 

tehetségét, ahelyett, hogy a magyar politikának szentelte, a nemzetiségi agitáció 

szolgálatában pazarolta volna?”
146

 Jóllehet a német városi polgárság asszimilációja már 

lényegében befejeződött, Bleyer a német illetve magyar elem „méricskélésén” túllépve a 

viszony kölcsönhatásainak eredményeire akarta felhívni a figyelmet. Ugyan Bleyer 1917-es 

programja még nem összpontosíthatott a Trianon utáni időszakra, mégis a célok 
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megfogalmazásakor azokat a problémákat vázolta fel, amelyek majd 1920 után a 

magyarországi németség helyzetét nagyban jellemezték.   

A tanulmányra nemcsak magyar, hanem német részről is számos visszajelzés 

érkezett. Neugeboren Emil és Rudolf Brandsch parlamenti képviselők Bleyernek írt 

leveleiben jelentkeztek az erdélyi szász politikai elit és Bleyer szemléletmódja közötti 

eltérések.
147

  

Neugeboren Emil szerint egy erdélyi szász teljesen értetlenül áll az előtt, hogy 

hogyan tudja valaki született németként a magyar kultúrát is magáénak érezni. Feltette a 

kérdést Bleyernek, hogy miben áll németségéhez való hűsége, ha szellemi munkáját más 

népnek szánja: „Abban, hogy Ön nem üldözi a német nyelvet, mint oly sok magyarosított? Ez 

kevés.”
148

 Neugeboren Bleyer németséghez és magyarsághoz való viszonyát lelki 

perverziónak nevezte, számára ez úgy tűnt, mintha saját népe helyett egy másikat választana. 

Úgy vélte, hogy a felemás iskolai helyzet miatt a képzésükben összezavart németek inkább 

románokká, szlovákokká és szerbekké válnak, minthogy elmagyarosodjanak, és ennek 

veszélyét a magyarok alábecsülik. Neugeboren szerint, még ha a magyar politikai elit 

tisztában is lenne ezzel a veszélyhelyzettel, még mindig nagyobb nyereségnek tekintené ezt a 

változást, mintha a németek németként élnének tovább. Ezzel a hasonlattal a magyar 

nacionalizmust illette éles – és túlzó – kritikával. Neugeboren véleménye alapján a népiséget 

– mint „élő organizmust” – számos hatás érheti (elnyomás, elkorcsosodás stb.), de ha 

egyszer teljes szabadságot adnak neki, hogy természetének törvényei szerint fejlődhessen, 

akkor bizonyos idő után nem követelhetik tőle, hogy önszántából más nép természetét tegye 

magáévá.
149

  Neugeboren ezzel elsősorban a középkor óta kiváltságokkal rendelkező szászok 

helyzetére utalt, akik önkormányzatiságuk csorbítását – így autonómiájuk megszüntetését – 

sérelmezték.  

Válaszában Bleyer jelezte, számított arra, hogy német részről renegátnak, magyar 

részről pángermánnak fogják tekinteni.
150

 Ebben a levelében is megjelent sajátos kötődése a 

németséghez és a magyarsághoz: „Senki nem szeretheti jobban németségét vagy 
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magyarságát, mint én mindkettőt; ha hatalmamban állna, felosztanám a földgolyót kettejük 

között. Ebben nincs semmi perverzitás […], ahogy nincs az apa és anya iránti szeretetben 

sem. Soha nem tudtam, hogy kettejük közül melyiket szeretem jobban, legfőbb vágyam volt, 

hogy mindig kölcsönös szeretetben és megértésben éljenek: minden barátságtalan szó, amely 

kettejük között esett, mélyen elszomorított engem.”
151

 Ez a sajátos lelki szimbiózis volt az, 

amely bevallása szerint a tanulmány megírására ösztönözte. Bleyer veszélyt látott abban, ha 

az összes magyarországi nemzetiséget egyenjogúsítják, – ahogy Neugeboren javasolta – 

mert az szerinte nemzetiségi blokként állna szemben a magyarsággal. Véleménye alapján a 

népekre jellemző természetek az elmúlt évszázadok alatt megkülönböztethetőek voltak 

egymástól, és ez továbbra is fennállna, ha a magyar iskolapolitika nem a jelenlegi irányba 

haladna tovább.
152

 Bleyer szerint nem lehet az erdélyi szászok mintájára a problémát 

megoldani, hiszen ennek ellentmond az eltérő vallási karakter és az évszázados történeti 

fejlődés. Bleyer példának hozta fel Adam Müller-Guttenbrunn bánáti német író 

munkásságát, akinek tehetségét elismerte, ugyanakkor „[…] magyargyűlölete és 

vallásosságba hajló jozefinizmusa […] a magyarországi németségnek, nevezetesen nekünk 

magyarországi német katolikusoknak – néhány félműveltet leszámítva – teljesen idegen 

[…]”
153

 Bleyer határozott különbségeket tett a szász és saját koncepciója között, de a 

tudósember naivitása, gyakorlati politikában való járatlansága megmutatkozott érvelésében. 

A levélváltás során egy „praktizáló” szász parlamenti képviselő és a tudományos 

munkássága sáncaiból kilépő, elsősorban a szórvány németség sorsát átérző tudós próbálta 

meggyőzni egymást.  

Hasonló tartalmú volt Bleyer vitája a szász Brandschsal, aki sajnálta, hogy nincs 

őszinte, előítélettől mentes megértés magyarság és a birodalmi illetve ausztriai németség 

között. Úgy vélte, hogy a magyarság és németség között formálisan ugyan egyenjogúságnak 

kellene lennie, de a gyakorlatban mindig lesz bizonyos függőség/alárendeltség a két nép 
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között. Brandsch szerint ez a valós helyzet megfelel annak a természeti törvénynek, hogy az 

erősek a gyengéket magukhoz vonzzák, ehhez pedig a magyarságnak hozzá kell szoknia. 

Ugyanakkor az erdélyi szászokon kívül a magyarországi németek életének nincs olyan 

területe, ahol népiségük jogai és fejlődési lehetőségeik, valamint jövőbeni fennmaradásuk 

megnyugtató módon biztosítva lenne.
154

 Bleyer Brandsch felvetésére úgy vélte, hogy józanul 

gondolkodó magyar nem tilthatja meg, és nem nehezményezheti, hogy birodalmi vagy 

osztrák német a magyarországi németség iránt érdeklődést tanúsítson, ugyanakkor 

Brandschéknak tartózkodniuk kell attól, hogy a magyar kisebbségpolitikába beavatkozzanak. 

Bleyer akkor még meggyőződését fejezte ki, hogy „kívülről” nem lehet a hazai németséget 

megmenteni és ilyen külső erőhöz sorolta az erdélyi szászságot is.
155

  

Brandsch válaszlevelében nem tartotta elégségesnek a magyarországi németség 

jövője szempontjából kizárólag az iskolakérdés megoldását: „Egy nép élő szervezet, és mint 

ahogy minden más, csak akkor tud fennmaradni, ha az összes taggal rendelkezik és egyik 

szükséges szerve sem hiányzik. A magyarországi népünk legfontosabb organizmusa, 

nevezetesen szellemi vezetőrétege hiányzik.” A kisebbségi oktatás jelentőségét több hazai 

német reflektáló kiemelte. A mozgalomalapító disszimiláns Edmund Steinacker fia, a 

Magyarországról elszármazott német családból származó innsbrucki professzor, Harold 

Steinacker kizártnak tartotta, hogy a magyar kormány a németség iskolapolitikai követeléseit 

teljesíteni fogja, ha ezt meg is teszi, minden csak papíron fog maradni.
156

 A bánáti Adam 

Müller-Guttenbrunn felhívta Bleyer figyelmét a német középiskolák, tanítóképzők és 

katolikus líceumok megteremtésének iskolapolitikai jelentőségére. Utalt arra, hogy a 

jelenlegi tanítókkal és káplánokkal nem lehet a német népiskolát felépíteni.
 
„A német 

tanítási nyelvű polgári és mezőgazdasági iskolák is elengedhetetlenek ahhoz, hogy a 

magyarországi németség, az állam ezen kincse, ne süllyedjen le az analfabetizmus szintjére.” 

– írta Bleyernek 1917 szeptemberében.
157

  

Ezekből a levelekből egyértelművé váltak azok a törésvonalak, amelyek a 

magyarországi németségen belül húzódtak. A vitában döntő szempontként jelent meg a 

deutschungar- és a szász felfogás közötti alapvető különbség. Brandsch szerint 
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zavarodottságot és félreértést okoz, ha a magyar nyelv nem különbözteti meg az államjogon 

alapuló magyar (ungarisch) és a fajfogalom szerinti magyar (magyarisch) fogalmát.
158

 Itt a 

szász képviselő azt az álláspontját erősítette meg, hogy a magyarországi németség, bár a 

politikai magyar nemzet tagja, magyar patriotizmusa élő, de népisége, etnikai hovatartozása 

szempontjából a határokon átívelő német népközösség része. Brandsch az ungarisch fogalma 

alatt lényegében azt a hungarus-tudatot értette, amelyet ekkor Bleyer is képviselt. Ez 

azonban az egymásnak feszülő nacionalizmusok időszakában – így az Osztrák–Magyar 

Monarchia felbomlásával, majd a nacionalista kisállamoknak helyt adó párizsi békerendszer 

létrejöttével – egyre inkább terét vesztette. A hungarus tudat – amely magyarországi német 

összefüggésben a deutschungar-tudattal volt azonos – Bleyer értelmezésében kísérlet volt a 

magyar államhűség és német népközösség elvének összehangolására. Brandsch ugyanakkor 

a szászok német öntudatát szólaltatta meg, amely nemcsak a sajátos történeti fejlődésből, 

hanem a románsággal való évszázados együttéléséből is eredt. A románok szeparációs 

törekvései hatottak a szászság tudatára, így ezek a célok, valamint a magyar politikai elit 

sérelmes intézkedései növelték a magyar állam kisebbségpolitikájával szembeni ellenállást. 

Míg a Bleyer-féle koncepció a magyar szupremáciát teljes mértékben figyelembe vette, 

valamint részben elfogadta a német polgárság természetes asszimilációját, addig a szászság 

évszázados eltérő fejlődése okán kollektív jogokat követelt a magyarországi németségnek. 

Bleyer a magyar vezető szerep fontossága okán nem osztotta például a választójog reformja 

kérdésében az „internacionalisták” és a „magyarellenes nemzetiségek” álláspontját. 

Elutasította, hogy a kisebbségi követeléseiknél a választójogot, mint eszközt használják fel a 

küzdelemben, ebben pedig döntően azonosult a vezető magyar politikai elit véleményével. 

Így ideológiai jellegű vitáról is beszélhetünk a kisebbségi kérdés kezelése kapcsán, mivel a 

nemzetiségek jövőbeni szerepének tisztázása nem volt elszakítható az ország alapvető 

társadalmi, gazdasági és politikai helyzetétől. Ezt mutatta Bleyer és Jászi vitája, aki kritizálta 

a germanista professzort, hogy tanulmányában csak a német kisebbség részére akar 

méltányos nemzetiségi politikát. Jászi szerint a németség az „egyik legkisebb nemzetiségi 

minoritás” és ez a lépés a modern jogállam lényegével sem fér össze.
159

 Bleyer válaszában 

rámutatott arra, hogy – az erdélyi szászok nélkül is – a németség a harmadik helyen áll a 

magyarországi nemzetiségek sorában. Ismét hangsúlyozta, hogy a német népiskolák 

visszaállítására törekszik, nem kívánja sem középiskolák, sem tanítóképzők felállítását, 
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amelyekkel a románok és a szerbek rendelkeznek, ezeket a kívánságokat a magyar területi 

integritás szempontjából tartotta végzetesnek.
160

  

Bleyert – túl a magyarországi németség problémáin – ez a hozzáállása kötötte a 

vezető magyar politikai elithez és választotta el a polgári radikálisoktól vagy a 

keresztényszocialisták demokratikus változásokat sürgető csoportjaitól. A kisebbségpolitika 

szempontjából hangoztatott magyar szupremácia védelmének érve Bleyer konzervatív, 

keresztény értékrendjéből fakadt, amely egyben meggátolta a politikai oldalak közötti 

átjárását. Politikai magatartásának korlátai világosan megmutatkoztak 1918/19-ben is.  

Nem volt érdektelen, hogy hogyan reagál a német kisebbségi kérdés kezelésére a 

magyar politikai elit a világháború utolsó éveiben. A hazai politikai vezető réteg félelmeit 

szólaltatta meg Tisza István volt miniszterelnök 1917. júniusi parlamenti felszólalásában, aki 

a magyarországi németek nyelvi problémáit tette szóvá.
161

 Utalt arra, hogy a magyar nyelvű 

iskolákban a tanulók anyanyelve szerinti tanítására lenne szükség. Kérte a kultuszminisztert, 

járjon végére annak, „[…] hogy a politikai magyar nemzet legtörzsökösebb alaposzlopát 

képező elemnél, a mi svábjainknál milyen óriási elkeseredést okoz az, hogy gyermekeik 

felnőnek, és nem tudnak többé németül írni-olvasni.”
162

 Tisza óvott attól, hogy az 

anyanyelvet ért hátrányok miatt a németség elidegenedjen a magyar államtól és fogékonnyá 

váljon a nagynémet törekvések felé. Az ún. lex Apponyi következményeit felmérve a 

magyar tannyelvű iskolák 1907 óta jelentkező növekedéséről beszélt, rámutatva arra, hogy 

így a kérdés lényegesen nagyobb súlyt képez már, mint tíz évvel korábban. Ezért kérte 

Apponyit – aki hasonlóan 1907-hez, a Tisza-felszólalás idején is a kultuszminiszteri posztot 

töltötte be – hogy alaposan gondolja át a kérdést, „[…] mert a legtisztább nemzeti ideák és 

óhajtások behatása alatt olyan valamit talál tenni, ami súlyos sebet ejt a magyar 

állameszméhez, a magyar nemzeti államhoz való élő ragaszkodásnak becses élő 

erőforrásain.”
163

  Tisza – a vezető politikai elit aggodalmát megszólaltatva – féltette az 

ország területi integritását és az iskolaügy rendezésével kívánta megelőzni, hogy a 

németségnek a magyar haza iránti hagyományos lojalitása csorbát szenvedjen. Beszédében 
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részben ugyanazokat a szempontokat emelte ki, mint amelyek Bleyer tanulmányában is 

megjelentek.  

Apponyi Albert válaszában hajlandónak mutatkozott az állami iskolákban a 

kisebbségek anyanyelvi szempontjainak figyelembevételére, de ezt lényegében a magyar 

állam iránti hűséghez kötötte, tehát nem elégedett meg az államellenesség „hiányával”, 

hanem aktív államhűséget várt el. Érvelése elsődlegesen azon alapult, hogy a 

hazafiság/hazafiatlanság elvén keresztül vizsgálja meg a hazai nemzetiségi mozgalmakat, 

ennek ellenére az intézkedések gyakorlati végrehajtásakor egységes megítélés alá került 

valamennyi nemzetiség, függetlenül attól, hogy milyen mértékű jogkiterjesztési követelései 

voltak, illetve hogyan viszonyultak a magyar államhoz. Apponyi felszólalásában árnyalta, 

hogy a nyelvi szempontokra – szemben az államhűséggel – nagy hangsúlyt fektetett volna, 

mégis a magyar nyelvet, mint olyan elemet jelölte meg, amely „az összes állampolgárok 

közötti szellemi érintkezés és így erkölcsi összeforradás tényezője.”
164

 Apponyi ebben a 

kérdésben nem volt egyedül. A vezető magyar politikai elit nagy része a magyar nyelvnek 

olyan kohéziós erőt tulajdonított, amelynek ismerete az állam iránti hűség feltételévé, 

fokmérőjévé vált. A kultuszminiszter elismerte ugyanakkor, hogy – különösen a délvidéki – 

németséggel szemben hiba volt a túlzott magyarosítás erőltetése, amely például németül nem 

tudó tanítók iskoláztatásában is megnyilvánult. Ígéretet tett a kérdés mielőbbi orvoslására, 

ám ez a forradalmi események miatt már nem következett be.
165

  

Tisza István mellett magyar oldalról más személyek is üdvözölték Bleyer írását. 

Szekfű Gyula Bleyernek írt 1917. márciusi levelében „politikai nemzetünk erős, igaz 

emberének” nevezte őt.
166

 Angyal Dávid dicsérően szólt a tanulmányról, ő volt az, aki 

Bleyer azon felvetésére reagált, amelyben a német paraszti réteg és a népiskola fontosságáról 

írt, felismerve benne az írás lényegi pontját: „Egyik tolnai német barátomtól tudom, hogy 

milyen rossz hatása van a jó, öreg német népiskolák megszüntetésének. A német parasztnak 

németnek és lehetőleg kitartónak kell maradnia, nekünk ez annál jobb. Talán megértik ezt 

hatalomgyakorlóink is, még akkor is, ha ebben a kérdésben ők gyakran süketek és vakok 

is.”
167

 Birkás Géza irodalomtörténész szerint nem a magyarországi nemzetiségek magyar 
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nyelvűsége, hanem Magyarország iránti szimpátiája a fontosabb.
168

 Imre Sándor a hazai 

neveléstudomány jeles professzora elismerte Bleyer jóakaratát és őszinteségét, remélve, 

hogy a kormány e törekvéseket értékelni fogja.
169

 Állítólag Eötvös Loránd is gratulált 

Bleyernek, apja, az 1868-as nemzetiségi törvényt megalkotó Eötvös József törekvései 

folytatójának nevezve őt.
170

 Ezek a kedvező vélemények részben annak a Bleyernek is 

szóltak, aki a magyar területi integritás és államhűség iránt feltétlenül elkötelezett volt, így 

ezen alapállásán keresztül méltányolták kisebbségekkel kapcsolatos elképzeléseit.   

A támogató sorok mellett ugyanakkor kritikát is kapott. Heinrich Károly szerint a 

magyarországi németség olyannyira szétforgácsolt és nyelvi kincse olyannyira felolvadt, 

hogy legjobb lenne, ha teljesen magyarosodna. Szerinte a német népességnek a saját 

érdekében a magyar kultúrával kell „találkoznia”, és ehhez nincs szükség több német 

iskolára.
171

 Ennél tárgyilagosabb hangnemben, de hasonló véleménnyel írt 1917 áprilisában 

levelet Bleyernek a német származású Békefi Remig ciszterci szerzetes, egyetemi tanár, 

történetíró, aki Bleyer javaslatait keresztülvihetetlennek és veszélyesnek tartotta.
172

 Bayer 

József irodalomtörténész Bleyernek írott 1917. márciusi levelében szinte jóshoz illően 

fogalmazott a germanista professzor jövőbeni helyzetével kapcsolatban: „Meggyőződésem 

szerint a nemzetiségek kérdése és beolvasztásuk nem politikai, hanem szociális probléma. 

Mint ilyet, jóakarattal meg lehet oldani, anélkül, hogy a magyar államgondolat hátrányt 

szenvedne. Magad két vasúti kocsi ütközőjéhez állítottad. Ha az emberek látják, hogy nem 

ütközésre, hanem összekapcsolásra törekszel, akkor nem történhet rossz, és egy okos 

mozdonyvezető a két egymással szembenálló irányba mozgó vasúti kocsit a közösen 

összehangolt irányba tudja vezetni.”
173

 Bleyer törekedett erre, más kérdés, hogy az emberek 

belátására és a különböző érdekek összehangolására végül nem tudott építeni, ezért egy 

közös irányban sem sikerült konszenzust elérnie. Gerhard Seewann hasonlata szerint a két 
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vasúti kocsi ütközését az 1930-as években nem sikerült elkerülni.
174

 Úgy véljük, hogy már 

jóval korábban – az 1920-as években – a német nyelvű iskolarendszerrel és az anyanyelv 

használatával kapcsolatos vitákban bekövetkeztek azok az ütközések, amelyek egyre inkább 

külpolitikai hatalmi törekvések eszközeivé is váltak.  

Bleyer 1917-ben megjelent tanulmánya – írásának időpontjától függetlenül – már a 

későbbi trianoni Magyarországon élő németajkúak számára kínált megoldást identitásuk 

megőrzéséhez. Egyrészt Bleyer minimális német nyelvi és kulturális jogokat biztosító 

programot vázolt fel, míg a magyar állam számára adott helyzetben ez a maximumot 

jelentette. Másrészt ezek a – főleg magyar részről érkező – Bleyer tanulmányát méltató 

szavak még egy kétpólusú politikai rendszer keretein belül fogalmazódtak meg. Ez azonban 

a háborús vereség következtében 1918-ban felbomlott, ezen felül pedig két évvel később az 

egykor nagyhatalmi struktúrában létező Magyarország területének kétharmadát is 

elvesztette. A kisállammá és etnikailag csaknem homogénné váló Magyarország politikai 

elitjének nagy része ebben a helyzetben már jóval tartózkodóbban és nem ritkán ellenségesen 

viszonyult a kisebbségi követelésekhez. Ehhez járult a birodalmi német politika változása is, 

amely fokozatos expanzivitásával a későbbiekben egyre inkább túllépett Bleyer kívánságain. 

A magyar és a német nacionalizmus felerősödése tehát jelentősen megnehezítette a hazai 

német nyelvi és kulturális követelések teljesítését, ezzel együtt pedig a deutschungar-tudat 

hatékony érvényesítését is.   

 

Bleyer a polgári demokratikus forradalom és a Tanácsköztársaság idején 

 

A kisebbségpolitikai programot alkotó Bleyer nézetei illeszkedtek abba a klerikális, 

konzervatív és antiszocialista kurzusba, amely a magyar hegemónia megőrzését elsődleges 

fontosságúnak tekintette. Bleyer gondolatvilága nem állt messze a Katolikus Néppártétól.
175

  

Bleyernél természetesen hangsúlyosabban van jelen a nemzetiségi elem, mint a párt 

programjában, tehát viszonyulása inkább rokonszenvet jelentett a néppárti eszmeiséggel, 

semmint párttagságból fakadó eszmei azonosulást. Ugyanakkor Bleyer politikai 

katolicizmusa neveltetésében gyökeredzett és összhangban volt a hazai német 

gazdatársadalom rétegének mentalitásával, amelyből maga is származott. Bleyer mozgástere 

csak a vezető magyar politikai elit konzervatív-liberális körein belül működött. A 
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nemzetiségek jogairól általánosságban szóló, 67-es közjogi alapon álló Katolikus 

Néppárthoz Bleyer sokkal közelebb állt, mint ahhoz az Országos Keresztényszocialista 

Párthoz, amely a nemzetiségek számára jogkiterjesztést ígért, de demokratizmusa miatt nem 

volt vállalható számára. Bleyer a kisebbségi jogokat szem előtt tartó politikusként úgy 

próbálta képviselni a német nemzetiségi jogok érvényesítésének ügyét, hogy a korabeli 

magyar vezető politikai elit reakcióira és sajátos érdekeire is figyelemmel kívánt lenni. 

Bleyer politikai közege a Monarchia időszaka volt, az a hatalmi struktúra, amely az osztrák–

magyar egyeztetések kompromisszumos világát idézte. Erre olyannyira jellemző volt a 

lépésről lépésre haladó érdekérvényesítés, a különböző alternatívák tárgyalást igénylő, 

kemény vitákkal történő összehangolása. A vitatott ügyekben való fokozatos előrehaladás, a 

dualista struktúrából fakadó kölcsönös érdekkijárás Bleyer politikai gondolkodását döntően 

megalapozta. Az erdélyi szászsággal kapcsolatban azonban Bleyer egyelőre teljesen zártnak 

mutatkozott, ezt a körülötte kialakult csoport erősen katolikus, konzervatív irányzata is 

nyomatékosította.
176

  

Bleyer a keresztényszocialista Neue Postba kezdett cikkezni, itt lépett kapcsolatba 

Huber Jánossal és a későbbi Magyarországi Német Népművelődési Egyesület 

munkatársaival. Az 1923-ban alapított szervezet munkatársi gárdáját szinte teljes mértékben 

ebből a körből nyerte. Bleyer már ekkor német kulturális egyesületet akart létrehozni, 

amelyhez a kormány támogatását is meg kívánta nyerni. A cél az 1917-es írásában 

megfogalmazott elveket követte: a német gazdatársadalom nyelvi és kulturális jogainak 

előmozdítása a meglévő csekély értelmiségi réteg bevonásával. Olyan egyesületet akart 

létrehozni, amely pártpolitikára és felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül lenne a 

magyarországi németség (csúcs)szervezete.
177

 Az egyesület „keresztény szellemben” 

erősítette volna a német népiséghez és a magyar hazához való ragaszkodást, ahogy azt 

programtervezetében megfogalmazta.
178

 Bleyer nem akart a Katolikus Népszövetséggel 

rivalizáló szervezetet, amely hitbuzgalmi és közéleti egyesületként szintén elsősorban a 

parasztság köreiben volt népszerű. Arra törekedett, hogy kiegészítse egymás munkáját a két 

egyesület, de azzal tisztában lehetett, hogy annak egyházi támogatása miatt nem lenne reális 

a Népszövetséggel való konkurálás.  
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Az egyesületalapítás kapcsán Bleyer 1918 nyarán tízfős elnökséget tervezett, az 

elnökéül pedig Herczeg Ferenc parlamenti képviselőt akarta megtenni, jóllehet úgy vélte, 

hogy az írót a hazai németség nem fogadná el vezető személyiségnek.
179

 Az egyház 

reakciójáról nem tudunk a tervezett egyesületalapítással kapcsolatban, de több pap 

csatlakozott az egyesülethez. Köztük Huber János, valamint Lepold Antal, aki bácskai 

németként ebben az időszakban Csernoch János esztergomi érsek irodaigazgatója volt és a 

Neue Post megalakulása kapcsán is fontos szerepet játszott.
180

 Ugyancsak a tervezett 

alapítókhoz tartozott Kraushaar Károly, aki lapszerkesztőként és a bánáti németség egyik 

vezető személyiségének számított. Az egyesület ügyében a Kraushaar által az ügynek 

megnyert Herczeg Ferenc és Pap Géza báró felkereste Tisza Istvánt, majd Wekerle Sándor 

miniszterelnököt, aki támogatásáról biztosította ugyan a szervezet megalakítását, ám 

politikai okokból egyelőre az alapítás elhalasztását kérte.
181

 A kérés akceptálását támasztotta 

alá a Neue Postban 1918. október 23-án megjelent nyilatkozat „An die Deutschungarn!” 

címmel, amely a magyarországi németség nevében a magyar állam egysége mellett állt ki a 

szlovák és román elszakadási törekvésekkel szemben, erre hivatkozva pedig az egyesület 

alapításának elhalasztását jelentette be.
182

 Ugyanezen a napon Rudolf Brandsch szólalt fel a 

képviselőházban és beszédében kollektív jogokat követelt, valamint kifejezte igényét a teljes 

magyarországi németség képviseletére, s ez a fellépés Bleyer pozícióját veszélyeztette.
183

 

Emellett Steuer György, Torontál vármegye főispánja elutasította a hazai németség kulturális 

alapú megszervezését. Úgy vélte, hogy a helyi németség problémái a lokális magyar 

szervezetekkel összefogva jobban megoldhatóak, mintha országos egyesületet szerveznének. 

„Kisebb-nagyobb lokális bajok az illető vidék hazafias intelligenciájának közreműködésével 

a kormány által diszkréten jobban orvosolhatók, mint országos szervezet, gyűlések és 

sajtóközlemények útján, melyeknél a józan mérsékelt elemet hamar félretolja a többet 
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követelő nemzetiségi demagógia.”- írta Steuer.
184

 Ebben saját pozícióját védte, hiszen maga 

is helyi német egyesületet vezetett és nem akart vetélytársat maga mellett. Steuer nem 

támogatta, hogy az iskolakérdést politikai és társadalmi mozgalom tárgyává tegyék, szerinte 

a közigazgatási hatóságok feladata a kérdés megoldása. Attól tartott, hogy az együtt élő 

magyarság és németség közötti „hagyományos érzelmi és lelki egység” kárt szenvedne.
185

 

Steuer 1918 kora őszétől felhasználta a helyi német sajtó egy részét annak érdekében, hogy 

Bleyerék alapítási tervei ellen fellépjen, saját égisze alatt akarta összefogni a dél-

magyarországi német egyesületeket.
186

 Ezzel nemcsak komoly vitába keveredett Bleyerrel, 

hanem – különösen későbbi kormánybiztosi tevékenysége alatt – szinte kibékíthetetlen 

politikai és személyes ellentét alakult ki közöttük. 

Ezek a lépések tovább mélyítették a magyarországi németségen belüli ellentéteket, 

amelyek a bekövetkező polgári demokratikus forradalommal még inkább felszínre jutottak. 

Bár a Károlyi-kormány programja a nemzetiségi jogok terén előrelépést ígért, Bleyer – 

eddigi tevékenységének megfelelően – azon csoporthoz csatlakozott, amely Nemzetvédelmi 

Szövetség néven ellenforradalmi szervezkedésbe kezdett. Tagjai között a 

keresztényszocialisták, a Központi Sajtóvállalathoz kötődő személyek, katolikus egyletben 

szerepet vállalók, agráriusok és egyes jobboldali csoportosulások is helyet foglaltak. A 

Bangha Bélát, Prohászka Ottokárt, Huszár Károlyt, Ernszt Sándort, Milotay Istvánt és 

Concha Győzőt is felölelő szervezkedés azonban már október 31-én, a forradalom 

kitörésének napján kifulladt, ráadásul a heterogén összetételű és antiszemita 

megnyilvánulásoktól sem mentes szervezet Csernoch János esztergomi érsek támogatását 

sem nyerte el.
187

   

A nemzetiségi tanácsok létrejöttével egy időben, 1918. november 1-jén Bleyer 

Budapesten 43 taggal létrehozta a Német–magyar Néptanácsot (Deutsch–Ungarischer 

Volksrat), amely hitet tett az ország területi integritása, a német kisebbségi jogok és a 

politikai magyar nemzettel való egység mellett, valamint a területi autonómia ellen. A tanács 
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nyilatkozata szerint: „(…) népünk jogai nekünk szentek, de szentek azok az állami és érzelmi 

kapcsolatok is, amelyek népünket évszázadok óta örömben és szenvedéseken a magyar 

nemzethez fűzik.”
188

 A tanács munkájából egyértelműen kizárták az erdélyi szászokat, a fő 

okokat a Néptanács által 1918 decemberében a kormány részére beadott memorandum 

fogalmazta meg. A dokumentum szerint a szászság egyrészt – a közös származás és nyelv 

dacára – érzelmi, kulturális és történeti szempontból idegenül áll a magyarországi 

németséggel szemben, másrészt a magyarsággal minden érzelmi és kulturális közösséget 

elutasít. Mindazokkal szemben pedig, akik a szászok közül mégis valamilyen formában 

együttműködnek a hazai németséggel, azokat – szól a nyilatkozat – a szász társadalomból 

„hitehagyottként” tartják számon: ”Ha a szászoknak részt engedünk a hazai németség 

szervezésében, természetes, hogy abba mást, mint a maguk szeparatisztikus szellemét bele 

nem vihetnek. Ez a szellem azonban a legnagyobb kárára válnék a magyar államnak és 

romlására a hazai németségnek.”
189

 A szászokon kívül Bleyerék a német munkásságot is 

távol kívánták tartani a tanácstól, mert a szociáldemokráciával sem akartak 

együttműködni.
190

 Az ideológiai különbségekre jól rávilágított Huber János, aki tiltakozott 

amiatt, hogy Brandschék a német mozgalomba a szociáldemokrata eszméket is bevinnék, 

mert „[…] a teljes német nemzetiségű nép keresztény, kultúrája a kereszténységre épül; nem 

tűrhető el, hogy egyes elemek, akik a kereszténységgel keserűen ellenséges viszonyban 

állnak, a felekezeti harcot a németség közé behozzák.”
191

 A tanács megalakítása jól 

érzékeltette a keresztényszocialista irányzatok megosztottságát. Míg Bleyer és Huber 

elzárkóztak a baloldali mozgalmaktól, sőt kifejezetten azzal szemben pozicionálták magukat, 
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addig például Giesswein szimpatizált Brandschékkal és elutasította a magyar szupremácia 

elvét.
192

 

November 7-én a Bleyer-féle Német–magyar Néptanács nagygyűlést tartott, ahol 

több német közösség jelentette be csatlakozását a szervezethez, így a felvidéki cipszerek és a 

temesvári Sváb Néptanács is. A politikai szekció tagjai közé választották Bleyer mellett 

például Steuer Györgyöt, Huber Jánost és Schwartz Elemér ciszterci szerzetes-tudóst.
193

 

Rajtuk kívül még számos katolikus papot találunk a csatlakozók között, így Blaskovits 

Ferenc apátkanonokot, Knebel Miklós káplánt, Lepold Antalt vagy Schütz Antal piarista 

szerzetes egyetemi tanárt.
194

 Brandschék ezért nevezték Bleyer tanácsát katolikus vagy 

keresztényszocialista frakciónak, jóllehet szepesi evangélikusok is csatlakoztak a 

szerveződéshez.
195

 A tanácskozáson megjelent Brandsch, aki renegátnak nevezte Bleyert, de 

szorgalmazta a velük való szövetséget, amit azonban Bleyer elutasított.  

A szászok válasza nem sokáig késett: november 10-én megalakult a Brandsch által 

dominált Magyarországi Német Néptanács (Deutscher Volksrat für Ungarn), amely jóval 

szervezettebben és széleskörűen tudta megszólítani a németséget. Integrálta a 

szociáldemokratákat és a századforduló német mozgalmának párttöredékeit is.
196

 

Programjában demokratizálódást, önrendelkezési jogot és kulturális autonómiát követelt, de 

nyitott maradt a Német–magyar Néptanács felé.
197

 Brandsch politikai és pártállásra való 

tekintet nélkül próbálta egyesíteni programja köré a magyarországi németség széles rétegeit. 

Szociális és demokratikus reformokat sürgető törekvéseivel, kisebbségpolitikájában az 

autonómia gondolatának kiemelésével a magyar politikai elit egy része számára is vonzóvá 

tette tevékenységét. A Brandsch által felvetett autonómia gondolata egyformán szolgálhatott 

föderalisztikus vagy szeparatisztikus célokat. Míg például Giesswein egy demokratikus 

szövetségi állam koncepcióját fogalmazta meg, addig Brandschnál nagynémet törekvések 

kiindulópontjaként szolgáltak az autonóm célok.
198
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A polgári demokratikus változások a népköztársaság kikiáltása után a 

kisebbségpolitikában is éreztették hatásukat: Jászi Oszkár személyében nemzetiségügyi 

minisztert neveztek ki, biztosították a kisebbségek nyelvi autonómiáját és hatályon kívül 

helyezték a lex Apponyit. Ennek hatására még 1918 novemberében Bleyer korrigálta a 

néptanács programját és nagyobb hangsúlyt fektetett az önrendelkezési jog gyakorlására. 

Erre azért is szükség volt, hogy a tanácshoz csatlakozó nyugat-magyarországi és bánáti 

német szervezetek követeléseit lecsillapítsa. A két tanács közötti kooperáció azonban 

akadozott. Bleyerék pedig a fent már említett, magyar kormánynak küldött memorandumban 

Brandschot alldeutschnak nevezték, „[…] ami mindenesetre a német faji gondolat 

kizárólagosságával egyértelmű. Ilyen gondolat azonban a magyar állam keretében 

féltékenységet, egyenetlenséget, torzsalkodást, a békés együttlét lehetetlenségét jelenti még 

akkor is, ha a magyar nemzeti államot keleti Svájccá alakítjuk át […] Ez a gondolat nem 

ismer mást, mint német faji érdeket és az állam és a haza fogalma ezen érdek mérlegelésénél 

semmiféle szerepet nem játszik, hanem egyedül a világpolitikai konjunktúrától és faji 

opportunizmustól irányíttatja magát.”
199

 A memorandum azt a célt is szolgálta, hogy a 

Bleyer-féle Néptanács megerősítse saját helyzetét a Károlyi-kormánynál, tehát a 

dokumentum részévé vált a két német szervezet közötti vetélkedésnek.  

A praktikus szempontok végül felülírták a két tanács önállóságát és Jászi kérésére 

1919. január elején Német–magyar Politikai Szövetség (Deutsch-ungarischer politischer 

Verband) néven a néptanácsok egyesültek. Egy héttel később pedig az erdélyi szászok a 

medgyesi határozattal csatlakozásukat fejezték ki Romániához, így az amúgy is törékeny 

hazai német egység kudarcba fulladt.
200

 Nem sokkal később lemondott Jászi, majd a 

Berinkey-kormány hivatalba lépése után 1919. január 27-én megszületett a magyarországi 

németek önrendelkezési jogát kimondó néptörvény, amelynek következtében német 

minisztérium is alakult.
201

 Élén Johann Junker állt, de az ügyeket ténylegesen egy szász 

ügyvéd, a Brandsch köréhez tartozó Guido Gündisch vitte.
202

 Bleyer, aki az autonómia teljes 

bevezetését elfogadhatatlannak tartotta, lemondott a Német–magyar Néptanács vezetéséről 

és visszavonult a közéletből.  
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Ez az eset megmutatta, hogy Bleyer mennyire következetes politikát folytatott, de 

egyben rámutatott politikájának korlátaira és esetenkénti rugalmatlanságára is. Vele szemben 

Giesswein Sándor a keresztényszocialista mozgalom egyik fontos alakjaként nyitottnak 

mutatkozott a demokratikus reformok és a nemzetiségi autonómia felé.
 
 Ugyan Giesswein és 

Bleyer 1920 kora nyári nemzetgyűlési vitája már egy egészen eltérő politikai helyzetben 

zajlott le, de polémiájuk jól rávilágított felfogásbeli különbségeikre. Giesswein a területi 

autonómiatörekvéseket, a Rudolf Brandsch által is képviselt önrendelkezési politikát, a 

demokratikus szabadságjogokat támogatta, míg Bleyer élesen bírálta mindazokat, akik 

bármilyen formában védelmezték a föderalista koncepciókat, illetve kétségbe vonták a 

magyar állam szupremáciáját.
203

 Elsődlegesen nem a kisebbségi kérdés kezelése okozta a 

Bleyer és Giesswein közötti valódi nézetkülönbséget, hanem az, hogy 1918-ban ki és milyen 

mértékben működött együtt a Károlyi-féle forradalommal. Továbbá, hogy ki milyen 

mértékben azonosult azokkal az autonómia törekvésekkel, amelyek 1920 után – különösen a 

parlamenti vita idején, a trianoni békeszerződés aláírását követő hetekben (!) – valóságos 

szitokszónak számítottak. A nemzetgyűlési összecsapás tehát részben ideológiai és 

legitimációs küzdelemmé vált, amelyben a két politikus az ellenforradalmi rendszer kezdetén 

– a politikai erők vitáihoz és a korszellemhez illeszkedve – 1918-hoz képest próbálta 

pozícionálni önmagát, így a kisebbségi kérdésről való disputát is részben ez a törekvés 

befolyásolta. A heves polémiában Bleyer rátapintott a vita valódi tétjére: „Én nem az ellen 

beszéltem, amit Giesswein képviselő úr itt, vagy ott a nemzetiségi politika tekintetében 

egyszer így, egyszer amúgy mondott, hanem az ellen, hogy végigment azokkal a 

Brandschokkal a nemzetiségi politikában, akik elárulták Magyarországot […]”
204

 

Bleyer ideiglenes visszavonulása ellenére az önrendelkezési jogot kimondó 

néptörvény bevezetése után még hallatta hangját, mert az 1918 novemberében az egyház 

által létrehozott, a Károlyi-kormánytól független Országos Katolikus Tanács tagjaként a 

német egyházi autonómia lehetőségét biztosító jogszabályhoz fogalmazott meg javaslatokat. 

Bleyer – a főpapság szándékainak megfelelően – nem akarta, hogy külön nemzeti alapon 

szerveződő autonómiák alakuljanak. Ezért a német lakosságú egyházmegyékben német 

vikariátusok és tanfelügyelőségek felállítását javasolta, amelyek a németajkú hívek 

lelkigondozását szervezték és kontrollálták volna a megyéspüspökök felügyelete alatt. 
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Bleyer egyben javaslatot tett papok és tanítók alaposabb német nyelvű képzésére is. Ezzel a 

javaslattal mindennemű német politikai agitációt és a területi integritást veszélyeztető akciót 

meg kívántak előzni, így azt 1919 februárjában pártolólag terjesztették fel Csernoch János 

hercegprímásnak, aki támogatta a tervet, ám amelynek gyakorlati végrehajtására végül már 

nem volt idő és mód.
205

  

 A Bleyer által elhagyott és a Brandsch-féle Néptanács együttműködése nem tartott 

hosszú ideig, mert az 1919 márciusában hatalomra jutó Tanácsköztársaság a már Steuer 

vezette tanácsot feloszlatta. A szászok által dominált Magyarországi Német Néptanács pedig 

más néven folytatta tovább működését. Míg a kisebbségi ügyeket a Forradalmi 

Kormányzótanács által létrehozott Német Néphivatal (Deutsches Volksamt) volt hivatott 

intézni.
206

 A Tanácsköztársaság intézkedései lényegesen bővítették a kisebbségi jogokat, de 

azon kisebbségpolitikai irányzatok képviselőit, akik szemben álltak a proletárdiktatúra 

szellemiségével partvonalra szorították.
207

 Így megszüntették például a Neue Postot, Bleyer 

pedig egyetemi tanári állását is elveszítette.
208

 
 
 

Bleyer kezdettől fogva részt vett az ellenforradalmi szervezkedésekben, csatlakozott 

a Csilléry András szervezte keresztényszocialista csoporthoz. A számos ellenforradalmi kör 

közül Bleyer azokhoz pártolt, akik – ahogy Schwind fogalmazott – az ellenforradalom 

szellemi alapjait a kereszténységben keresték.
209

 A csoport később csatlakozott a Friedrich 

István vezette ellenforradalmi szervezkedéshez, a Fehér Ház Bajtársi Egyesülethez. 

„Jászinak annak idején a bomlasztó törekvéseivel szemben én voltam egyetlen számottevő 

ellenfele a kommunizmus alatt, mint a Fehér Ház szervezet egyik vezető tagja.” – vallotta 

később Bleyer Gálócsy Árpád fajvédő újságíróval szembeni 1930-as perében, melyben nagy 

hangsúlyt fektetett az ellenforradalmi mozgalmakban játszott szerepének tisztázására.
210

 

Hazafiasságának bizonyítása érdekében tudatosan összemosta Jászi Oszkár nemzetiségügyi 

miniszterségét a Tanácsköztársaság időszakával, holott Jászi – egyet nem értését is kifejezve 

– 1919. április 30-án elhagyta az országot. Bleyer számára ebben a perben kapóra jött, hogy 
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épp saját nemzetiségügyi miniszterségét hasonlíthatta össze Jásziéval és így még 

nyomatékosabban tehetett hitet – ideológiai összehasonlításban is – az ellenforradalmi 

rendszer mellett. Érvelésében – az akkori vezető politikai elit nyelvezetéhez hasonlóan – 

nem tett éles különbséget a Károlyi-féle polgári demokratikus forradalom és a 

Tanácsköztársaság időszaka között. 

A Fehér Ház Bajtársi Egyesület tagjai azok voltak, akik a politikai változásokat hozó 

éveket közéleti és egzisztenciális értelemben veszteségként élték meg. Arról a kispolgári, 

alkalmazotti rétegről volt szó, amely részben vesztese volt a háborús időszaknak. A későbbi 

párt bázisát a keresztény-nemzeti érzelmű – akár legitimista – tisztviselők, alkalmazottak és 

szabadfoglalkozású értelmiségiek alkották. Egyes visszaemlékezések szerint Bleyer a 

csoportosulás antiszemitizmusát pozitív politikai programmal akarta 

ellensúlyozni/vegyíteni.
211

 A tervezett párt programjának kidolgozásában tehát Bleyer is 

részt vett, mondanivalóját pedig elsődlegesen a parasztság érdekeit szem előtt tartva, a német 

nemzetiségi igények szempontjából fogalmazta meg. Szorgalmazta a német nyelv 

használatának kiterjesztését a kultúra, az oktatás és az igazságszolgáltatás területén, valamint 

sürgette a magyar állammal való együttmunkálkodást. Földreformot követelt, de védelmébe 

vette a magántulajdon sérthetetlenségét és elutasította a kereskedelem államosítását. Bleyer 

nem elsősorban kisebbségpolitikusként, hanem a keresztény-konzervatív irányzat 

szereplőjeként szállt szembe nemcsak a Tanácsköztársaság, hanem 1918/19 forradalmi 

törekvéseivel is. Bleyer befolyását jól érzékeltette későbbi munkatársa, Török Árpád, aki 

szerint őt nem kellett az ellenforradalomnak megtalálnia, hiszen maga volt az 

ellenforradalom egyik megalkotója. Nemcsak nemzetiségi politikát folytatott, hanem 

szabályos összeesküvő volt, aki tetteinek teljes kockázatát vállalta.
212

 Bleyer közéleti 

álláspontja, a magyar területi integritás és szupremácia melletti kiállása nemcsak addigi 

életútjából, hanem taktikai húzásból is fakadt, annak érdekében, hogy a vezető magyar 

politikai elittel elfogadtassa magát és hitelesítse törekvéseit. Ez a magatartása az 

ellenforradalmi rendszer kialakulásakor és az 1920-as években is jellemezte.  
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Az 1919-es év második fele egyrészt a proletárdiktatúra megdöntésével, másrészt a 

legkülönfélébb ellenforradalmi csoportosulások egyesülésével és együttműködésével telt, 

ebbe a sorba illett Bleyer politikai mozgása is. A Tanácsköztársaság bukása után Bleyer 

1919 augusztusában részt vett a Peidl Gyula vezette szakszervezeti kormány 

megbuktatásában, majd a hivatalba lépő és a Habsburg József főherceg által megbízott 

Friedrich István vezette kormány tagja lett.   

 Bleyer Jakab 1919. augusztus 15. és 1920. december 16. között töltötte be négy 

kormányban a nemzeti kisebbségek tárca nélküli miniszteri posztját.
213

 Az elsősorban a 

győztes nagyhatalmak felé kirakatintézménynek szánt minisztérium létrehozása a 

keresztényszocialista szervezeteken belüli egyeztetések eredménye volt. Minden bizonnyal a 

pártprogram készítésében és az ellenforradalmi szervezkedésekben aktívan részt vevő Bleyer 

kérésére is jött létre.
214

 Ebben az időszakban a különböző német irányzatokat tekintve Bleyer 

helyzete megerősödött. A még 1919 augusztusában párttá alakuló Keresztény Nemzeti Párt 

bázisán jött létre a keresztény-konzervatív erőket tömörítő Keresztény Nemzeti Egyesülés 

Pártja, amelyen belül Bleyer vezetésével külön német frakció jött létre Német Keresztény 

Gazdasági Párt (Deutsch-Christliche Wirtschaftspartei) néven. Így az 1920. januári 

nemzetgyűlési választásokon Bleyer a Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártjának színeiben 

nyolc társával együtt – zömében a nyugat-magyarországi területeken – mandátumot szerzett, 

ő maga Szentgotthárdról jutott a nemzetgyűlésbe.
 
Ezt követően Bleyer Német Keresztény 

Integritáspárt (Deutschchristliche Integritätspartei) néven fogta össze frakcióját, ezzel is 

kifejezve elkötelezettségét a magyar területi integritás és az ellenforradalom ideológiája 

mellett. A Brandsch hívei közé tartozó, de Budapesten maradt Guido Gündisch Német 

Polgár- és Parasztpártot alapított, amelynek elsődleges célja – leginkább a bácskai és bánáti 
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területeken – a német agrárnépesség gazdasági jellegű összefogása volt, míg a 

szociáldemokraták külön német bizottságot hoztak létre a német népesség megnyerésére.
215

 

Gündischék nem jutottak a nemzetgyűlésbe, a szociáldemokraták pedig végül nem indultak a 

választásokon. Bleyer adminisztratív államtitkára Steuer György lett, akit – bár közöttük 

komoly konfliktusok feszültek 1918-ban – maga ajánlott erre a posztra miniszterségének 

kezdetén, és nem kizárt, hogy az egykori főispán kormányba emelésével pacifikálását is el 

akarta érni.
216

  

Bleyer minisztersége alatt megkezdődött az ellenforradalmi rendszer fokozatos 

kiépülése, Horthy Miklóst kormányzóvá választották és a béketárgyalási folyamat átívelte az 

egész időszakot. Bleyer kezdettől fogva látványosan kiállt az ország területi integritása 

mellett és elutasította a szász indíttatású önállósodási törekvéseket, német irredentizmusnak 

bélyegezve azokat: „A magyarországi németség Németországgal továbbra is szellemi és 

kulturális relációkat akar fenntartani, de semmiféle politikai nexusban nem akar állani a 

német birodalommal. Józan és életképes politikát csak Magyarország különös viszonyainak 

és érdekeinek megfelelőleg, a magyar hazához ragaszkodva, a szomszéd országokkal békés 

egyetértésben folytathat, mert a hazai németség nem lehet hálátlanná és hűtlenné az iránt a 

nemzet iránt, amely keblére fogadta, neki földet, szabadságot és jogot adott.”
 
– írta 1919 

szeptemberében a külügyminiszternek.
217

 Bleyer ebben a levélben német támogatásra 

célzott, mert a Párizsban jelentős területeket vesztő Németország későbbi revíziós 

politikájára számítani lehetett. Bleyer érzékelte a birodalomnak az elkövetkező években 

bekövetkező fokozott külpolitikai aktivitását, ugyanakkor – hasonlóan politikustársai nagy 

részéhez, a magyar külpolitikai gondolkodás gyengeségét is mutatva – nem akart szoros 

politikai kapcsolatba kerülni Németországgal. Ez azonban merő illúziónak bizonyult. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
215

 FATA Márta: Bleyer Jakab nemzetiségi koncepciója és politikája (1917–1933). Regio. 5. [1994] 1. 

http://epa.oszk.hu/00000/00036/00017/pdf/12.pdf (2013. október 27.)  
216

 MNL OL K 28 Magyarországi német kormánybiztosság (továbbiakban: 193. tétel) 4257/1929. A német 

kormánybiztosság szervezésére vonatkozó iratok (1922–1929)  
217

 SzEL SzPL Püspöki Hivatal iratai. Acta cancellariae. 4985/1919. Nemzeti kisebbségek egyenjogúsítása 

ügyében miniszteri rendelet esperesekhez, 1919. október  

http://epa.oszk.hu/00000/00036/00017/pdf/12.pdf%20(2013


61 

 

A miniszter Bleyer és a katolikus egyház 

 

  Bleyer Jakab csaknem másfél éves miniszteri ciklusa szorosan összekapcsolódott a 

katolikus egyház tevékenységével. Legnagyobb mértékben a kisebbségi oktatás kérdésében 

alakult ki szoros kapcsolat Bleyer Jakab nemzetiségügyi miniszter és a katolikus egyház 

között, hiszen az ország egyik legnagyobb iskolafenntartójaként a klérus komoly befolyással 

rendelkezett a népiskolai anyanyelvhasználatra.  

Az 1918/19-ben született kisebbségi rendeletek az egyházakra nézve – tekintettel az 

egyházi autonómiára – nem vonatkoztak kötelező érvénnyel, ugyanakkor mégis 

iránymutatásként szolgáltak a főpásztorok részére. Még a polgári demokratikus forradalom 

idején Lovászy Márton közoktatásügyi miniszter által 1918. november 22-én kiadott rendelet 

lehetővé tette a nemzetiségi községekben a népiskolai anyanyelvi oktatást.
218

 A katolikus 

klérus tudomásul vette az intézkedést. Valószínűleg annak a kivárásnak és türelmi 

politikának is része lehetett ebben, amellyel a magyar katolikus egyház feje, Csernoch János 

hercegprímás, esztergomi érsek és a püspöki kar viszonyult a Károlyi-kormány 

tevékenységéhez.
 
Ennek megfelelően több egyházmegyében végrehajtották a rendeletet.

219
 A 

helyi plébánosok egy része ugyanakkor tartózkodó volt a Károlyi-kormány és a német 

igények irányába, az iskolai követelések mögött gyakran az alldeutsch szellemiséget 

sejtették.
220

 A (nép)köztársaság, majd a Tanácsköztársaság bukása után a főpapság és az 

alsópapság alapvetően óvatosan fogadott minden olyan rendelkezést, amely az 1918-as őszi 

változásokat idézte. Ezáltal a nemzetiségek nyelvi és kulturális jogainak biztosítása a 

politikai-ideológiai megközelítés irányába mozdult el. Jóllehet – és ezt nem győzzük 

hangsúlyozni – helyi körülmények is befolyásolták a kérdés megítélését, végrehajtását.  
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A már Bleyer által 1919. augusztus 21-én kiadott rendelet a nemzeti kisebbségek 

egyenjogúságáról az 1868-as nemzetiségi törvényhez képest kibővítette a nyelvhasználat 

jogát a társadalmi, kulturális és politikai élet területén.
221

 Fogalomhasználatában az 

intézkedés már nem a magyar politikai nemzet kifejezést használta, hanem nemzeti 

kisebbségeket írt, mintegy önálló közjogi egységnek ismerve el a nem magyar ajkú 

közösségeket. Az intézkedés előírta, hogy a hivatalokban az adott nemzetiség anyanyelvén 

beszélő tisztviselők dolgozzanak. Az 1919 késő nyarán kiadott rendelet végrehajtási 

utasítása néhány hónappal később, a Huszár-kormány idején született és konkretizálta az 

anyanyelvi oktatás lehetőségeit.
222

 Az intézkedés biztosította, hogy az állami és községi 

iskolákban a tanulók anyanyelvén folyjon az oktatás. Ha egy település egynyelvű volt, de 

mégis magyar nyelven kívánta gyermekeit tanítani, előírta, hogy egy helyen több 

nemzetiségi iskola, illetve párhuzamos osztály is alakuljon. Azon községekben ahol a 

lakosság fele magyarul beszélt, az iskolákban a hittant, írás-olvasást, számolást, beszéd- és 

értelemgyakorlatot, éneket a nemzetiség nyelvén kellett tartani, a többi tantárgy magyarul 

folyhatott. A rendelet egyik fontos eleme volt, hogy nemzetiségi (segéd)tanfelügyelőket 

nevezett ki, akiknek feladata – különösen azokon a területeken, ahol egy tömbben élt az 

adott nemzetiség – a kisebbségi iskolák látogatása, ellenőrzése és tapasztalataikról való 

jelentéskészítés volt. Végrehajtása azonban – különösen a trianoni béke megkötése után – a 

helyi közigazgatás ellenállása és az iskolák nagy részét fenntartó katolikus egyház 

tartózkodó magatartása miatt is felemásan haladt. Bleyer már 1919 szeptemberében panaszt 

emelt amiatt, hogy mindazokat, akik végre kívánják hajtatni az intézkedést, „[…] a 

közigazgatási hatóságok leintik, a magyarság ellenségének tekintik, mint pángermánokat 

megbélyegzik és itt-ott be is csukják.”
223

 Bleyer sürgette, hogy a közigazgatásban olyan 

személyeket nevezzenek ki, akik „[…] az ottani viszonyokat ismerik, mind a magyarság, 

mind a németség közbizalmát bírják és nemzeti kisebbségek egyenjogúságának 

érvényesítésére vonatkozó kormányrendelet tényleges végrehajtását, a jelenlegi kormány 

legéletbevágóbb feladatainak megoldását biztosítják.”
224

 Bleyer a helyi jegyzők, papok és 

tanítók szerepére is utalt, akiknek a rendelettel kapcsolatos „kioktatását” a kérdés megoldása 
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szempontjából döntőnek tartotta, jól tudva, hogy a helyi közigazgatás meggyőzése nélkül a 

rendeletek végrehajtása szinte lehetetlenné válik. A minisztertanács figyelembe vette Bleyer 

érveit, aki a társminisztériumokat arra bíztatta, hogy alkossák meg a rendelettel rokon 

szellemiségű intézkedéseiket. Így adták ki év végén Haller István vallás- és közoktatásügyi 

miniszternek a kisebbségi oktatásra összpontosító rendeletét is.
225

   

A magyar kormányok a párizsi béketárgyalások idején fontosnak tartották, hogy a 

katolikus püspökök saját egyházmegyéjükön belül minél hatékonyabban érvényesítsék a 

kisebbségek iskolai anyanyelvhasználatának jogát. Tették ezt annak érdekében, hogy az 

ország kedvezőbb színben tűnjön fel a nagyhatalmak előtt. Mivel a katolikus egyház számára 

is veszteséget jelentett volna egy, az országgal kötött kedvezőtlen békeszerződés, ezért a 

magyar területi integritás fenntartása közös érdek volt, így a főpapok megértőbben 

viszonyultak az intézkedések felé.  

Jelentős szerep jutott ebben az időszakban a mindenkori esztergomi érseknek, aki az 

ország első főpásztora volt, tisztsége révén pedig nemcsak egyházmegyéjében és egyházán 

belül vitt vezető szerepet, hanem közismerten az ország közéletében is. A kisebbségi kérdés 

kezelésében a hercegprímás személyisége, valamint az ügy iránti érdeklődésének mértéke 

kiemelt szerepet játszott. Az 1912-től az esztergomi érseki széket betöltő Csernoch János 

azon túl, hogy azonosult a területi integritás elvével, komolyan vette azokat a törvényi 

előírásokat, amelyek a kisebbségi jogokat garantálták. „Amint az újonnan alakult államok 

nem tarthatják meg erőszakkal a Magyarországhoz vonzódó népeket, úgy Magyarország sem 

hódíthatja vissza erőszakkal azokat a népeket, amelyek nem akarnak visszajönni. Végtelenül 

fontos tehát ma a türelmes és igazságos nemzetiségi politika, amely a megszállott részek 

lakosságában a szimpátiát ápolja Magyarország iránt.” – írta az érsek 1920 februárjában 

Haller Istvánnak. A levélírás apropóját az adta, hogy amikor a nemzeti hadsereg fővezérsége 

részéről egyik papját kritika érte – úgymond – „túlzott pángermánizmus” miatt, csak azért, 

mert a kormány kisebbségi előírásai szerint járt el.
226

 Csernoch levelében nemcsak 

Niedermann József tarjáni plébánost védte meg, hanem a nemzetiségügyi minisztériumot 

is.
227

 Kérte Hallert, hogy figyelmeztesse a szerinte tájékozatlan fővezérséget „[…] a nemzeti 

kisebbségek minisztériumának helyes politikájára, amely nélkül az ország integritásáért 
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folyó küzdelem egészen kilátástalan.”
228

 Később Csernoch papját – akit a fővezérség német 

autonómia támogatásával vádolt – arra szólította
 

fel, hogy ne foglalkozzon a 

tájékozatlanságon és félreértésen alapuló kritikákkal, hanem „[…] nyugtassa meg 

alkalomadtán szomszédjait is, hogy a nemzeti kisebbségek minisztériumának politikáját 

minden magyar hazafi bátran magáévá teheti, mert az a magyar kormány politikája is.”
229

 

Az ügy kapcsán már 1919 novemberében a székesfehérvári katonai körletparancsnok Fetser 

Antal győri püspöknél tett panaszt. Akkor német területi autonómia kialakításának és a 

német nyelv iskolai bevezetésének vádjával támadta Niedermann plébánost. A parancsnok 

azt is felhozta ellene, hogy összeköttetésben állhat Bleyer minisztériumával.
230

 A levél jól 

érzékeltette, hogy alsóbb közigazgatási szinteken milyen ellenérzésekkel viseltettek a 

nemzetiségügyi minisztérium iránt. Rámutatott arra is, hogy a pángermánizmustól/alldeutsch 

eszméktől és a vesztes háború után a területi elcsatolásoktól való félelem mennyire élt a 

katonai és hivatalnoki kar egy részében. Ez a réteg a polgári demokratikus forradalom és a 

proletárdiktatúra után bűnbakot próbált találni a Magyarországot ért veszteségekre.
231

 A 

győri püspök válaszában jelezte, hogy bár a tarjáni plébánia Esztergomhoz tartozik, mégis 

utánajár az ügynek. Fetser ugyanakkor Csernoch Jánossal ellentétben jóval semlegesebben 

és tartózkodóbban állt ki a kormánypolitika mellett: „Annyi bizonyos, hogy a 

kormányrendeletben biztosított jog alapján számos, eddig magyar tannyelvű iskola más 

tannyelvet határozott el. Ez ellen én nem tehetek, mert e jogot most a kormány biztosította. A 

baj ott kezdődik, hogy […] nemzetiségi agitátorok zavarják a népet. Elsősorban a kormány 

feladata, hogy őrködjék, hogy a nemzetiségi agitátorok, ha már járnak, a jog határát a 

nemzeti egység rovására át ne lépjék, különben a nemzetrontó Jászy-féle (sic!) nemzetiségi 

politika fog erősödni.”
232
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Csernoch nemcsak az oktatási, hanem a nemzetiségekhez kapcsolódó papi ügyekben 

is több alkalommal megszólalt. Az esztergomi érsek 1920 márciusában a Baranya 

vármegyei, többségében német lakosságú Mágocs község küldöttségét fogadta, akik 

szerették volna elérni, hogy a nyelvi jogaikat felkaroló Léh József adminisztrátorként 

plébánosi kinevezést kapjon a községben.
233

 Egyes források szerint a pap Mágocsra kerülését 

és plébánosi kinevezését Bleyer Jakab is támogatta.
234

 Az ügy azért érdekes, mert a község a 

Pécsi Egyházmegyéhez tartozott. A hívek ugyanakkor – ragaszkodva tervükhöz – az 

illetékes Zichy Gyula püspök mellett Csernoch érseket is megkeresték, aki ezért először 

Zichyhez, majd a pécsi püspöki helynökhöz fordult. Arra kérte, hogy vizsgálja ki alaposan 

az ügyet és egyelőre ne helyezzék el Mágocsról Léht: „Távol áll tőlem, hogy az ügybe 

beleavatkozzam. Mégis veszedelmesnek tartom ezekben az izgatott időkben a nép 

brüszkírozását, ami sajnálatos következményekkel járhat […] A magyar kormány éppen a 

nemzetiségi politika szempontjából fontosnak tartja a baranyai nép megnyugtatását, amely a 

visszaszerzendő területek szomszédságában lakik, s így hangulata a megszállt területek 

német lakosságát is erősen befolyásolja. Kár volna tehát most izgatottságot kelteni, s evvel a 

magyar államhoz vonzódást egyes helyeken gyengíteni. Nézetem szerint tehát a halasztás 

tanácsos volna.”
235

 Ebből a levélből is látható – anélkül, hogy a konkrét ügy hátterét 

pontosabban ismernénk –, hogy Csernoch János felismerte a méltányos kisebbségpolitika 

súlyát a magyar területi integritás megőrzésében. Ez megmutatta azt a fajta szűk külpolitikai 

horizontot is, amely a magyar állami és egyházi vezetők többségét jellemezte, akik azt 

remélték, hogy egy 1919 őszétől vitt kedvező kisebbségpolitikával megőrizhető a történelmi 

Magyarország egysége és a magyarság szupremáciája. Csernoch János sem az 1919/1920-as 

átmeneti kormányok, sem az 1920 utáni ellenforradalmi konszolidáció idején nem tett olyat, 

amely ellentétes lett volna a magyar kormányok kisebbségpolitikájával, teljes mértékben 

támogatta a tárgyban megszülető intézkedéseket. Ugyanakkor véleményének kialakításában 
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megfigyelhető volt az álláspontok között kiegyensúlyozó, a kölcsönös érdekeket figyelembe 

vevő attitűd, amely a kisebbségi problémákra nyitottan reagáló főpap képét erősítette.
236

 

Csernoch érsek és püspöktársainak álláspontja az anyanyelvi oktatás kérdésében 

egyrészt a mindennapi ügyek során, másrészt azokból a levelekből is kiderül, amelyeket egy 

részük írt válaszul 1920 késő tavaszán Bleyer Jakab megkeresésére. A nemzetiségügyi 

miniszter 1920 áprilisában bizalmas levélben fordult a főpapokhoz az oktatási rendeletek 

egyházi végrehajtása tárgyában.
237

 Bleyer kérte a magyar püspököket, hogy a nemzetiségek 

tanügyeinek vezetésével megbízott tanfelügyelők munkáját segítsék, valamint az 1919. 

decemberi kultuszminiszteri rendelet tanítási nyelvre vonatkozó részét a katolikus 

népiskolákban is hajtsák végre: „E kényes kérdés bölcs és tapintatos megoldásával igen 

nagy hazafias szolgálatot tehetünk az országnak – egyoldalú vagy barátságtalan 

kezelésükkel viszont olyan politikai veszedelmeket idézhetünk fel, melyek beláthatatlan 

következményekre, károkra vezethetnének.”
238

 A német nyelvtudás fontosságának 

bizonyításául több indokot is említett, így a zsidósággal való kereskedelmi verseny és a 

német többségű községek magyar lakosai számára hasznosuló német nyelvtudást. Bleyer 

utalt a probléma megoldásában az egyházak nélkülözhetetlen szerepére, egyben éreztette a 

főpapokkal ebben viselt felelősségüket. A miniszter a kérdés súlyosságát érzékeltetve a 

békével összefüggő, kisebbségekkel kapcsolatos kötelezettségre is célzott: „Amennyiben a 

békeföltételek idevonatkozó pontjai végre nem hajtatnának, biztos értesülésem szerint 

bizonyos hazafiatlan nemzetiségi körök panaszaikkal rögtön a népszövetséghez fordulnának 

és ilyen módon Magyarország nemzetiségi politikáját a külföld előtt súlyosan 

diszkreditálnák.”
239

 Bleyer kérte, hogy az általa adott információkat ismertessék meg a 

papsággal és az egyházmegyei tanfelügyelőségi hatóságokkal, mivel „ […]ez idő szerint 

olyan a helyzet, hogy a magyarság ügyének az teszi a legnagyobb szolgálatot, aki az 

államhoz hű nemzeti kisebbségekkel való együttműködés szükségességét fölismerve velük a 

benső és őszinte barátságot ápolja és minden megfelelő alkalmat megragad, hogy ezt a 

nyilvánosság előtt is nyíltan kifejezésre juttatja és ez által is a társadalmi békét és harmóniát 
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biztosítja.” 
240

 Bleyer levelében a kormánypolitika képviselőjeként szólalt meg, de nagy 

hangsúlyt fektetett a németséggel való együttműködés szükségességére. Külön utalt – a 

„hazafiatlan nemzetiségi körök” minősítés alatt – a szászok eltérő nemzetiségpolitikai 

koncepciójára. Csernoch érsek Bleyer levelének hatására 1920 májusában arra utasította az 

egyházmegyei tanfelügyelőket, hogy az 1919. decemberi kultuszminiszter által kiadott, a 

kisebbségi nyelvhasználatot iskolai szinten is biztosító rendeletet hajtsák végre a katolikus 

népiskolákban is, mondván: „A nemzeti kisebbségek kulturális igényeinek lehető kielégítését 

egyrészt maga az igazságosság is parancsolja, másrészt hazai érdekeink is megkövetelik.”
241

   

Esztergom mellett a püspökségek többségéből, így Kalocsáról, Székesfehérvárról, 

Szombathelyről, Vácról és Veszprémből érkezett válasz a nemzetiségügyi miniszter részére.
 
 

A Kalocsai Érsekséget 1914 óta irányító Várady Lipót Árpád érsek egyházmegyéjét 

húsba vágóan érintette a készülő békeszerződés, hiszen az a – később bekövetkező – veszély 

fenyegette, hogy életbelépésekor a zömében németek által lakott Bácska nagy részét, így 

plébániáinak több mint 70 százalékát elveszíti.
242

 Várady érsek 1920. május 4-i 

válaszlevelében biztosította Bleyert arról, hogy a nemzetiségek anyanyelvhasználata „kiváló 

gondozásban részesült.”
243

 Ugyanakkor megjegyezte, hogy katolikus iskoláinak nagy 

többségére a déli területeket érintő szerb megszállás miatt nincs közvetlen befolyása. Ahol 

azonban alkalma nyílik, gondoskodni fog arról, hogy a kisebbségi tanulók anyanyelvű 

oktatásban részesüljenek, mint ahogy a német nyelv elsajátítására is kiemelt figyelmet kíván 

fordítani. Az érsek felhívta Bleyer figyelmét arra, hogy a kialakult helyzetben mely 

plébánián élnek többségében németek, délszlávok vagy szlovákok. Arra is kitért, hogy a 

délszláv településeken az iskolai nyelv a magyar, de ha ott arra igény van, nyitottnak 

mutatkozik a kisebbségi anyanyelvi oktatás bevezetésére.
244

 Várady érsek reakciójából 

egyértelműen kitűnt, hogy területi szempontból szorongatott helyzetben volt és intézkedési 

hatóköre jelentősen beszűkült. Emellett olyan egyházmegye élén állt, ahol egyszerre több 

kisebbség érdekeire, de legfőképpen egyháza szempontjaira kellett figyelemmel lennie.
245
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Várady Trianont követően helynökével kormányozta az országtól elcsatolt bácskai 

plébániákat. XI. Pius pápa 1923 februárjában Szabadka központú önálló Bácskai Apostoli 

Kormányzóságot állított fel, amelynek élére a diakóvári püspököt nevezte ki.
246

 Az 

intézkedés – amely lényegében az egyházmegyei határokat a béke rendelkezéseihez szabta – 

bejelentését követően néhány nappal Várady Lipót Árpád érsek elhunyt. 

Az 1919-ben kinevezett váci püspök, Hanauer Árpád István Bleyernek írt 

válaszlevelében készségesnek mutatkozott a kormány kéréseinek figyelembe vételére. A 

főpap egyházmegyéjében csak csekély számú, döntő részben a Budapesttől délre és 

délkeletre fekvő településeken koncentrálódó németajkú népesség élt, jóllehet az itt lakó 

németség erősen őrizte német identitását. A püspök jelezte, hogy körlevelében már korábban 

eleget tett a kért rendelkezések végrehajtásának. Hanauer némileg idealizálta az egyház 

szerepét a dualizmus kisebbségpolitikájának alakításában:”[…] mi mindenkor sürgettük, 

hogy hazánk ősi határán belül levő különböző nyelvű polgárok között csak úgy lehet meg a 

békés együttélés, a testvéries ragaszkodás, ha a magyar államnyelven kívül a nemzetiség 

nyelvét is tiszteletben tartjuk, különösen a lelki hitélet terén. Bár megszívlelték volna 

egyházunk ezen bölcs, conciliáns, az idők méhébe belelátó álláspontját az illetékes fórumok, 

akkor talán nem jutott volna hazánk oda, ahol most van.” – zárta sorait.
247

 A püspök 1920 

márciusában kiadott körlevele valóban konstruktív és nyitott hangnemben szólt a 

kisebbségek jogainak tiszteletben tartásáról. Elrendelte a német és szlovák gyermekek 

olvasásból és írásból való rendszeres és díjtalan oktatását, a községek könyvtárainak nem 

magyar ajkú arányához mért idegen nyelvű könyvek beszerzését. Kilátásba helyezte azt is, 

hogy amennyiben az 1919. decemberi miniszteri rendelethez képest több követeléssel 

lépnének fel az iskolaszékek, akkor a helyi körülmények mérlegelésével a papság járhat el, 

természetesen a főpap felé benyújtott felterjesztéssel.
248

 Ennek megfelelően Bleyer 

elégedetten nyugtázta, hogy Hanauer „[…] a megértő, a magyarság életérdekeivel 
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semmiképpen nem ellenkező nemzetiségi politikának híve.”
249

 Bleyer reménykedett abban, 

hogy egyházi és világi részről lesznek követői a váci püspök magatartásának. 

Ahogy a váci egyházmegye, úgy Veszprém és Székesfehérvár sem szenvedett területi 

veszteséget a trianoni békével, mindkettőben jelentős számú németajkú népesség élt. Míg a 

veszprémi egyházmegyében nagyrészt a Balaton-felvidék és a Bakony kisebb falvaiban éltek 

németek, addig a székesfehérvári püspökségben leginkább a főváros környéki községekben 

és a Vértes területén laktak.  

A morvaországi Bodenstadtban született, s 1917-ben veszprémi püspökké kinevezett 

Rott Nándor már korábban levelezésben állt Bleyerrel. Így arra a levélre, amelyet a miniszter 

1920 áprilisában püspöktársainak írt, már nem is reagált.
250

 Bleyer még 1920 márciusában írt 

a főpapnak, amelyben – bár nem volt lényegi eltérés a későbbi levéllel – erőteljesebb 

hangsúllyal szerepelt a szász Brandsch–Gündisch irányzat bírálata és katolicizmussal 

szembeni vélt/valós ellenszenvük bemutatása.
251

 Ebben még csak az 1919. augusztusi a 

nemzetiségek egyenjogúsításáról szóló rendeletet ismertette és ajánlotta a püspök 

figyelmébe. Kezdeményezte egy olyan találkozó létrejöttét, ahol az egyházmegye papsága és 

tanítói, valamint a minisztérium képviselői a nemzetiségek helyzetét megvitatnák. Bleyer 

részletezte programját, utalt arra, hogy a kisebbségek „népfaji és kulturális érdekei” 

megóvását szeretné elérni, figyelembe véve a magyarsággal való harmonikus 

együttműködést.
252

 Óvta a püspököt és a papságot az „alldeutsch szászoktól”, akik szerinte 

nemcsak a magyarságtól, hanem a lelkészkedő papságtól is el akarják szakítani a németséget. 

Bleyer állításai alátámasztására egy Temesváron megjelenő szász lap 1913-ban megjelent 

cikkét idézte, amely szerint, ha az egyháznak gyűjtenének pénzt német iskola helyett, azt 

jelentené, mintha az ellenség kezébe fegyvert adnának – így utalva az egyház 

magyarosításban játszott szerepére. Ez – vélte a cikkíró – a szászoknál nem fordulhatna elő, 

a katolikus németeknél viszont ez a szokás. Bleyer, aki 1919 őszén a szász irányzattal 

küzdött, élesen szembefordult ezzel az értékeléssel. „Ez a szemérmetlenül nyílt kultúr-

hadüzenet kifejezésre jut az alldeutsch szászok, a szociáldemokraták és kommunisták által 
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közösen vezetett német nemzetiségi mozgalomban is, amely hadüzenet elől a tiszteletreméltó 

katolikus papság ki nem térhet.” – zárta sorait.
253

 Mindenesetre érdekes, hogy Bleyer ezt az 

1919 őszi levelet aktualizálás nélkül küldte el Rott püspöknek 1920 kora tavaszán, aki 

március végén válaszolt is rá. Levelében a főpásztor egyetértését fejezte ki a Bleyer által 

leírtakkal kapcsolatban, remélve, hogy a sikeres kisebbségpolitika vonzóerőt fog gyakorolni 

az elszakításra ítélt nemzetiségekre, „[…] melyek az új országokban érezni fogják, hogy 

akkor volt jobb dolguk, midőn Szent István koronája alá tartoztak, s hogy az elhibázott 

liberális politikai rendszer dacára is jobban megőrizhették nemzeti sajátságaikat, mint azon 

új alakulásokban, melyek teljes erővel fognak majd a nemzeti kisebbségek nyelve vagy léte 

ellen törni.”
254

 A püspök felhívta Bleyer figyelmét arra, hogy egyházmegyéjében zömében 

csak németek élnek, hiszen a horvát és szlovák falvak nagyrészt már magyarosodtak, „[…] s 

nem volna értelme azt a processzust, mely természetszerűleg állott be, megakasztani […]”
255

 

A püspök szerint a németek – leginkább a Bakonyban alkotott „nyelvszigeten” – békében és 

nyugalomban élnek, csak agitáció tudná ezt a helyzetet megváltoztatni. Rott ígéretet tett arra, 

hogy papjait és espereseit tájékoztatni fogja a helyzetről és papi gyűléseket hív össze: 

„Mindenesetre jó, ha a papság megelőzi más agitátorok munkáját, s kezébe veszi a 

mozgalmat, nehogy egyház-, és vallásellenes elemek ragadják magukhoz a vezetést, ami 

borzalmas pusztítást okozhatna ezen alapjában vallásos, de makacs, büszke s könnyen 

felizgatható s megtéveszthető népben.”
256

  

Az általános irányelveken túl konkrét ügyekben is volt kapcsolatfelvétel Bleyer Jakab 

és Rott Nándor között. Ezek közé tartozott az évtizedeken át húzódó balatoncsicsói 

kisebbségi tanítási és istentiszteleti nyelv ügye.
 
A településen jelentős német–magyar ellentét 

alakult ki, amely a püspök részéről állandó beavatkozásokat igényelt.
257

 Anélkül, hogy a 

teljes, igen összetett ügyet részleteznénk, elmondhatjuk, hogy Rott Nándor 1919/20-ban 

mindenekelőtt integrálni kívánta a különböző érdekeket. Elsősorban arra törekedett, hogy a 

szentmise kérdésében az egyházközségről alapvető információkat tartalmazó 

egyházlátogatási jegyzőkönyvben lefektetett elvek szerint járjon el, illetve ameddig lehet, 
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ahhoz tartsa magát és ne változtasson a nyelvi status quo-n.
258

 A balatoncsicsói oktatás 

kapcsán 1920 márciusában a nemzetiségügyi minisztérium sérelmezte a püspöknél, hogy a 

településen a tanító nem hajtotta végre a kormányrendeletet, annak ellenére, hogy – a 

felmerülő panasz szerint – a község kétharmada németajkú és megilletné a saját nyelven való 

tanulás joga.
259

 Rott Nándor nyitottnak mutatkozott a probléma orvoslására, bár lépéseivel 

bizonyította az egyház magyarosításban játszott szerepét. Válaszlevelében a főpap a helyi 

körülmények kedvezőtlen adottságairól számolt be, így a helyi magyarajkú lakosok 

némettudásának hiányáról, a csicsói németek magyar nyelvismeretéről és a német 

istentiszteleti nyelv ügyében békétlenséggel járó korábbi vélt agitációkról. Ezek alapján a 

püspök arra kérte a nemzetiségi minisztert, „[…] hogy e kis nyelvszigeten, hol mindenki 

bírja a magyar nyelvet, ne méltóztassék a nehéz türelemmel megszerzett magyar kultúra 

megszüntetését megengedni, hanem elrendelni az egyházmegyém több vegyes ajkú 

községében dívó azon szokást, hogy a tannyelv továbbra is magyar legyen, de a németajkú 

gyermekek a német olvasás- és írásban rendes és állandó oktatást nyerjenek, ami az 

egytanítós osztatlan népiskolában minden nehézség nélkül teljesíthető, ahogyan ez a 

balatoncsicsói iskolában eddig is gyakorlatban volt.”
260

 A főpapnak 1920 augusztusában 

Bleyer válaszolt, aki tudomásul vette a püspök döntését, ugyanakkor arra kérte, hogy a 

hittant és az egyházi énekeket németül tanítsák: „Az anyanyelv tanítását legalábbis oly 

mértékben tartom szükségesnek, hogy a lakosság az istentisztelet anyanyelvi részét, amelyhez 

hagyományos módon ragaszkodik, teljesen megérthesse, másrészt, hogy az Istentől és a 

természettől adott legprimitívebb joga kielégíttessék, és anyanyelvén is tudjon írni, olvasni és 

számolni.”
261

 Az anyanyelvhez való jog; ez volt Bleyer egyik alaptézise, amely a 

későbbiekben is számos alkalommal lesz visszatérő eleme közéleti tevékenységének. Rott 

püspök a balatoncsicsói plébánosnak 1920 októberében küldött levelében nyilvánított 

véleményt Bleyer válaszáról. Egyrészt úgy vélte, hogy a miniszter által kért német nyelvű 

tanítás már két éve gyakorlatban van a községben, másrészt  „[…]a német nyelvnek a 

balatoncsicsói népiskolában ily mértékben való használata a helyi körülményekhez mérten 

elégséges a kívánt cél elérése érdekében egy tanítóval is, annál is inkább, mert 
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Tisztelendőséged korábbi jelentése szerint a tanulók jobban bírják a magyar, mint a német 

nyelvet.”
262

 A vita lényege abban volt Bleyer és Rott püspök között, hogy míg a miniszter 

elsősorban a német többségű településeken a német nyelvi jogok biztosítását akarta elérni, a 

főpásztor viszont az egyházközség egészének érdekeiért felelt és a köznyugalom meglétét 

kívánta. Ehhez járultak a helyi sajátosságok – nemzetiségek számaránya, közigazgatás 

személyi és politikai összetétele, plébános kisebbségi ügyek iránti fogékonysága –, 

amelyekre az adott kisebbségpolitika – így például a magyarosítás sürgetése – is hatást 

gyakorolt. Jó példa volt erre a farkasgyepűi iskola, amelyben a helyi plébános, mint 

iskolaszéki elnök javaslatára 1920 májusában megtartották az évtizedek óta élő magyar 

tanítási nyelvet, hogy „[…] így a szépen haladó magyarosodás még jobban erősödjék.”
263

 A 

határozatot – a német írás és olvasás kötelező fenntartásával – Rott püspök jóváhagyta, „[…] 

mert a lakosságnak fontos érdeke, hogy ama kisterjedelmű német nyelvszigeten a magyar 

nyelv ismerete s a magyar kultúra terén eddig elért eredmény fennmaradjon, sőt 

növekedjék.”
264

  

Rott Nándorhoz hasonlóan Prohászka Ottokár székesfehérvári megyéspüspök is, aki 

1905-től állt egyházmegyéje élén, ugyanazt a szövegű levelet kapta Bleyertől, jóllehet ő 

tényleges megírásának idején, 1919 októberében. Bár a főpap válaszlevelének nem találtuk 

nyomát, a dokumentumra Prohászka saját kezűleg írta fel, hogy a levélre válaszolt és az 

espereseket tájékoztatta a miniszter kért intézkedéseiről.
265

  

Az aktív közéleti tevékenységet folytató püspök korábban több alkalommal fejtette ki 

álláspontját a kisebbségek nyelvi és kulturális jogaival kapcsolatban. „Ne méltóztassanak azt 

gondolni, hogy én a nemzetiségeknek valamiképpen ellensége vagyok. Én tisztelem minden 

nemzetnek a nyelvét, magam sem beszéltem először magyarul, először otthon tanultam a 

tótot és a németet, később tanultam meg a magyart. Nagyon jól tudom, hogy lehet kitűnő 

polgára a hazának az, aki nem tudja a nyelvét, amint megfordítva, lehet kitűnő lázító a 

magyarság ellen, az állameszme felforgatója az, aki tudja a magyar nyelvet.” – jelentette ki 
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Prohászka 1918. július 31-én a főrendiházban elmondott felszólalásában.
266

 Ugyanakkor azt 

is hozzátette, nem hiszi, hogy a magyar nyelv elsajátításának megfelelő eszköze az iskolai 

oktatás lenne, „[…] hiszen ha az a gyermek tanul is az iskolában magyarul, ha nem hall a 

faluban soha magyar szót, akkor hiába, az csak kőtörés, a víznek szitába való meregetése, 

hiábavaló igyekvés.”
267

 A püspök véleménye szerint a mindennapos közegnek nagyobb 

hatása lehet a magyar nyelv elsajátítására, mint az iskolai oktatás. Példának a katonaságot 

hozta fel, amely – ne feledjük, hogy a Monarchia időszakában vagyunk – a különböző 

nemzetiségek találkozási pontja volt és ahol a katonaköteles tanítóknak is lehetőségük 

lehetett az oktatásra.
268

 A polgári demokratikus forradalmat visszafogott szimpátiával kezelő 

Prohászka 1919 januárjában készségesnek mutatkozott a Lovászy-féle kisebbségi oktatási 

rendelet végrehajtására, az intézkedést kihirdető körlevelében pedig megjegyzésekkel látta el 

a szöveget. Utalt arra, hogy amíg nincs megfelelő tankönyv a rendelet szerinti tanításhoz, 

addig a tanítóknak kell a nehézségeken úrrá lenniük, de a következő tanévre már német és 

magyar nyelvű könyveket ígért.
269

  

Prohászka egyházmegyéjében volt olyan település, ahol az 1918. decemberi oktatási 

rendelet nem talált megértésre. A döntő részben német lakosú Törökbálinton Bleyer – a 

lakosság visszajelzései alapján – mindkét intézményben a német nyelvű tanítást kívánta 

bevezetni, amely a kormány javaslatára egyházi részről óvodai németre és iskolai magyarra 

„finomodott.”
270

 Az aktív közéleti tevékenységet folytató Weicher Miklós törökbálinti 

plébános 1920 júniusában Prohászka püspökhöz írt levelében tiltakozott a kormány 

megoldása ellen, hangsúlyozta a magyar nyelv ismeretének fontosságát, hiszen a településről 

sokan jártak a fővárosba dolgozni, így annak tudása egzisztenciális kérdés volt. Weicher 

szerint nem tudni, mi lenne azokkal a német szülőkkel, akik – mivel a szülői házban eleve 

németül beszélnek – gyermekeiket magyarul akarnák taníttatni. A plébános a község 

földrajzi fekvése és soknemzetiségűsége miatt a magyart jelölte meg érintkezési nyelvként, 

így szerinte az idézett rendelet nem felel meg sem a „község kívánságának”, sem a „nép 
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érdekeinek.”
271

 Weicher szerint a „[…] szülők egy része – felbíztatva a nemzeti kisebbségek 

minisztériuma s a Neue Post szerkesztősége által – a német foglalkoztatási nyelv bevezetését 

kívánja. Ám legyen! Joguk van hozzá! De ahhoz már sem nekik, sem másnak nincs joga, 

hogy magyar anyanyelvű óvodaköteles gyermekeket német óvodába kényszerítsen, vagy, 

hogy németajkú szülőktől elvegye azt a jogot, hogy gyermeküket Magyarországon magyarul 

taníttathassák.”
272

 A plébános feltehetően számos települési szempontot figyelembe vett a 

tanítási nyelvvel kapcsolatos álláspontja kialakításánál, ennek ellenére érezhető 

ellenszenvvel és bizalmatlansággal viseltetett Bleyer minisztériumával, valamint a status 

quo-t változtatni akaró törekvésekkel szemben. Az esettel kapcsolatban a Vallás- és 

Közoktatásügyi Minisztérium vizsgálódott és több szabálytalanságot tárt fel, valamint szóvá 

tette egyes eljáró közegek német melletti túlbuzgóságát, tehát ki nem mondva a 

nemzetiségügyi minisztériumot kritizálta.
273

 Számos egyeztetés után – amelyben az egyházi 

hatóság valószínűleg Prohászka tudtával, azon állásponton volt, hogy egyik fél jogát sem 

szabad sérteni – olyan döntés született, amely szerint az állami óvodában és iskolában a 

német fokozott figyelembevételével és tanításával, valamint a hittan németül oktatásával 

magyar maradjon a tannyelv.
274

 A helyi nyelvi vitában döntő szerepe volt a Neue Postnak, 

amely Bleyerhez közel álló lapként erőteljesen síkra szállt a német nyelvű oktatásért.
275

 A 

törökbálinti iskolaügy azonban nem jutott nyugvópontra, hiszen az 1920-as években is vihart 

kavart, mutatva, mennyire egyedi ügykezelést jelentett minden egyes iskola helyzetének 

rendezése.   

Bár Bleyerrel való kapcsolattartásáról nincs adatunk, a németekkel kapcsolatos 

hozzáállása miatt szólunk a csanádi egyházmegyéről is, amelynek élén 1911-től Glattfelder 

Gyula állt. Ő az egyik leghányatottabb sorsú főpap volt a trianoni békeszerződés 

megkötésének időszakban. Erőteljesen támogatta 1918/19-ben a német oktatást, majd 1920 

nyarán katolikus német tanítóképző intézetet hozott létre Temesváron.
276

 A püspökséget 

azonban az első világháborút követő békeszerződés gyakorlatilag háromfelé szelte, így 
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Magyarország mellett a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság és Románia is osztozott területein, 

ami egyházmegyei rendezést igényelt. 1923 tavaszán a román hatóságok – mivel a magyar 

irredentizmus képviselőjét látták benne – kiutasították Glattfeldert, akinek új püspöki 

székhelye Szeged lett. A Szentszék ekkor hozta létre a határon túli területeken a Temesvári 

és a Bánsági Apostoli Kormányzóságot. A magyarországi, alig 33 plébániával működő 

egyházmegye központja 1931-től véglegesen is a dél-alföldi város lett.
277

   

 A győri és a szombathelyi egyházmegye kisebbségi oktatási ügyeit nagymértékben 

befolyásolta Nyugat-Magyarország hovatartozásának kérdése, hiszen mindkét püspökség 

területének egy része az Ausztriának biztosított részeken feküdt. Így Burgenland és a nyugat-

magyarországi autonómia problémája, valamint a német nemzetiségi iskolaügy szorosan 

összekapcsolódott. A püspökségeket irányító Fetser Antal győri, valamint Mikes János 

szombathelyi főpásztorok ebbéli tevékenysége is ezen keresztül válik értelmezhetővé. 

 Bár a fent említett, Bleyer által írt leveleknek nem volt nyoma az egyházmegyében, 

az 1914-től győri püspök, a szatmári asszimiláns német Fetser Antal nemcsak Nyugat-

Magyarország hovatartozásának, valamint autonómiájának kérdésében, hanem oktatási és 

nyelvi ügyekben is kapcsolatban állt a nemzetiségügyi miniszterrel.
 
A győri egyházmegye –

Burgenland elcsatolása miatt – 236 plébániájának több mint felét elvesztette volna.
278

 Fetser 

püspöksége idején az országos politika számos erőfeszítést tett egyházi vonalon is a terület 

megtartására.
279

 Klebelsberg Kunó – aki akkor a Friedrich-féle Keresztény Nemzeti Párt 

tagja volt, majd a nemzetgyűlési választáson Sopronban indult és nyert mandátumot – 1919. 

októberi bécsi tartózkodását követően Bleyernek jelentést küldött a nyugat-magyarországi 

helyzetről. Ebben a bécsi nuncius tanácsára hivatkozva azt javasolta, hogy a győri és a 

szombathelyi püspök beadványban kérje XV. Benedek pápától, hogy hasson oda a párizsi 

békekonferenciára a nyugati részek Magyarországnál való meghagyása mellett.
280

 Így Bleyer 

Klebelsberg jelentését elküldte Fetser püspöknek, intézkedést kérve az ügyben. Ezt a levelet 

a nemzetiségügyi miniszter továbbküldte Csernoch János érseknek, valamint Mikes János 

szombathelyi megyéspüspöknek is. A magyar kormány célja az volt, hogy egyházjogi 

szempontból is megakadályozza Burgenland területének elszakítását és ehhez fel kívánta 
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használni a magyar főpapok közbenjárását. Az ügyben 1919 novemberében a bécsi apostoli 

nuncius levelet intézett Fetserhez, azt javasolva, hogy az Ausztriához csatolt terület 

ideiglenes külön megbízott (delegátus) által legyen irányítva, mert Ausztria nem nézné jó 

szemmel a győri vagy a szombathelyi püspök joghatóságát az átcsatolt területeken. A 

nuncius a nemzetiségi megoszlást és az egyház asszimilációban játszott szerepét hozta fel a 

külön egyházi kormányzás mellett: „Tekintettel továbbá a lakosság német túlsúlyára, mely 

azt állítja, hogy idegenkedik magyar néptől, és ha ez a múltban őt elhanyagolta és elnyomta, 

annál inkább, mivel a clerus kivétel nélkül teljesen túlzó nemzeti érzelmű és ellentétben áll a 

német lakosság érzelmeivel […]”
281

 A püspöki kar a bécsi nuncius törekvéseire 

magánakcióként tekintett, amelyet szerinte a pápa tudta nélkül hajtott végre. Kiemelte, hogy 

az Apostoli Szentszék egyelőre megvárja a helyzet konszolidálódását és a békekötés után 

mintegy fél évvel kíván csak a kialakult állapottal foglalkozni.
282

 Fetser püspök is 

megerősítette, hogy a bécsi nuncius híve Burgenland elcsatolásának és annak, hogy 

ideiglenesen egy német pap vezesse a győri és szombathelyi egyházmegyéktől Ausztriához 

csatolt területeket.
 283

  

 Nem kétséges, hogy a győri püspök is ellenezte egyházmegyéje egy részének 

elcsatolását, de nem nézte jó szemmel, ha világi hatóságok vagy szervezetek – akár 

Burgenland megtartása érdekében – nyomást gyakoroltak rá.
284

 Így volt ez akkor is, amikor 

Bleyer 1919 októberében az Ausztriának ítélt Pomogy község plébánosának áthelyezését 

kérte Fetser Antaltól, annak hiányos német nyelvtudása miatt. Ezt azért sürgette, mert a pap 

németudásának hiánya a lakosság körében növelte az Ausztria iránti szimpátiát. Bleyert a 

terület megtartásában az is motiválta, hogy Burgenland jelentős német népessége bázist 

biztosított volna a kibontakozó magyarországi német mozgalom részére.
285

 Ebben az 

áthelyezési ügyben Bleyer mellett Sigray Antal, a terület kormánybiztosa és Huszár Károly 
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vallás-, és közoktatásügyi miniszter is interveniált a főpásztornál.
286

 Fetser a plébánost a 

Kapuvár melletti Csapodra nevezte ki, de megvédte papját: „[…] mikor a Jászy-féle (sic!) 

programok hatását ő pomogyi plébániáján észrevette, mindjárt önként maga jelentette 

nekem áthelyezés iránti kérelmét, s addig is még ez kiderült, saját költségére kért és nyert 

németül tökéletesen beszélő segédlelkészt.”
287

 Ez a főpapi magatartás nemcsak Fetsernél, 

hanem a többi püspöktársánál is megjelent. Ha bármilyen beavatkozást észleltek olyan 

ügyekbe, amelyekben az egyházi vezetők voltak illetékesek, akkor arra törekedtek, hogy ne 

engedjenek külső nyomásnak és maguk döntsenek a felhozott kérdésekben. Fetser püspök 

egyébként már korábbi levelében is utalt Jászira, kifejezésre juttatta, hogy a volt nemzetiségi 

miniszter széles jogokat biztosító rendelkezései következményének tartja a német 

községekben megjelenő nyelvi és kulturális követeléseket. Jászi Oszkár személye a területi 

integritás bomlásának szimbólumává vált az egyházi és a kialakuló ellenforradalmi rendszer 

fogalmi eszköztárában.  

 Fetser elhárította a papi áthelyezésekre vonatkozó kormányzati kéréseket, amelyek 

arra is irányultak, hogy áthelyezzék az elcsatolásra ítélt területen élő nemzetiségi, 

magyarellenesnek vélt papokat. A püspök ezzel kapcsolatban a miniszterelnöknek ezt írta 

1920 márciusában: „[…] éber figyelemmel és gonddal kísérem és keresem 

egyházmegyémben magyar hazám és egyházmegyém évezredes jogát, habár át nem 

ruházható főpásztori és hazafias felelősségem tudatában általában vagy még most nem is 

fogadhatok el bizonyos intézkedési javaslatokat, különösen olyanokat, melyeket szent ügyünk 

kárára nemzetiségi mártírok keletkezésére vezethetnének.” 
288

 A püspök nyilvánvalóvá tette, 

hogy osztja a magyar békedelegáció álláspontját a népszavazás megrendezése mellett, 

ugyanakkor némileg fájlalta, hogy ezzel „a történelmi jog alapjáról némi letérés” 

következett be. Fetser tisztában volt azzal, hogy a nyugat-magyarországi területeken agitáció 

folyt Ausztria mellett, de nyíltan csak akkor kívánt intézkedni, ha népszavazást rendelnek 
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el.
289

 Ez az óvatos püspöki megfontoltság nyilvánult meg akkor is, amikor 1920 júniusában a 

Területvédő Liga ún. magyarellenes izgatás és alldeutsch eszmék terjesztése miatt panaszt 

emelt papok ellen, azok elhelyezését kérve, ám Fetser nem foglalkozott érdemben az 

üggyel.
290

 A főpásztor ezen ügyekben különbséget tett a kormány vagy a szélsőjobboldali, 

revizionista szervezetek között, hiszen a kormányzat kéréseit igyekezett teljesíteni, vele 

kompromisszumra jutni, míg a politikai egyesületek részéről érkező megkereséseket 

általában negligálta.  

 A győri püspökség területén a nyugat-magyarországi keresztényszociális mozgalom 

vezetőjének tekintett Huber János környezetében számos olyan pap működött, akik egyrészt 

aktívan vettek részt a mozgalomban, másrészt élesen ellenezték az Ausztriához csatolást. A 

már korábban említett Sabel János lajtaújfalusi plébános Huber mellett a nyugat- 

magyarországi német keresztényszocialisták nemzetgyűlési képviselője volt. „Német 

születésű vagyok. Csak legújabban tanultam meg magyarul, de a szívem már magyarrá lett. 

Mert látom, hogy a világ leggyönyörűbb országa Magyarország.” – hangoztatta egyik 

választási szónoklatában.
291

 Mellette Gangl Mihály lajtaszentmiklósi plébánost érdemes 

kiemelnünk.
292

 Róla Bleyer írta 1920 tavaszán, hogy hazafias gondolkodású és a hívek is 

kedvelik.
293

 Ennek ellenére Gangl 1921-re eltávolodott Huberéktől, csatlakozott az osztrák 

keresztényszocialistákhoz, csoportjukon belül pedig a magyarbarát irányzatot képviselte.
294

 

Ez jelezte, hogy a burgenlandi németajkú papság megosztott volt az Ausztriához csatlakozás 

kérdésében, magatartásának megváltozását pedig a Trianon után kedvezőtlenre forduló 

magyar kisebbségpolitika is befolyásolta. 

Az iskolai nyelvhasználat kérdésében a rugalmasabb magatartás jellemezte a győri 

püspököt, ahol figyelembe vette egyházmegyéje többnyelvűségét és a kormányzati 

szándékot is: „[…] nemcsak a német anyanyelvű, hanem a magyar anyanyelvű tanulóknak is 

hasznára válik, ha a német nyelv használatában nagyobb jártasságra tesznek eszerint, azért 

a magam részéről nem ellenzem, hogy az intézetben a német nyelven kívül a hittan és a 
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számtan is német nyelven taníttassék.” – írta Fetser 1920 júliusában helyt adva a 

répcekőhalmi kétnyelvű iskolával kapcsolatos kultuszminiszteri kérésnek.
 295

 A győri püspök 

nem szorgalmazta a német nyelv használatát, de mindig az adott helyzet döntötte el, hogyan 

kívánt eleget tenni az ezzel kapcsolatos kívánságoknak. Általában személyes mérlegelés után 

hozott döntést az anyanyelvet érintő esetekben.  

A szombathelyi egyházmegyében az Ausztriának ítélt burgenlandi területeken éltek 

németek, így a Magyarországon maradó részeken csak néhány plébánia maradt volna német 

többségű.
296

 A szombathelyi püspök, Mikes János 1912-től állt egyházmegyéje élén, az 

iskolai kérdések mellett a nyugat-magyarországi részek helyzete miatt állandó kapcsolatban 

volt Bleyer minisztériumával. Fetserhez hasonlóan 1919 őszén Mikes püspök is értesült az 

egyházmegyéjét érintő bécsi nunciusi tervekről, de megkapta Klebelsberg Kunó jelentését is. 

Ezek alapján pedig Friedrich István miniszterelnök kérte a főpásztort, hogy írjon levelet XV. 

Benedek pápának, az egyházmegyéjét érintő területi elcsatolások kérdésében.
297

 Mikes 

kategorikusan elzárkózott Nyugat-Magyarország elvesztésének gondolatától, jóval 

revizionistább és osztrák-ellenesebb álláspontot foglalt el, mint Fetser, aki inkább reaktív 

viselkedést tanúsított a kérdésben.
298

 Mikes János szombathelyi püspök szinte 

postafordultával válaszolt a nunciusnak, amelyet kísérőlevéllel elküldött Fetser püspöknek 

is, benne a főpásztortársának szánt, kézzel írt megjegyzéseivel: „Amíg Nyugat-

Magyarország magyar főhatóság alatt áll, addig az egész kiszólás tárgytalan. Ha majd az 

osztrákok bent lesznek, akkor állítson ő [bécsi nuncius – G.A.] oda egy apostoli vikáriust. 

Addig szó sem lehet erről […] németségemnek csak önmagamat adhatnám később püspöki 

helynöknek, mert mindegyik papomnál jobban bírom a német nyelvet […]”
299

 Mikes a 

pápának írt levelében kifejezte az ott élők Magyarország iránti ragaszkodását, egyben bírálta 

az osztrák szociáldemokráciát. Kiemelte, hogy átcsatolás esetén a területek és lakói 
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vallásellenes környezetbe kerülnek, éppen akkor, amikor Magyarországon megbukott a 

Tanácsköztársaság és „[…] a keresztény hitre és a katolikus egyházra nézve visszatérnek 

azok a régi és szerencsés napok, amelyekben azelőtt Magyarországnak része volt.”
300

 Mikes 

utalt arra, hogy az elcsatolásra ítélt területeken élő lakosság – a német és vend nemzetiséggel 

együtt – ragaszkodik az országhoz, ezért „[…] ezen százados hagyományok által megszentelt 

kötelékeket és közös sorsot egy aktussal eltépni sem szabad, sem nem igazságos dolog, főleg 

azért mert a vallásnak és kultúrának legnagyobb értékei ezáltal nagy veszélybe jutnak.”
301

 A 

kultuszminiszterhez írt 1920. márciusi levelében Mikes megerősítette célját, hogy Nyugat-

Magyarország németajkú lakóit az országhoz való hűségben megtartsa, ehhez kedvező 

hangulatot látott az elszakításra ítélt területeken is: „Papságom kettő kivételével teljesen 

kifogástalan hűséggel van a magyar állameszméhez. Ezt a kettőt különös módon számon 

tartom és ellenőrzöm, a többire nézve, éppen mert kifogástalanok, külön utasítás szükségét 

fennforogni nem látom. […] Ha nagyon exponálják magukat esetleges elszakadás esetén ki 

lesznek utasítva. Már pedig többet használnak a magyar hazának, ha ott maradnak és 

előkészítik a reparáció munkáját.”
302

  

A győri püspökhöz hasonlóan Mikes is élesen elutasította, ha kívülről próbálták 

befolyásolni papok elhelyezése vagy figyelmeztetése ügyében. Ha az egyház belső ügyeit 

érintő esetről volt szó, a szombathelyi püspök minden, ezzel kapcsolatos intézkedési jogot 

magának tartott fenn. Számos alkalommal kapott jelzést világi hatóságoktól egy-egy 

papjának Ausztria mellett érvelő állítólagos agitációjáról vagy a szomszédos területek 

közötti érintkezés veszélyeire hívták fel a figyelmét. Amikor 1920 áprilisában egy vezető 

katonatiszt a szerinte „germán agitációt” folytató papokat támogató, „jugoszláv érzelműnek” 

mondott, vend származású Rogács Ferenc püspöki irodaigazgató felmentését kérte, Mikes 

kiállt munkatársa mellett és az említett egyházi személy feletti döntés jogát megerősítette.
303

 

A pornóapáti plébános ügye kapcsán a püspök azt emelte ki a miniszterelnökhöz írt 

levelében, hogy egyházmegyéjének német nyelvű vidékein 50 pap szolgál és ebből csak két 

személy ellen emeltek kifogást, így „azt hiszem méltán lehetek büszke német nyelvű papjaim 
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hazafias viselkedésére.”
304

 Mikes arra szólította fel a katonai köröket, hogy a helyi 

hatóságokkal szorosabb kapcsolatot tartsanak fent „[…] felelőtlen elemek magatartásának 

oly könnyen hitelt ne adjanak, a centrális és jó érzelmű elemeket is a jó ügy ellenségeivé ne 

tegyék.”
305

 A sámfalvai plébános állítólagos agitációja kapcsán Bleyer Jakab is interveniált 

Mikesnél, amellyel hazafias magatartását a sovén erőkkel szemben akarta bizonyítani – de a 

szombathelyi főpap konkrét adatokat kért a vádakról, és megvédte papjait.
306

 A püspök más 

levelében elsősorban a katonaságot tette felelőssé azért, mert „[…] legnagyobb mértékben 

elidegenítette tőlünk a vitás terület lakosságának lelkületét.”
307

 Mikes úgy vélte, hogy 

papságának „csendes, körültekintő és hazafias” viselkedése az elcsatolt területek hangulatát 

képes lesz megmenteni.
308

  

Bleyer Jakab miniszter 1920. augusztusi levelében kérte Mikest, hogy a plébánia 

nélküli Szentelek községbe nevezzen ki adminisztrátort, hogy ne járjanak át az ausztriai 

Fürstenfeldbe a hívek: „Ezen határátjárást és az ausztriai elemekkel való sűrű érintkezést a 

jelen kritikus időben a magam részéről politikai szempontból fölötte károsnak tartom, mert 

az elszakadásra vonatkozó propagandának ezen sűrű érintkezés könnyű alkalmat és módot 

nyújt káros magvainak elhintése.”
309

 A püspök válaszában arra hívta fel Bleyer figyelmét, 

hogy Szenteleken ősidők óta van plébánia, ahol a helyi pap nagy buzgósággal látja el 

feladatát. Mikes kézzel írt megjegyzést tett Bleyer levelére: „Szentelekre nemzetiségi 

miniszter plébániát kér. Nyitott kaput dönget.”
310

 Bleyer túlbuzgó magatartása nem 

növelhette népszerűségét a szombathelyi püspök szemében.  

Mikes püspök a papjaival kapcsolatos agitációs panaszok kapcsán kétféle magatartást 

követett: egyrészt saját hatáskörben kívánta ezeket a kérdéseket megoldani, másrészt 
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elsősorban a nyugat-magyarországi területek megtartása motiválta, a nemzetiség érdekeire 

kevésbé volt tekintettel. Amikor a szombathelyi püspök egyik plébánosa 1920 

novemberében a magyar oktatást nem fogadta rokonszenvvel, Mikes nem csodálkozott, 

kijelentvén: „[…] mindazon rendeletek után, amelyeket dr. Bleyer Jakab miniszter úrtól 

kaptunk, s amelyek következtében a szépen haladó magyarosítást kénytelenek voltunk 

beszüntetni.”
311

 Ez a levél csaknem fél évvel a trianoni békeszerződés után született, amikor 

a nemzetiségekkel szembeni hangulat már kevésbé volt méltányos, mint korábban, s a 

dokumentum ezt a hozzáállást tükrözte.  

A nemzetiségügyi miniszter oktatási kérdésekben még 1920 márciusában levelet írt a 

püspöknek, amelyben az elcsatolásra ítélt részeken működő tanítókkal kapcsolatban javasolt 

intézkedéseket, akiket, mint írta, „[…] mégsem hagyhatjuk ki abbéli törekvésünkből, hogy a 

válságos időkben, főleg pedig az esetleges átmeneti idegen uralom idejében a népben az 

ezeréves magyar hazával való közösség érzetét ébren tartsa.”
312

 Ennek érdekében Bleyer azt 

javasolta, hogy az elcsatolásra szánt területen a tanítók bérét emeljék, valamint a nem állami 

tanítók és tanítóigazgatók jogkörét bővítsék, de a hittantanítással összefüggő kérdésekben a 

plébánosnak maradjon meg a szigorú ellenőrző szerepe. Ez – értelmezésünk szerint – azt is 

jelentette, hogy a miniszter az egyházi iskolákban megosztotta volna a vezetői funkciót. Míg 

hitéleti kérdésekben az általában az egyházi iskolák igazgatói tisztét betöltő plébános 

ellenőrző szerepét erősítette volna, addig adminisztratív és tanulmányi kérdésekben a tanítók 

illetve igazgatók tanítói jogkörét az állami iskolák pedagógusaihoz igazította volna.
313

 

Bleyer a beadványhoz három, az Ausztriához csatolni kívánt település nem állami iskolájától 

származó határozatot mellékelt, amelyben az iskolai gyűlésen megjelentek miniszteri 

javaslatát támogatták. Leszögezték, hogy „[…] minden erejükkel részt kívánnak venni a 

keresztény Magyarország újjáépítésében és törhetetlen hűséggel és hazafiassággal kívánják 

a nyugat-magyarországi német nép kulturális igényeit szolgálni, hogy az ezeréves 

Magyarország új évezredét megdönthetetlen alapokra fektetni segítsék.”
314

 Bleyer célja az 

volt, hogy egy ilyen javaslattal segítse a német iskolák helyzetének megerősítését és ezt a 

magyar állameszme iránti ragaszkodással kösse össze. Az egyházmegyéjét összetartani 
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kívánó Mikes nyitottnak mutatkozott a változtatásokra, bár a javaslat későbbi sorsáról nem 

tudunk.
315

   

Láthatjuk, hogy Bleyer fellépésére és megkereséseire a katolikus főpásztorok 

többsége nyitottan reagált, nem zárkóztak el mereven a kormány rendelkezéseinek 

végrehajtásától. Az ország számára kedvezőtlen békeszerződés saját érdekeiket is súlyosan 

sértette volna, helyzetük megerősítését tehát a kormánytól remélhették. A levelek egy 

részéből kiderült, hogy a nyelvi megoszlás figyelembe vétele sok helyen egyrészt élő, az 

évszázados együttélésből fakadó gyakorlat volt az egyházmegyékben, másrészt a kérdés 

kezelése nagymértékben függött az adott püspök/érsek és az alsópapok hozzáállásától is. A 

főpapok a kormánypolitika iránti lojalitásuk és konstruktivitásuk mellett ugyanakkor féltve 

őrizték egyházi autonómiájukat. A területi elcsatolásokban érintett egyházmegyékben (pl. 

Pécs, Szombathely) jóval tartózkodóbban viszonyultak a kisebbségi kérdéshez, hiszen a 

követelésekben szinte óhatatlanul elszakadási törekvéseket láttak. A trianoni békeszerződés 

után már jóval nehézkesebbé vált egyházi szinten a kisebbségek nyelvi jogainak 

keresztülvitele, hiszen a politikai elit véleményének kedvezőtlen változása az egyházakat 

sem hagyta érintetlenül, főleg akkor, ha maga is hajlott az asszimilációra.   

 Trianon után jórészt a vármegyei és települési közigazgatási apparátus Bleyer 

nemzetiségpolitikáját pángermánizmussal vádolta,
 
többen a minisztérium megszüntetését 

javasolták.
316

 A csaknem homogén népességűvé váló ország számára károsnak tartották a 

minisztérium fenntartását, a fajvédők tartottak egy német–német együttműködés 

kialakulásától. A helyzet akkor mérgesedett el igazán, amikor 1920 novemberében a nyugat-

magyarországi német képviselők Huber János vezetésével proklamációt bocsátottak ki, 

amelyben Burgenland megtartása mellett érveltek, autonóm státuszt kérve a területnek, mint 

„Szent István Koronájának kiegészítő része.” Emellett megfelelő biztosítékokat kértek 

Ausztria gazdasági és védelmi érdekeire, a horvát nemzetiség jogainak tiszteletben tartását 

ígérték és kifejezték egyenlő távolságtartásukat a két államtól.
317

 Bár Bleyer nem szerepelt 

az aláírók között, támogatta a tervezetet. A Nyugat-Magyarországi Liga éles támadást 

intézett a nyilatkozat ellen, azt állítva, hogy Bleyer és Huber egymásnak ellentmondó 

állításokat tettek a kérdésben, éppen ezért cselekedeteik alapján kell megítélni őket: 
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„Cselekedetük pedig az, hogy minden erejükkel azon dolgoznak, hogy Magyarországot a 

Jászi-féle nemzetiségi kantonoknál is veszedelmesebb nemzetiségi kormányzóságokra 

bontsák.” – vélte a szervezet.
318

 A liga a magyar állam egységének megtagadását és a 

nagynémet célok követését vetette Bleyerék szemére. Úgy vélték, hogy a magyarországi 

németség hídszerepe a külföldi német célok közvetítésében merülne ki. Kétségtelen, hogy a 

Huberék által kiadott nyilatkozat erős német öntudatról árulkodott, de mindenképp 

hangsúlyossá kívánták tenni az autonómia szükségességét: „Kell, sőt muszáj, hogy nekünk 

minden biztosítékot megadjanak, hogy mi itt fajilag kifejlődhessünk és fajilag kiélhessük 

magunkat.[…] A mi ügyünkbe való minden hívatlan és felelőtlen elem beavatkozását 

határozottan visszautasítjuk. Mi csak a két állam felelős tényezőivel vagyunk hajlandóak 

tárgyalni és elvárjuk ezektől (a magyar államtól és Ausztriától) a megértést és 

előzékenységet!”
319

 A liga és egyes vármegyék nemzetiségügyi minisztérium elleni 

támadásai mellett több kormánypárti politikus is elégedetlenségét fejezte ki a kialakult 

helyzettel kapcsolatban. Köztük a kisgazda Rubinek Gyula kereskedelemügyi miniszter, aki 

Huber János kizárását kezdeményezte a kettős kormányzópártból.
320

  

A Bleyer minisztersége ellen 1920 nyarától folyó támadások egyházi kapcsolatait is 

érintették, a Katolikus Népszövetség például a kritikák miatt visszavonta tőle támogatását, 

tehertételnek tartva személyét.
321

  

Az ellentétek végül odáig fajultak, hogy Bleyer 1920 novemberében benyújtotta 

lemondását, amit végül Teleki Pál miniszterelnök rábeszélésére visszavont. Néhány héttel 

később, a Teleki-kormány decemberi újjáalakításakor neve már nem volt a miniszterjelöltek 

között. A kormányfő és minisztertársai nem álltak ki mellette, számukra – különösen az 

ország végleges határait kialakító trianoni béke után – már egyre terhesebbé vált Bleyer 

tevékenysége. A nemzetiségügyi minisztériumot alig egy év múlva megszüntették, majd a 

miniszterelnökség irányítása alá vonták. Egy sokfelől támadható nemzetiségügyi 

minisztérium és vezetőjének léte nagyobb instabilitást jelenthetett a változó nemzetközi 
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környezetben egyre pontosabb munkát igénylő kormányzati politika számára, mint egy 

újragondolt kormánystruktúra kialakítása, amelynek élén a kormányfő állt.
322

  

Miniszteri bukását követően Bleyer politizálásában egy tudatos egyensúlykeresés 

indult meg, amelyben a korábbiaknál markánsabban jelen volt a magyarországi németség 

jogaiért fellépő vezető, mint az ellenforradalmi rendszer keresztény-nemzeti politikusa. Ez 

az elmozdulás már megfigyelhető abban a levélben is, amelyet lemondása után pár nappal, 

1920. december 19-én írt Franz Xaver Zahnbrecher bajor tartományi képviselőnek a Nyugat- 

Magyarországon kialakult helyzet kapcsán: „A Magyarországon maradt németség a 

magyarsággal való bonyolult összekapcsolódása következtében amúgy is már magyarosítva 

lett, és a magyar politika számára könnyű lesz egy generáció alatt teljesen megfosztani 

nemzetiségi mivoltától. Kedvező, hogy ez a németség is ma többé-kevésbé népi öntudatára 

ébredt. Hol tudna azonban segítséget és támogatást találni, hogy a magyar sovinizmussal 

szemben valamelyest helytálljon? Ez a németség Magyarországon nem fog vezetőt találni 

magának, mert ha egy német értelmiségi megkockáztatja, hogy népe érdekében felemeli a 

szavát, akkor még nagyobb határozottsággal hallgatásra van ítélve, mint ahogyan ez az 

utolsó évszázadokban történt.”
323

 A levélben Bleyer nyíltan beszélt az őt foglalkoztató 

kisebbségi problémákról. Fogalomhasználatában, amelyben a magyar politikai jelenségekre 

(pl. sovinizmus, magyarosítás) és a német birodalmi politikára tekintett (népi 

öntudat/Volksbewußtsein), jóval élesebben fogalmazott, mint ha mindezt belföldön tette 

volna. Miniszteri kudarcai nyomán erősödött reménye a német politikai körök segítsége felé, 
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ami részbeni változást jelentett korábbi, a németországi politikai kapcsolatoktól távolságot 

tartó magatartásához képest. Ezt bekövetkező lépései is igazolták. 

 Bleyer bár 1921 kora tavaszától visszatért a budapesti tudományegyetemre tanítani, 

nemzetgyűlési képviselő maradt és a magyarországi németség vezetésének kérdése továbbra 

is foglalkoztatta. Így írt erről 1921 júniusában régi ellenfelének, a szász Guido Gündischnek: 

„Mint Héraklész a válaszúton, úgy állok itt: élet vagy elmélet, de ez vagy az, mindenesetre 

valamit teljesen. Én az életet és a megváltó tettet akartam, amelytől népem sorsa függ, de a 

tudománnyal is meg kell elégednem. Ugyanakkor mindenképp vagy teljes német 

politikusként, vagy teljes német tudósként! Dilettáns németség, illetve németség, mint 

felüdülés vagy szabadidőtöltés nem az én esetem.”
324

 A levélrészletből kitűnt Bleyer belső 

vívódása, lelki küzdelme és a korábbiakhoz képest markánsabb elköteleződése a németség 

iránt. Ezt mutatta az is, hogy korábbi ellenfelével, Gündischsel kiegyezésre törekedett, aki 

Brandsch és Bleyer között próbált lavírozni és később a Népművelődési Egyesület tagja is 

lett. 

Bár miniszteri tisztségéből való elmozdítása után Bleyer koncepciója jelentősen nem 

változott, mégis tudatosabban kapcsolta össze az ország területi integritásának kérdését a 

kisebbségek helyzetének rendezésével: „[…] igenis bizonyítanunk kell azt, hogy az ő [ti. a 

nemzetiségek – G.A.] faji, nyelvi, kulturális és politikai elnyomatásuk nekünk éppúgy fáj, 

mint a magyarság elnyomatása. Bizonyítanunk kell azt is, hogy ha majd a gondviselés 

rendelkezése szerint visszakerülnek hozzánk [ti. az elvesztett területek – G.A.], akkor 

nemcsak ennek az elnyomatásnak van vége, hanem hogy mi még az utolsó évtizedekben 

követett saját politikánkat is az ő érdekükben és az ő javukra revideálni fogjuk. Újra és újra 

hirdetem a viszonyok legteljesebb ismeretében és a legmélyebb meggyőződéssel, hogy nincs 

ennél biztosabb, erősebb és hathatósabb eszköze az integritás gondolatának..
325

 A politikai 

elitet arra próbálta rávenni, hogy a revíziós célokat a méltányos kisebbségi politikával 

kapcsolja össze, éppen a visszakövetelt területeken élő kisebbségek anyaországhoz kötése 

érdekében. Ekkor jelent meg Bleyer retorikájában a Szent István-i állameszme gondolata, 

amely nem csupán az egykori birodalmi keretek hangsúlyozásaként jött elő, hanem úgy is, 
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mint a rendszer sarokkövét jelentő keresztény-nemzeti gondolat képviselői számára 

személyes példát adó uralkodó, aki „nemcsak a nyugati kereszténységre alapozta a maga 

birodalmát […], hanem belehelyezte a germán szférába is.”
326

 Bleyer már 1921 májusában 

úgy tekintett az óvatos külpolitikai aktivitást kifejtő köztársasági Németországra, mint a 

térség megkerülhetetlen hatalmi tényezőjére, amellyel Magyarország – ahogy az elmúlt 

évszázadokban, úgy a jövőben is – együttműködésre van ítélve. 1919 őszén megfogalmazott 

gondolataival szemben Bleyer a majdani közép-, kelet-európai területi változásokat és a 

hazai kisebbségi törekvések támogatását már egyértelműen Németország politikai 

mozgásához kötötte. Ekkortól egyre nyilvánvalóbbá váltak Bleyer kapcsolat-felvételi 

szándékai németországi kormányzati és gazdasági körökkel.
327

 Új, az 1868-as nemzetiségi 

törvényen és az 1919. augusztusi rendeleten alapuló, a német kisebbség kulturális és nyelvi 

jogait biztosító nemzetiségi törvényt kért, emellett szóvá tette az alsó fokú közigazgatási 

hatóságok kisebbségi jogokat csorbító tevékenységét, a különböző intézkedések szabotálását 

– ezek a panaszok az egész korszakon végigvonuló problémává váltak.
328

  

Ám Bleyer nem sokáig léphetett fel parlamenti képviselőként. Ugyan 1922 tavaszán 

a bajai választókerületben a Német Keresztény Integritáspárt színeiben indult a 

választásokon, de a kormánypárt nem támogatta, sőt az egységespárti jelölt ellene indult, így 

súlyos vereséget szenvedett. Kegyvesztettsége azért is következhetett be, mert az 1921. 

decemberi soproni népszavazással és Burgenland Ausztriához csatolásával gyakorlatilag 

eldőlt a nyugat-magyarországi részek hovatartozásának kérdése. Ezáltal a kisebbségi kérdés 

ütőkártyaként való fenntartása a magyar kormánykörök számára veszített jelentőségéből. 

Egyrészt a Bethlen-kormány elsősorban saját feltételeinek megfelelően kívánt politizálni a 

kisebbségek tekintetében, ezért részben „kikapcsolta” soraiból a harciasabb 

kisebbségpolitika képviselőit. Másrészt a miniszteri tevékenysége és titkos németországi 

tárgyalásai miatt a kormányzat szemében népszerűtlen Bleyer parlamenti szereplésből való 

kivonása a soviniszta erők nyomásának eredménye is volt. Ezt követően Bleyer a 

törvényhozáson kívülről próbálta megteremteni azt a mozgásteret, amellyel hatékonyabban 

és hosszútávon képviselhette a magyarországi németség érdekeit.   
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A katolikus egyház és a magyarországi németek  

(1920–1933) 

   

Katolikus németajkúak a trianoni Magyarországon 

 

A trianoni Magyarországon az 1920-as népszámlálás eredménye alapján társadalmi, 

gazdasági és politikai szempontból nem egységes struktúrájú, a lélekszámát tekintve 

csaknem 2 milliós német anyanyelvű népességből mintegy 550 ezer fő maradt az új 

határokon belül. A németség így a 7,6 milliós összlakosság 6,9 százalékát tette ki.
329

 Ezek az 

adatok drasztikus csökkenésre utaltak, de egyben azt is jelentették, hogy 1920 után a 

németek lettek a legnagyobb magyarországi kisebbség.  

A békeszerződés következményeként a római katolikus hívek aránya az ország 

területén az 1910-es 49,3 százalékról 62,8 százalékra emelkedett, így a görög katolikusokkal 

együtt elérte a kétharmados arányt.
330

 A magyarországi németségen belül a római 

katolikusok aránya kiugróan magas, 81,3 százalék volt.
331

 Ennek elsődleges oka volt, hogy 

Trianonnal a németség szervezett, évszázados kiváltságokkal rendelkező, zártabb társadalmi, 

gazdasági struktúrájú része az evangélikus vallású erdélyi és felvidéki szászság a határokon 

túlra került. Ugyanakkor a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságban élő bácskai, valamint a 

Romániához átkerült bánáti és szatmári német hívek számbeli veszteséget jelentettek a 

katolikus klérus számára. 

Ha vármegyékre bontva a katolikus németajkúak 1920-as elhelyezkedését nézzük, 

visszatükröződnek az országos arányszámok és azok a földrajzi területek, ahol nagyobb 

egységekben helyezkedtek el. Azt láthatjuk, hogy Budapest környékén, a Dunántúlon vagy a 

Duna-Tisza közén döntő többségben voltak a katolikus németek, míg az Alföldön vagy 

Északkelet-Magyarországon minimális létszámban éltek. A nagyvárosokon – tehát 

Budapesten és a törvényhatósági jogú városokon – kívül a római katolikus németajkúak 

aránya valamivel magasabb volt, mint az országos arányszám, kb. 84 százalék. Ezt 

egyértelműen mutatja vármegyénként a következő táblázat is. 

                                                           
329

  Magyar Statisztikai Közlemények 69. kötet. Az 1920. évi népszámlálás. 1. rész. A népesség főbb 

demográfiai adatai községek és népesebb puszták, telepek szerint. Budapest, Magyar Kir. KSH, 1923. 

(továbbiakban: MSK 69.) 
330

 KOVÁCS Alajos: Csonka-Magyarország vallási statisztikája. Katholikus Szemle 34. [1920.] 9. 526–529.  
331

 GRESZL 1955. 49. 



89 

 

1. táblázat: A római katolikus németajkúak megoszlása vármegyénként, 1920 
332

 

Vármegyék Összlétszám 

Német 

anyanyelvűek 

(összesen) 

Római katolikus 

német anyanyelvűek 

Abaúj-Torna  85 817 191 96 

Bács-Bodrog  98 067 27 022 26 891 

Baranya  240 170 89 671 77 966 

Békés  311 109 4924 1 071 

Bihar  161 476 156 100 

Borsod, Gömör - Kishont 266 681 1 305 928 

Csanád-Arad-Torontál 167 439 9 487 9 320 

Csongrád  142 352 174 154 

Fejér  223 198 25 531 24 178 

Győr, Moson és Pozsony 144 480 22 154 17 614 

Hajdú  168 320 227 90 

Heves  297 904 727 528 

Jász-Nagykun-Szolnok  387 225 659 490 

Komárom és Esztergom 166 728 21 997 21 723 

Nógrád és Hont  206 878 6 117 5 073 

Pest-Pilis-Solt-Kiskun  1 152 595 100 625 93 589 

Somogy  368 486 18 840 14 226 

Sopron  139 110 11 574 5 608 

Szabolcs és Ung 339 556 766 289 

Szatmár, Ugocsa és Bereg  130 921 426 293 

Tolna  265 728 75 243 46 817 

Vas  268 014 12 384 10 162 

Veszprém  232 554 26 239 25 709 

Zala  347 123 3 049 2 439 

Zemplén  136 159 1 285 635 

Összesen 6 448 090 460 773 385 765 

 

Ha a nagyvárosokat tekintjük, ott jóval kevesebb volt a németajkú katolikusok száma, 

mint az országos arány. Ennek egyik oka, hogy egyrészt a németajkú evangélikus polgárság 

a városokban (pl. Sopron) élt, másrészt a zömében ugyancsak városokban – főleg 

Budapesten – élő zsidóság egy része a népszámlálásokon magát német anyanyelvűnek 

vallotta. Azt láthatjuk, hogy a városokban élő németajkú lakosság kb. 60–65 százaléka 

vallotta magát római katolikusnak. 
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2. táblázat: A római katolikus németajkúak a törvényhatósági jogú városokban, 1920 333 

Törvényhatósági jogú 

város Összlétszám 

Német anyanyelvűek 

(összesen) 

Római katolikus 

német anyanyelvűek 

Baja 22 709 1 922 1 495 

Budapest 929 690 60 502 42 191 

Debrecen 103 186 645 422 

Győr   50 036 1389 1 115 

Hódmezővásárhely 60 922 152 105 

Kecskemét 73 109 392 308 

Miskolc 56 982 867 530 

Pécs 47 556 5 034 4 463 

Sopron   35 248 16 911 8 898 

Szeged 123 565 2 532 2 120 

Székesfehérvár 39 109 505 413 

Összesen 1 542 112 90 851 62 060 

 

 A magyarországi német népesség kisebb-nagyobb tömbökben, több 

egyházigazgatási egységben helyezkedett el. A lenti táblázatban Gergely Jenő 

egyháztörténeti munkája és Greszl Ferenc elemzése alapján már az 1920-as és az 1930-as 

évek fordulójának hozzávetőleges adatait vettük figyelembe, az arányokat tekintve mégis 

hiteles képet kaphatunk tárgyalt korszakunkra vonatkozóan a magyarországi németajkú 

katolikusok egyházmegyei elhelyezkedéséről.  

3. táblázat: Római katolikus németajkúak száma katolikus egyházmegyékben 334 

Egyházmegye 

Katolikus hívek 

összlétszáma (ca.) 

Németajkú katolikus 

hívek (ca.) 

Esztergomi Főegyházmegye 728 713 30 000 

Csanádi Egyházmegye 239 318 11 000 

Győri Egyházmegye 361 541 51 515 

Kalocsai Főegyházmegye 221 645 34 655 

Pécsi Egyházmegye 460 000 120 527 

Székesfehérvári 

Egyházmegye 316 312 71 330 

Szombathelyi Egyházmegye 320 935 8613 

Váci Egyházmegye 1 000 000 25 977 

Veszprémi Egyházmegye 700 000 34 477 

Összesen 4 348 464 388 094 
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Az Egri Főegyházmegye kivételével valamennyi egyházmegyében voltak németajkú 

plébániák. Egyes egyházmegyékben – Pécs, Székesfehérvár – a német anyanyelvűek a 

katolikus lakosság mintegy egynegyedét alkották és egységes tömbökben éltek. Máshol – 

Esztergom, Győr, Kalocsa, Veszprém – alacsonyabb volt ugyan a létszámuk, ennek ellenére 

egységes elhelyezkedésük miatt számolni kellett jelenlétükkel. Több egyházmegyében – 

Csanád, Szombathely, Vác – pedig kevesen voltak, de egy-egy településen nagy 

lélekszámban, így ezeken a plébániákon erős németajkú közösség jött létre.  

A Pécsi Püspökség szinte a teljes Baranya és Tolna vármegyét felölelte, leginkább 

pedig az egyházmegye belső területein, sűrűn lakott falvaiban éltek a legnagyobb számban 

németek. A Székesfehérvári Püspökségben a Buda környéki és a pilisi falvakban, valamint a 

Vértesben voltak németajkúak. Az Esztergomi Érsekségben az érseki központ környezetében 

– Csolnok, Dorog, Tát – és a Budai-hegység egy-egy településén – Budaörs, Békásmegyer – 

éltek németek. A Győri Püspökség elsősorban a nyugati határszélen, Sopron és környékén, a 

mosoni falvakban, de Fejér vármegye egyes településein rendelkezett németajkú 

plébániákkal. A Kalocsai Érsekségben leginkább a déli – Csátalja, Hajós, Vaskút – és 

dunamenti településeken laktak németek. A Veszprémi Püspökség területén a Bakony 

hegységben és a Balaton-felvidéken voltak németajkú plébániák. A Csanádi Püspökségben 

egy-egy településen – Elek, Gyula – lakott jelentős számú német. Ez volt jellemző a Váci 

Egyházmegyére is, ahol különösen a Pest környéki falvakban – Soroksár, Taksony, Vecsés – 

éltek nagy számban németek. A Szombathelyi Püspökségben leginkább csak Kőszeg és 

környéke volt németajkú, ugyanakkor a burgenlandi kérdés megnövelte a terület 

jelentőségét.  

Bár a katolikus – köztük a németajkú – hívek arányának növekedése nagyobb 

legitimitást teremtett a katolikus klérus számára, mégis a magyar politikai struktúrában 

1919/20 után egyfajta kényszerpályára is állította az egyházi vezetést. Helyzetének 

stabilizálásával és az ellenforradalmi rendszer fokozatos kiépülésével az egyházon belül 

megerősítette a változatlanságot fenntartani kívánó, a társadalmi reformok iránt 

bizalmatlanabb álláspontot. Ugyanakkor Trianon után szükségszerű és magától értetődő volt 

a katolikus klérus és a magyar állam közötti szoros együttműködés, hiszen a békeszerződés 

politikai, társadalmi és gazdasági következményei ezt követelték meg. A területeinek nagy 

részét elvesztett ország az egyház támogatására szorult, ahogy a klérus is az államtól 

remélhette elcsatolt részeinek visszaszerzését és 1918/19-ben megnyirbált jogainak 

biztosítását. Ez az állammal kötött egyházi kompromisszum nemcsak a 
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keresztényszocializmus, hanem – különösen a Habsburg-ház trónfosztását követően – a 

legitimizmus kléruson belüli marginalizálódásával járt. Nem véletlen, hogy a katolikusok 

közéleti feladatait 1922 tavaszán Csernoch János hercegprímás nem keresztény politikai párt 

létrehozásában, hanem a szociális akcióban jelölte meg, ami egyfajta reálpolitika kialakítását 

jelentette részéről.
335

 Az egyháznak számolnia kellett a trianoni békeszerződés révén létrejött 

csaknem homogén nemzetállam létével, amelynek közéletét szinte szükségszerűen hazafias 

szólamok, valamint olyan mozgalmak is uralták, amelyek fókuszában a magyar sorskérdések 

és az irredentizmus állt. Ezek hatása alól pedig a katolikus klérus sem vonhatta ki magát. Ha 

hozzávesszük azt, hogy az államfő, Horthy Miklós kormányzó református volt, akkor nem 

véletlen, hogy hazafiasság tekintetében egyfajta versengés alakult ki a katolikus és a 

protestáns egyházak között nagyobb legitimációjuk biztosításáért, ennek következményeit 

pedig a magyarországi kisebbségek is érezték. Az egyház és állam közötti kapcsolat 

kölcsönösségen nyugodott: nemcsak az állam igyekezett bábáskodni és célokat meghatározni 

a katolikus egyház számára például a kisebbségpolitika tekintetében, hanem az egyház is 

rendelkezett némi befolyással az állam működésére.
336

  

A kisebbségek ügyének kezelésében a katolikus klérus igazodott a kibontakozó 

ellenforradalmi rendszer politikájához, így a kérdés már kezdettől fogva szorosan 

összekapcsolódott az ország területi integritásának problematikájával. Ez lényegében annak 

felismerését jelentette, hogy az eredeti országhatárok fenntartása a nemzetiségek 

„visszanyerése”, így a Szent István-i állameszme érvényesítése csak egy méltányos 

kisebbségpolitika kidolgozásával lehetséges. Ugyanakkor a katolikus egyház a 

kisebbségekhez való viszony tekintetében őrködött autonómiája felett, csak olyan mértékben 

engedett beleszólást belügyeibe az állam részéről, amely nem sértette önálló döntési 

jogkörét.  
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A főpapság és a magyarországi német mozgalom 

 

Az 1920 után kialakuló hazai német mozgalom gyökerei – ahogy láthattuk – az 1918 

előtti időszakra nyúlnak vissza, létrejöttében pedig fontos szerepük volt németajkú 

egyháziaknak. Nemcsak a keresztényszociális mozgalmakban és a Katolikus 

Népszövetségben részt vállaló magyarországi német egyházi személyek magas száma, 

hanem a Központi Sajtóvállalat keretein belül – 1920 novemberétől Pester Zeitung néven – 

működő Neue Post munkatársi gárdája is a Trianon utáni német törekvések jelentős bázisául 

szolgáltak. Bár a soviniszta sajtó erőteljesen támadta a kisebbségi anyanyelvi követelések 

hangoztatása miatt, Huber Jánosék államhűségéhez és az ellenforradalmi rendszer iránti 

elköteleződéséhez nem férhetett kétség. Nem véletlen, hogy miniszteri lemondása után 

Bleyer bizton alapozhatott erre a körre, sőt 1921 őszétől az általa alapított Sonntagsblatt 

innen nyerte munkatársai nagy részét. A német nyelvű hetilap létrehozása a trianoni 

Magyarországon élő németség szervezettségének irányába tett első lépések egyikét 

jelentette, amelynek célja a vidéken élő német lakosság nyelvi kultúrájának és identitásának 

megőrzése volt. A lap az állam iránti hűséget erősítve rendszeres fóruma kívánt lenni a hazai 

németségnek.
 337

  

 A Sonntagsblatt alapítása mellett Bleyer egyesületet akart létrehozni a németség 

kulturális és nyelvi jogainak biztosítása érdekében, amelynek terve – igaz még más 

körülmények között – már az első világháború utolsó éveiben megfogant.
338

 Egy új szervezet 

alapítását két jelentős lélektani ok segítette: egyrészt Bleyer miniszteri lemondása és 

képviselői helyéről való kényszerű távozása tudatosabbá tette őt törekvéseiben, másrészt – 

bár továbbra is a kormánnyal együttműködve kívánta terveit megvalósítani – politikája 

önállóbbá és önjáróbbá vált.
339

 Ezzel együtt az egyesület a Bethlen-kormány politikájának 
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megváltozásai kapcsán jöhetett létre, amely hajlandónak mutatkozott egy kizárólag nyelvi és 

kulturális érdekeket felkaroló, kontroll alatt tartható német egyesület támogatására.
340

  

Trianon után a magyar kormányok kisebbségpolitikájának egy kisebb területű ország 

és egy 1918 előttihez képest eltérő nemzetközi környezetű európai politikához kellett 

igazodnia. Az ország népességének mintegy kétharmada szakadt a határokon túlra, ami a 

környező országokban élő magyarság védelmére épülő külpolitika életre hívását is 

megkövetelte. Ezzel párhuzamosan az anyaország szinte homogén nemzetállammá vált, 

amely kisszámú kisebbségei ellenére – éppen a fent említett célból – igényelte egy hosszabb 

távú nemzetiségi politika kidolgozását. Nem tekinthetünk el attól sem, hogy Németország a 

vesztes háború után fokozott figyelmet fordított a térség németségére. A német külpolitika 

alapvetését találóan fogalmazta meg 1925-ben Theodor Heuss német liberális politikus: „Az 

állampolgárság (Staatsbürgerschaft) mellé egy szép és átfogó kifejezés szerint a 

(Volksbürgerschaft) néppolgárság lép. Most, amikor dinasztikus kapcsolatok és szempontok 

már elesnek, nem lehet többé azt mondani, amit II. Vilmos Budapesten mondott:  „A németek 

a Lajtán túl Magyarországhoz tartoznak.” Nem, a németek a Lajtán túl is a németek néphez 

tartoznak, az azt egybekapcsoló kulturális és szellemi értelemben.”
341

 Így Németországgal 

számolni kellett a térségben, még akkor is, ha német részről a magyar állam politikai 

céljainak támogatása – különösen a revízió kérdésében – egyelőre nem volt időszerű. 

Németország nem akarta megterhelni magyar külpolitikai törekvések támogatásával a 

kisantant országokkal való kapcsolatát és saját nemzetközi helyzetének stabilitását.
 
Ezt az 

álláspontot a magyar kormány figyelembe vette, s elsődleges érdeke az új európai rendbe 

való beilleszkedés volt. A trianoni béke 1921 nyári parlamenti becikkelyezését követően a 

Bethlen-kormány – amelynek konszolidációs politikájába beleillett a nemzetiségekkel 

szemben követett előzékenyebb magatartás – arra törekedett, hogy a békeszerződés 

kisebbségvédelmi előírásait betartsa.
342

 Bethlen István miniszterelnök kisebbségi jogok 

adásában semmiképpen sem kívánt túlmenni az egyébként nemzetközi kritériumoknak 

megfelelő 1868-as nemzetiségi törvény keretein, így új jogszabály kidolgozása szóba sem 

kerülhetett: „A mi kötelességünk (…) az, hogy igenis, elmenjünk addig a szélső határig a 

nemzetiségi kérdés megoldása terén, melyet nemzetiségünk és állami egységünk 
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megenged.”
343

 A kormányfő felszólalásai egyértelműen jelezték, hogy Bethlen a 

kisebbségpolitika miniszterelnöki kontroll alá vonására törekedett.  

A Bleyer lemondása után a mindenkori külügyminiszter által átvett nemzetiségügyi 

minisztériumot 1922 februárjában felszámolták és feladatát a miniszterelnökség nemzetiségi 

ügyosztálya kapta meg. A trianoni béke revízióját távlati célként szem előtt tartó magyar 

külpolitikai tervek és a nemzetközi körülmények – a békeszerződés kisebbségvédelmi 

előírásai, Németország fokozódó figyelme a térség iránt, a szomszédos kisantant államok 

kisebbségpolitikája – mellett a miniszterelnök magánál kívánta tartani a kisebbségi 

kérdésben a kezdeményező szerepet. Jól mutatta ezt a súlytalan, pusztán végrehajtói funkciót 

ellátó német kormánybiztosi poszt létrehozása, amelynek élére 1922 nyarától a korábban 

Bleyer államtitkáraként tevékenykedő Steuer György állt, akinek kormányzati lojalitásához 

nem férhetett kétség. Hivatala intézkedései joggal nem bírt, a vidéki német lakosság körében 

végzett kiszállásaival pedig inkább információszerző és véleményadó szervként 

funkcionált.
344

 Steuer – ahogy korábban is – ellenezte egy országos német egyesület 

létrehozását, a magyar kultúrérdek sérelmének tekintette az alapítást. Óvott a magyarországi 

német politikai mozgalomtól, mint olyan államellenes törekvéstől, amely szerinte ún. 

alldeutsch érdekeket szolgál: „Az erős német nemzetiségi öntudatból származó alldeutsch 

mozgalom nem ismer mást, mint német faji érdeket, az állam és haza fogalma a német faji 

érdek mérlegelésénél semmiféle szerepet nem játszik, hanem egyedül a világpolitikai 

konjunktúrától és faji opportunizmustól irányíttatja magát.”
345

 Steuer azokat az 

aggodalmakat szólaltatta meg, amelyek a közvélemény és a politikai elit nagy részét Trianon 

után jellemezték. Bleyer és Steuer kapcsolata azután romolhatott el véglegesen, miután 

miniszteri lemondását követően Bleyer egyre inkább a kibontakozó magyarországi német 

mozgalom szervezésébe kezdett, amely Steuer számára a szeparációs törekvések hordozója 

volt. Steuer azt a hazafias érzésű, államigazgatásban jártas, a magyar állami érdekekhez 

túlbuzgóan lojális tisztviselő típusát testesítette meg, aki teljes mértékben azonosulni tudott 

rábízott feladatával. Posztja inkább átmeneti volt abban az időszakban, amikor a kormány 

kisebbségpolitikai koncepciója kialakult. Úgy tűnt, hogy míg Steuer kormánybiztosként a 

levelében írtak szerint vitte az ügyeket, addig ezzel párhuzamosan Bethlen a külpolitikai 

érdekek mentén, a kormányzati befolyás szem előtt tartásával, kényszerből, de a Bleyerrel 
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való megegyezést kereste. Ettől függetlenül Steuer kormánybiztosi jelentéseire 1929-ben 

bekövetkezett lemondásáig a Bleyerrel és a létrehozott német egyesülettel szembeni 

következetes fellépés és tántoríthatatlan ellenszenv volt jellemző.
346

  

Az egyesület létrehozásáról már 1923 elején folytak tárgyalások és július 15-én meg 

is alakult a Magyarországi Német Népművelődési Egyesület (MNNE), amelyben az alapítók 

között elsősorban a Sonntagsblatt munkatársai foglaltak helyet.
347

 Az alakuló ülésen Bleyer 

rámutatott arra, hogy az alapszabályok elfogadása után az egyesület megkezdheti hazafias és 

keresztény szellemiségű működését.
348

 Az alapító gyűlésen megjelent Krump József, a 

Katolikus Népszövetség budapesti főtitkára és Varga József mosoni káplán is.
349

 A szervezet 

alapszabályainak engedélyezését hosszas egyeztetések előzték meg a kormánnyal. Bleyer 

arra tett ígéretet, hogy – a kompromisszum idejére – a Sonntagsblattban tartózkodik az 

egyesület kérdésének nyílt tárgyalásától.
350

 A kormányzat végül egy évvel később ismerte el 

a szervezet alapszabályait. Így az alakuló közgyűlést 1924. augusztus 3-án rendezték, ahol – 

a kormány kívánságainak megfelelően – a felvidéki cipszer Gratz Gusztáv volt 

külügyminisztert elnökké, Bleyer Jakabot pedig ügyvezető alelnökké választották.
351

 A 

kormány Bleyer iránti bizalmatlanságát jelezte Gratz helyzetbe hozása, aki a végrehajtó 

hatalom iránt messzemenő lojalitást tanúsított, ugyanakkor a nyelvi és kulturális jogokért ő 

is kész volt konfliktust vállalni. Kettejük ellentéte, amely az 1920-as években folyamatosan 

éleződött ki, koncepcióbeli eltérést takart. Míg Bleyernél már az 1920-as évek első felétől 

lényegesen nagyobb szerepet kapott a népközösség (Volksgemeinschaft) elvének 

képviselete, amely a német néphez való tartozás tudatát emelte ki, egyenrangúnak tekintve 

azt az államközösséghez (Staatsgemeinschaft) való kötődéssel, addig Gratz a népközösség 

elvéből következő bármiféle külső beavatkozást elítélt és elsődlegesen a magyar állammal 

való kompromisszumokban látta a kisebbségpolitika alakításának eszközét.   

                                                           
346

 Lásd bővebben: SPANNENBERGER, Norbert: György Steuer, Regierungskomissar für die deutsche 

Minderheit in der Bethlen-Ära. Archiv der Suevia Pannonica. Herausgegeben von der Suevia Pannonica, 

Vereinigung Ungarndeutscher Akademiker e.V., Heidelberg 17. Jg. [1999] 27. 65–80.   
347

 SCHWIND 1960. 100. Német nevén Ungarländischer Deutscher Volksbildunsverein (UDV) 
348

 SCHWIND 1960. 100.  
349

 BONOMI, Eugen: Katholische Priester aus dem Ofner Bergland in Ungarn als Mitarbeiter des 

Bleyer’schen Sonntagsblattes. Südostdeutsches Archiv. Hgg.: MAYER, Theodor. XI. Band. Sonderdruck. 

Verlag Oldenbourg, München. 1968. 204. (továbbiakban: BONOMI 1968.) 
350

 MNL OL K28 Magyarországi Német Népművelődési Egyesület és helyi szervezetei (továbbiakban: 210. 

tétel) 978/1923. Bleyer Jakab levele a Német Népművelődési Egyesület ügyében Bethlen István 

miniszterelnöknek, 1923. november.  
351

 Unser Fest. Die feierliche gründende Generalversammlung des Ungarländischen Deutschen 

Volksbildungsvereines. Sonntagsblatt. Wochenzeitung für das deutsche Volk in Ungarn. 4. Jg. [10. August 

1924.] Nr. 32. 5. 



97 

 

Az MNNE megalakulásával összefüggésben a kormány törekvése egyértelműen arra 

irányult, hogy minél szélesebb körben egy, a végrehajtó hatalom által ellenőrzött szervezet 

révén lefedje a hazai németség irányzatait, s ebben számított a katolikus egyház messzemenő 

támogatására is. Az egyesület megalakulásáról Csernoch János esztergomi érsek már 1924 

februárjában pontos információkat kapott Bethlen István miniszterelnöktől, aki elsősorban 

abban kérte a hercegprímás támogatását, hogy minél több egyházi személy csatlakozzon az 

egyesülethez: „Célom ezzel az, hogy az egyesület ne legyen egyoldalú összetételű s színezetű 

s ne legyen ez által esetleg akaratlanul is eszköze annak, hogy a hazai németajkú lakosság 

elkülönüljön valamilyen viszonylatban az ország más ajkú lakosaitól.”
352

 Csernoch 

válaszában pozitívan reagált a kezdeményezésre, biztosította a miniszterelnököt arról, hogy 

ajánlani fogja a szervezetbe való belépést püspöktársainak és papságának.
353

 Bethlen a 

levélben név szerint említette Glattfelder Gyula csanádi, Rott Nándor veszprémi és Hanauer 

Árpád István váci püspököket, akik később valóban helyet kaptak az MNNE tiszteletbeli 

vezetőségében.
354 

Az érsek – azon túl, hogy egyetértett a kormány politikájával – pontosan 

értette és érzékelte azokat a kül- és belpolitikai körülményeket, amelyek a méltányos 

kisebbségpolitika irányába mutattak, bár Németország szerepét alábecsülte. „Hatalmi téren a 

németség ma nem számít s talán sokáig nem fog számítani. A magyar külpolitikát nem is 

lehet egyoldalúan a németségre építeni, de ha már más nemzeteknek határozott 

támogatásával nem dicsekedhetünk és azoktól egyelőre az ország integritásának 

helyreállítását nem várhatjuk, a németeket nem szabad ellenségünkké tennünk.” – írta 

levelében. Ugyanakkor hangsúlyozta: „[…] Nem szabad megengedni, hogy a németség a 

magyaroktól elkülönüljön és azoktól független vagy velük ellentétes politikát űzzön […] 

Különösen arra kell ügyelni, hogy a német intelligencia a magyarokkal együtt nevelődjék és 

a magyar történelem és kultúra gondolatvilágába behatoljon, amit Bleyer is hangsúlyoz.”
355

 

A főpap levelében nem vetett számot azzal a ténnyel, hogy a magyarországi németségnek 

szinte alig jött létre saját értelmisége, mert a kiemelkedés útja elsősorban a magyarságba 
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történt asszimilálódása volt.
356

 Csernoch arra kérte Bethlent, hogy ösztönözze a helyi 

közigazgatást a kormány rendelkezéseinek betartására, annak érdekében, hogy a papság 

ebbéli munkáját se akadályozzák. Ezzel a hercegprímás azt is el kívánta érni, hogy az 

államhatalom adjon neki segítséget, hogy papjai az ő intenciói szerint cselekedjenek ebben 

az érzékeny kérdésben. A levélben az érsek hosszan jellemezte Bleyer Jakabot is: „[…] 

becsületes szándékú embernek tartom. Többször volt alkalmam vele hosszabb eszmecserét 

folytatni. Gondolkodásának világossága, tapasztalatokon nyugvó szilárd elvei, kétségtelen 

hazafiassága – erős német népszeretete és a német kultúráért lelkesedése mellett – 

megnyugtató hatással voltak rám. […] Német szempontból is a történelmi Magyarország 

meggyőződéses híve. Az elszakadt országrészek németségében ápolja a magyar hazához való 

visszavágyódást. S hogy ez a munkája minél sikeresebb legyen, azért sürgeti a 

magyarországi németség nyelvének és kultúrájának kímélését és fejlesztését.”
357

 Ez a 

vélemény teljes mértékben harmonizált a kormány külpolitikai álláspontjával. Csernoch 

szerint Bleyer „[…] nyílt és férfias egyénisége nem keresi a megbúvást és a titkos utakat.”
358

 

Az érsek véleménye némi naivitást tükrözött, különösen, ha Bleyer korai németországi 

kapcsolatfelvételeire gondolunk. Az ügyvezető alelnökséget ellátó, hívő katolikus Bleyer 

személyét a klérus számára az ellenforradalmi rendszerhez, valamint az ország területi 

integritásához való ragaszkodása kezdetben elfogadhatóvá tette.  

Az esztergomi érseknek küldött hasonló tartalmú levelet kaptak az egyesület ügyében 

Bethlentől az üzenetben név szerint említett magyar főpapok is.
359

 Hanauer Árpád István 

váci és Glattfelder Gyula csanádi püspök örömmel csatlakoztak az MNNE-hez, annál is 

inkább, hiszen egyházmegyéjükben voltak németajkú egyházközségek.
360

 Rott Nándor 

                                                           
356

 Ebben a kérdésben Bethlen és Csernoch, sőt a magyar állam és a katolikus egyház is azonos véleményen 

volt, nem helyeselték önálló, a magyarságtól elkülönülő német értelmiség létrejöttét. Ezt az álláspontot 

legtalálóbban Steuer György kormánybiztos így fogalmazta meg: „A német származású intelligencia a magyar 

közéletnek legértékesebb tényezője és a magyar állam a maga legkülönfélébb intézményeiben vérszegény 

organizmussá válnék, ha a német származású, de a magyarsággal együtt érző intelligenciát kivonnák, illetőleg 

hogyha az magát a magyar közéletből kivonná, és annak utánpótlását megakadályoznák. De kétségtelen az is, 

hogy a hazai németség értelmiségének a magyarságtól akár önkéntes, akár erőszakos elkülönülése a hazai 

németséget is faji és szellemi tekintetben teljes meddőségre kárhoztatná.” – írta 1922 nyarán. MNL OL 

K28 193. tétel 4257/1929. A német kormánybiztosság szervezésére vonatkozó iratok. 
357

 PLE Egyházigazgatási iratok Cat.46. 751/1924. Csernoch János hercegprímás válaszlevele a Népművelődési 

Egyesület szervezése ügyében Bethlen István miniszterelnöknek, 1924. március 
358

 PLE Egyházigazgatási iratok Cat.46. 751/1924. Csernoch János hercegprímás válaszlevele a Népművelődési 

Egyesület szervezése ügyében Bethlen István miniszterelnöknek, 1924. március 
359

 A leveleket Veszprémben és Vácott az érseki/püspöki levéltárakban megtaláltuk, ám a Glattfelder Gyula 

csanádi püspöknek írt kormányfői küldeménynek Szegeden csak az iktatókönyvben volt nyoma. Szeged-

Csanádi Püspöki Levéltár (továbbiakban: SzCsPL) Püspöki Hivatal. Egyházigazgatási iratok 321/1924. 
360

 VPKL Püspöki Hivatal iratai. Privata Excellentissimi Domini Episcopi 1446/1924. Miniszterelnök 

kívánsága a Magyarországi Német Népművelődési Egyesülettel kapcsolatban, 1924. április. Lásd még Die 



99 

 

veszprémi püspök szintén jelezte belépési szándékát: „[…] annál szívesebben teszem, mert 

40 német község van egyházmegyémben, s mert a mi belépésünk által sikerülhet megóvni az 

egyesületnek népművelődési jellegét és elzárni az útját a politikai szeparatizmusnak, melyre 

különben nincs szükség.”
361

 A miniszterelnök nemcsak a belépésre, hanem a Népművelődési 

Egyesület tiszteletbeli vezetőségi tagságának elfogadására is kérte az említett püspököket. 

Ellenőrző szerepét nyomatékosítva arra bíztatta őket, hogy ha egyházmegyéjükben olyan 

jelenségeket észlelnek, „[…] amelyek kormányhatósági közbelépést igényelnek, engem 

azokról a nemzetiségi harmónia megóvásának fontos célja érdekében esetről-esetre 

bizalmasan tájékoztatni méltóztassék.”
362

 A főpapok akceptálták a kérést. Rott Nándor 

veszprémi püspök szinte mindnyájuk kisebbségi kérdésről alkotott véleményét kifejezte, 

amikor egyesületi tisztségével kapcsolatban ezt válaszolta: „[…] minden igyekezettel azon 

leszek, hogy a nemzetiségi törvények keretén belül a németajkú honfitársak jogos kívánságai 

kielégítést nyerjenek, de viszont az esetleges külföldi agitátorok, vagy azoknak itteni 

exponensei hívekre és követőkre ne találjanak.”
363

 Miután az egyesület 1924. augusztusi 

alakuló közgyűlése a három püspököt díszelnökké választotta, Gratz és Bleyer levélben 

értesítette a főpapokat a döntésről, jelezve egyben találkozási szándékukat is.
364

 A 

kormányfő igyekezett saját kezében tartani az MNNE megalakítását, a katolikus klérusra 

pedig olyan eszközként tekintett, mint amely ebben megkerülhetetlen tényezővé vált. 

Szándékát szinte helyette fogalmazta meg Csernoch János érsek neki írt 1924. márciusi 

válaszlevelében: „Igen praktikus megoldás lesz, ha a német közművelődési egyesületbe hazai 

közéletünk német származású és a német néppel foglalkozó, de egyébként kétségtelenül 

magyar érzésű kiválóságai belépnek. […] Hazafias papságunk biztosíték lesz arra, hogy a 

kultúregylet minden túlzástól óvakodjék […]”
365

 A miniszterelnök az MNNE alakulásának 
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ügyében így tiszteletben tartotta az egyházi autonómiát, mégis a kormány 

kisebbségpolitikáját tudta érvényesíteni.  

A püspöki kar 1924. április 9-i ülésén támogatásáról biztosította a Magyarországi 

Német Népművelődési Egyesület megalakítását, és egyházi személyek részére ajánlotta a 

szervezetbe való belépést.
366

 Bár a főpapok szerepvállalása lényegében formális volt, a 

kormányzat az egyesületben való egyházi jelenléten keresztül kiemelt figyelmet fordított a 

német kisebbség lojalitásának megszilárdítására. Több püspök ugyanakkor nem lépett be a 

szervezetbe, sőt voltak olyanok, akik kifejezetten bizalmatlanul fogadták az egyesület 

megalakulását. Így a pécsi egyházmegyét vezető Zichy Gyula püspök 1925 tavaszán 

Csernochhoz írt levelében a Népművelődési Egyesület szellemiségét a magyarságtól 

idegennek, törekvéseit pedig ellenségesnek nevezte.
367

 Ezzel szemben például Fetser Antal 

győri püspök több alkalommal finom különbséget tett a pángermánizmus és az MNNE 

között, „[…] amelyet legalább látszólag maga a kormányhatalom támogat.”
368

 Virág 

Ferenc, Zichy utóda a pécsi püspöki székben 1927 tavaszán világossá tette, hogy – „a 

nemzeti érdek szem előtt tartásával” – a Népművelődési Egyesületen belül a Gratz-féle 

törekvéseket támogatja.
369

 Ugyanakkor Virág püspök volt az is, aki 1928-ban azért 

üdvözölte egy helyi katolikus olvasókör megalakulását, mert szerinte ez által feleslegessé 

válna az MNNE tevékenysége.
370

  

Az MNNE megalakulásában játszott kormányzati szerep megkönnyebbüléssel 

töltötte el a magyar főpapokat, ugyanakkor alapvetően tartózkodással figyelték az egyesület 

magatartását. Ez a bizalmatlanság az idő múlásával csak fokozódott. Ennek egyik 

legfontosabb oka, hogy a szervezet kulturális és nyelvi céljaival olyan problémákat vetett fel, 

amelyek az eddigi status quo helyett előtérbe helyezték a kisebbségek követeléseit. Mindez 

olyan kényszerhelyzetet jelentett a katolikus egyházi vezetés számára, amelyben egyrészt a 

kormány intencióira kívánt támaszkodni, másrészt viszont megkövetelte az autonóm 

cselekvés jogát.  
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Az alsópapság és a Népművelődési Egyesület 

 

Az alsópapságot a településeken közvetlenül tapasztalta meg a Népművelődési 

Egyesület helyi szervezeteinek megalakulását. Közülük többen tagjai lettek a szervezetnek, 

nagy részük Bleyer környezetéből és többségében német lakosú községekből érkezett.
371

 Így 

már az egyesület alapításakor támogatta az MNNE-t Lepold Antal, aki népiség és vallás 

összefüggéseiről írt a Népművelődési Egyesület első éves kiadványába: „A magyarországi 

német népnek mindenekelőtt sértetlenül meg kell őriznie a vallását, mert éppen ez járul 

hozzá leginkább német népisége fejlődéséhez, és még ma is a legalkalmasabb eszköz a német 

egyediség megőrzéséhez. Ebben rejlik népiség és vallás kapcsolatának fontossága.”
372

 

Lepold a Sonntagsblattba is publikált, és szerepet játszhatott Csernoch hercegprímásnak a 

magyarországi németség iránti szimpátiája ébren tartásában.
373

  

A Népművelődési Egyesület napi működése így elsősorban nem a felsőpapság, 

hanem az alsópapság körében okozott visszhangot. A plébánosok azzal a helyi 

társadalommal és közigazgatással éltek együtt, amelyik ellenezte vagy éppen támogatta a 

szervezet létrehozását. Az egyházi belépések azt a célt szolgálták, hogy helyi szintű kontroll 

valósuljon meg az MNNE-n belül, hatást gyakorolva így a szervezet működésére és 

tagságára. Erre a szerepre – helyzetüknél és tisztségüknél fogva – a helyi plébánosok 

tökéletesen alkalmasak voltak.
 
A falusi német lakosság számára fontos volt a tekintély, 

egyszerre kívánták az iránymutatást, de egyben igényelték a személyes jelenlétet is. Ezt a 

vidéki lakosságra olyannyira jellemző gondolkodásmódot találóan írta le Gratz Bethlenhez 

1925 februárjában küldött levelében, amikor a helyi választmányok létrehozásának 

szükségességét indokolta: „Az egyszerű falusi ember nem éri be avval, hogy valamely 

Budapesten székelő, tőle nem látható és vele állandó érintkezésben nem álló egyesületnek 
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tagja legyen, hanem egyesületi életet csak úgy tud elképzelni, ha az egyesületnek saját 

falujában is megfelelő szervezete és helyisége van.”
374

  

Bár a papság püspökkari instrukciót kapott arra nézve, hogy a németség által lakott 

területeken lépjen be a Népművelődési Egyesületbe, ez azonban nem jelentette azt, hogy a 

belépő klerikusok azonosultak a szervezet céljaival. Az alsópapság csatlakozásai többféle 

szándékot jeleztek. Egyrészt megtalálhatjuk az egyesület klerikus tagjai között azokat, akik 

több éve kapcsolatban voltak Bleyerrel, közvetlen környezetéből érkeztek, másrészt azokat 

is, akik német származásúként, legtöbbször német többségű településekről érkezve értettek 

egyet a szervezet céljaival, kulturális és nyelvi követeléseivel. Ugyanakkor sokan a hazai 

németek kívánságát túlzónak tartva, annak ellensúlyozása miatt léptek be, s tevékenységük 

szemben állt az MNNE egyes követeléseivel. Például Klima István kirvai (ma Máriahalom) 

vagy Bräutigam Ferenc szakadáti plébánosok – ahogy majd látni fogjuk – több alkalommal 

vitáztak Bleyerrel, jóllehet mindketten tagjai voltak a Népművelődési Egyesületnek, sőt a 

Sonntagsblattban is publikáltak.
375

 Bräutigam például megkérdőjelezte, hogy az MNNE-nek 

önként lettek tagjai az alapító egyházi személyek: „[…] a német nevű plébánosokat, sőt 

püspököket is egyszerűen „bekebelezték.” Így került a német–magyar népművelődési 

egyesület vezérlő-bizottságába bele több plébánosnak a neve a „sine me, de me” elv 

alapján. Senkit nem kérdeztek, senkit fel nem kértek. Egyszerűen engedély nélkül nyomatták 

ki ezeket a neveket és adták közre az országban, mint valami magától értetődő dolgot!”
376

  

A németajkú egyházközségekben tevékenykedő alsópapság nagy része nem volt tagja 

az egyesületnek. Többségük távolságtartással figyelte az MNNE kibontakozását. A területi 

integritás védelme miatt a kisebbségi követelésekkel szemben rendkívül bizalmatlan, olykor 

ellenséges sovén irányultságú közvélekedés mellett az is befolyásolta az egyházi hozzáállást, 

hogy melyik egyházmegyében helyezkedett el az adott település. Nem véletlen, hogy például 

a nyugati határszélhez közel fekvő, szombathelyi egyházmegyéhez tartozó községekben 

vagy az egykor részben szerb megszállás alatt lévő pécsi püspökség területén elevenebben 

élt bármiféle kisebbségi kívánalommal szembeni ellenérzés, félelem a szeparációsnak tartott 
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törekvésektől.
 
Ezt támasztotta alá Komócsy István pécsi egyházmegyei tanfelügyelő 1925 

kora nyarán a plébánosok részére az MNNE-vel szemben követendő magatartásról kiadott 

sovén hangvételű és ellenséges hangú, szigorúan bizalmas levele. „Az egyesülettel szemben 

a legnagyobb körültekintéssel kell eljárnunk. Bizonyos ugyanis, hogy a kezdet kezdetén 

annak irányítása központilag sem volt minden tekintetben megbízható kezekben és még ma is 

éppen nem kívánatos elemek: nemzetiségi túlzók, társadalmilag kevésbé megfelelő elemek 

vehetik kezébe a helyi szervezet irányítását is, ha nem vigyázunk. Ez nagyon káros 

visszahatással lehet a község fejlődésére, a nemzeti eszmére és a helyes iskolapolitikára. 

[…] Hatóságaink határozott kívánsága, hogy annak vezetésében személyesen és nemzeti 

szempontból megbízható bizalmi embereik által minél számosabban vegyenek részt. Így 

biztosítható lenne, hogy a kultúregylet tényleg az alapszabályok által előírt keretben 

dolgozzék. Ha pedig ettől eltérne, azt rögtön észrevegyük, s az ellenintézkedéseket 

megtegyük. […] Ahol a helyi viszonyok lehetővé teszik, hogy az egyesület meg sem alakuljon, 

annál jobb.” – írta Komócsy.
377

 A levél arra is bizonyíték, hogy gyakran szoros 

együttműködés volt a vármegyei és a települési közigazgatás, valamint az egyházmegyei 

hatóság között a kérdés kezelésében.  

Ugyanakkor voltak olyan mértéktartó lelkipásztori vélemények, amelyek egyrészt 

találóan utaltak a papság egy részének óvatos, de nem ellenséges magatartására az MNNE-

vel kapcsolatban, másrészt a lelkipásztoroknak a helyi közigazgatás által behatárolt 

mozgásterét mutatták. A tagok között olyan papok is voltak, akik bár beléptek az 

egyesületbe, de tartózkodtak a nagyobb szerepvállalástól, inkább helyi szinten próbálták 

kielégíteni németajkú híveik lelki szükségleteit. A székesfehérvári egyházmegyés 

pesthidegkúti plébános szerint például a Népművelődési Egyesület „[…] alapjában jót akar, 

csak egyik-másik dologban túlzásba viszi. Ha nem volna oly sok soviniszta magyar, aki 

mindenben pángermán mozgolódást lát, helyes irányba lehetne terelni. Különösen, ha a falu 

vezetősége állana élére: pap, jegyző, tanító – de ez utóbbiak hallani sem akarnak ilyesmiről. 

Mivel magam is német születésű vagyok, ha a jegyző és tanító közreműködése nélkül állanék 

ezen mozgalom élére, rámsütnék a pángermánizmus bélyegét. Így ölbe tett kézzel kell a 

mozgalmat néznem.”
378

 Hasonló véleményt fogalmaztak meg néhányan a pécsi 
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egyházmegyében, ahol például az abaligeti plébános úgy vélte, hogy „[…] sokkal jobb 

barátságosan kezelni a mozgalmat, nehogy az actio reactiót szül elve felborítsa a 

helyzetet.”
379

 Ennek a „kezelésnek” egyik eszköze volt, ha a plébános „beépült” a 

szervezetbe és maga próbálta kontrollálni annak tevékenységét. „A németesítés, illetve a 

germán önérzet (sokszor túlfűtött) hazafias irányításának biztosítására a közp. kiküldött 

vezetésével gyűlést tartottunk, s megalakítottuk az Ung.-deutsch Volksbildungsverein helyi 

csoportját.” – írta büszkén jelentésében a vértesacsai plébános.
380

  Ugyanakkor több helyen 

a papság nem akart belépni, félve a hazafiatlanság vádjától.
381

 „[…] ha néhány helyen 

sikerülne is a választmányba megbízható hazafiakat választani, e csekély szám döntő 

befolyást nem gyakorolhatna, s mi jóhiszeműek szaporítanók a létszámot, amely nagy 

létszámra az ellenfél hivatkozna és veszedelembe taszítaná magyarságunkat.” – érvelt a 

németbólyi plébános.
382

 

A levélre érkező plébánosi reakciók is a Népművelődési Egyesülettel szembeni 

hangulatot támasztották alá. A papság nagy része Bleyer személyére és a Sonntagsblattra 

szinte egyöntetűen a szélsőségesnek tartott magyarországi német irányzat képviselőjeként 

tekintett. Működésükről, mint pángermán tevékenységről beszéltek, amely – egyes 

értelmezésekben – akár az antiklerikalizmussal és keresztényellenességgel egyet jelentő 

szociáldemokrácia felé terelhette a németséget.
383

 Többen kemény fellépést sürgettek a 

Népművelődési Egyesülettel szemben, sovinizmusban messze megelőzve a Komócsy István 

egyházmegyei tanfelügyelő bizalmas levelét. A máriakéméndi esperesi kör 1925. januári 

nyilatkozatában például az MNNE tevékenységét vérmérgezőnek nevezte. A testület szerint 

az nem más, mint „[…] a beteg nemzet testén a nemzeti kisebbségek védelmének hazug 

álarca alatti machináció. Ezen hazug frázissal tépték szét az ezeréves egységes nemzeti 

testet, ezen cégér alatt folyik tovább a bomlasztó munka.”
384

 Akadtak túlzó, a mozgalmi 
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tevékenységet kifogásoló, de a német nyelvet respektáló plébánosi kritikák is: „[…] nem a 

német nyelv szeretetére, helyes módon is alkalommal való ápolására buzdítják őket [t.i. a 

németajkúakat – G.A.] a deutscher Kulturverein nevében, hanem a magyarság megvetésére, 

lekicsinylésére.”
385

 Szinte kivételesnek és mintaszerűnek számított a pécsi egyházmegyei 

tanfelügyelő véleménye, aki 1933 elején engedélyt adott a fekedi plébánosnak arra, hogy a 

helyi MNNE kérésének eleget téve az egyesület az olvasókör helyiségét használhassa. 

Szerinte „[…] a fekedi Volksbildungsverein tagjai szintén római katolikus vallású, jó 

magyar polgárok, mindaddig, amíg komoly gyanú okok nem merülnek fel az iránt, hogy a 

Volksbildungsverein akár a római katolikus világfelfogással, akár a magyar nemzeti állam 

eszméjével ellenkező elveket hirdet, terjeszt az általa beszerzett könyvekkel, vagy az általa 

rendezett előadásokon messzemenő udvariasságot ajánlok Főtisztelendő Ùrnak, mert a 

magyar nemzet, amint a maga kisebbségei részére a megszállt területeken megértést kíván, 

úgy velünk együtt érző német kisebbségünknek is szívesen megadja kulturális törekvéseikre a 

támogatást.”
386

 A dokumentum azért is érdekes, mert ugyanaz a Komócsy István írta ezt a 

levelet, aki 1925-ben – a plébánosoknak küldött bizalmas felhívásban – erős kontroll alatt 

akarta tartani és ahol lehet akadályozni a Népművelődési Egyesület helyi szervezeteinek 

megalakulását. 

A plébánosok riadtan figyelték az ún. „Wandervogelek” – Németországból ekkor 

még csak alkalmanként érkező főiskolás és egyetemista diákok – tevékenységét, akik a 

német öntudat terjesztése céljából utaztak az ország déli, majd később főváros környéki 

területeire.
387

 Ezeket az agitáló fiatalokat – akik között több vallástalan volt – olykor 

összekeverték a Népművelődési Egyesület Budapestről kiszálló szervezőivel, amely tovább 

rontotta az MNNE népszerűségét a papság körében. A plébánosok a Wandervogelek 

megjelenését úgy értelmezték, hogy a nagynémet körök ideológiailag és anyagilag is hatással 

vannak Bleyerékre. „Beszervezte [t.i. Bleyer – G.A.] a főiskolai hallgatókat, akik 

vallástalanok és istentagadók és ezekkel próbálja meggyúrni a népet. Sőt behozza a 

külföldieket is, itt jár most is 200 német főiskolás a szomszéd falvakban 8–10-es 

csoportokban, „von Mittelpensek”, tehát biztosan lutheránusok. Papnál, tanítónál nem 

mutatkoznak, hanem csak a parasztokhoz szállnak, s a szénapadláson alszanak, s aztán 
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tovább mennek, miután flótájukkal és hegedűjükkel felizgatták az egész falu népét.” – 

jelentette egy plébános Virág Ferenc pécsi püspöknek.
388

 Emellett a külföldről érkező német 

diákokat azok protestantizmusa miatt is veszélyesnek tartották, hiszen elsősorban katolikus 

falvakat kerestek fel.
389

 Szúnyogh Xavér Ferenc bencés szerzetes 1924-ben megjelent 

tanulmányában a Wandervogel-mozgalmat a katolicizmusra újpogány eszmeisége miatt 

veszélyesnek tartotta. A diákmozgalmat olyan törekvésnek látta, amely kezdetben 

menekülést kínált a fiatalok számára a poroszos közéletből, később azonban egyre inkább a 

birodalmi politika is kihasználta nagynémet törekvéseinek terjesztésében. „A szülőföld és a 

haza szeretetét nem ünnepi beszédekkel és éljenzéssel szuggerálják, hanem magától adódik a 

szülőföldön és a hazában való vándorlások nyomán.” – írta találóan a mozgalom 

jellemzésére Szúnyogh.
390

 

Több helyütt a németajkúak takarékosságát olyan tényezőként említették a 

lelkipásztorok, mint amely komoly gátja a Népművelődési Egyesület terjedésének. Az egyik 

pécsi egyházmegyés jelentés szerint a lakosság lelkesedése „[…] rövid életű lesz, hisz 

tagdíjat is kell fizetni, erről pedig nem beszéltek, mi (főbíró, jegyző) pedig hallgattunk azért, 

hogy annak idején a kilépést azon egyletből elősegíteni tudjuk.”
391

 Hasonló magatartásról 

adott hírt a himesházi plébános is: „Különben az egyesületnek legalább itt nálunk nem 

jósolok fényes jövőt, mert falun, ha nem áll az élére a helyi intelligencia, az nem tud 

prosperálni. Ha majd tagsági díjat kell a tagoknak fizetniök, tudom megbánják, hogy a 

belépési nyilatkozatot aláírták.”
392

  

A plébánosok az egyesületben olyan vetélytársat láttak, amely a helyi katolikus 

körök, egyletek konkurenciájává válik, jóllehet ezekre úgy tekintettek, mint amelyek el is 

vihetik a tagságot a Népművelődési Egyesület elől. „Pedig itt nálunk erre az egyesületre 

tényleg nem volna szükség, mert van római katholikus olvasókörünk, Katholikus 
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Népszövetség is meg van szervezve, ezek révén is művelheti magát, akinek erre komoly 

szándéka van.” – írta jelentésében a köblényi plébános.
393

 Arra is volt példa, hogy a helyi 

gazdakörök „elfoglalásával” kívánt a Népművelődési Egyesület befolyást szerezni. Erre 

azonban – a plébánosi jelentések szerint – nem nagyon volt igény és a papság több helyen 

ezt a kísérletet megakadályozta.
394

  

Az MNNE-vel szembeni kritikában gyakran megjelent a Katolikus Népszövetség 

szerepe, mint olyan szervezeté, amely akadályt jelenthet a Népművelődési Egyesület 

terjeszkedése felé. „Kívánatos, hogy a létező körökben (Katholikus Olvasókör, Gazdakör) 

minél elevenebb élet vitessék, hogy a Katolikus Népszövetség megszerveztessék. Általában, 

hogy a katolicizmus kultúrhatásai – amely a németség iránt önmagában is türelmes, 

előzékeny – a községi életben kidomboríttassanak, hogy ezáltal a nemzetiségi alapon álló 

elkülönítő egyesületek feleslegesekké váljanak.” – szólt a fent már említett pécsi 

egyházmegyei tanfelügyelői körlevél, találóan megfogalmazva az MNNE-vel szembeni 

fellépés célját.
395

 Már korábban rámutattunk arra, hogy a Katolikus Népszövetség fontos 

szerepet töltött be 1918 előtt a katolikus németek összefogásában, mint olyan hitbuzgalmi 

szervezet, amely felekezetisége és hazafiassága révén az államhűséget erősítette bennük. Az 

1920 májusában újjáalakult mozgalom Trianon után is törekedett arra, hogy a Katolikus 

Népszövetség részére megnyerje a mély vallásossága révén a katolicizmushoz erősen kötődő 

német lakosságot.
396

  

A Népszövetség létrehozását sürgető megkeresések elsőként 1921 tavaszán a győri és 

a szombathelyi püspökségek felé érkeztek, hiszen a területvesztések miatt itt volt 

elsődlegesen szükség a németség államhűségének megerősítésére: „[…] ma Nyugat-

Magyarországon 100-nál több német plébánia van, ahol nincs Katolikus Népszövetség. Nap-

nap után kapunk leveleket, amelyekben a plébánosok a nép indolens magatartását hozzák 

okul, amely miatt a plébánián nem lehet katolikus szervezetet létesíteni. Mi tudjuk azt, hogy a 

nép nagy része az anyagiasság karjaiba dőlt és számolunk azzal is, hogy a legtöbb helyen 

azért akadt meg minden Budapestről irányított szervező mozgalom, mivel a nép nem tudja, 

hogy mely országhoz fog tartozni és ezért örökös bizonytalanságban él.” – jelezte Ernszt 
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Sándor, a Katolikus Népszövetség vezetője, nemzetgyűlési képviselő Fetser győri és Mikes 

szombathelyi püspököknek. Kérte őket, hogy ajánlják a szervezetet egyházmegyéjükben, 

arra célozva, hogy nemcsak a területi elcsatolások miatt szükséges a népszövetségi 

szervezőmunka.
397

 A források alapján úgy tűnik, hogy a mozgalom népszerűsítése akadozott 

és nem volt rá akkora érdeklődés sem, mint amire számítottak. Ennek technikai okai is 

lehettek. Egyrészt a nyugat-magyarországi bizonytalan helyzet miatt nem érdekelte az ott 

élőket a Katolikus Népszövetség ügye, másrészt nem egy alkalommal magyar nyelvű 

tájékoztató anyagot küldtek ki a németajkú községekbe, ami nyilvánvalóan nehezítette a 

szervezet népszerűsítését.
398

  

A szerveződés több egyházmegyében jelen volt, ahol az 1920-as évek derekán 

nyíltan úgy emlegették, mint az MNNE lehetséges egyházi alternatíváját. Az olaszi plébános 

a pécsi püspöki helynöknek 1926 márciusában írt levelében a szervezkedések céljára utalt: 

„[…] kérem tisztelettel kegyeskedjék odahatni hogy a Katholikus Népszövetség lépjen ki a 

passzivitásból, […] legyen ismét népünk iskolája és összefogó ereje, amely a katholikus 

öntudat mellett hazafias érzésben is megtartja híveinket [...] Híveinkért való felszólalásom 

illetőleg tiszteletteljes kérésem nem az én plébániám híveit illetőleg van csak, hanem az 

egész egyházmegye, különösen német, sőt sokác ajkú híveiért, kiket nekünk katholicitásukban 

megerősítenünk, hazaszeretetben megtartanunk kell.” – mutatott rá.
399

 Hasonló sürgetések 

érkeztek a székesfehérvári egyházmegyéből, ahol az alsópapság arra panaszkodott, hogy az 

MNNE „[…] áttereli a kath. kérdést a nemzetiségi izgatás vágányára […].”
400

  

A győri egyházmegyéből is érkeztek olyan jelentések, amelyek arról számoltak be, 

hogy rivalizált egymással az MNNE és a Katolikus Népszövetség.
401

 Pécs, Győr és 

Székesfehérvár mellett a veszprémi püspökségben Rott Nándor püspök Ernszt sürgetésére 

szorgalmazta a népszövetségi alapszervezetek megalakulását, de ezt a plébánosoknál újra és 

újra meg kellett tennie.
402

 A bakonynánai plébános jelentése jól tükrözte az alsópapság 
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félelmét a magyarországi német mozgalom törekvéseitől, egyben az elvárásokat a 

Népszövetség felé: „[…] a Népszövetség vezetőségének kellene hazafiasabb magatartást 

tanúsítani, s ilyen hazaáruló cikket naptáraiban nem közölni. Mert elég az, hogy Trianon 

elverte ezen a címen az ország 2/3-ad részét, a megmaradt csonka ország legyen magyar! Itt 

németesíteni, hozzá céltudatosan, ezt nem teszem. Ezt tiltja Rendem szelleme és tiltja magyar 

lelkiismeretem. Mihelyt a Népszövetség nem németesít, hanem megmarad hivatása mellett, 

azonnal készségesen állok ismét szolgálatára.” – írta annak kapcsán, hogy – évekkel 

korábban – a Népszövetség német kalendáriumában Bleyer cikke is megjelent, amelyben a 

német nyelvi jogokért szállt síkra.
403

 Valószínűleg ugyanezt az írást sérelmezhette a Tolna 

vármegyei Cikó plébánosa, aki ugyancsak felrótta, hogy az említett kalendárium „[…] 

Bleyer tollából izgató cikket hozott a német tannyelv mellett. Nincs kedvem terjeszteni.”
404

 

Volt olyan papi vélemény, amely Bleyerék befolyását látta a Népszövetségben, naptárát 

pedig az MNNE propagandaeszközének tekintette: „Leküldött népszövetségi titkár is 

voltaképpen csak a Sonntagsblattnak csinált reklámot. Sajnos a jelenlegi viszonyok közt 

nemzetiségi szempontból a katholikus népszövetség nem megbízható, máskülönben 

bármennyire hasznos intézmény is.” – írta jelentésében a villányi plébános.
405

 Az alsópapság 

egy része még a Népszövetség által kibocsátott, a magyarországi németség hazafias 

megtartása érdekében szerkesztett német nyelvű kalendáriumokat, illetve az anyanyelvi 

jogokra vonatkozó írásokat is túlzásnak tartotta. A Népművelődési Egyesület éves 

kalendáriuma pedig korábban jelent meg, mint a népszövetségi német naptár, mivel a tagok 

nem kívántak kétfelé tagdíjat fizetni, a katolikus szervezet taglétszáma erősen lecsökkent.
406

  

A kutatott források alapján ugyanakkor nem teljesült a Népszövetség célja, hogy 

integrálja a magyarországi németséget. Részben a viszonylag csekély tagságot magáénak 

tudható MNNE, részben a helyi, egy-egy településre jellemző szervezetek tudták lefedni a 

hazai németek szövetkezési igényeit. Általában országos szervezet nehezen nyerte meg a 

németajkúak bizalmát, ahogy ezt Hufnagel Ferenc solymári plébános is megerősítette 1925-
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ös jelentésében. Mint a szervezet egyik tisztségviselője kiállt az MNNE keresztény 

szellemisége mellett: „A Magyarországi Német Népművelődési Egyesület (Ungarländ 

deutsch Volksbildunsverein) kiadványaival szintén erősíti a concurrentiát, mert népünk 

egyrészt nem ismeri a különbséget, másrészt még egy országos szervezet tagjaként is alig 

nyerhető meg, nemhogy kettőt támogasson. A jó még, hogy ennek vezetősége is erősíteni 

igyekszik népünk vallásosságát; bár nem is áll túlrészt (sic!) kath. emberekből, dogmaticai 

különbséget kiadványaiban nem venni észre. Isten, haza, felsőbbség és rend, erkölcs és 

tisztesség erősen aláhúzott elvei.”
407

 Ez a példa is mutatta, hogy bár a Katolikus 

Népszövetség szellemiségében közel állt a németajkú népességhez, a helyi hitbuzgalmi 

egyletek és a szervezési problémákkal küszködő MNNE működése szinte teljesen 

lehetetlenné tette, hogy 1920 után egy-egy település közéletét befolyásoló szervezetté nője ki 

magát. 

A Népszövetséget érintő egyházi erőfeszítések közül talán leginkább a 

Sonntagsblattal konkurálni kívánó Népújság és más, a németségre befolyást gyakorolni 

kívánó keresztény szellemiségű lap megindítása mozgatott meg nagyobb energiákat. Ezek 

hosszú távú működtetése, a Sonntagsblattal szembeni felépítése azonban már nem járt 

látványos sikerekkel.
408

 Az MNNE helyi szervezeteinek létrehozását világi és egyházi 

oldalról erőteljes kritikák kísértek, de egyes német túlzók is radikális irányba vihették el a 

szervezkedéseket. Ezek a kísérőjelenségek nem tettek jót a Népművelődési Egyesület 

megítélésének, így a szervezet permanens küzdelemre kényszerült a településeken. 

Az egyházzal párhuzamosan a vármegyei közigazgatás is igyekezett akadályt 

gördíteni a csoportok megalakítása elé. A jelentések pángermánizmussal, szeparatista 

tendenciák felélesztésével vádolták az MNNE-t, ahogy az egyik járási főszolgabíró 

fogalmazott: „[…] nem tudja, hogy a németajkú lakosságból szászok vagy nagynémetek 

fejlődnek-e, arról azonban határozottan meg van győződve, hogy a svábok többé magyar 

hazafiak nem lesznek, a Magyar Hazára nézve elvesztek.”
409

 Egy bácskai tisztviselő 

hozzáállása hűen fejezte ki a közigazgatás félelmét és ellenérzéseit a nemzetiségi 

szervezkedésekkel kapcsolatban. A kisebbségi nyelvhasználat nem egy helyen – főleg a 

többször gazdát cserélt déli területeken – egyet jelentett a magyar államiság elleni 
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fellépéssel: „Azt hittem, hogy a szerb megszállás után itt a bácskai határszélen százszoros 

erővel fog feldobogni a hazafiasság szent tüze és nevüket, nemzetiségüket fogják megtagadni 

a magukat igaz magyaroknak érző németek és bunyevácok. E helyett hochokat hallok és 

német beszédeket nyilvános helyen, ahova hivatlan vendég volt a magyar.”
410

 A kormányzat 

arra törekedett, hogy az alapszervezetek elsősorban azokon a területeken jöjjenek létre, ahol 

a leginkább konfliktusmentes lehetett az alapítás annak érdekében, hogy csillapítsa a sovén 

ellenzék tiltakozását.
411

 Ezért a leginkább problémás Pest-Pilis-Solt-Kiskun és Veszprém 

vármegyékben átmenetileg nem engedélyezték az MNNE szervezetek megalakulását, de a 

dél-dunántúli területeken ettől függetlenül is akadozva haladt a szervezés.
412

  

A sűrűsödő problémák miatt Bethlen 1924 őszén kérte Bleyert, hogy jelezze számára 

a Népművelődési Egyesület vidéki szervezkedésének nehézségeit. Ezért is tartottak 1925 

márciusában az MNNE ügyében értekezletet a miniszterelnökségen, ahol Klebelsberg Kunó, 

valamint több vármegyei főispán és nemzetgyűlési képviselő mellett az egyesület részéről 

Gratz Gusztáv elnök jelent meg. A kormányfő felvázolta a kormányzat 

kisebbségpolitikájának céljait, kijelentve, hogy „[…] olyan politikát kell követnünk, amely 

példa lehet a kisebbségekkel való méltányos bánásmódra, s amely példa, még ha 

szomszédjaink nem is követik, erkölcsi alapot nyújt nekünk arra, hogy kisebbségi 

politikájukat a legnyomatékosabban kifogásolhassuk.”
413

 A miniszterelnök 

egyértelműsítette, hogy kulturális és nyelvi jogokat kíván adni, anélkül, hogy az állami 

érdekek sérülnének. A kormányfő a Népművelődési Egyesületet kritizálta, mert az „[…] 

nem végezhet harmonikus munkát akkor, ha abban csak egy irányzat, még pedig éppen a 

legszélsőbb vesz részt.”
414

 Ezzel Bethlen minden bizonnyal Bleyerre és körére – elsősorban a 

szász Gündischre – utalhatott, ami a velük szembeni kormányzati bizalmatlanságot jelezte. A 

bizalmi válságot támasztotta alá, hogy a volt nemzetiségügyi miniszter nem vett részt a 

megbeszélésen, ahová valószínűleg meg sem hívták, holott a Bleyer által összeállított 

javaslatok alapján tárgyalták az MNNE és a hatóságok jövőbeni együttműködését.
415

 A 

miniszterelnök részéről súlyos lépés volt a Bleyer-féle irányzat szélsőségesként való 
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megbélyegzése, hiszen Bleyert azon vármegyei főispánok és a hazai németséghez kötődő 

nemzetgyűlési képviselők előtt tüntette fel túlzóként, akiknek ez a minősítés további 

bátorítást jelentett a kisebbségi rendeletek végrehajtásának szabotálására. Miközben tehát 

Bethlen konstruktív javaslatokkal állt elő és keményen bírálta a közigazgatást a kisebbségi 

kérdés kezelése miatt, aközben még inkább megosztotta az amúgy is vitázó egyesületet, és 

radikális irányba pozícionálta az alapvetően a magyar államhoz hű Bleyeréket. Ez Bethlen 

részéről téves helyzetértékelés volt, jóllehet a kormányfőt Bleyer minden bizonnyal 

felbőszítette az utóbbi időben a német állam felé irányuló kapcsolatépítési törekvéseivel és a 

kisebbségi iskolarendelet – részben irreális határidőt kívánó – végrehajtását sürgető 

igényével.
416

 Ugyanakkor Bethlen – épp a Gratz-féle szárny és a mérsékelt követelések 

megerősítése miatt – arra bíztatta a főispánokat, hogy alakítsanak ki együttműködést az 

MNNE-vel, hogy annak irányát „helyes és harmonikus irányba” tereljék. A kormányfő 

szerint erre azért is szükség van, mert a merev elzárkózásnak külpolitikai szempontból az 

országra nézve kedvezőtlen hatása lehet.
417

 Kifejtette azt is, hogy a határon túli magyar 

kisebbségek érdekében csak úgy tud eredményesen fellépni a kormány, ha saját kisebbségeit 

támogatja. Ezért a nemzetiségi kérdés intézéséhez tapintatot, önmérsékletet és nagy 

fegyelmet kért az érintettektől.
418

 A megbeszélés végeredményét lényegében ez a 

kormányfői konklúzió jelentette, ugyanakkor több nemzetgyűlési képviselő és főispán a 

Sonntagsblatt hangnemét, a szélsőséges elemek túlsúlyát, valamint a német lakosság 

MNNE-vel szembeni tartózkodását emelte ki. A Népművelődési Egyesület képviselői az 

elhangzott miniszterelnöki intenciók gyakorlati megvalósulását szorgalmazták, és utaltak 

arra, hogy bár valóban fanatizált főiskolai hallgatókkal szervezik vidéken a szervezetet, 

ennek oka a hatóságok kedvezőtlen hozzáállása az MNNE népszerűsítéséhez.
419

 Az 

egyeztetésen a soproni polgármester fogalmazta meg legtalálóbban a kormányzat 

Népművelődési Egyesülettel szemben követett taktikáját: a szervezeten belül az ún. 
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mérsékelt irányzat mellett sok az ún. túlzó is, de inkább a szervezeten belül legyenek, mint 

azon kívül, hiszen így megfigyelésük és kontroll alatt tartásuk megvalósulhat.
420

  

A német expanziós politika további érvényesülésével és a szociáldemokraták 

németajkúak körében végzett szervezkedésével Bethlen ugyanakkor nyitottabbá vált 

Bleyerék felé.
421

 Bleyer számíthatott Németország támogatására, mert a világháborúban 

vesztes állam gazdasági és politikai befolyásának megőrzése érdekében fontos 

támaszpontnak tekintette a határainál közvetlenül, az egykori német állam területén, 

Csehszlovákiában és Lengyelországban, valamint az attól távolabb élő romániai, 

jugoszláviai és magyarországi németséget. Jóllehet ez a kapcsolat a kulturális és gazdasági 

expanzión kívül mást egyelőre nem jelentett, de a Bethlen-kormány is szorosabb viszonyt 

akart kialakítani a német állammal a kisantant országaiban élő magyar és német kisebbségek 

együttműködése érdekében, emiatt hajlott a Bleyeréknek való kedvezésre. Bár a kormány 

tiltakozott a magyar nemzetiségpolitikába való német beavatkozás ellen, a parlamenti 

választásokon hajlandó volt Bleyer támogatására, aki – titkos német állami támogatással 

együtt – a villányi körzetből 1926 decemberében ismét bekerült az országgyűlésbe. 

Ugyanakkor a Bethlen által támogatott MNNE-tag kilenc képviselőjelölt is parlamenti 

mandátumot szerzett, akik Bleyerrel szemben a népközösség elve helyett a magyar állam 

iránti lojalitásra helyezték a hangsúlyt.   

Az MNNE szervezése 1926-ra csupán szerény eredményeket ért el. Helyi 

választmányainak száma 46-ról 77-re, taglétszáma pedig 8 ezerről csaknem 13 ezerre nőtt, 

de a németajkúak sokkal nagyobb lélekszáma miatt ez semmiképpen nem jelentett áttörést. 

Ugyanakkor egy német kulturális és nyelvi jogokat elősegítő szervezet létezése már 

önmagában komoly eredménynek számított.
422

  

 Az 1920-as évek közepére kialakultak azok a keretek, amelyek a magyarországi 

német mozgalmat jellemezték, de sem Bleyer tevékenysége, sem a későbbi történések nem 

érthetőek meg anélkül, hogy ne vázolnánk fel a Trianon utáni kisebbségi iskolaüggyel 

kapcsolatos problémákat. 
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A püspökök és a magyarországi német kisebbségi iskolaügy 

 

A trianoni békeszerződést követően az ellenforradalmi rendszer kibontakozása idején 

a kisebbségi oktatásügy területén az 1919. augusztusi nemzetiségek egyenjogúsításáról 

szóló, és annak kultuszminiszteri végrehajtását biztosító 1919. decemberi rendelet volt 

továbbra is érvényben, amely nem vonatkozott kötelezően az egyházi népiskolákra.
423

  

Ha a Bleyer miniszteri tisztségéről való 1920. decemberi lemondása és a Bethlen-

kormány által elfogadott 1923-as kisebbségi népiskolákra vonatkozó rendelet megszületése 

közötti időszakot tekintjük, akkor a katolikus egyház az egyházmegyékben – ahogy azt 

1919/20-ban is láthattuk – különböző módon kezelte a németek által lakott települések 

egyházi iskoláinak ügyét. A pécsi egyházmegyében például a szerb megszállást követően 

több iskola a Magyarországhoz való visszatérés után ismét a magyar tanítási nyelvet 

választotta, bár korábban a Károlyi-kormány idején a németre tért át: „Miután így 

visszacsatoltattunk édes hazánkhoz, hiszi, hogy az iskolaszék egyhangúlag fogja elhatározni, 

hogy a tanítás nyelve a magyar legyen, mint a többi községben, mely a plébániához 

tartozik.” – jelezte a németmároki plébános 1921 telén, de a német többségű községben a 

német írás és olvasás tanítása továbbra is megmaradt.
424

 A német községek egy részében az 

iskolaszékek az 1918/19-es, a kisebbségek iskolai anyanyelvhasználatát megkönnyítő 

rendelkezéseket felülbíráló határozatokat hoztak. Az intézkedéseknek elsősorban lélektani és 

politikai vetülete volt. A szerb megszállás alóli felszabadulás kifejezése és a polgári 

demokratikus forradalommal, valamint a proletárdiktatúrával való szembenállás befolyásolta 

az iskolapolitikai döntéseket. Emellett a vármegyei vezetés német tanítási nyelvvel szembeni 

bizalmatlansága is megnyilvánult. A helyi közigazgatás nagy része a nemzetiségekre úgy 

tekintett, mint a magyar területi integritás megbontóira, a csonka ország egységének 

veszélyeztetőire. Ez történt akkor is, amikor a Bleyerrel jó kapcsolatot ápoló, a 

Népművelődési Egyesület választmányába már alakulásakor beválasztott – korábban említett 

– Léh József cikói adminisztrátor 1921 júliusában kiemelte Huber János azon, a Pester 

Zeitungban megjelent cikkét, amelyben a képviselő a hatályban lévő jogszabályokra 

hivatkozva érvelt a német nyelv tanítása mellett. Huber az anyanyelvhez való jogot minden 
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ember legtermészetesebb jogának nevezte, amelynek szerinte elsősorban a népiskolai 

oktatásban kell érvényt szerezni.
425

 Az ügy kapcsán a püspöki helynöknek tett sovén hangú 

jelentésében a járási főszolgabíró élesen elítélte a nyelvi követeléseket: „Szomorú dolog, 

hogy ilyen újságcikkek is megjelenhetnek, melyek, ha tartalmukban nem, de tendenciájukban 

és hatásukban a magyar nyelv és nemzetnek a népnél irtózatos kárt okoznak. Léh 

érintkezésben van a budapesti német nemzetiségi elemekkel, s híve a Bleyer-féle /ha nem 

szélsőbb/ hamis tannak, mely a magyar nyelv elnyomásával és háttérbe szorításával akar 

hazafiakat nevelni s a német nyelvet úgyszólván kizárólagossá tenni, mert hiszen írott 

malaszt az, hogy a német nyelvű oktatás mellett valaki úgy meg tudja tanulni a magyar 

nyelvet a népiskolában, hogy gondolatait szóban és írásban magyarul tudja kifejezni.”
426

 

Bár Léh ügye nem szorítkozott pusztán a kisebbségi oktatás kérdésére, a helyi közigazgatás 

egyrészt Bleyer személyét – fél évvel miniszteri lemondása után és néhány hónappal a 

Sonntagsblatt alapítása előtt – a szélsőségesnek vagy pángermánnak nevezett német 

mozgalmi törekvésekkel kapcsolta össze. Másrészt a vármegye szemében a német nyelvű 

tanítás bevezetése a hazafiatlansággal volt egyenértékű.   

Egyfelől tehát a katolikus egyház nem függetleníthette magát az őt körülvevő 

nacionalista közvéleménytől, ugyanakkor autonómiája révén önálló döntéseket hozhatott az 

iskolaügyekben. Így láthatunk példát arra, hogy egy német többségű településen, a Baranya 

vármegyei Diósberényben az 1918-ban bevezetett németet 1920 őszén a vármegyei 

közigazgatási bizottság „bizalmas jellegű felhívására és főleg a tanítói államsegélyek 

megvonásával való fenyegetés hatása alatt” a magyar tannyelv váltotta fel, bár a német 

tanulóknak szükséges anyanyelvi magyarázatot biztosították.
427

 Ha kormányzati vagy 

vármegyei szintről kisebbségpolitikai jellegű panasz illetve befolyásolási szándék 

fogalmazódott meg egyházmegyés papok ellen, akkor azt a főpapok általában udvariasan, de 

határozottan visszautasították. Amikor például 1921 elején a főispán panaszt tett a 

vértessomlói plébános ellen a tisztán német nyelvű tanítás bevezetése miatt, s egyben arra 

kérte a győri püspököt, hogy a lakosság magyarosodását elősegítő hazafias érzésű papot 
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nevezzen ki helyette, Fetser Antal nem indított vizsgálatot papja ellen és indoklásában a 

német tanítást biztosító kormányrendeletre hivatkozott.
428

  

Azért tekinthetjük az 1920 és 1923 közötti időszakot egyfajta átmeneti periódusnak, 

mert ugyan még 1919/20-ból érvényben voltak azok az intézkedések, amelyek a kisebbségi 

iskolaügy kezelését lehetővé tették, a megváltozott kül-, és belpolitikai körülmények új 

rendezést követeltek. A párizsi békerendszer kisebbségvédelmi előírásait teljesíteni és a 

külpolitikai elszigeteltségből kitörni kívánó Bethlen-kormány 1923 nyarán illetve őszén 

vezette be azokat a rendelkezéseket, amelyek az adott helyzetben jelentős előrelépést 

jelentettek a kisebbségi iskolaügy és az anyanyelvhasználat területén. A kisebbségi 

népiskolai rendelet előírta, hogy a legalább 40 nemzetiségi tankötelessel bíró településeken 

összehívott szülői értekezletek helyben választhatnak a kisebbségi egynyelvű (A), a vegyes 

(B) és a magyar egynyelvű – azaz kizárólag nyelvoktató – (C) iskolatípus közül.
429

 Az 1923-

as rendelet ugyan jelentősen szűkítette az 1919 augusztusában még Bleyer minisztersége 

alatt kiadott rendelkezést, mégis az elmúlt évek bizonytalanságai után kedvező fordulatot 

jelentett. Míg például a trianoni békeszerződés kisebbségvédelmi előírásai csak az 

igazságszolgáltatásban ajánlották az anyanyelv használatát, addig az 1923-as rendelet a 

közigazgatásban és a kulturális életben is biztosította ennek lehetőségét.
430

 Az európai szintű 

jogszabály az 1920-as évek elején kompromisszumot jelentett a kormányzat és a német 

mozgalom között. Míg Bleyerék számára egy átmeneti helyzet után előrelépést jelentett, 

addig a magyar külpolitika kezében a határon túli magyarság érdekeinek képviseletére 

biztosított hivatkozási pontot.   

A türelmes kisebbségi politika gyakorlása helyi szinten azért sem volt egyszerű, mert 

az egyházmegyék papsága zömében azzal a helyi közigazgatással élt együtt, amely oly 

sikeresen kontrázta az állami politikát. Emellett – ahogy erről már szóltunk – a Trianon után 

kialakult légkörben, a protestáns egyházakkal „versenyezve” a klérus egy része ebben a 

kényes ügyben nem kívánta magára venni a hazafiatlanság vádját.
 

Ezt a hezitálást 

elősegítette, hogy a települési és a vármegyei közigazgatás gyakran elszabotálta az oktatási 

rendelet végrehajtását vagy nyomást gyakorolt a típusról döntő szülői értekezletekre annak 
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érdekében, hogy az a C-típusú iskola mellett döntsön. A kisebbségi népiskolák típusáról 

döntő szülői értekezleteket hol a vármegyei vezetés gáncsoskodásai, hol az adott település 

jegyzőjének vagy plébánosának sovinizmusa, hol pedig a lakók félelme vagy passzivitása 

befolyásolta. Sok esetben ugyanakkor a kormányban sem volt meg az elszánás, hogy saját 

intencióinak megfelelően cselekedjen. 

Kérdés, hogy a magyar főpapok hogyan viszonyultak a rendelet kibocsátása után a 

kisebbségi oktatásügy kérdéséhez. Hozott-e a jogszabály bevezetése valamiféle változást a 

püspökök hozzáállásában akár Bleyer nemzetiségügyi miniszteri időszakához képest. Nem 

osztjuk Fata Márta véleményét, aki szerint a magyar püspökök – köztük a német 

származásúak – egységesen elutasító álláspontra helyezkedtek a német kisebbségi 

igényekkel kapcsolatban. Érdemes ezt egyházmegyénként megvizsgálni és az adott 

körülményeket is figyelembe venni.
431

  

Fata szerint például Csernoch János esztergomi érsek álláspontja Trianon után 

megváltozott, jogaikkal szemben inkább fellépett és elővigyázatosan nyilatkozott a 

kisebbségi problémákról.
432

 Úgy látjuk, hogy a kisebbségi oktatásügyi rendelkezések – 

amelyek az egyházi autonómia miatt a katolikus népiskolákra nem vonatkoztak – betartását 

Csernoch János esztergomi érsek is vállalta. Nem egy alkalommal bírálta a helyi 

közigazgatás ezzel ellentétes szándékait. A bíboros már 1923 szeptemberében Klebelsberg 

Kunó vallás-, és közoktatásügyi miniszternek írt levelében aggodalmának adott hangot a 

kisebbségek kulturális jogainak – a rendeletekkel ellentétes szándékú, a külpolitikai 

érdekeket figyelmen kívül hagyó – szűkítése miatt és nemcsak a helyi közigazgatás, hanem 

az állami tanfelügyelők munkáját is kifogásolta. Csernoch a tanügyi bizalmatlanságot látva 

arra figyelmeztetett, hogy „[…]éppen ezen törekvések szolgáltak, ha nem is okul, de 

bizonyára ürügyül arra, hogy soknyelvű drága hazánkat darabokra tépjék. S mivel ma is a 

kémek egész légióival vagyunk körülvéve, akik szinte lesik minden lépésünket és 

intézkedésünket, s különösen a nemzetiségekkel szemben tanúsított viselkedésünket, kerülni 

kellene minden olyan, kivált hivatalos lépést, amely a kisebbségi nyelv elnyomásának csak 

gyanúját is kelthetné.”
433

 Ezt az álláspontot nemcsak az állami szervekkel, hanem olykor 

saját papjaival szemben is érvényesítette. Amikor például Klima István plébános keményen 

bírálta az iskolarendeletet, és a hercegprímáshoz írt beadványában a kisebbségek számára 
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kedvező A-, és B-típusú kisebbségi népiskolák szükségtelenségéről írt, Csernoch válaszában 

lehűtötte a kedélyeket: „Elég volt már a chauvinismusból! Igenis tanítsák a magyar nyelvet 

minden községben, de a nép nyelvét épp oly jól!”
434

 A kormány a rendelkezés kibocsátása 

után egy évvel mérleget vont a háromtípusos kisebbségi iskolarendszer helyzetéről, és 

belátta azt, hogy a helyi viszonyok döntően befolyásolhatják egy-egy iskola típusba 

sorolását. Ennek alapján Klebelsberg Csernochhoz 1924 nyarán írt levele többféle megoldási 

módot javasolt. Az elsősorban preferált C-típust azokon a helyeken ajánlotta, ahol a 

németség a magyar lakossággal közvetlen érintkezett és ahol a munkalehetőségek miatt 

egzisztenciálisan célszerűbb volt a magyar nyelv használata. A vegyes B-típust, ahol 

kifejezetten a lakosság kívánta, az A-típus bevezetését pedig a nemzetiségi községek magyar 

környezetére tekintettel indokolatlannak tartotta.
435

 Ugyanakkor a miniszter szerint a 

kisebbségek olyan visszafogott kívánságokkal bírnak, mint a hittan, az írás-olvasás és 

egyházi énekek anyanyelvi tanítása, ezért „[…] fontos nemzeti érdekek kívánják tehát, hogy 

a nyelvi kisebbségek anyanyelvének ezen szerény keretek közt mozgó érvényesülését ne csak 

ne gátoljuk, hanem elő is mozdítsuk.”
436

 A kormány az oktatásügyben kialakult többtényezős 

helyzetben iránymutatást adott a katolikus egyháznak a kérdés kezeléséhez, jóllehet a helyi 

viszonyok mindenütt befolyásolták az egyházi és világi hatóságok mozgásterét. A 

Klebelsberg által ajánlott megoldás arra mutatott rá, hogy a kormányzat elsősorban a C-

típusú iskolák felállítását preferálta, hiszen a legtöbb településen a magyarok és a németek 

évszázadok óta együtt éltek. A B-típus alkalmazásának lehetőségei eleve korlátozottak 

voltak, hiszen a helyi közigazgatás sem támogatta, mert sok esetben az iskolaszék 

befolyásolásával kívánta a C-típus felé terelni a döntéseket. Míg a kormány – ahogy a 

levélből is kiderült – az egyháznak javasolta, hogy saját „területén” (pl. hitoktatás) 

fokozottabban ügyeljen a kisebbségi anyanyelvhasználatra, ugyanakkor az állami 

szerepvállalást a világi kisebbségi iskolák típusváltozásában nem alkalmazta ilyen 

következetesen. Úgy tűnt, hogy saját felelősségét sokszor igyekezett elhárítani, de másoktól 

elvárta az általa felállított jogszabályok betartatását. A kormányzat a rendeletek 

végrehajtását az 1920-as évek végétől vette komolyabban, amikor a Németországgal való 

szorosabb együttműködésben volt érdekelt és a birodalom külpolitikai expanzivitása 

aktívabb lett. Sok esetben a német nyelvet ismerő tanerők hiánya is oka volt az iskolai 

                                                           
434

 TILKOVSZKY 1995. 1255.   
435

  TILKOVSZKY 1995. 1255.   
436

 PPL Egyházmegyei Tanfelügyelőség 2193/1924. Kalocsai érseki hatóság részére készített rendeletszöveg az 

iskolák tannyelve ügyében. Dátum nélkül. 



119 

 

típusról szóló határozatok végrehajthatatlanságának, éppen ezért a minisztérium 

folyamatosan német nyelvi tanfolyamokat tartott az egyházi tanítók részére, amelyekben az 

egyház által fenntartott iskolák részt vettek.
437

  

Csernoch János esztergomi érsek – 1927 nyarán bekövetkezett haláláig – kiemelt 

figyelmet fordított a kisebbségi problémák megoldására. Huber János úgy emlékezett meg az 

elhunyt hercegprímásról, mint aki egyházfőként az uralkodó magyar sovinizmus elutasítója 

volt.
438

 A későbbiekben sokszor éppen Csernoch belátási képessége, önkontrollja hiányzott a 

katolikus klérus egy részéből a kisebbségekkel kapcsolatos problémák megoldásakor.   

Csernoch utóda, a kiváló kánonjogász Serédi Jusztinián elődjével ellentétben 

elzárkózóbb volt a német kisebbségi igények iránt, olykor minimális erőfeszítést sem tett 

annak érdekében, hogy nyelvi követeléseik teljesüljenek. Az esztergomi érsek így részben 

követte azon püspöktársainak útját, akik sokszor a pángermánizmus veszélyét akkor is 

meglátták, amikor annak nem volt alapja. Serédi kisebbségi problémákkal kapcsolatos 

tartózkodása a későbbiekben abból is eredt, hogy az 1930-as évektől radikalizálódó 

magyarországi német irányzat hátterében részben a náci Németország hatalmi törekvései 

álltak, amelyek az egyház autonómiáját, így a hazai német hívek vallásos életét súlyosan 

veszélyeztették. Az 1927-es kinevezése körül a kormánnyal feszültebb viszonyban álló 

Serédi kisebbségi kérdéshez való viszonyulásában szigorú jogi gondolkodása és precizitással 

párosuló merevsége is megmutatkozott.
439

 A német kisebbségi oktatási kérdésekkel 

kapcsolatban vitt szerepéről a dolgozatban részletesebben később lesz szó. 

Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök úgy vélte, hogy az alapkészségek (írás, 

olvasás) anyanyelvi elsajátítása és a mindennapos kisebbségi közeg felülírja az oktatás 

jelentőségét. Ez némileg ellentmondott a polgári demokratikus forradalom idején képviselt 

álláspontjának, amikor nyitottnak mutatkozott a kisebbségeknek kedvező oktatási rendelet 

támogatására. Álláspontja az iskolai nyelvkérdés tekintetében 1920 után elzárkózóbb lett. 

„Legyen Magyarország magyar, Franciaország francia. Tanuljanak meg a gyermekek 

anyanyelvükön írni és olvasni, s a templomban énekelni, de a tanítás nyelve legyen magyar.” 
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– írta a főpap 1923 októberében a törökbálinti plébánosnak.
440

 Prohászka érvelésében 

felfedezhető volt némi logikai bukfenc, hiszen hol máshol tanulnának meg a német 

gyermekek írni és olvasni, mint az iskolában. Ezzel a gondolatával minden bizonnyal a C-

típusú iskola mellett érvelt, ahol biztosítva látta az anyanyelv oktatását is. Ezt a véleményét 

konkrét ügyekben – így 1925 őszén a törökbálinti iskolakérdésben – megismételte.
441

 

Amikor Weicher Miklós törökbálinti plébános a Sonntagsblattot és a kisebbségi 

iskolarendeletet bírálta jelentésében, Prohászka leintette papját: „[…] ne elegyedjék a 

nemzetiségi kérdés túlságos feszegetésébe!”
442

 Sok esetben a főpap azért érvelt a C-típus 

bevezetése mellett, hogy elejét vegye a nemzetiségek között kialakuló várható ellentéteknek, 

s a helyi konfliktusokat az egyház mindenképpen el akarta kerülni.
 
Amikor például 1925 

nyarán a minisztérium a B-típus bevezetését kérte a perbáli iskolában, a püspök – már a 

plébánosi jelentés birtokában – Klebelsbergnek írt levelében a C-típus érvényben maradását 

támogatta. Arra hivatkozott, hogy „[…]ott a lakosság német és tót, s így lehetetlenség a 

német nyelvnek nagyobb teret megadni, különben a tótok elégedetlenkednek.”
443

 A plébános 

Prohászkának küldött jelentésében a szlovákajkúak némettudásával érvelt, valamint attól 

tartott, hogy ha az eddigi német mellé a szlovák nyelvet is bevezetik, akkor ez további 

változtatásokat és ellentéteket generálhat a két nemzetiség között. Úgy vélte, ha a 

minisztérium mindenképpen akarja a B-típust, akkor ne ő, a helyi plébános legyen a bűnbak, 

ha békétlenség tör ki. Ez a hozzáállás kifejezte az egyház túlzottan óvatos, a felelősséget az 

államra áthárítani kívánó magatartását, amely a kisebbségi kérdésben el akarta kerülni azokat 

a helyzeteket, amelyek kisebb konfliktussal jártak. Az érvek sok esetben – így valószínűleg 

Törökbálinton és Perbálon is – látszólagos indokok voltak és az alsópapság elzárkózását 

fejezték ki, amelyen a püspök sem változtatott. Úgy látjuk, hogy Prohászka szerepe 

ellentmondásos volt a kisebbségi ügyekben. Egyrészt közéleti nyilatkozataiban és a 

templomi anyanyelvhasználat területén jogosnak tartotta a nyelvi kívánalmakat, másrészt az 

iskolai oktatásban passzívabb magatartást tanúsított. Ugyanakkor az 1927 tavaszán elhunyt 

püspököt számos alkalommal úgy idézték a német nyelvű sajtóban, mint aki a kisebbségi 
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nyelvi jogok iránt messzemenő megértést tanúsított.
444

 Anton Tafferner Prohászkát egyedi 

jelenségnek nevezte a főpapok között, Bonomi Jenő pedig úgy jellemezte a püspököt, mint 

aki a kisebbségi kérdésben nem félt a katolikus és nemzetiségi szempontot nyíltan 

hirdetni.
445

 A kisebbségi ügyekben vitt hozzáállása kapcsán a Sonntagsblatt 1933 elején 

Prohászkát állította példának, azt sugallva, hogy olyan főpapi magatartásra lenne szükség az 

1930-as évek elején is, mint amilyet a már elhunyt püspök tanúsított.
446

 Prohászka utóda, 

Shvoy Lajos – aki 1927 és 1968 között több mint négy évtizedig állt a székesfehérvári 

egyházmegye élén – tevékenysége elődjéhez hasonlóan ellentmondásos volt a kisebbségi 

ügyek kezelését tekintve, bár alapvetően nem volt elutasító a nemzetiségi megkeresésekkel 

kapcsolatban.  

A szombathelyi megyéspüspök, Mikes János tartózkodással viszonyult a kisebbségi 

iskolarendelethez. Ezt azért is tehette, mert az 1921-es nyugat-magyarországi rendezést 

követően csekély számú német hívő tartozott már egyházmegyéjéhez. Bár püspökségének 

politikai jelentősége csökkent, ennek ellenére külpolitikai szempontokat is figyelembe vett 

az iskolakérdés kapcsán. A kőszegi katolikus fiú- és lányiskolában azért nem támogatta a C-

típus bevezetését, mert szerinte ez olyan üzenetet közvetítene, hogy a város – alig néhány 

kilométerre a határtól – német anyanyelvű, amelyre joggal tarthat igényt Ausztria. Ezt pedig 

sem politikai, sem hazafias, sem gyakorlati szempontból nem tartotta elfogadhatónak.
447

 Bár 

Gerhard Seewann szerint Mikes püspök engedélyezte több A-típusú iskola létrehozását 

egyházmegyéje területén, ez nem a magyarországi német mozgalommal szembeni 

szimpátiájának volt köszönhető, hanem annak, hogy olyan településeken egyezett ebbe bele, 

amely tisztán német lakosú volt.
448

 Az MNNE-vel szembeni ellenszenve – amelyhez 

hozzájárult egyházmegyéjének területvesztesége és ennek következtében bármiféle 

szeparatista törekvéstől való félelme – akkor is megmutatkozott, amikor 1925 őszén Steuer 

György kormánybiztos a német plébániák címeit kérte tőle: „(…) megkeresésére értesítem 

Méltóságodat, hogy a németajkú plébániákat sajnos Burgenlandhoz csatolták. Azon néhány 
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plébániában, ahol szórványosan vannak németek, a német nyelv hivatalos használatát meg 

fogom szüntetni, mert nem látom indokoltnak azt, hogy kenyérrel dobálják azokat, kik kővel 

dobnak ránk.”
449

 A levélből kitűnő sértettsége és a pángermán veszélyre utalása azonban 

nemcsak a német törekvéseknek, hanem a magyar kormánynak is szólt, amely szerinte ezt a 

helyzetet előidézte: „Nekem csak alapos kifogásaim vannak az egymást felváltó 

kormányaink nemzetiségi politikája ellen és nem óhajtom egyházi téren kormányaink 

külpolitikai defetizmusát meghonosítani.”
450

 Nem tudjuk, hogy legitimizmusa mennyiben 

járult hozzá ebbéli véleményéhez, de tény, hogy kapcsolata nem mindig volt felhőtlen a 

kormányzati körökkel.
451

  

A Népművelődési Egyesületben tiszteletbeli elnökséget viselő három püspök 

szervezeti tagságához képest pragmatikusan és inkább passzívan viszonyult a német iskolai 

követelésekhez. „Quieta non movere.” – írták ezt a status quo-t kifejező Sallustius-mondást 

a kormányzat által C-ből B-típusúvá átalakítani javasolt iskolák listájára a veszprémi 

püspökségen, s ez a viszonyulás jellemezte a többi főpap hozzáállását is, amellyel inkább 

fékezni akarták a folyamatokat.
452

   

Hanauer Árpád István váci püspök csekély számú német községeiben – lakossági 

igény esetén és kormányzati kérésre – lehetővé tette a kért típusváltoztatásokat, ugyanakkor 

Rott Nándor veszprémi püspök egyházmegyei tanfelügyelője révén óvott a változások 

erőszakolásától: „Nem is tartom szükségesnek, hogy nemzetiségi éket verjek ezen 

községekben derék magyar híveim lelkébe, akik maguk sem óhajtják ezt a trianoni 

tapaszt.”
453

  

A nyelvi igényekre valamelyest nyitottabbnak mutatkozott Glattfelder Gyula csanádi 

püspök, aki ügyelt arra, hogy a németajkúak anyanyelvükön nyerjenek hitoktatást, azért, 

hogy kiküszöbölje a radikális német irányzatok hatását.
454
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A kalocsai érsek és a pécsi püspök kisebbségi oktatásügyhöz való hozzáállása néhány 

évig egységesen jelent meg, hiszen az 1905-től a dél-dunántúli egyházmegye élén álló Zichy 

Gyula 1923 és 1926 között az érsekség élén is állt. Várady Lipót 1923. februári váratlan 

halála után XI. Pius pápa Zichyt nevezte ki kalocsai érsekké, ám apostoli adminisztrátorként 

még néhány évig a pécsi egyházmegyét is irányította.
 
 

Pécsi püspökként Zichynek az 1923-as iskolarendelet kapcsán először a 

bunyevácokkal és sokácokkal alakult ki konfliktusa, akik azt kérték, hogy az összes általuk 

látogatott katolikus elemi iskolában a hittant, írást és olvasást, valamint az egyházi énekeket 

saját anyanyelvükön tanulhassák, függetlenül az iskolaszékek döntésétől.
455

 Míg Csernoch 

János esztergomi érsek támogatta 1923 őszén beadott kérelmüket, addig Zichy ragaszkodott 

ahhoz, hogy a kormányrendeletnek megfelelően kizárólag helyi iskolaszéki döntést követően 

vezessék be az anyanyelvi oktatást a kért tárgyakból.
456

 A püspöki levéllel vérig sértett 

bunyevácok hosszú válaszlevélben bizonygatták a magyar hazához való hűségüket. Az 

egyházmegyei főtanfelügyelő a beadványt az egyházi autonómiába való beavatkozásként 

értelmezte, mert az „[…] sérelmes, bántó és őszintén mondva hazafiatlannak látszó is, mert 

az iskolai főhatóságot akarja felhasználni az iskolai eddig magyar tannyelvnek eltiltására 

oly iskolákban is, melyekben az illetékes iskolaszékek Kegyelmes Uram felhívására továbbra 

is a magyar tannyelvnek leendő fenntartását határozták el […].”
457

 Az egyházmegyei 

főtanfelügyelő a többi egyházmegyét is megkérdezte arról, hogy hogyan oldották meg a 

bunyevác kérelmek kérdését. A beérkező válaszok jól mutatták, hogy milyen módszerekkel 

kívánta az egyház a kisebbségi kérdésben fennálló status quo-t fenntartani. A székesfehérvári 

egyházmegyei tanfelügyelő szerint a kormányrendelet betartása a bunyevácokat is kötelezi, 

Pécs helyében nem is válaszolna a beadványra, vagy egyszerűen a késedelmes beérkezés 

miatt „elaltatná” az ügyet. Értelmezésében a kormány kizárólag külpolitikai nyomásra, az 

antant akaratának megfelelően adta ki a rendeletet: „[…] az egész trükk ellenségeink műve, s 

nem hiszem, hogy becsületes hazafi, akár német, akár rácz, ellenségeink malmára hajtsa a 

vizet.”
458

 Székesfehérvár mellett Veszprém és Győr is reagált, erőszakos és jogtalan 
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beavatkozásnak tartva a bunyevác választmány kérelmét, amelyet szerintük ugyancsak 

kötelezett az 1923-as iskolai kormányrendelet.
459

 Úgy véljük, hogy a konkrét kérelem 

teljesítésétől való tartózkodás mellett az váltotta ki a főpásztorok felháborodását, hogy saját 

jogkörük révén meghozható döntésükbe érzékeltek beavatkozást, így szinte zsigerből 

elutasították a beadványt. Ehhez járultak még a meglehetősen gyenge lábakon álló 

külpolitikai érvek, amelyek szinte kizárólagosan egy külső hatalom kényszerítő erejéhez 

kötötték az oktatási rendelet megszületését, bár a főpap személye – például Csernoch János 

esetében – itt is komoly befolyással bírt a reakció hogyanjára. A kérdésbe a kormány is 

beavatkozott, közvetítve az egyház és a bunyevác választmány között, nem akarták, hogy a 

kisebbség nemzetközi színtérre vigye ki az ügyet. „A katolikus délszlávok, akik általában jó 

magyar érzelműek, átérzik a magyar nyelv tanulásának fontosságát, azért nem is tesznek 

kifogást a magyar tanítási nyelv ellen; ebben előnyösen eltérnek a sváboktól, akik most sok 

helyen az A típusú iskolát vezették be.” – írta a kultuszminisztérium a pécsi egyházmegyei 

főtanfelügyelőnek. Hozzátette, hogy ahol a lakosság kívánja, tegyenek eleget a bunyevácok 

kívánságának, „[…] hogy így a kedélyek, amelyeket állítólag szerb részről izgatnak, s az 

orthodoxiára […] való áttérésre csábítanak, lecsillapodjanak.”
460

 Az áttérés veszélyének 

emlegetése a katolikus klérus motiválásának eszköze lehetett, a németekhez való viszonyítás 

pedig arra utalt, hogy a németajkúakat 1920 után nehezebben kezelhető nemzetiségnek 

tartották a bunyevácoknál. Az ügy folytatásaként a püspöki kar 1924-ben két alkalommal is 

határozatot hozott a kérdésben. Arra hivatkozva, hogy „[…] szükségesnek tartja a nemzeti 

kisebbség indokolt kívánságának teljesítését, mert az anyanyelv elnyomása ellenkezik az 

egyház intencióival.”
461

 A bunyevácok ügyében Zichy Gyula püspök az előírásoknak 

megfelelő, de rugalmatlan magatartást tanúsított, amikor az érsekség területéről több község 

is B-típusú váltást kért, érseki helynöke révén külön tárgyalásokat ajánlott a településeknek, 

hiszen „[…] általános intézkedés könnyen bonyodalmakra vezethet és visszaélésekre adhat 

okot.”
462

  

A németek esetében is hasonló eljárást követett Zichy Gyula: a kormányrendeletet 

tekintette irányadónak, de főpapi jogkörének tiszteletben tartására és a magyar nyelv 
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érvényesítésére a legmesszebbmenőkig ügyelt. A német nyelvi követelésekre számos 

alkalommal, mint a német mozgalom izgatómunkájának eredményére tekintett.
463

 Zichy 

adott esetben a B-típust is elfogadhatónak tartotta, ha a lakosság kívánta, „[…] mintsem 

hogy a központi agitátorok panaszaikkal megnehezítsék a magyar kormánynak hazánktól 

elszakított magyar véreinknek kisebbségi érdekképviseletét.”
464

 Ugyanakkor a C-típust 

preferáló magatartásának volt egyik példája a Bács-Bodrog vármegyei Csátalja község, ahol 

hosszú éveken keresztül zajlott a vita az iskolai típusváltásról. A plébánosi jelentés szerint a 

lakosok elégedettek voltak a C-típussal, de a későbbiek során – és ebben lehetett szerepe az 

alakuló MNNE-nek és a rendelet szerint a B-típus ügyében eljáró minisztériumnak – 

elkezdtek szimpatizálni a B-, de különösen az A-típussal. Ezért – a vármegyei közigazgatás 

pressziójának dacára – külön iskola felépítését is vállalták volna. Végül a Zichy érsek által 

támogatott C-típus – a helyi iskolaszéki ülésről tiltakozva kivonulók miatt – érvényesült. A 

főpásztor a döntést jóváhagyva püspöki tekintélyével lépett fel az ügyben. Hangsúlyozva, 

hogy „[…] a magyar haza szeretetéről vezetett, a határozathozatalra jogosult és a felelősség 

érzetével bíró illetékesek az izgatóknak nem ültek fel, hanem meghozták jogos, igazságos és 

hazafias határozatukat.”
465

 Zichy élesen elítélte az általa izgatóknak nevezettek 

tevékenységét: „[…] a jelentések szerint tehetetlen dühükben, noha a magyar kenyeret 

szívesen megeszik, s egyik-másik közülük nem is alacsonyfokú magyar állásokba jutott fel, 

nem átallanak még azzal is fenyegetőzni, hogy majd a Nm. Vkult. [Vallás- és Közoktatásügyi 

Minisztérium – G.A.] által fogják mind engem arra kényszeríteni, hogy B, sőt A típusú 

iskolákat is kényszerüljünk elfogadni, miközben teljesen megfeledkeznek arról, hogy egyrészt 

a Nm. Vkult. akár közvetlenül, akár közvetve próbálnak is e célból lépéseket tenni, kedvükért 

jogtalan és a hazaszeretettel ellenkező cselekedetekre nem engedi magát ragadtatni, 

másrészt én semmiféle jogtalan vagy hazafiatlan izgatás előtt hazafias érzületemről és 

főpásztori jogaimról le nem mondok, és le nem mondhatok.”
466

 Nem kizárt, hogy a kalocsai 

érsek Bleyerre gondolt, amikor magas állásokba jutottakról írt. Sőt a korábbi plébánosi és 

1929-es főpapi feljegyzések említették a kisebbségi mozgolódásokkal összefüggésben a volt 
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nemzetiségügyi minisztert, valamint Csernoch volt titkárát, Lepold Antalt is.
467

 Zichy 

erélyes reakciói nemcsak jogkörének vélt vagy valós megsértéséből fakadtak, hanem abból 

is, hogy külföldi német lapokban jelent meg írás a csátaljai esetről, ami miatt az érsek a 

„nemzeti érdek védelmét” ellátó sajtótörvény kidolgozását szorgalmazta.
468

 A főpap Steuer 

kormánybiztoshoz fordult és az 1923-as kormányrendeletre hivatkozott a C-típus 

védelmében. Utalt a magyarlakta települések által körülvett kisebbségi községekre, ahol 

döntő fontosságúnak tekintették a magyar nyelv ismeretét. Ennek kapcsán azzal a szokatlan 

indokkal utasította el a német nyelv visszaszorulása miatti kritikát, hogy „[…] a lakosság 

anyanyelve a sváb nyelv, melyet egyetlen iskolában sem tanítottak még, s nem is lehetne – 

irodalmi kellékek híján tanítani.”
469

 Hasonló reakciót szült a bácsalmási németajkúak 1932 

őszi A-típusú oktatást követelő kérelme, amit az érsek visszaadott a plébánosnak azzal, hogy 

dorgálja meg a „nagyfejűeket” és a hívek elégedjenek meg az érvényben lévő rendelettel, 

akik ezt végül el is fogadták.
470

 

A kisebbségi oktatásügy egyházi kezelésének kérdésében nem következett be 

lényeges javulás a Népművelődési Egyesület 1924. augusztusi hivatalos, kormány által 

engedélyezett megalakulása után sem. Az iskolai típusváltoztatások országszerte továbbra is 

vontatottan haladtak. A klérus nem volt kötelezhető az átállásra, viszont nagyszámú iskolája 

révén nélküle a kisebbségi iskolakérdés rendezése szinte megoldhatatlan volt. A 

patthelyzetre Bleyer már 1923 őszétől felhívta a figyelmet, amikor sürgette az anyanyelven 

való egyházi iskolai hitoktatást az 1914-es rendeletre való hivatkozással, amely ezt az 

állami- és községi iskolákban lehetővé tette.
471 

A panaszos kérdésekre összpontosító, a 

kormány részére beadott 1924 őszi memorandumban Bleyer az egyházi iskolafenntartókkal 

való szorosabb együttműködést szorgalmazta. Utalt arra, hogy nem egy helyen erőteljes 

ellenállás tapasztalható az egyházi iskolahatóság részéről a rendelettel szemben. Úgy vélte, 

hogy az egyháznak úgy kellene magáévá tennie a Bethlen-féle kisebbségpolitika 

célkitűzéseit, ahogy korábban a magyarosító iskolapolitikához is alkalmazkodott. Ennek 

kapcsán vetette fel, hogy ne a helyi szinten könnyen befolyásolható szülői értekezletek, 
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hanem a népszámlálási statisztika figyelembevételével szülessen döntés egy-egy kisebbségi 

iskola típusáról.
472

  

Bleyer a kormánynak benyújtott panaszos memorandumát Csernoch János is 

megkapta, aki az iskolaügyek kérdését az 1925. március 18-i püspökkari tanácskozás 

napirendjére tűzte. Az ülést megelőző levelezés szerint Csernoch abban a hitben volt, hogy a 

valóságosnál a kisebbségnek kedvezőbb döntések születtek az iskolatípusok elbírálásakor, 

ezért szükségesnek tartotta egyháza álláspontját határozatban megerősíteni, amely szerint 

„kívánatos a kormányrendelet végrehajtása és a lakosság óhajának respektálása.”
473

 Bár a 

szűkszavú és általános döntés inkább csak szimbolikus erővel bírt, de a hercegprímás 

álláspontját a kisebbségi ügyek iránt jól érzékeltette.  

Ezzel egy időben a kormányzat foglalkozott a kisebbségi iskolaügy megoldatlan 

kérdéseivel, így az MNNE által beadott emlékiratot figyelembe akarta venni. A dokumentum 

a magyarországi német mozgalom iskolaügyi filozófiáját tartalmazta, amely szerint csak 

olyan oktatás lehet sikeres, ahol a tanuló teljes mértékben érti a nyelvet. Ha például az iskola 

tanítási nyelve magyar, de az oktatási intézmény környezete német, akkor „[…] nem 

fejlődhetik a gyermek értelme sem kellően, mert nem a tartalmat, hanem csak a héját tartja 

meg; az érzülete sem, mert a nyelvvel való bajlódás miatt a betanult anyagban lévő lelkét 

nem tudja átérezni.”
474

 Ezáltal a magyarázat és a tartalom helyett a nyelvtanításra 

helyeződhet a hangsúly, az iskola idegen marad, és nem alakulhat ki bizalmi viszony a 

gyermek, a szülők és a tanítók között. „Az érzület nevelése szempontjából értékes tárgyra 

nézve nem a tanítás nyelve a fontos, hanem a szelleme. Feltéve, hogy a szellem tiszta, a 

közös hazának és az egységes (azaz több elemből álló, egy lelkű) nemzetnek a szeretete 

jellemzi: inkább németül tanítsunk magyar szellemben, semmint magyarul, de nem jutva be a 

lélekbe.” – szögezte le a dokumentum. Hangsúlyozta azt is, hogy az iskolakérdést akkor 

lehetne sikeresen megoldani, ha a politika világából pedagógia síkra terelődne a vita.
475

 Ezt 

az állásfoglalást támasztotta alá az első Friedrich-kormány vallás- és közoktatásügyi 

minisztere, Imre Sándor pedagógusprofesszor beadványhoz csatolt szakvéleménye is. 

Eszerint „[…] az összetartozás érzését a különböző nyelvűek lelkében maga az egyik nyelv 
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közös beszélése nem idézi elő.”
476

 Úgy vélte, hogy a német öntudat ne a magyarsággal 

szemben és ne ellenére alakuljon, hanem „[…] ennek az öntudatra ébredésnek 

következményeit okosan méltányolva, fejlődésében segítséget nyújtva arra kell törekednünk, 

hogy a magyar nemzet óhajtott lelki egységében a németség a maga faji értékeivel tudatosan 

és szívesen vegyen részt.”
477

  

Ennek kapcsán a kultuszminisztériumban 1925 nyarán tartott egyeztetésen Bleyer 

elvetette a három típusos kisebbségi iskolarendszer fenntartását, az A- és B-típus 

egységesítésére tett javaslatot, ahol a magyar nyelv intenzívebb tanítását kiemelten segítette 

volna elő. A későbbiekben is úgy vélte, ha a kormány messzemenően biztosítja a 

kisebbségek nyelvi és kulturális jogait, azzal a nemzetiség állam melletti kiállását erősíti. 

Ezért vonta kritika alá kizárólag a B-iskolatípust, egyben alátámasztotta Imre Sándor 

szakvéleményét: „A legnagyobb baj tehát az lenne, hogy ha éppen a nemzeti tárgyakat 

tanulnák először magyar nyelven. A hazát tanulják szeretni azon a nyelven, melyen először 

tanulták az Istent imádni, vagyis az anyanyelven és azután tanulják meg magyarul is. Így 

anyanyelvükön fognak lelkesedni történelmünkön és földrajzunkon és akkor ez a lelkesedés is 

stimuláns lesz arra, hogy azt megtanulják magyarul is.”
478

 Bleyernek ez a gondolata későbbi 

beszédeiben visszaköszönt:”[…] az a nemzetiségi ember is, ha túlemelkedik a szűk 

környezetén, ha belenő a magyar nemzet közösségébe, teljesen egyenértékű tagja a magyar 

nemzeti intelligenciának akkor is, ha fenntartja a saját fajával való benső kapcsolatot.”
479

  

A kormány azonban ragaszkodott ahhoz, hogy a községek nemzetiségi viszonyaihoz 

a jelenlegi rendszer könnyebben alkalmazkodik. Egyben elvetette a népszavazás elvének 

érvényesítését az oktatási kérdések szabályozásában: „Gyakorta a gazdasági viszonyok 

kényszerítő ereje erősebb minden kultúrtörekvésnél és nemzetiségi öntudatnál. Számos példa 

bizonyítja, hogy egy község lakossága gyakorta jobb néven veszi, ha a gyermekek 

túlnyomólag a közeli városban, piacon használatos nyelvet és nem az anyanyelvet tanulják. 

A nemzetiségi községekben erős visszatetszést keltene, ha a jelenlegi, a demokratikus 

elveknek megfelelő szülői értekezletek helyett az államhatalom octroyszerű kényszere 
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állapítaná meg az egyes típusok alkalmazását.”
480

 A szülői értekezletek elvileg valóban a 

németajkú lakosság vélemény- és akaratnyilvánítását biztosították, ugyanakkor a 

gyakorlatban a helyi magyar nacionalista körök és a közigazgatás gyakran megakadályozta a 

kisebbségek számára kedvező iskolai típusdöntéseket. A kormány, ahogy a Klebelsberg-

levélből is láthattuk, hezitált és sokszor a C-típust kívánta erősíteni, nem volt meg benne a 

kellő elszánás a jogszabály végrehajtásához. A kormányzat ezzel együtt elutasította a 

statiszikai adatokon alapuló iskolai típusdöntést. Arra hivatkozott, hogy ha Bleyer javaslatát 

a kisantant országok átvennék, akkor a csehszlovák vagy a román kormány tendenciózus 

statisztikája előnytelenül befolyásolhatná a határon túli magyarság oktatásügyét.
481

  

Bár az 1920-as évek második felére a vegyes tannyelvű B-iskolatípus végül egyfajta 

kompromisszum lett a kormány és az MNNE között, a Népművelődési Egyesület 1928 

elején ismét beadványban fordult a kormányhoz a kisebbségi iskolaügyek kapcsán. „Egyet 

biztosan állíthatunk, azt, hogy ha a kormány nem hallgat meg bennünket, a kérdés sem fog 

nyugvópontra jutni. Nem miattunk, vagy általunk, sőt ellenkezőleg! Utánunk vagy helyettünk 

csak a szélsőség következhetik.” – állt a dokumentumban.
482

 A panaszokat Bleyer 1928 

januárjában Wilhelm Marx német kancellárral való találkozóján is megemlítette és szóba 

hozta a papság asszimilációs folyamatokban játszott szerepét. Arra kérte a német politikust, 

hogy kísérje figyelemmel a magyarországi németség ügyét.
483

  

Az iskolakérdés ügyében így újabb tárgyalások kezdődtek az érintett felek között, 

amelyben a legnagyobb figyelmet a katolikus egyház magatartása kapta. A helyzetet csak 

fokozhatta Steuer György kormánybiztos 1928. novemberi, miniszterelnöknek tett jelentése, 

amely arról számolt be, hogy a püspökök több okból is elhibázottnak és végrehajthatatlannak 

tartják a típusos kisebbségi iskolapolitikát. A dokumentum szerint a sajtó- és politikai 

agitáció miatt a községek békétlenségét nehezen viselték a főpapok, valamint veszélyeztetve 

látták a hazafias szellemű nevelést és elítélték az ún. szélsőséges agitátorok szerepét a német 

mozgalomban.
484

 Bár ezek az érvek gyakran előfordultak – más források szerint is – a 

                                                           
480

 MNL OL K28 216. tétel 400/1925. Kultuszminiszteri értekezlet a kisebbségi iskolák tantervének életbe 

léptetése tárgyában, 1925. július 
481

 MNL OL K28 216. tétel 400/1925. Kultuszminiszteri értekezlet a kisebbségi iskolák tantervének életbe 

léptetése tárgyában, 1925. július 
482

 MNL OL K28 210. tétel 1989/1929. A Népművelődési Egyesület memoranduma a kormányhoz, 1928. 

február 
483

 TILKOVSZKY 1980. 79–80. 
484

 MNL OL K28 216. tétel 119/1929.  Steuer György kormánybiztos jelentése egy német cikk ügyében, 1928. 

november 



130 

 

püspöki panaszokban, úgy véljük, hogy a jelentés több elemében és sarkos 

fogalomhasználatában Steuer MNNE-vel és Bleyerrel szembeni ellenszenvét tükrözte.  

A Népművelődési Egyesület által benyújtott oktatási panaszok kapcsán Bethlen 

ígéretet tett rá, hogy megbeszélést kezdeményez a típusváltozások felgyorsításáért a felső 

klérussal. Sőt a miniszterelnök a nyomásgyakorlás eszközeként, de szóba hozta az egyházi 

autonómia törvényhozói szintű korlátozását.
485

 A püspöki kar 1928 őszén foglalkozott a 

kérdéssel, érdemben azonban nem lépett a kisebbségi iskolatípusok ügyében, „[…] mert 

meggyőződése szerint ily intézkedések az utódállamok magyar kisebbségeinek alig 

használnának, másrészt a katolikus egyházzal szemben könnyen kiválthatnák a 

magyartalanságnak vádját és ódiumát.”
486

  A főpapok tehát a már ismert érvekkel hárították 

el a felelősséget, jóllehet egyházmegyéikben felhívták a figyelmet a B-típusra történő váltás 

érdekében, ott, ahol a lakosság kívánta. Ha azonban a plébánosi visszajelzéseket tekintjük, a 

típusos áttérés valóban nagyobb ellenállásokba ütközött. Volt olyan település, ahol önként 

nem, csak rendelet hatására lettek volna hajlandóak a váltásra: „[…] soha senki nem 

kifogásolta eddig a magyar tannyelvet, dacára annak, hogy Bleyerék legtöbbet errefelé 

okvetetlenkednek. A nép közti béke is szenvedne, ha forszíroznám a B-típust. Ha azonban oly 

nagy nemzeti érdek, úgy nélkülünk csinálódjék rendeleti úton! Mi akkor a haza érdekét 

akarjuk.” – írta a németbólyi plébános. 
487

 A kalocsai érsekségből is olyan hangok érkeztek, 

amelyek feleslegesnek nevezték a B-típusra való áttérést, mondván „[…] ha mi komolyan 

vesszük, akkor azonnal jelentkeznek azok a községek is, ahol most senkinek esze ágában 

sincs anyanyelven való tanítást nemcsak nem kérni, de éppen nem követelni.”
488

 Ahogy tehát 

a felsőpapság köreiben, úgy a plébánosok szintjén is sokan voltak az asszimiláció hívei. Arra 

is volt példa, hogy a helyi németség ellenezte C-ről B-re való változtatást, mert ez felelt meg 

egzisztenciális érdekeinek.
489

  

Bethlen miniszterelnök sürgetésére a püspöki kar 1929. márciusi határozatában az 

iskolák C-ről B-típusra való áttéréséről intézkedett, ott „ahol a lakosság a típusváltoztatást 

kívánja.”
490

 Ennek ellenére az eddigiekhez képest nem történt számottevő javulás a 

típusváltások kapcsán, ami arra sarkallta Bleyert, hogy 1930 kora nyarán levélben forduljon 
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Bethlenhez az iskolaügyi gondok és a templomi nyelvhasználat problémái kapcsán.
491

 Bleyer 

levelét megelőzte egy 1930. május 30-i miniszterelnökségi megbeszélés, amikor egyrészt 

Bethlen kérhette meg Bleyert arra, hogy írásban foglalja össze panaszait és küldje el részére. 

Bleyer találkozott Serédivel, aki attól tartott, hogy az iskolai lépések kapcsán 

„regermanizálással” vádolhatják.
492

 Ez a magatartás is kiválthatta Bleyer felháborodását és a 

kormányfőhöz írt levél megszületését. A volt nemzetiségügyi miniszter sérelmezte, hogy a 

német nyelvű községekben lassan halad és akadályokba ütközik a típusváltás, nagy 

részükben B helyett C-típus van, a német ifjúság tanításában – a vallásos nevelés kárára – a 

német nyelv háttérbe szorul. Bleyer a C-típusú iskolát a levélben már D-nek nevezte, mert – 

ahogy írta – a német írás és olvasás tanítása csak harmadik osztályban kezdődik. Élesen 

kritizálta, hogy a német községek felében a hittan tanítása magyarul zajlik. S a plébánosok – 

saját beszámolóik szerint – ezt éppen azért teszik, mert a német gyermekek alig tudnak 

németül, a hitoktatónak pedig nem lehet feladata, hogy a gyermeket német írásra és 

olvasásra tanítsa. Bleyer szerint ez egyfajta szofisztikus gondolkodás volt, hiszen ekkor 

lenne szükség a B-típus azonnali bevezetésére.
493

 A kérdésben Klebelsberg is levelet írt 

Serédinek, amelyben a kultuszminiszter – tiszteletben tartva az egyházi autonómiát, – 

hangsúlyozta, hogy „[…] az egyházak a maguk részéről is hathatósan közreműködhetnek 

abban, hogy a kisebbségi kérdés nemzetközi vonatkozásaiban is a magyar nemzet érdekeinek 

megfelelően oldassék meg.”
494

 Klebelsberg elsősorban külpolitikai érvekkel próbált hatni az 

esztergomi érsekre: ”[…] elszakított magyar testvéreink érdekében jogi és erkölcsi alapon 

csak akkor léphetünk fel teljes nyomatékkal, ha a hazai kisebbségek kisebbségi igényei az 

érvényben lévő jogszabályok keretein belül teljes mértékben kielégíttetnek.”
495

 Klebelsberg 

mellett Bethlen miniszterelnök személyesen próbálta a határon túli magyarság érdekeire 

hivatkozva meggyőzni a hercegprímást, hogy hajtsa végre a típusváltoztatásokat. Ám Serédi 

a kormány és a német mozgalom közötti kérdéssé kívánta redukálni a konfliktust, elhárította 

a felelősséget, s továbbra is a hazafiatlanság vádjának elkerülését hangsúlyozta.
496
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A püspöki kar 1930. novemberi ülésén kiadott semmi újdonságot nem tartalmazó 

határozatában készségét fejezte ki a kormány kívánságainak végrehajtására, „de csak az 

esetben, ha a sürgetett típusváltoztatást a nép is kívánja.”
497

 Árulkodó volt a vitában 

felszólaló Shvoy Lajos székesfehérvári püspök véleménye, aki szerint a lakosság az esetek 

többségében maga sem akarja a típusváltoztatásokat, leginkább azért, „mert a német iskola 

nem részesül annyi államsegélyben, mint a magyar.”
498 

Ez is mutatta a probléma 

összetettségét, a jogszabályozásban meglévő hiányosságokat és a pénzügyi 

kiszolgáltatottságot, amelyet gyakran az ideológiai különbségek fedtek el.  

A megsértettnek tűnő Serédi Klebelsberghez írt válaszában kiemelte, hogy az 

iskolaügyi kérdésben „az egyházi hatóságok […] csak a m. kir. kormány egyenes 

pressiójára hajlandók eljárni, mert nem engedhetik, hogy a szóban lévő rendeleteknek 

egyébként rájuk nézve is mindenképpen nehéz végrehajtását valaki esetleg arra használja 

fel, hogy a magyar katholicizmusra a hazafiatlanságnak bélyegét süsse.”
499

 A hercegprímás 

a kultuszminiszternek megismételte, hogy megoldás csak akkor várható, „[…] míg a m. kir. 

kormány […] nem teremt teljes harmóniát a saját álláspontja és Bleyerék túlzó, a bölcs 

tapintatot nem tekintő fellépése és az alsóbb állami fórumok eljárása között.”
500

 Serédi jól 

érzékelte, hogy a kormány nem tudta az elmúlt időszakban a helyi közigazgatást úgy 

befolyásolni, hogy az végrehajtsa kisebbségpolitikáját, ugyanakkor egyháza felelősségét nem 

ismerte el. Bethlen miniszterelnök 1931 tavaszán Serédinek írt válaszában diplomatikusan az 

egyházi autonómia törvényi korlátozására utalt abban az esetben, ha nem történik jelentős 

változás a típusváltozások végrehajtása tekintetében. A kormányfő kérte Serédit, hogy az 

egyházi hatóságok ne tekintsék a B-típust „nemzeti veszedelemnek.”
501

 A levél 

megszületésében és a kormányzat határozottabb magatartásában elsősorban külpolitikai 

megfontolások játszottak szerepet, hiszen Bethlen 1930 őszi németországi látogatása után a 

határon túli magyarság védelme érdekében az eddigieknél hatékonyabban akarta rendezni a 

magyarországi német kisebbség kéréseit.  

Serédi az iskolahelyzet áttekintése és a püspökkari felelős döntés érdekében 1931 

tavaszán megbízta Pezenhoffer Antal hittanárt, statisztikust, hogy adjon átfogó képet a 
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németajkú települések oktatási intézményeinek típusairól és az adott községek 

népességéről.
502

 A nyomás alatt lévő esztergomi érsek célja a teljes iskolarendszer 

áttekintésével az is lehetett, hogy muníciót kapjon az egyházát az oktatás miatt kritizáló 

kormányzattal szemben, rámutatva arra, hogy az állam sem áll jobban a típusváltások 

végrehajtásában. Pezenhoffer 1931 májusában adta be jelentését Serédinek, amelyben az 

1920. évi népszámlálás alapján és az 1928/29-i tanév adatain keresztül vizsgálta a német 

többségű vagy a nem német többségű, de legalább 40 németajkú tankötelessel bíró 

településeket.  

 A Pezenhoffer-jelentés alapján is egyértelművé vált, hogy a kisebbségi iskolák döntő 

része német nyelvű oktatási intézmény volt.
503

  

Az A-típusú iskolák közül 20 a görögkeleti egyház fenntartásában működött, ahol 

elsősorban a szerb anyanyelvűek tanultak, az intézmények pedig jellemzően az ország déli 

területein helyezkedtek el. Bács-Bodrog vármegyében pedig nemcsak német, hanem – 

csaknem fele részben – bunyevác C-típusú katolikus népiskolák is voltak. Budapesten 

egynyelvű németként a német birodalmi iskola működött, amely 1908 óta a fővárosban 

dolgozó német, osztrák, cseh diplomaták és kereskedők, valamint a pesti zsidó 

nagypolgárság gyermekeit fogadta be.  

A katolikus kisebbségi népiskolák típusa azokon a területeken is döntően C volt, ahol 

zömében németajkúak éltek, illetve elviekben adottak lettek volna a feltételek német 

kisebbségi iskola létrehozásához. Több helyen – például Baranyában és Fejérben – a német 

nemzetiségűek által lakott településeken csak tisztán magyar nyelvű iskolák működtek. Ez 

azt mutatta, hogy nemzetiségi községekben tudatosabb magyarosítás is folyt. Emellett a C-

típusú iskolák magas száma azt jelezte, ami kutatásaink során kiderült, hogy a katolikus 

egyházi iskolafenntartó szinte egyáltalán nem, vagy csak nagyon lassan, állami nyomásra 

végezte a típusváltásokat és ezeket zömében olyan településeken sem hajtotta végre, ahol – a 

számok alapján – minden feltétel adott volt.  

A-típusú iskolák elsősorban az osztrák határhoz közeli nyugat-magyarországi 

községekben, valamint részben Tolna és Baranya vármegyékben működött, de ezek száma 

elenyésző volt. Arányaiban alacsony volt a vegyes tannyelvű B-típusú iskolák száma ott – 
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így például Fejérben, Bács-Bodrog vármegyében vagy Budapest környékén – is, ahol 

nagyobb tömbökben éltek németek. Ehhez képest volt nagyon sok általában a tisztán magyar 

nyelvű és a C-típusú iskola, főleg azokban a vármegyékben, ahol ezt a számadatok nem 

indokolták volna.  

A jelentésből az is kiderült, hogy a katolikus német kisebbségi iskolák típusváltásánál 

az evangélikusok arányosan jobban igazodtak a nemzetiségi igényekhez, a reformátusok 

pedig többnyire magyarajkú községekben működtek, számuk eleve elenyésző volt.  

Különösen kedvezőtlen volt a hazai németség iskolai állapota akkor, ha azt nézzük, 

hogy ez a helyzet az 1920-as évek végén, 5-6 évvel a kisebbségi iskolarendeletek bevezetése 

után állt még mindig fenn. Ugyanakkor az állami és községi iskolák szintjén sem haladt a 

típusváltás, miközben ennek érdekében az állam épp az egyházat tartotta szinte folyamatos 

nyomás alatt. A vizsgált időszakban alig volt az amúgy is csekély számú állami kisebbségi 

iskolák között B-típus, döntő részük ugyanis C-típussal vagy tisztán magyar oktatási 

nyelvvel rendelkezett. Ezek száma különösen Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében volt 

jelentős, ahol pedig a főváros környékén több németajkú település feküdt. Az államiak 

mellett a községi német iskolák helyzetét külön nehezítette, hogy fokozottan ki voltak 

szolgáltatva a nem ritkán sovén alsófokú hatóságok nyomásgyakorlásának. A Pezenhoffer-

jelentés adatai alapján készült táblázatunkból ezek a tendenciák is jól nyomon 

követhetőek.
504

  

Bár kedvezőtlen és a német kisebbségnek kifejezetten hátrányos folyamatokról 

beszélhetünk, azonban fontos megjegyeznünk, hogy az iskolák típusának alakulásában 

nemcsak a számadatok, hanem a helyi nemzetiségi igények, a települési hatalmi viszonyok, 

valamint a politikai, gazdasági és társadalmi körülmények is fontos szerepet játszottak.  
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Vármegyék Fenntartók és iskolatípusok 

A: egynyelvű nemzetiségi B: vegyes C: egynyelvű magyar M: tisztán magyar nyelvű 

Katolikus Görögkeleti Evangélikus Református Izraelita Állami Községi Egyéb 

A B C M A B C M A B C M A B C M A B C M A B C M A B C M A B C M 

Arad - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 - - - - - - - - 

Baranya 4 52 56 15 14 - - - 1 15 2 - - - - 6 - - - 2 - - 1 2 - 6 2 4 - - 1 2 

Bács-Bodrog - 1 16 5 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 

Békés - - - 3 - - - - - - 3 - - - - 3 - - - 1 - - - 3 - - - 3 - - - - 

Budapest - - - - - - - - - - - - - - - -  -  - - - - - - - - -  -  - 1 - - - 

Esztergom - 1 5 - - - - - - - - - - - - -  -  - - - - - 1 - - -  -  - - - - 3 

Fejér - - 17 10 - - - - - - 1 - - - - 3 - - - - - - 1 - - - 1 - - - - 1 

Győr - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Hont - - 2 - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 

Komárom 1 1 10 2 - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 2 

Moson 9 3 3 8 - - - - 4 - - - - - - - - - - - - - 5 1 - - - 1 - - - - 

Nógrád - - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - 

Pest-Pilis-

Solt-Kiskun 

- 3 19 3 3 - - - - - 1 1 - - 1 2 - - - - - - 22 11 - - 3 1 - - - 1 

Somogy - - 13 9 - - - - - 2 7 1 - - - 2 - - - 1 - 1 - 3 - - 1 2 - - 1 1 

Sopron 5 1 4 2 - - - - 4 3 - 1 - - - - - - - 1 1 1 - 1 - -  1 - - - 1 

Tolna 5 17 16 3 2 - - - 2 18 2 - - 3 2 2 - - 1 2 - - 1 - - 3 1 6 - - - 1 

Torontál - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 - - - - - - - - 

Vas 8 - 4 1 - - - - 2 - 1 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 

Veszprém - - 35 8 - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - - - 2 - - 1 1 2 - - - - 

Zala - 2 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Zemplén - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - 

Összesen 32 81 204 71 20 - - - 13 38 18 4 - 3 3 20 - - 1 8 1 2 38 25 - 10 9 20 1 - 2 12 

 

4. táblázat: A kisebbségi elemi népiskolák és a tisztán magyar nyelvű iskolák megoszlása a német többségű vagy legalább 40 német tankötelessel bíró 

településeken vármegyénként és fenntartó szerint az 1928/29. évi tanév adatai alapján (Pezenhoffer-jelentés)
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Az iskolák adatait tekintve némileg meglepő a Veszprém vármegyei – és nagyrészt a 

Veszprémi Püspökség területén fekvő – C-típusú és tisztán magyar nyelvű intézmények 

magas száma, ráadásul olyan településeken, ahol döntően németajkúak éltek. Ha 

visszaemlékszünk Rott Nándor püspök változatlanságot preferáló gondolataira, akkor 

megérthetjük, hogy a főpap maga sem karolta fel a típusváltásokat. Ezt bizonyítja az is, hogy 

a kultuszminisztérium 1930-ban és 1931-ben is hiába kérte Veszprémet néhány iskola 

esetében a C-ről B-re való típusváltást, a püspökség sokszor jóval később kereste meg a 

helyi katolikus iskolaszékeket, hogy döntsenek.
505

 A jegyzőkönyvek alapján az iskolaszékek 

továbbra is a C-típus fenntartását támogatták, ebben a plébánosok ezt pártoló véleményei 

játszottak közre. A magyar nyelv hétköznapi életben való jelentősége és a német nyelv 

otthoni megtanulása jelent meg az indoklásokban.
506

 Úgy látjuk, hogy valóban voltak 

németajkú községek, amelyek praktikus szempontok miatt ragaszkodtak a C-típushoz, de 

sokszor a püspökségek zöme sem segítette elő a típusváltásokat, vagy egyáltalán az adott 

közösségek oktatási nyelvi igényeinek felmérését. Ugyanakkor mégsem elsősorban a tudatos 

magyarosítás jellemezte a klérus magatartását az iskolakérdésben, hanem az ezzel 

kapcsolatos problémák tényleges megoldásának elodázása, a kisebbségi ügyek iránti 

érdeklődés hiánya. Az egyházi vezetés általában csak – az 1930/31-es levelezésekhez 

hasonló – kormányzati nyomásgyakorlás esetén lépett az ügyekben.  

Veszprém mellett Esztergom, Győr, Székesfehérvár és Pécs kapott levelet a 

kultusztárcától a B-típusú iskolák bevezetése ügyében.
507

 A kultuszminisztérium évente 

megküldte azoknak az egyházi fenntartású kisebbségi iskoláknak a listáját, amelyekben a 

népességi adatok és a tankötelesek miatt a C-ről B-re való típusváltás aktuálissá vált. Az 

átállás általában vontatottan haladt vagy a püspökségek nem reagáltak a megkeresésekre.
508

 

Bár a helyi körülmények minden esetben eltérőek voltak, jó példa volt erre az Esztergomi 

Főegyházmegyében található két egyházi iskola (Kirva, Telki) sorsa. Az egyházi vezetés 

jelezte Bethlennek, hogy a két oktatási intézmény ragaszkodik a C-típushoz. Amikor 

azonban a kormányzat nyomatékkal kérte a B-típusra való áttérést, Telki 1931 őszén 
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végrehajtotta a váltást, míg Kirva – a nacionalista plébános, Klima István hatása és a 

lakosság érdektelensége miatt – megmaradt a C-típusnál.
509

  

Hasonló kettősség volt megfigyelhető a németajkú igények felé alapvetően nyitott 

Fetser Antal győri püspök magatartásában is. A főpásztor Klebelsbergnek írt 1930. 

szeptemberi válaszlevelében arról panaszkodott, hogy a kormány által kért típusváltásokat 

szinte kilátástalan keresztülvinni a helyi hatóságok szabotáló magatartása miatt, akik a B-

típus bevezetése ügyében az iskolaszékeknél tapogatózó papjait germanizáló törekvésekkel 

vádolják. „Nem érdeke az egyháznak, de a hazának sem, hogy a katolikus papság ily súlyos 

gyanúsításokra vezető feladattal bizassék meg.” – panaszolta a püspök, akinek 

véleményéből a papjait megvédő főpásztor hangja is kihallatszott.
510

 A közigazgatás 

nyomásgyakorló tevékenysége egyértelmű volt, de Fetser sem sürgette a típusváltást, hiszen 

pár hónappal később, amikor kormányzati nyomásra az érintett iskolákat újra megkérdezték 

és önként maradtak a C-típusnál, a döntést örömmel vette tudomásul. „Midőn a 

határozatokat Nagyméltóságoddal közlöm, nem mulaszthatom el, hogy hazafias örömömnek 

kifejezést ne adjak, hogy a nevezett községbeli híveim hazafias érzésükről és a magyar 

hazához és nyelvhez való ragaszkodásukról ily szép tanúságot tettek.” – írta a 

miniszternek.
511

 A típusváltások miatt akkoriban elszánt kormányzatnál ez a C-típus 

megtartásáért lelkesedő püspöki magatartás nem aratott osztatlan sikert, ezt jelezte, hogy az 

egyházi autonómiát – legalábbis fenyegetés szintjén – megnyirbálni akaró kormány 

Serédiéhez hasonló határozott hangú levelet küldött ki Székesfehérvárra és Pécsre is.
512

 

Shvoy Lajos püspöknél csak egy iskola volt érintett, amelyik maradt a C-típus mellett, míg 

Pécsről Virág Ferenc azt jelezte, hogy a típusváltásra javasolt iskolák harmada váltana B-

re.
513

 Az eset azt mutatta, hogy ha az állam kellő határozottsággal lépett fel, akkor a klérus 

módszeresebben vizsgálta meg a típusváltások ügyét. 

A főpapok gyakran a C-típust meghagyni akaró helyi iskolaszéki döntések 

tiszteletben tartására és az alsófokú közigazgatási hatóságok szabotáló tevékenységére 

hivatkoztak, de ez részükről – a felvonultatott jogos indokok mellett – valójában a felelősség 
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áthárítását jelentette.
514

 Az azonban igaz, hogy a vármegyei hatóságok – ahogy ezt a győri 

püspök jelentése is mutatta – általában határozottan elutasították a B-típusú iskola 

bevezetését. Éppen a Veszprém vármegyei főispán jelezte 1930 májusában Bethlennek, hogy 

nem támogatja újabb típusról határozó iskolai gyűlések összehívását. Indokként – az 

ijesztgetésnek is használt – német agitáció jelenségét említette, de utalt a lakosság elutasító 

magatartására, a tanerők német tudásának hiányára és nem utolsósorban az egyház 

autonómiájára.
515

 Az egyház és a világi hatóság így sok esetben egymásra mutogatott: míg a 

klérus a közigazgatási szervek szabotálását, addig a vármegye az egyházi önrendelkezést 

hozta fel indokként a változtathatatlanságra. Ez a magatartás a kormányzatot is jellemezte, 

amely elsősorban akkor cselekedett a kisebbségi iskolaügy területén, ha kül- vagy 

belpolitikai érdekei úgy kívánták, de a határon túli magyarság védelme és a revíziós célok 

első helyen szerepeltek. Ebben az „ördögi körben” a helyzetet csak rontotta a 

Népművelődési Egyesület ifjú értelmiségeinek és Bleyer hangvételének – az oktatási 

problémáktól korántsem független – radikalizálódása.  

A püspöki kar végül 1931. októberi ülésén határozatban támogatta a 

miniszterelnökség által javasolt iskolák B-típusúvá alakítását.
516

 Ekkor azonban már nem 

Bethlen Istvánnak hívták a miniszterelnököt és ismertek voltak az 1930. évi népszámlálás 

magyarországi németekre vonatkozó kedvezőtlen eredményei is. 

 

Az alsópapság és a magyarországi német oktatás  

 

Bár egy-egy település egyházi iskolájának típusváltoztatását a katolikus püspökök 

hagyták jóvá, az alsópapság élt együtt a lakossággal és a helyi közigazgatással, illetve az 

iskolaszék vezetőjeként befolyást gyakorolhatott az iskola típusára. A plébánosok így 

egyszerre lehettek az iskolai típusváltás elősegítői és akadályozói. Közülük csak kevesen 

érzékelték, hogy a típusos iskolarendszer a kisebbségi oktatás megoldása lehet. Ezt Bethlen 

miniszterelnök 1926 nyarán a német követtel folytatott megbeszélésén is megerősítette. Úgy 

vélte, hogy az alsópapság részéről ellenállás van a kisebbségi iskolarendelettel szemben, s 

közülük inkább a német származásúak foglalnak el nacionalista álláspontot.
517

 Ez részben 
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felelősség áthárítás lehetett a kormányfő részéről, de kétségtelen, ha Bräutigam vagy 

Weicher plébánosokra gondolunk, akkor jogos Bethlen véleménye.  

A plébánosok elsőrendű feladatuknak a hitélet egységének megőrzését tekintették, 

így a kisebbségi oktatási kérdéseket vagy a liturgiával kapcsolatos nyelvi ügyeket általában 

ezért oldották meg. A kisebbségek kérésének teljesítése egyszerre segíthette elő egy adott 

plébánia mindennapi zavartalan működését, de egyszerre járulhatott hozzá a békétlenség 

kialakulásához, amelyet a helyi közigazgatás vagy német mozgalom fellépése is fokozhatott, 

akár hosszú ideig tartó konfliktushelyzeteket generálva. Ezeket a helyzeteket a papság 

igyekezett elkerülni. A papság sokszor politikai törekvéseket látott a kisebbségi oktatási 

nyelvi megkeresések mögött, így eleve erről az alapról reagált rájuk, ami sokszor a 

különböző helyi tényezők párbeszédét is lehetetlenné tette. A soktényezős kisebbségi 

problémák megoldását a papságnak mérlegelnie kellett. Erre jó példa volt a gánti plébános, 

aki híveire akart hatni a kérdés kezelésében: „Nagyon sokat küzdöttem a szülőkkel az iskola 

miatt. Szeressük anyanyelvünket, s hazánkat, de egyik se történjék a másik rovására. 

Mindenáron A-típusú oktatást óhajtottak. Én ebbe nem mentem bele, megmagyaráztam nekik 

az összes hátrányokat, s bár néhány nagyszájú erősen izgatott, minden törekvésük hajótörést 

szenvedett, mert nem engedtem. Elcsendesedtek, de hamu alatt parázs az egész, kérdés, 

mikor kezdik elölről.”
518

 Döntő volt a plébánosok számára a katolicizmushoz való 

ragaszkodás az oktatás területén, ezt a szempontot – hivataluknál és hivatásuknál fogva – 

messzemenően figyelembe vették: „Tiszta német nyelvű izgatás miatt izgultak a kedélyek. 

Tanítóim iparkodnak eredményesen dolgozni. Reménylem, hogy majd hűségesebben 

ragaszkodnak a kath. eszmékhez, s nem látnak szükségképpen ellenséget elöljáróikban.” – 

írta a vértesboglári plébános 1925 elején tett jelentésében.
519

  

Az alsópapság egy részének kritikájában szorosan összefonódott az MNNE 

megszervezésének és a német nyelv tanításának ügye. A nagymányoki plébános, kerületi 

tanfelügyelő például élesen elítélte, – „végzetes kihatású munkának” nevezve Huber János 

mágocsi látogatását a Népművelődési Egyesület szervezésekor – hogy egyházi személyek is 

részt vesznek az ún. agitációban.
520

 Ez jelezte az alsópapságon belüli törésvonalakat a 

kisebbségi oktatásügy ügyében. 

A Népművelődési Egyesület választmányába beválasztott Klima plébános 1923 

őszén nemcsak az esztergomi érseket, hanem Prohászka Ottokár székesfehérvári és Rott 
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Nándor veszprémi püspököt is megkereste az új kisebbségi rendeletek kapcsán, éles 

kritikával illetve a hazai német törekvéseket.
 

A beadványban Klima élesen bírálta a 

kisebbségekkel szembeni engedékeny nemzetiségi politikát: „Ha az 1868-as nemzetiségi 

törvényt (!) a magyar gyomor nem vette be, pedig az akkori Magyarország minden második 

lakosa nemzetiség volt, – hogyan venné be a magyar gyomor ezt az egyszerű rendeletet (!), 

pláne a benne foglalt hóbortokkal együtt, hogy t.i. a magyar közigazgatás és bíróság tanulja 

meg a kisebbségek nyelvét, mikor a mai Magyarországon 100 lélekre csak kb. 10 nemzetiség 

jut. Hisz, ha a magyarok ezt a rendeletet tényleg következetesen keresztülviszik, testületileg 

megértek – a Lipótmezőre. De nem fájó-e látnunk, hogy a svábság vezetői minden tekintet 

nélkül a magyarság érzelmeire, részben még keveslik a rendelet amúgy is túlságos 

engedményeit, részben minden kímélet nélkül beállnak „végrehajtóknak” oly nemzetiségi 

politikához, melynek minden gondolata Párisban, Prágában, Bukarestben és Belgrádban 

született exportnak Magyarország számára, mely minden csonkasága mellett is túlerőnek 

látszik számukra.”
521

 Klima nem volt egyedül ezzel a soviniszta érzelmekre ható és 

külpolitikai szempontból meglehetősen szűklátókörű véleményével.  

Bleyer régi ellenfele, Weicher Miklós törökbálinti plébánosnak a nemzetiségi 

tannyelvről tartott előadása, amely ugyan tárgyilagosabb hangnemben, de kemény bírálatot 

fogalmazott meg nemcsak a rendelettel, hanem a hazai német célokkal kapcsolatban. „Egész 

az unalomig hangoztatják [a német „izgatók” – G.A.] a magyar hazához való törhetetlen 

hűségüket, de megfeledkeznek arról, hogy amire az antant kényszerít minket, s amit a 

nemzetközi szociáldemokrácia követel és sürget, az javunkra sohasem válhatik! […] nem 

ezért folyik itt a harc, csupán azért, hogy a nemzetiségek az ő különállásukat mindvégig 

megtarthassák és eszükbe ne jusson valamiképpen beleolvadni, s nemcsak érzelmileg, de 

nyelvileg is összeforrni a magyarsággal.” – fejtette ki Weicher, aki utópiának nevezte, hogy 

a kedvező oktatási rendelettel befolyásolhatóak lennének a szomszédos országok 

kisebbségpolitikái.
522

 Bár erősen kritizálta a „túlhajtott sovinizmusból” fakadó, a magyar 

nyelv túlzott érvényesülését biztosító 1918 előtti intézkedéseket – utalva például a lex 

Apponyira – a kialakult helyzetben a „német izgatókat” báránybőrbe bújt farkasoknak 
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nevezte, akik szélsőséges törekvéseikkel megbontják a nép közötti békét.
523

  Elsősorban a 

főváros vonzáskörzetében tartotta elegendőnek – az állam iránti hűség szempontjából és 

egzisztenciális okok miatt – a C-típusú iskolai oktatást, az anyanyelv elsajátítását pedig a 

szülői házra bízta volna. Weicher Bleyerhez fordult: „[…] ne méltóztassék meggyanúsítani 

sem azt a falusi papot, sem azt a falusi jegyzőt, mintha ezek az intelligenciával karöltve a 

nép ellenére dolgoznának. Az a falusi pap és az a falusi jegyző tudja legjobban, miről van 

szó, kinek mire van szüksége és mi válik hátrányára.” A törökbálinti plébános logikus, 

olykor megfontolandó érveléssel, de korábbi jelentéseihez hasonlóan nagyfokú 

türelmetlenséggel viszonyult a kisebbségi oktatásügy kérdéséhez.
524

   

A papi érvelések visszatérően utaltak a külpolitikai helyzetre, ahol az ország az 

áldozat szerepében tűnt fel, amelyet egyrészt a szomszédos államok politikája, másrészt a 

győztes nyugati hatalmak („antant”) előírásai tartottak a jelenlegi kisebbségpolitika 

kényszerpályáján.   

Az alsópapság nagy részének érvelésében a német nyelv tanítása úgy jelent meg, 

mint amely teljesen kiszoríthatja a magyart. Erre különösen érzékenyen reagáltak egy olyan 

helyzetben, amikor Trianon után a magyarságnak jelentős veszteségekkel kellett 

szembenéznie. Ez az irracionális félelem kapcsolódott össze olyan érvekkel, mint a magyar 

nyelv szerepe a hivatali előmenetelben és a továbbtanulásban, a német visszaszorulása az 

állami szektorban, a német nyelvismeret hiánya a tanítók és a papság körében, valamint a 

magyar, mint közös érintkezési nyelv egyes települések között. Weicher plébános – sovén 

dühvel – erre mutatott rá: „Eddig a magyar nyelv volt az a közös terület, ahol a különböző 

nemzetiségek egymással érintkeztek. Ha most a magyar nyelv elsajátítását lehetetlenné 

tennők, a sóskúti tót legföllebb Tárnokig mehetne, a törökbálinti sváb Budaörsig, az érdi 

rácz pedig szépen otthon maradhatna a maga kis falujában.”
525

  

Nemcsak a közigazgatás szabotáló magatartása és a katolikus egyház ellenállása 

miatt haladt akadozva a kisebbségi oktatási rendelet végrehajtása, hanem azért is, mert 

számos településen a német többségű lakosság sem kívánt változtatni a magyar nyelvű 

tanítás rendjén. A németek egy része a magyar nyelvvel könnyebben tudott érvényesülni, így 

megelégedett a szűkebb környezetében vitt német nyelvhasználattal.
 
Ez a jelenség leginkább 
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a németek által gyérebben lakott településeken és a főváros környéki falvakban volt 

jellemző.
526

 Békásmegyeren például a hívek beleegyeztek az egyházi iskola állami 

átvételébe, azon az áron is, hogy tiszta magyar nyelvű oktatás alakult, mert – ahogy érveltek 

– szükségük volt arra, hogy Budapesthez való közelségük és gyári munkájuk miatt magyarul 

jól megtanuljanak.
527

 Zsámbékon a plébános 1926-ban arról adott hírt, hogy a németajkúak 

németül kevésbé tudnak, mint magyarul.
528

 Azokban a községekben – így például a Pest 

környéki Vecsésen – ahol a németajkúak kisebbségben voltak a magyar plébános igyekezett 

megakadályozni a B-típus bevezetését.
529

 

Villányban a plébános arra hívta fel az egyházmegye figyelmét, hogy a típusváltásra 

az érintetteket évente felhívó királyi tanfelügyelőség az oka annak, ha újra és újra előkerül a 

nyelvügy, amely e nélkül nem lenne kérdés tárgya a településen. Levele jó példája annak, 

hogy nyelvkérdésben a papság – saját túlhajtott nacionalizmusa mellett – össztűznek volt 

kitéve akár a helyi hatóságok, akár a német mozgalom részéről. „Az a már néhány év óta 

uzusba hozott dolog, minden évben a községet hivatalosan felszólítani, nyilatkozzék, milyen 

nyelvű tanítást akar, ez a legabszurdabb dolog a világon, ez tisztára felébresztése, 

felpiszkálása a nemzetiségi érzületnek és öntudatnak, a tetejében jön még a nagyobb 

abszurdum, kéz alatt, néha még terrorral is leinteni az esetleg kedvezőtlen megnyilatkozást. 

Ezekről a dolgokról könnyű rendeleteket gyártani, de hogy milyen visszás helyzetbe hoznak 

ezek a rendeletek minket, kik ismerjük a népet, kik vele és tőle élünk, arról a 

rendeletgyártóknak fogalmuk sincs.” – írta a plébános az egyházmegyei 

főtanfelügyelőnek.
530

  

Volt olyan plébános, aki méltányosan viszonyult az A-típusos kérelemhez: „Nehéz 

órákat okozott a tiszta német nyelvű oktatás vitája, akkor ugy[an] is jól látták, hogy engem 

Kossuth-féle magyarláz nem gyötör.” – írta Vértesboglár magyarajkú papja.
531

 Sőt 

Budaörsön a németajkú plébános, Aubermann Miklós az 1930-as évek elején közreműködött 

az A-típusú iskola létrehozásáért szervezett aláírásgyűjtésben.
532

 „Különös, régente 

mindenkiben, aki tótul beszélt és tudott, pánszlávot mondottak, most úgy látszik, a 
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németajkúakra kerül a sor, és mindenki, aki németül tud, pángermánnak tartanak.” – utalt 

találóan a helyzet fonákságára a Komárom vármegyei Tarján németajkú plébánosa.
533

  

A korábban már említett Bräutigam Ferenc szakadáti plébános a magyarosítás 

kérdése felől közelítette meg a B-típus kérdését: „Mivel ez a döntés még mindig elég teret ad 

a magyarosításra, mi ennek értelmében jártunk el. És azóta ebben a hazafias irányban 

neveltünk az iskolában, semmi izgatás, semmi német propaganda nem volt a faluban, a nép 

meg is volt elégedve.”
534

 Bräutigam korábban Bleyer támogatói közé tartozott, ám az 1923-

as iskolarendelet miatt a német mozgalomtól eltávolodott. „Megmagyarázhatatlan dolog, ha 

férfiak, akiknek korábbi tevékenységét keresztény bizalommal kísértük, egyszerre csak olyan 

mozgalmat hoznak létre, amelynek célja Csonka-Magyarországon a német nyelv 

elterjesztése […] Nem szabad elfelejteni, mi történik most Erdélyben és a Bácskában. Ott 

harminc éven belül nem lesz kisebbség.” – írta 1925 nyarán az MNNE ebbéli 

célkitűzéseiről.
535

 Felvetéseire Bleyer a Sonntagsblatt hasábjain válaszolt: „Minden 

gondolat, amely belenyugszik 3 millió magyar és 1,5 millió német pusztulásának 

lehetőségébe, szentségtörés. Mi visszautasítjuk ezt és szenvedélyesen tiltakozunk minden 

hasonló defetizmus ellen! Ez ismét egy bizonyíték arra, hogy embereket olyan esztelen 

elbizakodottság ragadhat magával, amely elzárja az észtől és szívtől a jogot és az 

igazságot!”
536

  Bräutigam lemondó, a magyar nyelvi érdekeket és a területi integritást féltő 

szavaival szemben Bleyer a kisebbségi nyelvi jogok biztosítását, a Trianon után kialakult 

helyzet megoldásának tekintette.  

A Bleyerhez személyesen kötődő vagy vele szemben álló tagok mellett a többséget 

azok a papok alkották, akik nem voltak tagjai a Népművelődési Egyesületnek. Közülük 

voltak olyanok, akik vegyes érzelmekkel, inkább ellenszenvvel, bizalmatlanul viseltettek az 

oktatási kérdések iránt. Másik részük viszont figyelembe vette a német nyelvi és kulturális 
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követeléseket, míg olyanok is voltak, akik a helyi szintű megoldásra összepontosítva, 

pragmatikusan viszonyultak az oktatásügyi problémákhoz.
 
Az alsópapság gyakran tükrözte a 

közigazgatás alsó szintjének ellenérzéseit a németséggel kapcsolatban. Míg a főpapság 

valamivel nyitottabb magatartást vitt a kisebbségi problémák kapcsán, ez az alsópapság 

szintjén elzárkózóbb, illetve a helyzetéből adódóan problémacentrikusabb volt. Nehéz 

azonban általános következtetést levonni a katolikus papság hozzáállásával kapcsolatban. 

Egyrészt az adott pap életútjának és plébániai tevékenységének kutatása, másrészt az adott 

település története és kisebbségeire összpontosító vizsgálata tárhatja fel a hazai németséghez 

való viszonyt. Az iskolaügyek tekintetében pedig pontos képet csak akkor alkothatunk, ha az 

összes érintett település társadalmi, gazdasági, politikai és kisebbségi hátterét megnézzük, 

így tárhatóak fel azok a tényezők, amelyek az iskolai típusváltások – vagy azok 

elmaradásának – pontos okait megvilágíthatják.  

 

A német kisebbségi tankönyvkérdés 

 

A típusváltások mellett a kisebbségi iskolai tankönyvek problémája is orvoslásra várt. 

A kérdés már 1920-tól folyamatosan napirenden volt. Bleyer még miniszterként 1920 

augusztusában német nyelvű népiskolai tankönyvek kiadásának tervéről tájékoztatta a 

katolikus püspököket, de elkészülésükig az engedélyezett német nyelvű tankönyvek 

jegyzékét küldte el számukra és plébániai terjesztésüket ajánlotta. A dokumentumból 

kiderült, hogy a kérdésben a Szent István Társulatnak (SZIT) volt kiadási monopóliuma.
537

  

A tankönyvek kiadása az 1923-as oktatási rendelet megjelenését követően vált ismét 

sürgetővé, Bleyer már 1924. évi memorandumában szorgalmazta új tankönyvek megírását a 

Népművelődési Egyesület szakembereinek bevonásával.
538

 Egy 1925 nyarán tartott 

minisztériumi értekezleten Klebelsberg jelezte Bleyernek, hogy a német nyelvű 

tankönyvhiányt meg akarják oldani.
539

 Bleyer mellett több egyházi tanfelügyelő és plébános 

is sürgette a munkák mielőbbi megjelentetését.
 
Egyrészt tartottak a németajkú lakosság 

elégedetlenségétől, másrészt ragaszkodtak a SZIT által kiadott tankönyvekhez, mondván 

„[…] tanítóink ne legyenek kénytelenek idegen cégek nem katolikus szellemű könyvei után 
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nyúlni.”
540

 Ideiglenes tankönyveket kellett beszerezni a kiadásig tartó időre, ám a püspöki 

kar nem járult hozzá, hogy átmeneti időszakra vezessenek be olyan munkát, amelyet nem a 

SZIT ad ki.  

Dezső Lipót királyi tanfelügyelő, aki az általa készített ideiglenes tankönyv ügyében 

több alkalommal közbenjárt a püspököknél, kritikával illette a SZIT-tankönyvek 

koncepcióját. Szerinte a „[…] nem magyar anyanyelvű iskolák típusainak a társulat által 

történő magyarázata azt a látszatot kelti, mintha a C-típusú iskolák gyermekeinek nagy része 

magyar anyanyelvű, a B-típusú iskoláké átlag 40-50%-a, s csupán csak az A-típusú iskolák 

összes tanulói volnának nem magyar anyanyelvűek. Óriási tévedés ez, amely félreértésre is 

adhat alkalmat. Szükségesnek tartom hangsúlyozni, hogy a szóban lévő iskolák különböző 

típusai nem a tanulók anyanyelvi megoszlása szerint, hanem kizárólag az iskolaszék 

határozata folytán állapíttattak meg. A C-típusú iskola tehát éppen olyan nem magyar 

tannyelvű iskola, mint A-, vagy B-típusú iskola, csupán csak azzal a különbséggel, hogy a C-

típusú iskola tanítója gyorsabban haladhat a magyar beszéd tanításában, mint a kevesebb 

magyar óraszámmal rendelkező más típusú iskola tanítója.”
541

 Dezső szerint téves a SZIT 

érvelése, hogy a C-típusú iskolába járóknak alkalmas az a tankönyv, amelyet a magyar 

anyanyelvű gyermekek és iskolák számára írtak, mert nem idegen ajkúaknak, hanem 

magyaroknak készültek, így más anyanyelvűek nem értik meg. Nemcsak kormányzati 

szakember, hanem a kisebbségi törekvések iránt nem éppen szimpátiával viseltető Klima 

István plébános, kerületi tanfelügyelő is „pedagógiai baklövésnek” nevezte 1927 őszén, ha 

ugyanazt a tankönyvet adják magyar és nem magyar anyanyelvűeknek.
542

 

A püspöki kar 1928. októberi ülésén fenntartotta a SZIT jogát a katolikus tankönyvek 

kiadására, de megsürgették a társulatot.
543

 A tankönyvekről szóló 1929. márciusi 

minisztériumi egyeztetésen Bleyer is részt vett, aki tankönyvíró-bizottság létrehozását 

szorgalmazta katolikus és evangélikus tagokkal. A tankönyvíróknak szerinte ismerniük kell a 

magyarországi németség településtörténetét, szellemi életét, egyben megfelelő német 

irodalmi, történelmi és népismereti tudással is kell rendelkezniük. „Szellem, tartalom, 

lelkiség és speciális elvek szempontjából egészen új ösvényt kell vágni.” – érvelt Bleyer 
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javaslata mellett. Kiemelte azt is, hogy a néprajz (Volkskunde) fejezetnek csak „avatott 

kezek” lehetnek írói.
544

 A SZIT ugyanakkor amellett állt ki, hogy a tankönyvek megírása a 

kiadók kezében legyen, de egy ellenőrző bizottság létrehozását lehetségesnek tartotta.
545

 A 

tankönyvtémában vitt álláspontja alapján is egyértelművé vált, hogy Bleyer 

gondolkodásában egyre nagyobb teret nyert a népközösség eszméje és a német népiség 

térségbeli kutatásának fontossága. A Serédi hercegprímás képviseletében jelen levő Lepold 

Antal sem értett egyet külön tankönyvíró bizottság létrehozásával, mivel szerinte a kormány 

úgyis felülvizsgálja a könyveket és a kiadó ki fogja kérni Bleyer véleményét.
546

 Ebben a 

kérdésben a klérus a kormányzatnak adta át a végrehajtást és ezzel a felelősséget. Erre utalt 

Lepoldnak a pécsi egyházmegyei tanfelügyelőhöz 1929 nyarán írt levele: „A politikum 

ügyében a kormányé a felelősség. Bethlen kérte a püspöki kart, hogy nehézséget ne 

csináljon, mert magyar külpolitikai érdekből kívánja a külföld előtt is megálló tankönyvek 

készítését.”
547

 Pécsről hasonló tartalmú választ küldtek: „Ebben a tekintetben a legkevésbé 

sem akarunk a magunk számára jogkört. Bíznunk kell és bízunk felelős kormányunk jó 

szándékában és rávalóságában. Bethlennek tudnia kell, hogy mit, miért és hogyan kell 

csinálnia. A mi feladatunk külpolitikai vonatkozásban mellette dolgozni.”
548

  

Az alsópapság pángermánizmustól való aggodalmait, félelmeit mutatta, hogy a 

kisebbségi nyelvű tankönyvek szerkesztésével megbízott nagymányoki plébános a magyar és 

a német nyelv egyensúlyának megőrzésére törekedett. Felhívta a figyelmet az ún. 

Schwabenlied c. vers tankönyvbéli szerepeltetésére, amely „az erős német szellem, a német 

nemzetiségi öntudat erősítésének törekvése.”
549

 Szerinte az A és B-típusú iskolák alsós 

tankönyveibe tett egyes költemények iránya „a német öntudatnak a német fajhoz való 

tartozandóság érzetének élesztése, a németnek visszatartása attól, hogy a magyarral 

szellemben, érzésben és főleg nyelvben valaha is egyesüljenek.”
550

 A pécsi egyházmegyei 
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tanfelügyelő azonban nem kívánt foglalkozni a kérdéssel, egyrészt, mert a kormányzati 

szerepvállalás miatt a felelősség nem rajtuk állt, másrészt „[…] a kompromisszum 

parancsoló szükségesség volt, amelyet jószándékú és hozzáértő urak hoztak létre.”
551

  

Jól mutatta ugyanakkor a problémát, hogy 1930 őszén a miniszterelnökség hívta fel a 

figyelmet a német kisebbségi iskolákban tapasztalható jelenségre, amely szerint a tanítók 

ódzkodtak a kisebbségi nyelvű tankönyvek bevezetésétől, „mert véleményük szerint azok 

szelleme a magyar nemzeti eszmékkel nem állana összhangban.”
552

 A püspöki kar végül 

1931. márciusi ülésén döntött arról, hogy az összes katolikus kisebbségi népiskolában 

bevezeti az olvasókönyveket.
553

 

 

A Sonntagsblatt és a katolikus klérus 

 

Bleyer miniszteri lemondása után a magyarországi németség megszervezésének 

irányába tett első lépések egyike a Sonntagsblatt című német nyelvű hetilap 1921. októberi 

megalapítása volt. Bár szerkesztői és munkatársi gárdájának nagy része átigazolt az 

újsághoz, az új lap mégsem volt a Neue Post és a Pester Zeitung egyenes folytatása. Míg 

előbbiek az 1910-es évek végén leginkább a művelt németajkú polgársághoz szóltak, addig a 

Sonntagsblatt elsődlegesen a vidéken élő, mezőgazdasággal foglalkozó németség nyelvi 

kultúrájának és identitásának megőrzését igyekezett elősegíteni. Ez elsősorban annak 

tudomásul vételét jelentette, hogy a trianoni Magyarországon maradt németajkúak nagy 

része földművelő, paraszti népesség és a polgársággal ellentétben még nem asszimilálódott. 

Ezen a társadalmi réteg nyelvezete és gondolkodása Bleyerhez is közel állt, így nem jelentett 

számára nehézséget a lap szerkezetének összeállítása.  

A célközönségre Bleyer már az első szám rövid vezércikkében utalt: a magyarországi 

németség derékhadát alkotó keresztény szellemiségű gazdálkodó parasztságnak szánták 

elsősorban az újságot.
554

 Hivatalos elnevezése szerint (Sonntagsblatt für das deutsche Volk 

in Ungarn) a magyarországi németség lapja kívánt lenni.
 
Már a lap első számának címoldala 

a magyar államnemzethez való ragaszkodást erősítette, hiszen a fehér lovon ülő Horthy 
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Miklós kormányzót ábrázolta. A köszöntő cikkben nemcsak Bleyer politikai programja 

tükröződött, hanem a paraszti világ iránti illúziója is, amelynek középpontjában a számára 

gyermekkorától döntő jelentőséggel bíró, német falvakban élő keresztény németajkú család 

állt. Bleyer – az ellenforradalmi rendszer fogalomhasználatára utalva – a politikai és 

gazdasági életben keresztény erkölcsöt és szellemiséget kívánt.
555

 Bleyer a Sonntagsblattot 

pénzügyileg önállóan akarta működtetni, ezért bár Bethlen miniszterelnök is felajánlott 

anyagi forrásokat, ő – attól tartva, hogy a kormány rátelepszik a lapra – ezt nem vette 

igénybe. Ugyanakkor Bleyer a német külügyminisztérium szervezeteinek az újság számára 

folyósított pénzügyi támogatását elfogadta.
556

 A német kormány nem akart beleszólni a lap 

működésébe, ez a lépés mégis mutatta Bleyer korai törekvéseit a birodalmi politikai 

támogatás megszerzésére.  

A Sonntagsblatt nem lett a Népművelődési Egyesület hivatalos lapja sem, de 

rendszeresen közölt híreket, beszámolókat a szervezet törekvéseiről, helyi szervezeteinek 

életéről. Így bár Bleyer csupán a szervezet ügyvezető alelnökeként tevékenykedett, de a 

Sonntagsblatt révén az MNNE ügyeire jelentős befolyást tudott gyakorolni, s alakíthatta a 

magyarországi németség véleményét. A szervezet tisztségviselőinek többsége rendszeresen 

publikált a lapban, bár Gratz Gusztáv elnök ezzel nem élt. Valószínűleg Bleyerrel való elvi 

vitái mellett azért sem, mert nem akarta magát kompromittálni a kormányzat előtt, amely 

alapvetően bizalmatlanul tekintett a befolyása alól kivont újságra. Bleyer a magyar állam 

iránti elköteleződésével és a német népi öntudat kifejezésével úgy igyekezett pozícionálni a 

lapot, hogy kivonja a kritikák alól, ám a nyelvi és kulturális jogokért folytatott küzdelem ezt 

nyilvánvalóan lehetetlenné tette.  

A lap híreit és a felelős szerkesztést a Népművelődési Egyesület titkára, Bleyer 

bizalmasa, a zsámbéki Faul-Farkas János végezte, a külpolitikai rovatot König Antal 

gondozta. Kultúrpolitikai híreit Huber János, szépirodalmi írásait a Budán született, de 1903 

óta Bécsben élő írónő, Ella Triebnigg-Pirkhert gondozta.
557

 A Sonntagsblatt cikkeinek 

témaválasztásával gyakorlatilag az élet minden területét lefedte. A lap külső munkatársakat 

foglalkoztatott, de leginkább állandó írói gárda írt az újságba. Vezércikke általában egy, az 

országot vagy a német kisebbséget érintő aktuális politikai, társadalmi illetve kulturális 

kérdéssel foglalkozott. Bleyer gyakran ezen keresztül tette közzé a nyelv- és az 

iskolakérdésben vallott álláspontját, fogalmazta meg kritikáját a kormányzattal, a helyi 
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közigazgatással vagy az egyházzal szemben. A lap belföldi és külföldi híreket közölt, külön 

figyelmet szentelt a hazai német egyesületek ügyeinek. Valódi fórum kívánt lenni, hiszen 

lehetőséget biztosított olvasói levelek közlésére, sőt beküldött verseket, írásokat is 

megjelentetett.
558

 A Sonntagsblatt gazdasági és jogi tanácsadást nyújtott, amelyet kezdetben 

Guido Gündisch, majd Bleyer veje, Kussbach Ferenc ügyvéd látott el.
559

  

A lap nagy hangsúlyt fektetett a magyarországi német irodalmi művek bemutatására, 

novellákat folytatásokban is közölt az újságban. Ezek az írások egyszerre erősítették a német 

kultúrához való ragaszkodást, és szólaltatták meg az itt élő németajkúak hungarus-tudatát. 

Az irodalmi művek többsége folytatásos regény, vagy történeti elbeszélés volt, ún. 

szülőföld-regény (Heimatroman), nagyrészt a németek XVIII. századi betelepüléséről 

szóltak. Erősítették a Magyarországhoz való kötődést, ugyanakkor részben német 

kultúrfölényről árulkodtak.
560

 A művek egy része a Sonntagsblatt kiadásában, könyvsorozat 

formájában is megjelent, amelyek kiváltották az állami hatóságok figyelmét. Steuer György 

kormánybiztos 1927-ben például az öt évvel korábban megjelent Faul-Farkas János Die neue 

Heimat című könyvét német agitációnak nevezte. Szerinte a regény – amely a németek 

XVIII. századi betelepüléséről szólt – nem tárgyilagos, „[…] a magyarság lekicsinylésével 

és azt lusta népnek feltüntetve […] semmiképpen sem szolgálja a németségnek a 

magyarsághoz évszázadok óta fűződő érzelmi és lelki közösségét.”
561

 A miniszterelnökség 

azonban nem akart az ügybe avatkozni. Egyrészt mert Bleyer írt hozzá előszót, így ő, 

valamint a szerző is a kormány által kontrollált MNNE tagjai voltak. Másrészt a kormányzat 

tartott egy esetleges intézkedés magyarországi németségen belüli visszahatásától, valamint a 

külföldi németek bírálatától. A miniszterelnökség azzal is érvelt, hogy – Guttenbrunnal 

ellentétben – Faul-Farkas műve nem külföldi, hanem hazai munka, és nem olyan éles hangú, 

mint a bánáti író munkája.
562

 Ez az eset mutatta a Bethlen-kormány mérlegelési képességét 

az ún. agitációs ügyekben, valamint a hatóságok – legfőképpen Steuer – mély ellenszenvét a 

német mozgalommal szemben. Jóval nagyobb felháborodást váltottak ki Adam-Müller 

Guttenbrunn munkái, amelyek terjesztését a Bethlen-kormány nem engedélyezte.
563

 Ezzel 

Bleyer egyetértett, mert Guttenbrunn egyes műveit maga is magyarellenesnek és a katolikus 
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egyházra nézve sértőnek tartotta, bár úgy látta, hogy a kormányzat tiltása csak ráirányítja a 

figyelmet az 1923-ban elhunyt bánáti író műveire.
564

   

A lap irányultsága három pilléren nyugodott: keresztény, német és néphez közel álló 

jellegén.
565 

A Sonntagsblatt erőteljes nemzetiségi tartalma mellett magyar hazafias és 

revizionista álláspontot képviselt, szellemisége alapján élesen szembenállt a baloldali 

mozgalmakkal, különösen a kommunizmussal.
566

 A hazai németség nyelvi és kulturális jogai 

melletti kiállása, német nyelvűsége adta meg nemzetiségi alapállását. Bleyer jól érzékelte, 

hogy a zömében paraszti olvasótábor közvetlen, közérthető és egyszerű hangra vágyik, ez 

adta népközeliségét is. Ezt erősítette levelező rovata, hiszen ez állandó kapcsolatot biztosított 

az újság és olvasói között.   

A Sonntagsblatt az 1920-as évek közepére a magyarországi németség központi 

orgánumává vált. Már 1921 végére bebizonyosodott, hogy találóan szólaltatta meg a 

katolikus németség érzésvilágát. Az újságnak 1922-re 5 ezer vásárlója lett, 1933-ra pedig 12 

ezerre nőtt az eladott példányszám.
567

  A Sonntagsblatt – a többi német nyelvű újságot 

megelőzve – a németek lakta területeken szinte egyenletesen magas népszerűségnek 

örvendett, ezt erősítették meg a papi jelentések is.
568

 Mutatják mindezt a Székesfehérvári 

Egyházmegye adatsorai is. 
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5. táblázat: A Sonntagsblatt megrendelései a Székesfehérvári Egyházmegye területén 

(1924–1926)
569

 

Település 1924 1925 1926 

Németajkú katolikusok 

aránya (%) 

Bakonykuti 6 n.a. n.a. 75,5 

Bakonysárkány n.a. 26 n.a. 61,3 

Balinka 4 n.a. 21 60,8 

Bia 10 n.a. 4 17 

Budakalász 35 n.a. n.a. 37,7 

Budakeszi 70 90 115 79,2 

Csepel n.a. 50-60 n.a. 18 

Csobánka 10 10 12 68,3 

Diósd 5 5 n.a. 46,2 

Dunabogdány n.a. n.a. 10 76,9 

Etyek n.a. 52 52 82,1 

Gánt n.a. n.a. 5 93,7 

Nagykovácsi n.a. n.a. 47 94,7 

Nagytétény 2 n.a. 3 14 

Pesthidegkút n.a. 29 n.a. 57 

Pilisborosjenő n.a. 10 25 95,5 

Piliscsaba 44 40 40 53 

Pilisszentiván n.a. 10 n.a. 75 

Pomáz n.a. 20 16 14,3 

Pusztavám 2 5 n.a. 94,6 

Solymár 85 93 n.a. 86,2 

Törökbálint 50 125 135 76 

Velence n.a. 1 n.a. n.a. 

Vértesacsa 30 35 27 80,8 

Vértesboglár 43 43 54 86,3 

Vérteskozma n.a. n.a. 1 87,4 
n. a.: nincs adat 

A táblázatban csak azokat a településeket tüntettük fel, ahol pontos szám állt 

rendelkezésünkre. Az adatok alapján még azokon a településeken is járatták a 

Sonntagsblattot, ahol alacsony volt a németajkúak aránya, de természetesen általában a 

német többségű községekben volt magasabb a rendelt példányszám. Az adatok ugyanakkor 

egyenetlenségekről árulkodnak, hiszen a németajkúak által gyéren lakott Bián vagy Csepelen 

is viszonylag nagy számban olvasták a lapot, de a színnémet Pusztavámon vagy Gánton alig 
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forgatták. Egy-egy helységben – így például a Hufnagel Ferenc vezette Solymáron – a 

plébános személye, a német mozgalom iránti elkötelezettsége is hozzájárulhatott a magas 

újságrendelésekhez. Még a németek oktatási jogaival szemben erőteljesen fellépő Weicher 

Miklós plébános településén, Törökbálinton is évről-évre emelkedett a Sonntagsblattot 

olvasók tábora.  

A papok jelentéseikben a Sonntagsblattot a keresztény szellemiségű lapok közé 

sorolták. Míg például későbbi riválisát, a liberális, polgári irányultságú Neues Politisches 

Volksblattot – amelyet Steuer, majd később Bethlen próbált felhasználni a Sonntagsblattal 

szemben – a papság a nem keresztény, destruktív orgánumnak tartotta.
570

 Ez azért volt 

meglepő, mert az alsópapság egy része – ahogy arra még a későbbiekben kitérünk – gyakran 

vádolta a Sonntagsblattot keresztényellenességgel, jóllehet emögött a Bleyer mellett működő 

evangélikus szászoktól és a nagynémet törekvésektől való félelem húzódott meg. Ez is azt 

erősítette, hogy nem a Sonntagsblatt katolicizmusával, hanem nemzetiségi céljaival volt a 

katolikus klérusnak problémája, a keresztényellenességet csupán érvként használták fel a lap 

nemzetiségi hangvételének bírálatára. 

A Sonntagsblatt keresztény hangvételét nemcsak elkötelezett katolicizmusa, vallási 

témájú cikkei és papi munkatársi gárdája mutatta, hanem a magát keresztény-nemzetinek 

nevező ellenforradalmi rendszer iránti elköteleződése is. Így nemcsak a vasárnapi 

evangélium közlése, a szentek tiszteletével, prédikációkkal, zarándoklatokkal és egyházi 

énekekkel kapcsolatos információk, hanem az iskolai és hittanoktatás, a paraszti életvitel és 

erkölcs kérdései, a keresztény szemszögből értékelt aktuális közéleti problémákkal 

összefüggésben megjelent írások is erre utaltak.
571

 Vallási cikkei olyan témákat érintettek, 

amelyek egyszerre szolgálták a német identitás erősítését és a magyar állam iránti 

ragaszkodást. A közös szimbólumokban egyrészt a németajkúak alkalmazkodóképessége, 

magyar államba való integráltsága, másrészt a magyar szülőföld egyházi-vallási keretein 

belül a saját szokások megőrzésének igénye nyilvánult meg. A Sonntagsblatt írásaiban Szent 

István király alakja ilyen közös pont volt: a vele kapcsolatos, államalapítást hangsúlyozó, 

keresztény királyságot teremtő többségi magyar narratívára a hazai németség fel tudta 

építeni a maga identitását.
572

 Míg a magyar állam az egységes politikai nemzet 

ideológiájával akarta összefogni a hazai nemzetiségeket, erősítve az állam iránti lojalitást, 

addig a magyarországi németség – a magyar szülőföldje iránt hűséget érezve – a maga 
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lokális tudatával saját német tradícióit, szokásait tette hozzá mindehhez. Így lentről és fentről 

építkező folyamatokról beszélhetünk, amelynek jelentőségét, a deutschungar-tudatban 

elfoglalt fontosságát a Sonntagsblatt szellemisége hosszú ideig kifejezte.  

A Sonntagsblatt irányvonala követte Bleyer politikai mozgását. A lap az 1920-as 

évek első felében a keresztényszociális mozgalom párttöredékeinek egyik bázisa volt, Haller 

István volt miniszter is publikált az agrárnépességet megnyerni kívánó programjáról.
573

 

Miután Bleyer Német Keresztény Integritáspártja az 1922-es választáson nem jutott be a 

parlamentbe, a nemzetiségi problémák nagyobb súllyal szerepeltek a lapban. Ezt a 

szociáldemokráciának a németajkúak közötti megerősödése is kiváltotta. Így a németajkú 

parasztság társadalmi és szociális helyzete, a földreform kérdése továbbra is a lap témái 

között szerepeltek. Az 1920-as évek közepétől egyrészt a Népművelődési Egyesület hírei, 

állásfoglalásai és Bleyer közéleti kérdésekben alkotott véleményei jelentek meg 

rendszeresen a lapban, másrészt jelentős hangsúllyal a magyar állam alapcélkitűzéseit – 

területi integritás, revíziós program – támogató írások is. Bár a Sonntagsblatt nyelvezetében, 

szellemiségében, szerzői nagy részét tekintve a deutschungar-tudat talaján állt, a német 

anyanyelvi és kulturális jogokért folytatott küzdelmekben fokozatosan közeledett a 

népközösség eszméjéhez. Így a magyar állam és a hazai német mozgalom konfliktusai – 

Bleyer hangvételének radikalizálódásával – egyre nyíltabban és élesebben jelentek meg a 

lapban. 

Az alapítása utáni első egy-két évben – amíg az oktatási és egyesületi kérdések nem 

voltak terítéken – a Sonntagsblatt hazafias-keresztény hozzáállása, mérsékelten legitimista 

hangneme részben a klérus rokonszenvét is megnyerte. Az újság részére – egy külföldről 

érkező adomány szétosztásakor – Csernoch János esztergomi érsek alkalmanként kisebb 

értékű pénzügyi támogatást folyósított és több német papját buzdította a publikálásra.
574

  A 

bécsi érsek által közvetített, kisebb dollárértékű adomány kétharmadát Csernoch – az 

ismeretlen adományozó kívánságának megfelelően – a magyarországi németek céljára 

fordította, így egyházmegyéje német plébániáinak, valamint a győri és a szombathelyi 

püspökségeknek utalta. A támogatás maradék részét a hercegprímás a bécsi Pázmáneumban 

tanuló papnövendékeknek szánta, mert jórészük „a hazai németajkú hívek számára 
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neveltetik és ezek lelki gondozására fog rendeltetni.” 
575

 A diplomáciai szolgálatban álló 

Csiszárik János címzetes püspök is írt az újságba, aki számos alkalommal vállalt szerepet 

német nemzetiségi rendezvényeken.
576

  

A főpapság alapvetően nem gördített akadályt a publikálni akaró papok elé. Amikor 

például Hufnagel Ferenc solymári plébános Shvoy Lajos püspöktől 1928 nyarán engedélyt 

kért a Sonntagsblattban való íráshoz, arra hivatkozott, hogy Csernoch esztergomi érsek 

mellett Prohászka Ottokár is megengedte számára a cikkírást. Shvoy sem akadályozta ezt 

meg, de kikötötte, hogy – tevékenységének főpásztori figyelemmel kísérése mellett – az 

írások célja katolikus lelkipásztorkodáshoz méltó legyen, egyben mérsékelt és hazafias 

szellemű, valamint próbálja meg a túlzásokat ellensúlyozni.
577

 Ez is mutatta, hogy erős 

kontroll és megfelelő garancia biztosítása – például az illető pap iránti bizalom nagysága – 

mellett a püspökök sok esetben hagyták németnyelvű lapokba publikálni a németajkú 

lelkipásztorokat. A Sonntagsblattba író papok többsége falusi/községi plébános volt, de 

helyet foglaltak közöttük magas egyházi méltóságot viselők, így Lepold Antal, Csiszárik 

János vagy Schwartz Elemér ciszterci szerzetes is.
578

  

Az újságban a Budapest környéki települések papjai közül publikáltak a legtöbben, 

többen a magyarországi német mozgalomban is fontos szerepet játszottak. A cikkíró papok 

közül többen már a Neue Postba, majd a Pester Zeitungba is írtak. A két legjelentősebb – 

Huber és Hufnagel – mellett például Tornyay Ferenc torbágyi plébános, aki bár nevét a 

századfordulón magyarosította, egy 1921-es cikkében megvédte Bleyert és keményen bírálta 

a magyar nemzetiségpolitikát.
579

 Ugyanakkor olyan pap, aki rendszeresen írt a 

Sonntagsblattba, kevés volt. A legtöbb cikket Huber János, Hufnagel Ferenc, Greszl Ferenc, 
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Tornyay Ferenc, Varga József és Pintér László jegyezte, tehát jórészt azok, akik nemcsak 

plébánosként tevékenykedtek, hanem a Népművelődési Egyesület munkájában is aktívan 

részt vettek.
580

 A Sonntagsblattban publikáló lelkipásztorok többsége ugyanakkor nem írt 

direkt a kisebbségpolitikai problémákról. Figyelembe kellett venniük nemcsak egyházi 

feljebbvalóik, hanem a széles közvélemény véleményét is. Ezekkel az ügyekkel főleg Bleyer 

és Huber János foglalkoztak írásaikban.
581

 Ennek ellenére az egyházi ünnepekkel, a német 

községek vallási életével és a német népszokásokkal kapcsolatos publicisztikáik tükrözték 

azt a gondolkodásmódot, amelyben a német nyelv és kultúra iránti elköteleződés a magyar 

patriotizmussal párosult. Írásaikban a lokális német hagyományok ápolása szorosan 

összefonódott a magyar szülőföld felé való ragaszkodással, így hűen kifejezték annak a 

németajkú népességnek az érzésvilágát, amelyről írtak.  

A publikáló papok között voltak olyanok is, akik ellenszenvvel viszonyultak a hazai 

német mozgalomhoz és különösen Bleyer tevékenységéhez. Például Bräutigam Ferenc és 

Klima István plébánosok a Népművelődési Egyesület munkáját – különösen az iskolakérdés 

területén – élesen bírálták, de a Sonntagsblatt első éveiben még írtak a lapba. Az MNNE 

vezetésében szerepet vállaló és a Gratz irányzatához sorolt Pintér László kanonok sem értett 

egyet a legtöbb kérdésben Bleyerrel, mégis publikált az újságban és évente megjelenő 

kalendáriumába.  

A Sonntagsblatt elsősorban az 1923-as iskolarendelet és a Népművelődési Egyesület 

létrehozása után került a támadások kereszttűzébe, amikor cikkeiben a nyelvi kérdések 

mihamarabbi megoldását sürgette. Beszámolt például a közigazgatás negatív hozzáállásáról, 

a végrehajtás során mutatkozó problémákról. A Sonntagsblattban megjelent cikkek egy része 

elméleti megalapozottságával – gyakori türelmetlen hangvétele ellenére – egyrészt ideológiai 

hátteret biztosított a nyelvi jogokért folytatott küzdelemhez, másrészt a hatékony 

nyomásgyakorlás érdekében települési példákon keresztül számolt be a végrehajtás során 

tapasztalt problémákról, a közigazgatási apparátusnak a rendeletet figyelmen kívül hagyó 

eljárásáról. A német nyelvű hetilap így egyre népszerűtlenebb lett a felső- és alsópapság 

körében. A kezdeti óvatos bizalom után fokozatos ellenérzésekkel figyelték működését. 

Egyrészt vallásos hangneme, a németajkú gazdatársadalom gondolkodása és életmódja iránti 

fogékonysága miatt vetélytársat láttak benne, másrészt egyre inkább a nagynémet alldeutsch 

törekvések és a pángermánizmus eszközeként tekintettek rá. A katolikus egyház elsősorban a 
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lap német mozgalomban játszott szerepét bírálta. A hazai németség körében való 

beágyazottságát, fokozódó népszerűségét inkább irigységgel figyelték, ezért külső formáját 

és népies nyelvezetét általában méltatták.
582

  

Voltak olyan egyházi bírálatok is, amelyek a Sonntagsblattot protestánsbarátsággal és 

keresztény-ellenességgel vádolták. Ennek egyrészt a felekezetek közötti versenyhelyzet, a 

lap evangélikus német községekben való terjedése volt az oka. Másrészt viszont 

kisebbségpolitikai céljai miatt bírálta a papság akkor is a Sonntagsblattot, amikor a 

keresztényellenesség vádját sütötte rá és a nemzeti egység megbontójaként jellemezte. Bár 

Bleyer lapja éppen a szociáldemokrata politika németajkúak közötti befolyásának 

visszaszorítására is szolgált, az alsópapság közül többen úgy vélték, hogy az újság az eddig 

államhű magyarországi németség egységét veszélyezteti és elősegítheti a baloldal 

megerősödését. „Félő, hogy sokan elhelyezkednek benne és egyházellenes, vagy legalábbis 

protestáns vizekre fognak evezni. És akkor ismét szemtanúi lehetünk ennek, hogy egy tiszta, 

katolikus irányú lap talán a szociáldemokráciánál fejezi be működését. Úgy gondolom, talán 

kellene felülről hatni Bleyerre, hogy ezt értse meg, hogy hagyjon fel a túlzó német 

propagandával, hogy ne terelje ezt a legalább is katolikus mozgalmat ellenséges térre!” – 

írta Bräutigam plébános, jóllehet jóval mérsékeltebben fogalmazott, mint néhány paptársa.
583

 

A fekedi plébános a legelemibb vallási ismeretek bojkottját és az egyházellenes 

hangulatkeltést a lap számlájára írta, bírálva a német mozgalomban szerepet vállaló papokat. 

„Ès nekünk jó volt, hogy katolikus cégér alatt megbontsák a nemzeti egység gondolatát, 

népünkbe hitközönyt vigyenek, […] sőt népünket ellenünk izgatták! Duplán szomorú, hogy az 

ily mozgalom szekértolójává szegődik Huber János kanonok és Csiszárik János c. püspök, 

kiknek nincs felettes hatóságuk, mely észrevenné, mily lejtő szélére visz bennünket a mai 

kuszált világban a Sonntagsblatt.” – jelezte 1924 nyarán.
584

 Hasonlóan írt a plébános két 

évvel később: „Mikor a Sonntagsblatt megindult, tisztán katolikus lap volt, ezért terjesztették 

a papok. Két hónap múlva már bleyerista volt, vagyis a germán kultúrát emlegette, s ekkor 

már nem volt katolikus, hanem keresztény, hogy a német protestánsokat is megnyerje.”
585
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plébános véleménye jelzi, hogy egyrészt a lapot Bleyerrel azonosították, másrészt személyét 

a hazai német törekvések megtestesítőjének tartották. Ezzel megegyező állásponton volt 

1926-ban Izelstöger Lajos olaszi plébános: „Ott van a Sonntagsblatt, melynek olvasótábora 

és hozzá forduló hívő serege szinte napról-napra növekszik, s nincs összejövetel Baranyában 

honnan e lap nemcsak tudósítást, de anyagi támogatást is ne szerezne […] egy szép napon 

arra ébredhetünk, hogy a jó svábjainkat nemcsak magyarságukban ingatták meg, de 

katholikus meggyőződésüket is gyengítették – lévén lutheránus szász szellemmel telítve szinte 

minden vezetőjük.”
586

 Izelstöger Lajos németséggel és a Sonntagsblattal szembeni 

engesztelhetetlen és sovinizmusra hajló ellenszenve, a magyar területi integritás iránti 

fokozottabb érzékenysége azzal is magyarázható, hogy 1919/20-ban a megszálló szerb 

csapatok több alkalommal letartóztatták, meghurcolták.
587

  

A protestantizmussal szembeni ellenérzéseket generálhatta, hogy a Népművelődési 

Egyesületben a Bleyerrel kibékült szász evangélikusok egy része – így például Gündisch – is 

helyet foglaltak, akik erősíthették a szeparatizmustól való papi aggodalmakat. A Tolna és 

Baranya vármegyei evangélikus lelkészek – a hazafiassági „verseny” iskolapéldájaként – a 

Sonntagsblattal szemben német nyelvű, saját felekezeti lapot alapítottak Christliches 

Volksfreund néven, amely ugyancsak aggodalommal töltötte el a klérust.
588

  

A legkeményebb kritikák – ahogy fentebb láthattuk – a pécsi egyházmegyében 

fogalmazódtak meg. „A Sonntagsblatt című német nyelvű lap ellen az egész kerület papsága 

és tanítói kimondták a bojkottot, mivel a katolikus cégér alatt Bleyerék hazafiatlan, 

pángermán izgatást folytattak.” – szólt a máriakéméndi esperesi kör 1925. januári 

nyilatkozata.
589

 A hangulat fenntartásában a világi hatóságok partnerek voltak. 1924 nyarán 

a pécsi egyházmegyei tanítógyűlés Sonntagsblatt betiltását javasolta. Határozatát a 

miniszterelnökség felé is továbbították, ám az lehűtötte a kedélyeket, mondván, a lapban 

kifogásolt Bleyer-cikk csak az iskolarendeletet és az abban lefektetett jogokat 

népszerűsítette.
590
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A Trianon miatt sok plébániát vesztő kalocsai érsekség a német nyelvű plébániák 

papjainak jelentéseire hivatkozva 1927 tavaszán levelet írt Ernszt Sándornak, amelyben 

ártalmasnak mondta a „szélsőséges nemzetiségi irányú Sonntagsblattot” és arra bíztatta őt, 

hogy a Katolikus Népszövetség mielőbb hozza létre újságját, hiszen „népünk még nem ült fel 

egészen a Bleyer-féle szólamoknak, most még lehetne eredményesen felvenni a 

küzdelmet.”
591

 Ugyanakkor volt ennél türelmesebb hang is, mert bár a székesfehérvári 

egyházmegye területén fekvő Budakalász plébánosa a Sonntagsblattot „nagynémet 

törekvéseket élesztő és terjesztő” lapnak mondta, de hozzátette: „[…] nemzetiségi felfogását 

és irányát magyar ember létemre meggyőződéssel nem vallhatom, sem privát körökben, sem 

nyilvánosan nem agitálok, sőt terjesztését elősegítem, mert katolikus szempontból vallás- és 

erkölcsi tanítása tiszta és meggyőződésteljes.”
592

  

Más egyházmegyében arra is találtunk példát, hogy a helyi plébános – némileg 

érthető módon – addig nem engedett iskolaszéki határozatot hozni az iskolai típusról, amíg a 

Sonntagsblattban leközölt és a szülők által hivatkozott iskolarendeletet hivatalos formában 

és helyről nem kapta meg.
593

 A papság egy része azt sérelmezte, hogy nem egy esetben a 

Sonntagsblatt írásainak hatására akar típusváltást egy-egy német község lakossága.
594

 „A 

Sonntagsblatt buzgalma a hazai svábság soviniszta szellemben való tömörítése érdekében 

[…] túlzott és nem fog jóra vinni.” – fordult Klima plébános a püspökökhöz és a lapot tette 

meg ezen törekvések fő orgánumának.
595

 A pángermán agitáció vádja mellett a törökbálinti 

plébánostól a Sonntagsblatt a „legtúlzóbb német követeléseknek hivatalos szócsöve” jelzőt 

kapta meg.
596

 Sőt Weicher Miklós plébános úgy vélekedett, hogy a Sonntagsblatt mint 

„katolikus hetilap” azzal, hogy a német nyelvű tanítás mellett agitált, a magyar tanítás ellen 

lépett fel.
597

  

A Népművelődési Egyesület emberei mellett a Sonntagsblatt, mint önálló 

nemzetiségi izgatási „intézmény” jelent meg a papi levelekben.
598

 „A német a 

Sonntagsblattot járatja. Mire tanítja őket az újság? Heccel mindenki ellen, aki nem született 
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sváb. Ez az újság van nálunk elterjedve.” – írta jelentésében a perbáli plébános.
599

 

Hasonlóan vélekedett a pilisszentiváni lelkipásztor is: „A földművesek nemigen olvasnak 

újságot, legtöbb példányban jár nekik a Sonntagsblatt, amely más irányban talán többet árt, 

mint a katolikus irányban használ; mint a sanda mészáros, nem mindig oda üt, ahova 

néz.”
600

 Ezzel arra célzott, hogy a katolikus szellemiség mögött a magyarországi német 

törekvéseknek ad legálisan teret. Több jelentés egyértelműen Bleyer személyéhez kötötte a 

Sonntagsblattot („Bleyer Jakab Sonntagsblattja”), bár nem egy ember által szerkesztett 

újság volt.
601

 A Sonntagsblatt a magyarság elleni ellenszenv egyik jelképeként is megjelent, 

mint amely az ellenséges hangulatot fokozza a többségi lakossággal szemben.
602

 

A Sonntagsblatt fóruma volt a különböző kisebbséget érintő problémának, ezért több 

nyelvi kérdéssel összefüggő ügy itt országos publicitást kapott. Ezek révén a kormányzat, de 

leginkább a közigazgatás és a katolikus papság egy-egy eset kapcsán magyarázkodásra 

kényszerült vagy intézkednie kellett.
603

 Ugyanakkor számos esetben Bleyer használta fel a 

lapot arra, hogy a Sonntagsblattban közölt cikkek ausztriai vagy német lapszemléztetésével 

gyakoroljon külpolitikai nyomást a kormányzatra a kisebbségi problémák megoldása 

érdekében.
604

 Így a Sonntagsblattban számos olyan cikk jelent meg, amely sérthette a 

katolikus klérus érdekeit. A konfliktusok az 1930-as évek elejétől egyre gyakoribbakká 

váltak. Nem véletlen, hogy a magyarországi német mozgalommal amúgy is feszült 

viszonyban álló Serédi Jusztinián hercegprímás, esztergomi érsek Berning osnabrücki 

püspökkel való 1933. februári találkozóján a Sonntagsblattot, az alldeutsch agitációs politika 

eszközeként említette.
605

  

A püspökök egy része szívesen vette volna, ha a Sonntagsblattal szemben olyan lap 

jön létre, amelyik az újság népszerűségét ellensúlyozná a magyarországi németség körében. 

Ebben számítottak a Katolikus Népszövetség közreműködésére is. Ernszt Sándor, a 

népszövetség vezetője azzal kereste meg Zichy Gyula pécsi püspököt, hogy támogassa egy 

német nyelvű katolikus lap létrehozását. A politikus az indokok kapcsán bírálta Bleyert és a 

Sonntagsblattot: „Bár én méltányos és igazságos akarok lenni a más nyelvű állampolgárok 
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iránt, azt látom, hogy Bleyer túl ment a határon. A német katolikus népnek, mely most is kb. 

félmillió, egyéb lapjuk nincs, mint ez az izgató szellemben szerkesztett lap.” – írta a főpapnak 

1925 nyarán.
606

 Zichy örömmel vette a kezdeményezést, de problémát okozott számára, 

hogy az akkoriban Pécsett megjelenő Landpost konkurenciát jelenthetett egy létrejövő új 

német nyelvű lapnak. Steuer György német kormánybiztos támogatta a kezdeményezést, ő is 

érzékelte, hogy a Landpost – a Sonntagsblattal ellentétben – nem volt alkalmas a 

németajkúak megnyerésére.
607

 Steuer szerint az újságban „nincsen a kedélyre ható hazafias-

vallásos irányú elbeszélés, tárca vagy novella […] csak a rideg (igaz, hogy jóirányú) 

politika és tudományos vagy talán inkább hasznos „tudnivaló” dolgok. Ilyenekkel a 

néplélekre hatni nem lehet […].”
608

 A stílusbeli problémák mellett a Landpost politikai 

alapállása bizonytalanságot hordozott a klérus számára.
 

Protestantizmusa, kisgazda 

irányultsága és rossz terjeszthetősége gyengítette pozícióit a kérdéssel foglalkozó Zichy 

püspöknél is, aki így inkább egy vitathatatlanul katolikus szellemiségű népszövetségi lap 

létrehozása felé hajlott.
609

 „Német katolikus népünk részére tényleg égetően szükséges volna 

egy minden tekintetben megfelelő hetilap. Ezer örömmel látnám, ha a Katolikus 

Népszövetség égisze alatt, kellő megalapozás után egy ilyen megindulhatna, hogy a Bleyer 

által szerkesztett valóban kárhozatos hatású Sonntagsblattot és a színtelen vidéki 

hetilapocskákat kiszorítsa.” – válaszolta Zichy Ernsztnek.
610

 Ahogy egy a püspökségen 

belüli belső levelezésben írták: „[…] Ernszt katolikus lapot akar és magyar szellemben 
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Bleyer ellen. Ez volna a mi emberünk!”
611

 A Landposttal szembeni kételyt jól mutatta az 

egyházmegyéhez tartozó nagymányoki plébános, kerületi tanfelügyelő véleménye: „[…] 

terjesztését egyrészt vidéki lap jellege, másrészt a kormányt és főleg annak Nagyatádi elveit 

követő csoportját túl erősen támogató iránya miatt nem tartom célszerűnek. A nép fővárosi 

lapot szeret, amely az ország középpontjában az eseményeket közvetlenül látja, és így 

biztosabb értesülései vannak. Az erősen protestáns irányú és összetételű kormánynak még a 

népies sajtónk terjesztése által való támogatása pedig nekünk, katolikusoknak legkevésbé 

lehet érdekünk.”
612

 A plébános szerint egy új lap beindítása kettős célt szolgálna, egyrészt a 

magyarországi németség körében mérsékelné a Sonntagsblatt „agitációs” hatását, másrészt 

megnyerhetné őket a keresztényszociális irányzat számára. A lap alapítását a soproni német 

kötődésű, Ernszttel jó kapcsolatokat ápoló Tobler János is támogatta, aki 1927-től a 

Keresztény Gazdasági és Szociális Párt parlamenti képviselője lett és a keresztényszociális 

mozgalom kiemelkedő személyiségének számított.
613

  

A források szerint az újság létrehozását végül nemcsak a pénzhiány, hanem a bácskai 

németség csekély érdeklődése is akadályozta, így beindítása elhalt.
614

 Egy katolikus német 

nyelvű lap alapítása ugyanakkor ezután is folyamatosan napirenden szerepelt, Zichy kalocsai 

érsekként még 1927-ben is sürgette Ernsztnél annak létrehozását. Zichy elsősorban a 

népszövetség egykori lapját, a Christliches Volksblattot szerette volna felújítani, ezt az 

egyházmegye plébánosai is sürgették, kifejezetten a Sonntagsblatt ellensúlyozása 

érdekében.
615

 Az ezirányú papi kérelmeket támogatta a térség országgyűlési képviselője, 

Láng János, aki a Keresztény Gazdasági és Szociális Párt képviselője volt.
616

 

Bár nem egyházi alapon, de a kormány részéről az 1920-as évek második felében 

esély nyílt német nyelvű lap létrehozására. A Katolikus Népszövetség köreiből érkezett és 

több magyar katolikus lap szerkesztésében részt vett bánáti német Bonitz Ferenc egykori 

nemzetiségügyi minisztériumi tanácsost Bethlen miniszterelnök az újonnan létrehozott 

Neues Politisches Volksblatt élére nevezte ki. Az újság már korábban is működött, Steuer 
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György kormánybiztos vezetésével azért alapították – sikertelenül – az 1920-as évek elején, 

hogy ellensúlyozza a Sonntagsblatt hatását a magyarországi németségre.
617

 A kormányfő ezt 

kívánta felújítani, sőt Bonitzot egy időre a Népművelődési Egyesület igazgatójává is 

kinevezte, amelyet Bleyer sérelmezett. A Sonntagsblattban Bleyer élesen kritizálta Bonitz 

munkásságát, mert – mint írta – Bonitz 1919/20-ban még a magyar állam 

nemzetiségpolitikája ellen intézett kirohanást, míg az 1920-as évek végén ugyanilyen 

hevesen, de a magyarországi németség törekvéseit támadta.
618

 Bonitz tevékenysége azért 

lehetett veszélyes Bleyer céljaira, mert a Sonntagsblatt terjesztői hálózatán keresztül 

folytathatta a Volksblatt népszerűsítését, ráadásul a volt tanácsos szerkesztői múltja miatt 

komoly tapasztalatokkal rendelkezett az újságszerkesztés terén.
619

 Az új lapban – a 

Sonntagsblattal ellentétben – olykor Gratz Gusztáv is publikált.
620

 Bleyer 1928-ban 

Bethlennél sérelmezte Bonitz munkásságát, bár a köztük lévő tárgyalás eredményeit nem 

ismerjük. Annyi bizonyos, hogy Steuer 1929 őszi lemondása, majd Bonitz Népművelődési 

Egyesülettől való távozása után – amelyet talán már Bethlen is szorgalmazott kormányának 

felerősődő német orientációja miatt – a Volksblatt vesztett jelentőségéből. Plébániai 

jelentésekből egyértelműen kitűnt, hogy a lap – főleg a dél-magyarországi, németek által 

lakott településeken – igen elterjedt volt.
621

 Az alsópapság egy része ugyanakkor nem 

tartotta elég katolikusnak az újságot, ezért is követeltek saját egyházi lapot.
622

  

Egy német nyelvű katolikus lap szükségességét legtalálóbban 1925-ben Mosonyi 

Dénes pécsi püspöki helynök fogalmazta meg. A dokumentum jól mutatja a klérus 

vélekedését Bleyerről és a Sonntagsblattról: „Végtelen szomorúsággal tapasztaltuk eddig és 

tapasztaljuk most is, hogy a dr. Bleyer Jakab úr által megindított és a Sonntagsblatt által 

állandóan képviselt nemzetiségi mozgalom úgy általánosságban, mint az előfordult konkrét 

esetekben is annak a százados, békés együttélésnek és megértő együttműködésnek a kárára 

szolgált, mely azelőtt Baranya és Tolna vármegyékben a magyar és németajkú lakosságot 

összefűzte. Az iskolakérdés állandó erőszakolása, a nemzetiségi szempontok, érdekek, 

kívánalmak kihegyezése az összlakosság békéjét és boldogulását hátráltatja, s ha nem 
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történnek megfelelő intézkedések, hogy az izgatások megszűnjenek, végzetes 

következményekre nyújt kilátást.” – írta.
623

  

Német nyelvű katolikus szellemiségű újság megalapítását az 1930-as évek elején 

kezdeményezték Pintér László kanonok és paptársai. Ez a lépés mutatta az MNNE egyre 

nagyobb megosztottságát és jelezte a katolikus egyház Bleyerrel szembeni bizalmatlanságát. 

A kanonok 1933 márciusában fordult Esztergomhoz annak érdekében, hogy pasztorális, 

szociális és nemzeti okból a németajkú híveknek kétheti lapot hozzon létre.
624

 A lelkipásztori 

szempontok között Pintér megemlítette a magyarországi németekhez eljutó külföldi vallásos 

lapokat, amelyeket azért érzett problematikusnak, mert szerinte így a németajkú hívekben 

„[…] akaratlanul is bizonyos idegen mentalitás fejlődik ki […].”
625

 Az újság megindítását – 

vélte Pintér – a szociáldemokratáknak a németajkúak közötti erősödése is szükségessé teszi, 

valamint azért is fontos szerepe lehet, „[…] mert újabb időben a kisebbségi kérdésnek 

bizonyos oldalról való nem éppen szerencsés kezelése alkalmas arra, hogy pásztor és nyáj 

közé a viszálynak a magvát hintse el […].”
626

 Majd a helyzetet kissé idealizálva így 

folytatta: „Sohasem volt a múltban az egyház és a hívők között e kérdésben baj és 

nézeteltérés.”
627

 A püspöki kar 1933. március 22-i ülésén a lapot a kért erkölcsi 

támogatásban részesítette, „[…] annak hangoztatásával, hogy a lap szorosan katolikus 

szellemű és szélsőségektől mentes legyen.”
628

 Virág Ferenc pécsi püspök is támogatta az 

újságot, arra hivatkozva, hogy a németajkú hívek lelkipásztorai szükségét érzik a „Pfarrbote, 

Kirchenblatt für das katholische Volk in Ungarn” című lap alapításának.
629

 Ezzel a régóta 

tervezett lépéssel ellensúlyozni akarták a Sonntagsblatt németajkúak közötti hatását, 

különösen a német mozgalom radikalizálódása idején, amely az alsó- és felsőpapságot is 

félelemmel töltötte el. A Gratz mérsékelt irányzatához tartozó Pintér László pedig – 

klerikussága révén is – alkalmasnak látszott egy katolikus szellemiségű német nyelvű lap 

létrehozására. Pintér lapalapítási kezdeményezése egyrészt sokszínűbbé tette a német nyelvű 

katolikus lapok piacát, másrészt viszont a kisebbségi nyelvi problémákra kevésbé 
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összpontosított, ezzel inkább a magyarországi német mozgalom megosztottságát helyezte 

előtérbe.  

 

A templomi német anyanyelvhasználat ügye  

 

A magyarországi németség templomi anyanyelvhasználatáról kizárólag az énekek és 

a papi prédikáció vonatkozásában és a különböző ájtatosságok (pl. litánia, rózsafüzér) 

kapcsán beszélhetünk. Annál is inkább, hiszen a liturgia hivatalos nyelve korszakunkban a 

latin volt.
630

 A liturgia – így a szentmise, a szentségek, a szentelmények, a zsolozsma, a 

körmenetek, egyházi ájtatossági szertartások – megállapítása egyházi jogkör, szabályozása 

az Apostoli Szentszék kizárólagos joga, ezt az 1917-es egyházi törvénykönyv is világosan 

leszögezte.
631

 A liturgikus cselekményekhez kapcsolódó templomi anyanyelvhasználat – 

amely tehát az énekek és a prédikációk esetén, valamint egyes ájtatosságok alkalmain 

érvényesült – az egyház egyik legfontosabb területét érintette, amelyre a fő- és alsópapság 

különösen nagy figyelmet fordított. Ebbe az egyház nem engedett beleszólást és az 

egyházjogi szabályozás alapján magának tartotta fenn a jogot a döntésre.   

Témánkkal kapcsolatban a magyarországi német mozgalomban részt vállaló papok 

gyakran hivatkoztak a római katolikus egyházfők megnyilatkozásaira.
632

 A pápák – 

elsősorban a lelkipásztorkodás területén – a természetjogra és az egyház univerzális jellegére 

hivatkozva valóban támogatták a hívek anyanyelvét figyelembe vevő egyházi gyakorlatot.
633

 

XI. Pius pápa például 1928 áprilisában Wilhelm Berning osnabrücki püspökkel való 

találkozóján az anyanyelven történő lelkipásztori gondoskodást a hívek természetes jogának 

nevezte.
634
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A nemzetiségek által lakott településeken évtizedek óta vitás kérdés volt a templomi 

énekek és prédikáció nyelve, de a kisebbségi rendeletek megszületését követően vált ismét 

kiemelt témává. Több helyütt az is döntő kérdés volt, hogy melyik nemzetiség hol üljön a 

templomban.   

Témánk szempontjából kiemelt jelentősége van az egyházlátogatási 

jegyzőkönyveknek, mert a főpapok gyakorta erre hivatkoztak, amikor nem változtattak egy-

egy plébánia liturgikus rendjén vagy nyelvén.
635

 A főpapok sokszor ragaszkodtak az utolsó 

egyházlátogatási jegyzőkönyvekben lefektetett nyelvi rendhez, amelynek megállapítására 

gyakran évtizedekkel korábban történt. Ez hivatkozási alapul szolgált arra, hogy időt nyerve 

és a különböző felekkel tárgyalva elkerüljék a konfliktusokat és fenntartsák az adott 

településen a hitélet nyugalmát. Nemcsak a főpásztorok, hanem gyakran a többségi vagy a 

kisebbségi lakosság is kiállt a jegyzőkönyvek tartalma mellett, attól függően, hogy az adott 

helyzetben mi felelt meg az érdekeinek.
 
Az egyházlátogatási dokumentumok ugyanakkor 

nem voltak kőbe vésve, a plébános a renden püspöki engedéllyel változtathatott.
 
 

A templomi kisebbségi nyelvhasználat kérdését több tényező befolyásolta: a 

településen élő nemzetiségek számaránya, igényeik nagysága, nyelvtudásuk, a helyi 

plébános és a püspök hozzáállása, de adott helyzetben a német mozgalom hatása és 

lobbiereje is. Kétségtelen azonban, hogy ezek az ügyek alkalmat adtak arra, hogy egyes 

plébánosok a magyar nyelv helyzetét erősítsék és a magyarosítást – ahol lehet – képviseljék. 

A magyar főpapoknak a kérdéshez való viszonyulása sokat számított, bár a helyi eseteket a 

plébános vagy a kerületi esperes behatóbban ismerte. A kérések teljesítését a hazai német 

mozgalom radikalizálódása is befolyásolta, amely lényegesen óvatosabbá tette az amúgy is 

defenzív magatartást tanúsító püspököket és plébánosokat, mivel politikai célokat láttak a 

szentmisékkel és más ájtatosságokkal kapcsolatos kérvényekben.  

Az esztergomi főegyházmegyében Csernoch János esztergomi érsek magatartása 

kapcsán olyan forrást nem találtunk, amely kormányzása idején egy-egy település templomi 

                                                           
635

 Az egyházlátogatások vagy ún. kánoni látogatások (latinul canonica visitatio) alkalmával a megyéspüspök, – 

illetve az általa megbízott egyházi személy általában ötévente, de a valóságban jóval ritkábban – végigjárta 

egyházmegyéje plébániáit.
 
 A személyi és dologi leltár felvétele mellett a főpapnak gyakorlatilag teljes képet 

kellett kapnia az adott plébánia híveiről, vallásos életéről és mindennapi működéséről. Az adatokat írásban 

vették fel, ezt általában nem személyesen a püspök, hanem megbízottjai végezték. Ezekben a 

jegyzőkönyvekben rögzítették a hívek anyanyelvi megoszlását és a plébánia szentmiséinek, szertartásainak 

rendjét is. A dokumentumnak ezért van tárgyalt témánk szempontjából jelentősége. Az egyházlátogatások 

egyházmegyénként, azon belül plébániánként, változó gyakorisággal zajlottak.
  

A témáról bővebben: TÓTH 

Krisztina: Egyházlátogatások az Esztergomi Főegyházmegyében. In: Egyházlátogatások Budaörsön (1397–

1933). Szerk.: VASS Jenő Sándor. Budaörs, Budaörs Város Önkormányzata, 2002. 9–18. 



166 

 

nyelvi problémáira vonatkozott.
636

 Utóda, Serédi Jusztinián lényegesen tartózkodóbban 

viszonyult a kérdéshez, sőt olykor súlyos konfliktusai alakultak ki ennek kapcsán nemcsak 

Bleyerrel, hanem a magyar kormánnyal is.  

Bleyer 1930 nyarán jegyzékben fordult Serédihez a magyarországi németek oktatási 

és nyelvi sérelmei ügyében, amelyben – hiányos és tendenciát tükröző statisztikai adatok 

benyújtásával – a leventék és a tanulók által kötelezően látogatott szentmisék énekeinek és 

prédikációjának nyelve ügyében. Ebben felemlítette, hogy német és vegyes nyelvű 

községekben – a német istentisztelet dacára – magyar nyelvű misére vezetik a diákokat. 

Jelezte az is, hogy több német és vegyes nyelvű községben a lakosság a templomban a német 

nyelv fokozottabb használatát kérte.
637

 A jegyzék benyújtásával szinte egyidőben Bleyer 

kemény hangú levelet írt Bethlen István miniszterelnöknek, amelyben tiltakozását fejezte ki 

a kialakult helyzet miatt. Bleyer a példákat felsorolva Bethlen elé tárta, hogy míg korábban 

sikertelenül kísérelték meg a községek ellenállása miatt a misék egy részének magyarrá 

tételét, ezt most a tanuló gyermekeknél próbálják elérni: „[…] úgy számítanak, hogy ennek 

felnőttével a templom megmagyarosítása német községeinkben nem fog akadályokba 

ütközni.” Ezt a gyakorlatot Bleyer élesen elítélte, mondván „[…] vajon mit szólnának a 

kísérletezők ahhoz, ha a leszakított részeken a magyar kisebbségeknél ebben bennünket 

utánoznának.” Bleyer kérte Bethlent, hogy hasson a püspöki karra annak érdekében, hogy 

ezek az állapotok megváltozzanak.
638

 A kormányfő 1930 októberében személyesen próbálta 

sikertelenül meggyőzni a hercegprímást. A templomi nyelvhasználat ügyében az 1930. 

novemberi püspökkari ülés egy általánosító határozatban rögzítette, hogy „az istentiszteletek 

nyelve tekintetében megteszik mindazt, ami indokolt és szükséges.”
639

 Ennek lényegét Serédi 

foglalta össze Klebelsbergnek néhány nappal később írt levelében: „[…] Bleyerék próbálták 

sürgetni a kisebbségi, főleg a német nyelvnek nagyobb érvényesülését az istentiszteletek 

végzésében is, mire azt a kijelentést vették, hogy ebbe a kérdésbe a püspöki kar senkinek nem 

enged beleszólást […]”
640

 Ez jól mutatta, hogy a templomi nyelvhasználat ügyében a 

katolikus klérus – előírásainak megfelelően – őrizte autonómiáját és bármiféle beavatkozást 

elutasított. Serédi valószínűleg úgy gondolhatta, hogy ha már az iskolák ügyében – dacára 
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ebbéli joguknak – a kormányzati nyomás miatt nem dönthetnek teljesen szabadon, akkor 

elvárta, hogy – az egyházi törvényeknek megfelelően – legalább ebben az egyház 

legbensőbb életét érintő kérdésben ne gyakoroljanak nyomást a klérusra. A katolikus 

egyházi vezetés saját rendelkezéseit alkalmazva maga akart határozni ebben a témában, így 

sokszor sem a németajkúaknak, sem a magyar megkereséseknek nem engedett. Ennek 

ellenére a számos, az egyházmegyékből vett példa azt mutatta, hogy a többségi 

magyarajkúaknak gyakrabban kedveztek a nyelvi döntésekkel, de a püspök hozzáállásától 

sok függött.   

Serédi 1932 tavaszán például eltanácsolta a budaörsi plébánost attól, hogy az 

istentiszteleti nyelv kérdésével foglalkozzon és vitába keveredjen a helyi németajkú 

leventéket a magyar misére járató leventeparancsnokkal. Óvta őt – épp a hazafiatlanság 

vádját elkerülendő – bármiféle világi hatósággal való konfliktustól. A német híveit védeni 

kívánó Aubermann Miklós plébános – akinek későbbi második világháborús tevékenysége 

kétségkívül ellentmondásos volt – válaszlevelében találóan fogalmazta meg, hogy ha a 

németséget „[…] nyelvétől egészen megfosztjuk, elvágtuk legerősebb gyökerét, hisz épp az 

egyházi énekek tartják meg bennök legerősebben a régi hitet.”
641

 A plébános szerint a nyelv 

fokozatos elvesztése a németséget a szociáldemokrácia felé terelheti, amely anyanyelvén 

keresztül próbálja megnyerni a németséget, „innét fenyeget a veszély, nem a konzervatív 

parasztnép német istentiszteletéből.”
642

 A baloldali – egyházi értelmezésben vallásellenes – 

mozgalmaktól való félelem számos alkalommal előkerült a fő- és alsópapság érvelésében, 

hol emiatt támogatva, hol pedig ellenezve az anyanyelvre vonatkozó döntést. Az üggyel 

kapcsolatban Serédi mindössze azt kérte a leventeparancsnoktól, hogy a vegyes vallású 

községekben próbáljon külön leventemiséről gondoskodni. A parancsnok viszont a hitélet 

lazulását a hívek és a papság közötti közvetlen kapcsolat hiányára vezette vissza, figyelmen 

kívül hagyva így az anyanyelvi szempontokat. Az eset kapcsán – miután a budaörsiek 

segítségkérő kérvényt adtak át neki – Bleyer Jakab veje, Kussbach Ferenc 1933 elején maga 

is közbenjárt Serédinél, hivatkozva a magyar jogszabályokra és a pápai intenciókra, de a 

hercegprímás nem foglalkozott tovább a problémával.
643

 Úgy látjuk, hogy ez a határozott 

magatartás Serédit az esetek többségében alapvetően jellemezte. Amikor például Esztergom 
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vármegye alispánja 1936 nyarán arra kérte a győri püspököt, hogy a nemzetiségi 

községekben rendeljen el magyar nyelvű szentmisét, Breyer István kézzel írta a beadványra: 

„Ad acta. Felülről nem lehet ezt erőltetni. Az egyházközség keretében mozogjanak az illetők, 

ha valóban számottevő kérvényezőkről van szó.”
644

 A válaszra sem méltatott vármegyei 

tisztviselő ezután Serédihez fordult, aki azzal utasította el a kérést, hogy ezekben a 

kérdésekben csak a magyar kormánnyal való megállapodás esetén tudna intézkedni. Egyben 

leszögezte: „Az istentiszteletek alkalmából a nyelvhasználat megállapítása kizárólag az 

egyházi főhatóság hatáskörébe tartozik.”
645

 Itt tehát azt láthatjuk, hogy nemcsak a 

kisebbségi nyelvi igényekkel szemben volt tartózkodó Serédi (és győri püspöktársa), hanem 

a magyar nyelv térnyerését kérő közigazgatási apparátussal szemben is őrizte autonómiáját 

és be kívánta tartatni az előírásokat.  

 A székesfehérvári egyházmegyét 1927-ig vezető Prohászka Ottokár püspök 

alapvetően nyitott volt a templomi német anyanyelvi igények iránt. Jóllehet a templomi 

nyelvhasználattal kapcsolatos helyi esetet érintő véleményére kevés forrást találtunk, tudjuk, 

hogy prédikációit alkalomtól függően németül is megtartotta.
646

 A csobánkai plébánost 

például Prohászka sürgette, hogy a legfontosabb imákat tanulja meg szlovák nyelven, hogy 

elláthassa szlovák ajkú híveit.
647

 Utóda, Shvoy Lajos igyekezett méltányosan viszonyulni a 

német liturgikus igényekhez, így a német nyelvű községekben német énekes szentmisét és 

német prédikációt tartottak, valamint a főpap bérmálásai alkalmával maga is németül mondta 

szentbeszédét. A püspök németajkú hívei részére évente külön zarándoklatot vezetett 

Máriaremetére, a német plébániákra pedig – saját bevallása szerint – többségében németül 

értő papokat helyezett.
648

 Shvoy püspök 1932 elején Steuer György volt kormánybiztosnak 

írott levelében, aki egy német sajtóban megjelent, a magyar katolikus egyházat bíráló írás 

miatt kért adatokat a székesfehérvári főpásztortól, a következőket írta: „Az én derék német 

nyelvű híveim soha nem is panaszkodtak mellőztetés miatt, mindig kívülállók iparkodtak 

zavart kelteni, elégedetlenséget ébreszteni és rágalmakkal egyéni ambícióiknak talajt 

készíteni.”
649

 A püspök német hívei felé korrekten kívánt eljárni, a német agitációtól pedig 
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elzárkózott. „Papjaimtól megkövetelem, hogy német nyelvű hívekkel németül érintkezzenek 

templomban és hivatalban, csak azt nem engedem, hogy Magyarország ellen lázítsanak vagy 

izgassanak. Ezt azt hiszem, Németország sem engedné.” – tette hozzá Shvoy ugyanabban a 

levélben.
650

 Ahogy Greszl vagy Hufnagel esetében is láttuk, a főpap nagyvonalúan, de erős 

kontroll alatt tartotta németajkú papjait, ugyanakkor hozzájárult ahhoz, hogy a solymári 

plébános évente részt vegyen a mariazelli zarándoklatokon.
651

 Arra is volt példa, hogy 

respektálta plébánosa kérését, aki németül tudó káplánt kért maga mellé. „Németül tudó 

káplánt azért kérek, mert a dunabogdányiak elég áldozatkészek az egyházzal szemben, 

legyen hát az Egyház is egy kis figyelemmel irántuk.” – írta Shvoynak 1931-ben Hufnagel 

János dunabogdányi plébános.
652

 

A plébániákról beérkező jelentések Prohászka püspöksége idején az egyházmegyés 

papság tartózkodásáról és változó hozzáállásáról tanúskodtak a templomi német anyanyelvi 

igények kapcsán, ugyanakkor a lelkipásztorokat elsősorban községük békéje foglalkoztatta. 

Az egyedi esetek is jellemzőek voltak: a németség és a magyarság közötti nyelvi ellentétek 

miatt Bián például a katolikus magyarok nem a velük egy felekezetű németekkel, hanem 

inkább a református magyarokkal házasodtak. A településen az MNNE is megalakult, 

amelyre a világi hatóságok nem néztek jó szemmel. „Így történik azután, hogy az egyik rész 

a papban német elnyomót lát, a másik pedig igen könnyen pángermánnak mondja.” – írta 

jelentésében 1925-ben a biai plébános.
653

 Előfordult, hogy a három együtt élő nemzetiségnek 

külön-külön szervezett szentmisék miatt lehanyatlott a hitélet: „Én a nyelv különféleségének 

tulajdonítom, az egyik elmarad, mert németül, vagy tótul, vagy esetleg magyarul van 

istentisztelet, s így a templomkerülés megszokottá válik. Fájdalom, hogy ezen nyelvi 

nehézségeket még egyelőre kiküszöbölni nem lehet.” – panaszolta az 1924-es évet értékelve a 

piliscsabai plébános. 
654

 Weicher Miklós törökbálinti plébános a magyar nyelv megtanulását 

a gyermekek szempontjából szükségesnek tartotta, de jelentésében leszögezte: „[…] a 

templomot azonban sokkal szentebb helynek tartom, sem mint hogy azt holmi erőszakosan 

magyarosító törekvések színhelyévé tegyem.”
655

 Ezt az álláspontját a képviselőházban is 
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megerősítette, nem látott problémát az anyanyelv templomi érvényesítésében, hiszen „[…] a 

mi Atyánkkal csak a mi anyánk nyelvén szólhatunk a legszívesebben.”
656

 Ebben a kérdésben 

Weicher tehát mérsékeltebb álláspontot foglalt el, míg a kisebbségi oktatás területén élesen 

bírálta az oktatási nyelvi jogokért küzdő német mozgalmat: „Kétszeresen fájdalmas, hogy 

ezzel a német agitációval a „jó katolikus” álarcát öltik magukra, s így intézik támadásaikat 

a kötelességét teljesíteni akaró pap, s közvetve az egyház, s a vallás ellen!”
657

  

Bár Hanauer Árpád István váci püspök tiszteletbeli tagja volt az MNNE-nek, a hazai 

német ügyekben nem exponálta magát, kevés németajkú egyházközség működött 

egyházmegyéje területén. Figyelemreméltó a főpásztornak a taksonyi plébánoshoz küldött 

1923. decemberi válaszlevele, amelyben örömét fejezte ki a magyar nyelvnek a liturgiában 

való nagyobb térnyerése miatt. Hiszen „ezen átmenettel remélhetőleg sikerülni fog a 

taksonyi hívekkel a magyar nyelvet a templomban is megkedveltetni, s akkor megjön a 

kedvező alkalom a teljesen magyar nyelvű istentiszteletek bevezetésére.” – írta.
658

 Steuer 

György volt kormánybiztos 1932 eleji megkeresésére a püspök azt jelentette, hogy kevés 

németajkú plébániáján a szentmise nyelve német, a hívek részéről pedig semmiféle panasz 

nem merült fel.
659

 

A győri egyházmegyét vezető Fetser Antal püspök a kisebbségi anyanyelvet érintő 

döntéseiben elsősorban a szokásjogot vette figyelembe. Ebben a kérdésben általában a 

kiegyensúlyozott mérlegelés híve volt. Nem egy településen a helyi németség évszázados 

jogai ellentétbe kerültek a magyarság megnövekedett létszámával. Az egyházmegyés papok 

a magyaroknak tett kedvező lépések radikális végrehajtása helyett a fokozatosság hívei 

voltak, mert tartottak az emiatt elégedetlenkedő hazai németség körében a szociáldemokrácia 

előretörésétől. Amikor például a hegyeshalmi magyarajkú hívek 1930 januárjában növekvő 

lélekszámukra hivatkozva az istentiszteleti rend megváltoztatását kérték, plébánosuk az 

elkövetkező népszámlálás eredményeire, míg az esperes külön magyar istentisztelet 

beiktatásával egy lassú, lépésről lépésre haladó változtatási folyamatra kívánt alapozni. A 

püspök ezek alapján döntött és válaszolt a hegyeshalmiak kérvényére: „[…] a magyar 

nyelvű istentisztelet fejlesztése lépést fog tartani a lakosság magyarosodásával. Emellett 
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természetesen német nyelvű hegyeshalmi híveim régi jogaira is tekintettel kívánok lenni. 

Mindkét részről türelemre és megértésre van szükség, mert csak ez fogja az ügyet szerencsés 

kialakuláshoz vezetni.”
660

 A méltányos hozzáállás részbeni célja ugyanakkor a fokozatos 

asszimiláció elérése volt, amely így nemcsak a magyar hívek nyelvi igényeinek kielégítését, 

hanem a magyarosítás segítését is szolgálta. Mindezek mellett a világi hatóságok is 

befolyásolták a döntést, hiszen – a püspökkel való bizalmas tárgyalásukra hivatkozva – a 

vármegyei főispán elküldte az 1920. évi népszámlálás eredményét, amellyel nyomatékosítani 

kívánta a magyar nyelvű istentisztelet bevezetésének fontosságát. Ezen felül felhívta a 

főpásztor figyelmét a kiemelt eseményeken (nemzeti ünnepek, Horthy Miklós kormányzó 

név- és születésnapja stb.) tartandó magyar nyelvű liturgiára is.
661

 Így Fetser jogosan 

jelentette 1932-ben Steuernek, hogy egy-egy településen a nemzetiségi megoszlásnak 

megfelelően tartják a magyar és német nyelvű istentiszteleteket, de tény, hogy a „régi rend” 

megváltoztatásával sokszor a magyarajkú többségnek kívánt kedvezni.
662

 

A szombathelyi egyházmegyében a többnemzetiségű lakosság okozott vitás 

helyzeteket, a papság pedig tartott az osztrák határmenti német nyelvű közigazgatás 

reakciójától. Alsószölnökön a többségben lévő vendek és a németajkú lakosok egy része 

ellenezte a helyi német lakosok kérését az istentiszteleti rend megváltoztatására, mert az 

erősődő német mozgalom befolyását látták a kezdeményezésben. A plébános sem akart 

változtatni az állapotokon, melyet elsősorban politikai okokkal magyarázott: „Itt Burgenland 

közvetlen határán a közigazgatási hatóság az ilyen dolgokban ma nagyon érzékeny és ilyen 

irányú változtatást, amely az erőszakosan terjeszkedő németségnek kedvez, rossz szemmel 

nézne, talán újságban is megtámadna. Mivel egyébként a dolog nem sürgős, kár volna vele 

veszekedést provokálni.”
663

 Ezekben a papi elutasításokban helyi hitéleti okok (hívek német 

nyelvtudásának hiánya, alacsony vallási aktivitás) is szerepet játszottak.
664

 Mikes püspök 

1932-es jelentésében arról számolt be, hogy a németajkú híveknek a német istentiszteleteket 
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megtartják, a főpásztor pedig nyolc olyan plébániát sorolt fel, ahol döntő többségében 

németajkú lakosság élt.
665

 

A kalocsai főegyházmegyében a soknemzetiségű lakosság (magyar, német, 

bunyevác) léte a kisebbségi templomi nyelvhasználattal kapcsolatos intézkedéseket olyan 

irányban befolyásolta, hogy a főpásztorok nem szívesen változtattak a helyben érvényes 

szokásokon és előírásokon. Egy-egy plébános megbízhatósága, tapintatossága és diplomáciai 

érzéke sokat nyomott a latban, amikor az adott településeken a magyar nyelvű 

istentiszteletek bevezetéséről kellett dönteni. A kunbajai esperes az érseki helynöknek 1924 

tavaszán írt levelében a papi túlbuzgóságot és a nemzetiségi érzékenységet hozta fel a 

változtatásokkal kapcsolatos ellenvetésül: „[…] kényes és nagy megfontolást kívánó dolog a 

több anyanyelvű plébániákon az istentiszteleti nyelvnek a megbolygatása, ha a hívek egy 

anyanyelvi használati rendelkezéshez már hozzászoktak. Alap: Quieta non movere. Csak 

teljesen indokolt következmények esetén lehet ettől eltérni, s akkor is a lehető kímélettel.”
666

 

Elsősorban a status quo-t óvta az egyházmegye vezetése, nem a magyarosítás miatt esetleg 

hátrányt szenvedő nemzetiségeket féltette. Az egyházi elöljárók arra ügyeltek, hogy amikor 

egy-egy plébános túlbuzgó volt a magyar nyelv érvényesítését tekintve, akkor éppen a már 

említett helyi kisebbségi ellentétek kibontakozásának megakadályozása miatt állították le.
667

 

A Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei Hajós községben bár a német többségű lakosság 

körében hanyatlott a hitélet, az MNNE-tag Sendelbach János plébános óvta Zichy érseket 

attól, hogy emiatt elősegítse a magyar nyelvű szentmise térnyerését. A plébános 1928 nyarán 

ezt írta az érseknek: „[…] a német nyelv használatának megszorítása miatt a hívek az 

istentisztelettől jobban-jobban elmaradoznak, s hogy ezen vélt sérelemben látja 

kötelességmulasztásának igazolását is […] Mennél több vallási oktatásban kell népünket 

részesíteni, minden alkalmat fel kell használni, benne a vallásos érzületet ápolni, 

természetesen az ő anyanyelvén. Ilyen alap nélkül minden kísérlet, még a missziók tartása is, 

aránylag hatástalan lesz. Azt is szem előtt tartom, hogy a beteg gyermeknek kedvezni kell, 

hogy bevegye az orvosságot.”
668

 Az ügyről a Sonntagsblatt olvasói levél formájában írt, 

amelyet a külföldi német sajtó is átvett. Így a hajósi helyzet országos jelentőséget kapott, 

mint olyan példa, amely a német nyelv templomi használatának háttérbe szorítását volt 
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hivatott bemutatni.
669

 Egyfelől a Sonntagsblatt a külföldi sajtó bevonásával felnagyította az 

ügyet és az egyházmegyében tapasztalható német nyelvi problémákat nyomásgyakorlásra 

használta fel, másrészt viszont volt olyan egyházi szándék, amely a magyar nyelvnek a 

templomi nyelvhasználatban nagyobb teret kívánt adni. Bár ehhez kétségtelenül 

hozzájárulhatott a kis létszámú magyar hívek – németséghez képest nagyobb – hitéleti 

buzgósága is.
670

 A papi és az érseki hozzáállás élesen különbözött: míg a helyi plébános a 

német nyelvi jogok változatlanul hagyásával, esetleges erősítésével akart javítani a német 

lakosok hitéleti magatartásán, addig az érsek a kisebbségben lévő magyar hívek jogainak 

szélesítésével válaszolt.
671

 Hasonló volt a helyzet Garán is. Révész István tábori püspök 

javaslatára a településen állomásozó magyar csendőrörs családtagjainak Zichy 1929 tavaszán 

állandó magyar nyelvű istentiszteletet rendelt el, amelyet a helyi plébános nagy örömmel 

vett, hiszen ahogy a lelkipásztor fogalmazott: „[…] ha a magyarosítás terén így haladunk, 

idővel ezen kedvezményt ki lehet terjeszteni.”
672

 Ugyanakkor az istentiszteleti nyelv 

kérdésében Zichy érsek visszautasította a világi hatóságok túlzott beavatkozási kísérleteit is. 

Amikor 1933 tavaszán a főszolgabíró a március 15-i ünnep kapcsán panaszt tett a hajósi 

plébános ellen, a főpásztor megvédte papját: „[…] Nagyságodat bizalommal kérem, hogy 

komolyan figyelmeztesse informátorait arra, hogy a község lelkipásztorának ne 

tulajdonítsanak olyan tendenciát, amilyen benne nincs, és az egyházi törvényekhez való 

ragaszkodást ne minősítsék egyéni akciónak.”
673

 A papi dispozícióknál ugyanakkor Zichy 

érsek kevésbé vette figyelembe, hogy lelkipásztora nem akart német községben szolgálni. A 

főpásztor annak ellenére nevezte ki 1931 őszén a soltvadkerti plébánost Nemesnádudvarra, 

hogy a németséggel szemben ellenérzéseket táplált. „Az egyházmegye németségének 

gondolatvilágát nem ismerem, tapasztalatból tudom, hogy aki nem abban született, az abba 
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sohasem tudja magát beleélni, különösen ma, midőn a kisebbségi jogok hangoztatásával 

sokszor pángermán törekvések is akarnak érvényesülni.” – írta a plébános.
674

   

A pécsi egyházmegyében a jelentős számú németajkú lakosság miatt szinte 

mindennapos kérdés volt az istentiszteleti nyelv ügye. Ebben Zichy Gyula és 1926-tól utóda, 

a korábbi szekszárdi plébános, Virág Ferenc egyházkormányzati gyakorlata kevésbé 

különbözött. Talán a határozottabb Zichyvel szemben Virág tapintatosabban és nyitottabban 

reagált a templomi anyanyelvhasználattal kapcsolatos megkeresésekre. Mutatja ezt, hogy 

például Virág kezdeményezésére adták ki 1928-tól a püspökkari körleveleket német nyelven 

is.
675

 Ennek ellenére elődjéhez képest kormányzása jelentősebb változást nem hozott a 

kisebbségi nyelvhasználat ügyeiben.
676

 A főpásztor a templomi nyelvi követeléseknél – ezt a 

különböző plébánosi jelentések erősítették benne – nagy szerepet tulajdonított a hazai német 

mozgalomnak, de alapvető célja a plébániák nyugalmának fenntartása volt: „[…] 

intézkedésem egyedüli célja Istennek nagyobb dicsősége, s az ő lelkük üdvössége.”
677

 

Egyházi nyelvi konfliktusoknál a régi szabályokon alapuló szokásjogot és a nemzetiségek 

illetve a magyar lakosság nyelvtudását vette figyelembe. Ahogy az 1920-as évek elején 

Zichy Gyula magyar nyelvet előtérbe helyező döntéseikor nagymértékben figyelembe vette a 

magyarajkúak némettudásának hiányát, úgy Virág meghagyta a magyart ott, ahol a 

németajkúak magyarul is tudtak: „Templomépítésnek csak az Isten dicsősége és a 

halhatatlan lelkek üdve lehet a célja, nem pedig a német vagy a magyar nyelv 

érvényesülése.” – írta a pécsi püspök 1928-ban a jágónaki híveknek.
678

 Hasonlóan vélekedett 

Virág 1930 őszén a baranyajenői híveknek címzett levelében: „Az istentisztelet ugyanis nem 

lehet nemzetiségek és nyelvek hazai eszköze, hanem annak egyedüli célja lelkeknek Istenhez 

való vezetése és üdvözítése. Ezért nem lehet az istentiszteleti nyelv elbírálásánál csak a 

lakosság számaránya szerint dönteni, hanem elsősorban arra kell tekintettel lennünk, hogy 

melyik nyelven érhetjük el inkább az istentiszteleteknek fent megjelölt célját.”
679

 Ez a pécsi 

főpásztori álláspont, amely a kisebbségek felé püspöktársainál valóban megengedőbbnek 
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tűnt, általában akkor érvényesült, ha a magyar nyelv előnyben részesítéséről volt szó. A 

baranyajenői esetben például a németajkú hívek saját nyelvű szentmisét és más 

kedvezményeket kívántak, de mivel magyarul is értettek, a püspök érvényben hagyta az 

eddigi rendet. Emellett Virág Ferenc megfogadta az esperes véleményét, aki jelentésében 

óvta a püspököt a kedvezménytől, mert ezzel szerinte precedenst teremthet a többi német 

vagy vegyes lakosságú község számára a templomi nyelvi követelésekben, ami a békés 

állapotokat veszélyeztetné. Ebből a forrásból is látszott, hogy a templomi nyelvhasználat 

kérdését egyházi körökben sokszor az agitációs politika eszközének tekintették és minden 

esetben tartottak a nyugalmi helyzet felborulásától.  

A pécsi püspök az egyházlátogatási jegyzőkönyvek által felállított rendet alapvető 

fontosságúnak tekintette, erre hivatkozva utasította el 1930 tavaszán a sombereki magyar 

hívek kérését is, amikor magyar nyelvű istentiszteletet kértek.
680

 A versendi német és horvát 

nyelvű litániák ügyében 1931-ben írt levele akár Virág Ferenc ars poéticájának tekinthető: 

„[…] a vegyes nemzetiségű községekben az istentisztelet nyelvére vonatkozó 

változtatásoknál a legnagyobb óvatosságot kell tanúsítani, s az eddigi szokás mindaddig 

fenntartandó, amíg az újítást a körülmények nem teszik feltétlenül szükségessé. Nagyon 

szomorú tapasztalatok bizonyítják, hogy végeláthatatlan viszálykodásoknak és 

békétlenségnek lehet kiindulópontja az ilyen idő előtti lépés.”
681

 A kérdésben Virág végül a 

plébános intézkedésére hagyatkozott.  

A pécsi egyházmegyés alsópapságot nagyobb türelmetlenség jellemezte. Számos 

megnyilatkozás volt arra, hogy a magyarosítás eszközévé válhatott a templomi 

nyelvhasználat kérdése. „Németeknek külön mise nem adható, mert számuk csekély és a 

magyarosodásnak útját vágná. Német litániát hármat mégis azért javaslom, hogy a néhány 

kérő német is lecsendesedjék.” – javasolta Izelstöger Lajos olaszi plébános.
682

  „Legyen 

egyszer már vége a folytonos nyugtalankodásnak és alkalmatlankodásnak! A 20. században 

Csonka-Magyarországban regermanizáljunk, amikor ezt a lelkek kára nélkül megtehetjük.” 

– jelentette Beck Lajos esperes 1922-ben, amikor a bükkösdi németek az egyházlátogatási 

jegyzőkönyvtől eltérve több német nyelvű szentmisét kértek.
683

 Ezekben az esetekben 

például a döntésekhez hozzájárulhatott egy olyan lelkipásztor személye, akinek hozzáállása a 

püspök előtt erősíthette vagy gyengíthette az adott kérvény legitimitását.  
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A plébánosok a magyarosítás mellett kardoskodva sokszor a Bleyer-féle mozgalmat 

sejtették a templomi nyelvhasználati kérelmek hátterében. „A mai idők pedig egyáltalán nem 

alkalmasak erre, különösen, mikor a Bleyer-féle mozgalom minden falut megmozdít, mikor 

ellenségeink minden mozdulatainkra figyelnek […]Mily szép megoldása lenne a dolognak, 

[...] hogy magyar evangéliumot is olvasnék fel, ez mintegy előfutárja lenne a később 

bekövetkezendő magyarosításnak, ami Nagy-Magyarország alapja lesz.” – írta 1926-ban a 

kerületi tanfelügyelő pécsváradi plébános.
684

 A püspökszenterzsébeti plébános 1926 

tavaszán kétségbeesetten reagált, amikor a helyi németek számarányuknak megfelelő 

istentiszteleti rendet kértek a horvátok és a magyarok mellett: „Az én álláspontom ebben az 

ügyben az, maradjunk meg a régi sorrend szerint, mert ha változás fog bekövetkezni, a 

hitélet teljesen lezüllik, a magyarosításnak vége: gyilkosság, gyújtogatás, aposztázia 

következik be. Ha itt engedünk, egy hét múlva Püspökszenterzsébet, Kékesd és Szellő is 

követelni fog, az iskolai magyar tanítási nyelv is megbomlik, az egész plébánia, melyben a 

domináló nyelv a magyar és a horvát, német lesz. Ez pedig az antant diadala lesz.” – írta.
685

 

Az alsópapság egy része a kisebbségnek tett nyelvi engedményeket külföldi beavatkozásnak 

vagy a magyar területi integritás elleni cselekedetnek látta, ahogy a fenti levél is erre jól 

rávilágít. 

A veszprémi püspök, Rott Nándor nyitottnak mutatkozott a német nyelvi igények 

iránt. Erről tanúskodott 1922 októberében a XIV. Katolikus Nagygyűlésen a magyarországi 

németajkú katolikusok előtt elmondott ünnepi beszéde: „A nagy igazságok és a fennséges 

tanítások, amelyeket a katolikus napon megvitatunk, csak úgy lehetnek hasznunkra, ha azon 

a nyelven adatnak elő, amelyet mi megértünk, tehát a mi német anyanyelvünkön.”
686

 

Egyházmegyéjében Rott ennél jóval körültekintőbben döntött. Alapvetően egy-egy település 

egységét és békéjét kívánta megőrizni a templomban használt nyelv megállapításakor, és az 

egyházlátogatási jegyzőkönyv előírásait vette alapul. „Lelki szegénység!” – valószínűleg 

Rott püspök írta ezt a megjegyzést 1929 őszén arra az olaszfalui plébánosi beszámolóra, 

amely a németajkú nyelvi követelésekre panaszkodott, nem titkolva a hazai németekkel 

szembeni ellenszenvét: „[…] az alldeutschokkal vitába elegyedni sisyphusi munka, mert az ő 

szempontjukból igazuk van. Csakhogy viszont a mi csonka hazánk nem bír meg többféle 

kultúrát. Az egyetlen magyar kultúrát tűrheti csak meg, ez a maroknyi nép, bárhonnan vette 
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is elemeit. Még az erős népek is kényesek erre […] Csak épp mi szolgáltassuk ki 

szerencsétlen népünket idegen kultúráknak? A biztos halál csíráját hintenők el vele.”
687

  

A korszakon végigvonuló probléma volt a Rott egyházmegyéjéhez tartozó 

Balatoncsicsó és a hozzá kapcsolódó kisebb települések istentiszteleti nyelvének ügye, 

amelyben évtizedeken át tartó ellentét bontakozott ki a helyi németek és magyarok között. A 

rendkívül szövevényes, szinte átláthatatlan és folyamatosan új elemmel gazdagodó vita a 

templomi nyelvhasználat „állatorvosi lova” lett, amelyben a helyi németajkúak áttéréssel is 

fenyegetőztek abban az esetben, ha követeléseik nem teljesülnek.
688

 A vita elmérgesedését 

mutatta, hogy Bleyer Serédinek 1930 nyarán beadott panaszos jegyzékében kézzel írt 

megjegyzésben – „Veszprémben az állapot a legszomorúbb!” – utalt valószínűleg a 

megoldatlan balatoncsicsói helyzetre.
689

 Rott püspök pedig Steuer György egykori 

kormánybiztosnak maga is elismerte, hogy Balatoncsicsó az egyetlen hely az 

egyházmegyében, ahol nincsen egyetértés a nyelvi kérdésben.
690

 A püspök elsősorban az ügy 

mielőbbi lezárásában és a kölcsönös megegyezésben volt érdekelt. Számára is kínos volt, 

hogy az ügy Serédi hercegprímáshoz, Héjj Imréhez, a térség kormánypárti képviselőjéhez, 

sőt magához Horthy kormányzóhoz is eljutott.
691

 „Fáj lelkemnek, hogy makacsságuk 

erősebb, mint a hitük.” – írta egy ízben Rott a helyi plébánosnak, utalva arra, hogy a 

németek mennyire ragaszkodtak követeléseikhez.
692

 A csicsói plébános hitéleti és 

asszimilációs szempontokat is figyelembe vett az ügyben, úgy vélte, ha a helyi németajkúak 

jól tudnak magyarul, akkor a magyar istentisztelet elegendő lesz bizonyos esetekben: „A 

templom Isten háza, hol egy Atyának vagyunk mind gyermekei, nyelvi és nemzetiségi 

különbség nélkül. Az egyházi szertartásoknak egyedül csak a lelkek üdvét és szükségletét 

szabad tekintenie […] Nem nyelvet, de hitet tanítani küldte Krisztus az apostolokat.”
693

 Az 

ügy érdekessége, hogy a plébános – püspöke véleményével ellentétben – egy 1903-as pápai 

rendelkezésre hivatkozva úgy érvelt, hogy a szentmisén való anyanyelvi éneklés – mivel a 

liturgia hivatalos nyelve a latin – visszaélésnek tekinthető, így az egyház részéről csak ún. 
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tűrt állapot.
694

 Ez az eset jól mutatta, hogy az alsópapság egy része nem egyszer túlbuzgóbb 

volt a magyarosítás kérdésében, mint a felettes egyházi hatóság. Emellett a plébánosok a 

helyi közegben jobban ki voltak téve a soviniszta hatásoknak, másrészt a németajkúak egy 

része olykor valóban türelmetlenül lépett fel követeléseiért, ezt több, más egyházmegyei 

forrás is megerősítette.
695

 Azzal pedig, hogy a Sonntagsblatt és a külföldi német lapok is 

emlegették a balatoncsicsói esetet, a hazai német követelések még népszerűtlenebbekké 

váltak.
696

  

 A templomi kisebbségi nyelvhasználat kérdése tárgyalt időszakunkban egyrészt 

olyan jogos követelésekből fakadt, amelyek évtizedek óta feszültségeket idéztek elő egy-egy 

településen és a magyarországi német mozgalom kibontakozása muníciót adott a sokszor 

méltánytalan állapotok javítására. Másrészt viszont a templomban használt nyelv ügye 

politikai síkra terelődött és már nem az ügyek megoldásáról, hanem az ún. pángermán 

terjeszkedésről vagy az ún. magyarosításról szólt. A katolikus főpapság változóan, az adott 

egyházmegye plébániai nemzetiségi viszonyainak figyelembevételével reagált a 

törekvésekre, úgy, hogy egyrészt ne bontsa meg a nemzetiségek és a magyarok együttélését, 

másrészt viszont a többségi – vagy éppen olykor kisebbséget adó – magyarság érdekeire 

kiemelt figyelmet fordított. Fontos elem volt a plébánosok reakciójában egy-egy követelés 

kapcsán a katolikus tanítástól idegen eszmék térnyerésétől való félelem. Így gyakran a 

kérések teljesítésének fokmérője azok hátterének kivizsgálása volt. Több főpap azokat a 

megkereséseket is sokszor elutasította, amelyek magyar nyelvű istentiszteletet kértek. Ennek 

oka egyrészt egyházi autonómiájuk megőrzésének igénye volt a különböző befolyásolási 

szándékokkal szemben, másrészt az eltérő települési körülmények nem mindig tették 

lehetővé ezen kérvények teljesítését. Amennyire indokolt volt számos alkalommal a 

kisebbségi igények teljesítése, esetenként a magyar nyelvű istentiszteletek bevezetését is 

jogos érvekkel lehetett alátámasztani. Nem minden esetben az asszimilációs szándék, hanem 

a helyi sajátosságok figyelembevétele volt a döntő szempont. Hangsúlyozzuk, hogy ebben a 

kérdésben a főpap és a plébános személye, az ebbéli ügyekhez való hozzáállása, az adott 

település politikai, gazdasági, társadalmi viszonyai, valamint a magyar és német ajkúak 

arányának alakulása is fontos szerepet kapott. Az évszázadok óta fennálló anyanyelvi renden 

az egyházi vezetés – a nemzetiségi feszültségek kiéleződésétől is tartva – nem szívesen 
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változtatott. Ezzel sok esetben hozzájárulhatott a németajkú hívek vallásilag közömbössé és 

a radikálisabb kisebbségi követelések iránt fogékonyabbá válásához.  

    

Lelkipásztorkodás a magyarországi németek körében 

   

 A magyarországi németség a mindennapos lelki élet, a különböző ünnepek és 

egyházi rendezvények alkalmával is kötődött a katolikus egyházhoz. A vallási szokások, az 

egyházi ünnepek és az ehhez kapcsolódó helyi, a közösség által megteremtett szakrális 

épületek mintegy keretbe foglalták a németajkúak mindennapjait. Olyan szabályozott 

ritmusra épülő struktúrát teremtettek, amellyel biztosították a közösségi élet stabilitását, 

jóllehet azt épp zártságuk által sérülékennyé és bármiféle radikális változással szemben 

érzékennyé tették. Az ezzel összefüggő anyanyelvhasználat nemcsak a szentmise alkalmára 

(énekek, prédikáció) terjedt ki, hanem különösen fontos volt kereszteléskor, temetéskor, 

valamint a népi ájtatosság bizonyos formáiban, ahol imádságban, énekben, zarándoklatok 

alkalmával a népnyelvet – sőt a tájjellegű dialektusokat – használták. Ez vonatkozott a 

hivatalos liturgikus ünneplésformák előtt, illetve után a népi jámborság diktálta rózsafüzér 

imádságra is.  

 A németajkú hitélet hátterét a helyi hitbuzgalmi egyesületek biztosították.
697

 A 

németajkú egyházközségekben működő szervezetek stabil tagsággal bírtak, az országos 

mozgalmak sem tudták taglétszámát csökkenteni. Az 1920-as évek elején alapított katolikus 

olvasóegyletek, az élő rózsafüzér-társulatok és az oltáregyletek elsősorban a nők, a Credo 

egyesületek a férfiak számára szerveződtek. Kifejezetten a gyermekek nevelésével 

foglalkoztak a Jézus Szíve gárdák és a lányok képzésére alakuló Mária-lányok egyesületei, 

amelyek a Buda környéki németajkú községekben voltak népszerűek.
698

 Ezek az egyletek 

illeszkedtek a németajkú parasztság vallásos mentalitásához, itt megőrizhették szokásaikat és 

anyanyelvük használata is jórészt biztosított volt.
699

 A Jézus anyja nevét viselő kongregációk 

és a katolikus körök német községekben kevésbé voltak elterjedve, bár a plébánosok sok 

helyen megszervezték. A klérus részben a világi hatóságok biztatására ezeket a helyi 

egyleteket – különösen az MNNE megalakulásakor – arra is felhasználta, hogy ellensúlyozza 

a nemzetiségi mozgalmak aktivitását. A hitbuzgalmi egyletek működésében a kisebbségi 

nyelv használatának korlátozása kevésbé merült fel, de a német nemzetiségi mozgalommal 
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szembeni bizalmatlanság és a német kulturális, nyelvi követelések ezen a területen is 

megjelentek. Így például 1932 októberében a Baranya vármegyei Feked község katolikus 

olvasóegyletének alapszabályát kifogásolta a miniszterelnökség, mert az egyesületet 

külföldiek is látogathatták. Felhívta a hatóságok figyelmét, hogy a hazai németek által 

alakított szervezetek alapszabályában több helyen található ilyen kitétel.
700

 Így az ún. 

pángermán agitáció és nagynémet propaganda elleni hatósági fellépés erre a területre is 

kiterjedt, jóllehet azért is, mert a birodalmi diákok egyre gyakrabban jelentek meg az 1930-

as évek elején a hazai településeken.  

A papság sokat tett a hitéletet elmélyítő egyesületi élet fellendítéséért, a közösség 

egyben tartásáért és békéjének megőrzéséért. Így némileg érthető, hogy a plébánosok miért 

riadtak meg a német nyelvi és kulturális mozgalmak kibontakozásától, hiszen gyakran az 

általuk megteremtett viszonylagos nyugalmat borította fel egy-egy kérelem. A hitbuzgalmi 

egyesületek terén kezdetben sokszor nem is a nyelvhasználat, hanem az érdektelenség és a 

közömbösség volt az egyik legnagyobb probléma, bár ennek mértéke településenként eltért. 

Az egyletek szervezésének kezdeti nehézségeit a tagdíjfizetési kötelezettségtől való 

ódzkodás, a lakosság egyes csoportjai közötti ellentét vagy a fiatalság érdektelensége okozta. 

A mezőgazdasági munkák megnövekedése idején pedig automatikusan kevesebb idő jutott a 

lelki életre.
701

  

A hiányosságok miatt nőtt meg a házi pasztoráció jelentősége, amelynek keretében a 

helyi plébánosok néhány év alatt egyházközségük minden hívét fel akarták keresni, hogy 

problémáikról személyesen tájékozódjanak.
702

 Ezt nemcsak a hanyatló hitélet fellendítése 

miatt tették, hanem azért is, hogy ellensúlyozzák a szociáldemokrata befolyást a munkások 

soraiban. Különösen a Budapest környéki németajkú községek plébánosai panaszkodtak a 

baloldal megerősödéséről. „Tapasztalatom az, hogy ennek a munkás népnek legfeljebb 20 

százaléka meggyőződéses szociáldemokrata – tehát vallástalan és hazafiatlan –, a többi 

kényszer és terror alatt áll és üvölt együtt a farkasokkal. Ez a munkásosztály teljesen 

kicsúszott a kezeinkből, s ezért legnagyobbrészt minket érhet szemrehányás, mert nemigen 

törődtünk velük, minden tekintetben elhanyagoltuk őket.” – írta önkritikusan a pilisvörösvári 

plébános, akinek településén sok németajkú bányász élt.
703

 A plébánosok gyakran 
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hivatkoztak az első világháború és a forradalmak hitéletet sújtó következményeire. A 

Budapesttel szembeni ellenszenv is megjelent a papi érvek között, amelyben elsősorban a 

lelkipásztorok baloldal-ellenessége és nagyvárosi létformával szembeni tartózkodása 

nyilvánult meg.
704

 „Fájdalom azonban, hogy a nyaralók nemcsak a pénzüket, de ezzel együtt 

mindjárt a hírhedt fővárosi erkölcsöket is magukkal hozzák, a becsületes falusi nép 

erkölcsinek, s különösen az ifjúságnak mérhetetlen kárára.” – írta a törökbálinti plébános, 

tovább erősítve a jelenség létezésének tényét.
705

 

Az 1920-as évek elejétől megszaporodtak a plébánosok által szervezett népmissziók, 

amelyek célja szintén a hitélet fellendítése volt.
706

 Ezek keretében nemcsak több gyónási 

lehetőség és szentmise állt a hívek rendelkezésére, hanem más területekről is érkeztek 

lelkipásztorok, akik szentbeszédekkel, lelkigyakorlatokkal próbálták megerősíteni a 

közösséget.
707

 A Pécsi Püspökség is szervezett a németajkú plébániák részére külön német 

nyelvű missziót. Amikor 1922-ben bécsi redemptorista szerzetesek felajánlották 

segítségüket, Zichy Gyula püspök körlevélben támogatta a kezdeményezést.
708

 A Veszprémi 

Püspökség plébániáin is osztrák redemptoristák segítették a német népmissziók 

megtartását.
709

  

A németajkú községek részére a misszióhoz kapcsolódó, a püspöki körlevél által 

elrendelt kötelező imákat német nyelven elérhetővé tették.
710

 Ennek ellenére más 

alkalommal a püspöki központokból kapott körlevelek és imádságok ügyében a kecskédi 

plébános kifogásolta, hogy nincsenek meg németül, így nem lehetett a nemzetiségi községek 

egy részében használni: „A püspöki székhelyen a legtudósabb papok vannak együtt, ezek a 

kérdéses fordításokat legkönnyebben elintézhetnék. Talán többe kerül a nyomtatás? Az 

országos katholikus célokra a nem magyar nyelvű hívek is adóznak. Miért kezeltetnek ezek és 

papjaik mostohábban?”
711

 A püspöki kar 1928. októberi ülésén döntött arról, hogy a 

püspökkari pásztorleveleket a magyar mellett német nyelven is kiadják, de a határozat 
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végrehajtásáról nem tudunk.
712

 Voltak olyan esetek, amikor a plébánosok fordították le a 

magyar nyelvű imákat, mert nem állt rendelkezésre a német fordítás.
713

   

Az egyházi magyar és német nyelvű népénekek kiadása kapcsán ugyanakkor 

mutatkoztak feszültségek. A Bock József németbólyi plébános által 1929-ben összeállított 

Rosengarten ima -, és énekeskötetet – szerkezete és tartalma miatt – Bleyer élesen bírálta és 

az egyházi magyarosító törekvések klasszikus példájának nevezte.
714

 A főpapság álláspontját 

tükrözhette Hanauer István Árpád váci püspök véleménye, aki a kisebbségi iskolák 

tantervének kidolgozásakor 1931-ben azt szorgalmazta, hogy egyrészt az egyházi énekek 

tanításánál a szentmise énekeinek és prédikációjának nyelve legyen mérvadó, másrészt 

sürgette ismertebb magyar egyházi énekek megtanítását is.
715

   

A plébánosi jelentések a németajkú közösségek mentalitásáról településenként eltérő 

képet adtak. A felmerülő problémák között előkelő helyet foglalt el a fiatalok szexuális élete, 

a vadházasságok viszonylag magas és a gyónások alacsony száma, a változó templomba 

járási szokások, valamint a túlzott takarékosság is. A lelkipásztorok általában a fennálló 

hitbeli problémák megoldására törekedtek és a hitéleti szempontokat vették figyelembe. A 

jelentések, amelyek értelemszerűen túlzóak és településenként teljesen eltérőek lehettek, 

látleletet adtak a papságnak a hazai németekről alkotott képéről. A beszámolók a 

németajkúakat részben szorgalmas, hitbuzgó és vallásos népességnek írták le. A csobánkai 

plébános szerint „[…] a sváb nép hűen, conservátíven (sic!) ragaszkodik őseik vallásához. A 

sváb jó hazafi, szereti csonka hazáját, hű állampolgár, tud és megtanulja hazájának nyelvét, 

de hitéből nem enged […]”
716

 Van, ahol a településen élő más nemzetiséggel összehasonlítva 

emelték ki a németség buzgóságát, de emögött nem a kisebbségek közötti ellentétet, hanem a 

társadalmi és szociális helyzetből fakadó különbségeket találták. „A német nép átlagosan 

nagyobb buzgósággal tesz eleget vasárnapi vallási kötelezettségének, mint a tót nép. Ennek 

oka egyrészt a tót nép szegénységében leli magyarázatát. Egy résznek ugyanis nincs 

megfelelő ruhája, s ez tartja vissza a templomtól.” – írta le a helyzet fonákságát a perbáli 

plébános.
717

 A papság ugyanakkor nem egy helyen bírálta a németek kicsapongó, anyagias, 

hitéletét sokszor felületesen megélő és elzárkózó magatartását. „A sváb, ha látná, hogy a 
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pokol megnyílik előtte, akkor is táncolna, ha mindjárt Nagypéntek lenne is […] nagyon 

nehezen kezelhető nép, s a háború a külső mázból is sokat lekoptatott. Nehéz a pasztoráció 

főképp azért, mert a nevelés nem fog rajtuk.” – jelezte püspökének a zsámbéki plébános.
718

 

A németek takarékos hozzáállására több lelkipásztor panaszkodott. „De különösen a sváb faj 

zsugorisága minden anyagi áldozatkészségnek útját állja; miért is, ha valami egyházmegyei 

dologra szükség van, legjobb, ha parancsleiratban lesz az közölve – ez ellen nem mernek 

szót emelni, különben megvonnak mindent.” – írta éles megfogalmazásban a pomázi 

plébános.
719

 A gyónások számának csökkenése a papság számára fájdalmas felismerést 

jelentett. „A gyónás általában jó – azaz aki gyónik, őszinte! […] Az átlag sváb […] 

háromszor gyónik: iskolás korában, házasság előtt és halálos ágyán.” – írta némi malíciával 

a zsámbéki plébános.
720

  

 A hazai németajkúak hitéletének fontos elemei voltak a zarándokutak, amelyek az 

egyházon belüli anyanyelvhasználatukat és a magyar állam iránti kötődésüket is erősítették. 

A főpásztorok általában támogatták és gyakran maguk vezették a német nyelvű 

zarándoklatokat, ők voltak a főcelebránsai az ünnepi német nyelvű szentmiséknek.
721

 A népi 

vallásosságban a püspökök zálogát látták a németajkúaknak az egyházhoz, a katolikus hithez 

és a magyarsághoz való hűségének. Ezek a nemcsak külföldre, hanem belföldre irányuló 

zarándokutak erősítették a hazai németek lokális tudatát. Egy-egy szent tisztelete révén 

vallásosságuk, az egyetemességet kifejező katolicizmusban való hitük megszilárdult, 

valamint – különösen, ha magyar szentről volt szó – Magyarország iránti hűségük is 

elmélyült.
722

 Serédi Jusztinián hercegprímás 1925-ben engedélyezte a Népművelődési 

Egyesület Szent Isván napja alkalmából évenként megrendezett, az ausztriai Mariazellbe 

irányuló német nyelvű zarándoklatait.
723

 Az első zarándoklat – amelyen több mint hétszázan 

vettek részt – zászlaját Csiszárik János címzetes püspök szentelte meg a budapesti Szent 

Anna-templomban. A zarándoklatok 1939-ig évente folytatódtak, végül az Anschluss 
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következtében elmaradtak.
724

 A Mariazell-i zarándoklatokon rendszeresen részt vett például 

Huber János soproni kanonok, Hufnagel Ferenc solymári, Tornyay Ferenc torbágyi, Robl 

János csepeli és Varga József ágfalvai plébános, tehát főleg azok, akik aktívak voltak a 

magyarországi német mozgalomban.
725

 A németajkúak aktivitását jól mutatták például a 

budaörsi németek zarándokútjai, hiszen ők nemcsak a már említett Mariazellbe, hanem 

Rómába zarándokoltak, belföldön pedig Péliföldszentkeresztet, Vácot, Máriaremetét, 

Esztergomot, illetve Nagymarost is gyakran felkeresték.
726

 Különösen népszerűek voltak a 

hazai németek körében a Szűz Mária-tisztelettel kapcsolatos zarándokhelyek, így például a 

baranyai Máriagyűd vagy a Budakeszi mellett fekvő Máriamakk.
727

 Budapest környékén a 

csobánkai Mária-kegyhelynek volt kiemelt jelentősége, Szűz Mária tisztelete révén a 

település a katolicizmus egyik jelentős pontjának számított, de patrónusi szerepén keresztül a 

magyarság körében népszerű Regnum Marianum gondolatot is erősítette.
728 

  

Egy-egy helyi búcsú vagy zarándoklat mellett kialakultak olyan szokások, amelyek 

hagyományát a XVIII. században betelepülő németek lakóhelyükről hoztak magukkal és 

ezek sokszor beépültek a magyar többség szokásaiba. Erre volt példa a budaörsi és a 

budakeszi úrnapi virágszőnyeg, amely a német községek vallásosságát szimbolizálta.
729

 

Hasonló példát jelentett a bajor Oberammergauból átvett, Jézus szenvedését és kereszthalálát 

bemutató passiójátékok elterjedése, amelyek közül 1933 és 1939 között tartott előadásaival a 

budaörsi volt a leghíresebb. Külön érdekesség, hogy a helyi németek – a magyar mellett – a 

német nyelvű előadások engedélyezésére kérvényt adtak be a vármegyei alispánhoz. Ezzel 

kapcsolatban hazafias, békerevíziós és jótékony törekvésekre hivatkoztak, de az alsófokú 

hatóságoktól való félelmet jól mutatta, hogy végül az MNNE-s Kussbach Ferenc 

miniszterelnökségnél tett közbenjárásával értek célt.
730

  

A magyarországi németek hitélete a paraszti létből is adódóan a hagyományos 

kereszténységen alapult. Minden hitbeli visszaélés és probléma ellenére ez a kisebbség a 
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magyar katolikus egyház egyik legszilárdabb bázisát adta. Ezt a területet kevésbé érintették 

az asszimilációs hatások, márcsak azért is, mert a mindennapos vallásosság olyan kis, de 

évszázados tradíciókon alapuló szegletét érintették, amelynek radikális megváltoztatása a 

magyar államhoz való viszonyt jelentősen befolyásolta volna. Másrészt a lelkipásztorkodás 

területén az egyháznak nagyobb türelmet is kellett tanúsítania, hiszen a lélekgondozás 

alkalmával a papság az egyes hívekkel személyesen kapcsolatba kerülve nem is tehette volna 

meg, hogy nem anyanyelvükön tart velük kapcsolatot. Mivel itt elsősorban praktikus 

szempontok érvényesültek, személyes hitbeli kérdésekről volt szó, ezért az asszimilálás 

kérdése jobban háttérbe szorult. Ennek ellenére a magyar államhoz való hűség elősegítése a 

lelkipásztorkodás területének egyik fontos része volt.  
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Bleyer Jakab és a katolikus egyház a kisebbségi kérdés tükrében 

 

Papok Bleyer környezetében 

 

Bleyer Jakab közvetlen munkatársaként több olyan – főleg németajkú – pap 

tevékenykedett, akik vezető szerepet vittek a magyarországi német mozgalomban. 

Legtöbben tagjai lettek a Népművelődési Egyesületnek, döntő részük egy-egy plébánia élén 

állt, így lelkipásztori tapasztalatokkal is rendelkeztek. Ebben a fejezetben csak a 

legfontosabb, Bleyerhez szorosan kötődő papi személyeket emeljük ki. 

Az 1877-ben született Huber János soproni kanonok Bleyer egyik legrégebbi 

harcostársának számított. Már a dualizmus idején a Katolikus Népszövetség központi titkára 

volt, és a hazai német nyelvű sajtóban is tevékenykedett. Greszl Ferenc Hubert kiváló 

prédikátorként és tehetséges szónokként jellemezte.
731

 Huber németsége melletti 

elköteleződése mellett szilárd hungarus-tudattal rendelkezett, amely nyugat-magyarországi 

régiós tudattal párosult.
732

 Keresztényszocialistaként élesen szembenállt az 1918/19-es 

forradalmi törekvésekkel és a szociáldemokráciával. Ezzel kapcsolatos erőfeszítéseiről 1921 

tavaszán ezt írta Fetser püspöknek: „Első lapom a soproni Westungarisches Volksblatt volt, 

amelynek segítségével rövid idő alatt sikerült elérnem, hogy a soproni munkásság nagyobb 

része hátat fordított a szociáldemokráciának […].”
733

 Hubernek a magyar területi integritás 

és a német nyelvi jogok melletti kiállása olykor antiszemitizmussal is párosult.
734

  

Huber részt vett Bleyer pártszervező munkájában, 1920 és 1922 között pedig 

Nezsider nemzetgyűlési képviselője volt. Az egyre inkább Bleyer „faltörő kosaként” fellépő 

Huber János felszólalásaiban a nyelvi és kulturális jogok biztosítását sürgette: „Minél 

megértőbb lesz a magyar nemzetiségi politika, annál szorosabb lesz a mostani 

megpróbáltatások után a viszony a magyarság és a nemzeti kisebbségek között. Minden 

nemzetiség a maga anyanyelvén egy sajátos különleges kultúrát fog teremteni, de ez 

speciálisan magyar lesz azért, mert magyar talaj íze lesz.”
735

 Huber az 1919. augusztusi 

anyanyelvhasználatot érintő kormányrendeletet állította mintának a nemzetgyűlés elé. Úgy 
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említette azt, mint a Deák Ferenc-i kisebbségi politika méltó folytatását. Felszólította a 

kormányt, hogy „(…) ezt az igazán magyar és igazán keresztény, toleráns nemzetiségi 

politikát kövesse, kövesse annál inkább, mert csak így van rá kilátás, hogy vissza tudjuk 

állítani ennek a szegény hazánknak integritását (…)”
736

 A Sonntagsblattban írt cikkeiben az 

anyanyelvi jogokért folytatott küzdelemben kritizálta a katolikusokat is: „Vad, nemzeti 

türelmetlenségükben lesznek hazugokká és rágalmazókká emberek, akik magukat 

katolikusnak nevezik. Nekik csak azt mondhatom: Az út, amelyen jártok, nem fog soha 

Krisztushoz vezetni.”
737

 Ennek a véleményének a külföldi sajtóban is hangot adott, ahol a 

klérust bírálta, amiért nem hívta fel a figyelmet „a szentségig emelkedő” sovinizmus 

terjedésére. Huber bírálta azokat a papokat is, akik a magyarosítás szolgálatába álltak és a 

német községekben a hittant magyarul vezették. Ezt lélekgyilkosságnak nevezte, mert 

szerinte így nemcsak a vallásos fogalmakat nem fogják érteni a német gyermekek, hanem 

szívüket sem tudja a hittan megragadni. Szerinte ennek következménye az elvallástalanodás 

lehet, így a gyermekek nemcsak nyelvüket, hanem hitüket is elveszíthetik.
738

 „Mi nem 

akarunk germanizálni, mi csak azt akarjuk, hogy az iskolában az élethez szükséges 

ismereteket a tanulók anyanyelvén tanítsák.” – fejtette ki Huber a Népművelődési Egyesület 

1927. évi közgyűlésén.
739

  

A soproni kanonok talán Bleyernél is vehemensebben állt ki a Szent István-i magyar 

állam mellett, amely olvasatában egyrészt a népek egymás mellett élésének biztosított 

keretet, másrészt ennek kapcsán a német anyanyelvhasználat jelentőségét emelte ki, mint 

természetes, magától értetődő jogot.
740

 Huber gondolkodásában tovább élt a Szent István-i 

Magyarország újjáalakításának eszménye, amely a vezető politikai elit nagy részének 

világképét is formálta. Ez Huber gyenge külpolitikai látóköréről árulkodott, viszont a nyelvi 

jogokkal kapcsolatos harcias álláspontja időtállónak bizonyult.  
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Huber helyi konfliktusok esetén kiállt a német nyelv mellett. 1925 nyarán, amikor a 

soproni Szent Mihály templom plébánosa, Papp Kálmán beiktatásakor németül kezdte, majd 

magyarul folytatta prédikációját a vármegyei hírlap a német nyelvű beszédet kifogásolta. 

Huber élesen bírálta a plébánost kritizálókat, az érvényes egyházi rendelkezések szerint a 

német elsőbbségét hangsúlyozta. Elutasította, hogy a németet idegen nyelvnek nevezzék, 

mivel a város alapítói is jórészt németek voltak. Huber Jánost kemény kritikával illették, 

német fajvédőnek nevezték levelét.
741

 A soproni MNNE megalakulásakor Huber az ezer 

éven át Magyarországon végzett német kultúrmunkáról beszélt, amelyet Steuer 

kormánybiztos élesen támadott, mondván, hogy a hazai németség nemcsak a maga, hanem 

„[…] a magyar állam oltalma és támogatása mellett is dolgozott, és pedig nemcsak a 

magyar állam, hanem saját boldogulására is.”
742

 A miniszterelnökség, mivel a helyi 

közigazgatás nem támasztott kifogást a Népművelődési Egyesület létrehozása ellen, 

engedélyezte azt, mondván hogy az ún. túlzók is jobb, ha a szervezeten belül fejtik ki 

tevékenységüket.
743

 Huber 1937-ben a magyarországi németség iskolakérdésében és 

anyanyelvhasználata ügyében Hóman Bálint kultuszminiszterhez írt nyílt levelében burkolt 

kritikát is megfogalmazott egyházi feljebbvalói felé. Írásaiban a nyelvi követelések 

teljesítetlensége miatt a magyarországi németség radikalizálódásának veszélyéről és a 

keresztényellenes német nemzetiszocializmus hatásáról írt.
744

 Huber 1945-ben bekövetkezett 

haláláig a nyelvi jogok biztosításának egyik legkövetkezetesebb híve maradt. 

A Budafokon született Greszl Ferenc, akit 1926-ban szentelt pappá Prohászka 

Ottokár székesfehérvári püspök, már alapításakor az MNNE tagja lett, majd Bleyer 

németországi tanulmányútra is elküldte. Greszl szoros kapcsolatot ápolt Bleyerrel, első 

szentmiséjére a volt nemzetiségügyi minisztert meghívta. Bleyer levelében meleg szavakkal 

köszöntötte őt, melyben saját eszmei hitvallását is megfogalmazta: „Bennünket nemcsak az 

igazi katolikus szellemiség kötelez, amely népünket németként őrzi meg, hanem a vérünk is, 

amelyet Ő teremtett. Aki vérét megtagadja, nem cselekedhet Istennek tetszően! Népünk német 
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papok után sóvárog, adja Isten, hogy Ön ilyen legyen!”
745

  Bleyer Greszl esetében egy általa 

a kezdetektől támogatott papot látott, akiben teljesülni látta azt a lelkipásztori ideált, amelyet 

a magyarországi katolikus németség élére elképzelt.  

Miután Greszl Bleyertől kapott németországi ösztöndíjáról hazatért, több Buda 

környéki, zömében németek lakta településen töltötte káplánéveit.
746

 Nemcsak a 

Sonntagsblattban, hanem már 1919-ben a Neue Postban is publikált, így folyamatosan 

jelentek meg írásai német nyelvű lapokban.
747

 Első, a kisebbségi anyanyelv problémájával 

foglalkozó publicisztikája 1927 tavaszán látott napvilágot. Ebben az egyház és a 

lelkipásztorok felelősségét elemezte filozofikus igényességgel a kisebbségek 

anyanyelvhasználatának kérdésében. A papság feladatát abban látta, hogy a hívek lelki 

üdvösségét saját nyelvükön biztosítsa. Greszl pozitív egyházi normákra, pápai 

rendelkezésekre hivatkozott írásában a németek – és a határon túli magyarok – 

anyanyelvének védelme érdekében. Szerinte a „[…] hazaszeretet lényegét nem az anyanyelv 

mineműsége határozza meg, amint ezt tévesen Európa-szerte a gyakorlatban és elméletben 

divatozik, hanem az a „pietas”, amelyet az ember érez azon föld, környezet és kultúra iránt, 

amelyben nevelkedett. De ennek a hazaszeretetnek, pietas erga patriam, tehát érzelmi 

megnyilatkozásnak legnagyszerűbb kifejezője csakis az anyanyelv lehet, mint annak a 

hazának adománya és öröksége, mely iránt oly benső tisztelettel viseltetik az emberi lélek 

[…] Az anyanyelv mindig „egy darab haza” az idegenben is. Ehhez tehát minden embernek 

joga van, mert természetéből ered.”
748

 Greszl írásában természetjogi alapon határozta meg 

haza és állam fogalmát, szerinte a hazát a természet maga, míg az államot az esendő emberi 

gondolkodás adja. Az állam sok kis hazát egyesít, amely – emberi alkotás révén – ellentétbe 

kerülhet az egyes hazák alanyaival, jó példa szerinte erre a nyelvkérdés. Greszl itt – a 

magyar állam iránti elkötelezettségét, hűségét megerősítve – keresztény és természetjogi 

alapról érvelve a kisebbségi anyanyelvi jogok mellett tört lándzsát, de a népiségkutatás 

hatása is jól kiviláglott írásából.  

Hasonló témában egy évvel később jelent meg cikke, amelyben etyeki káplánként 

éles kritikával illette a német nyelv elleni fellépést és az anyanyelvvel szembeni általános 
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hazai türelmetlenséget. „A patriotizmus olyan szilárdan gyökeret vert az egységes magyar 

államgondolattal, hogy minden tanár, pap és polgármester a magyarosítást tiszteletbeli 

kötelességének tekinti.” – írta.
749

 Greszl tanulmányában döntő momentum volt németországi 

tanulmányútja, hiszen kapcsolatba lépett a Birodalmi Szövetség a Külföldi Katolikus 

Németekért (Reichsverband für die Katholischen Auslanddeutschen) szervezettel, így 

publikálhatott folyóiratukban is.
750

 „Látnunk kell, ahogy a korábban virágzó német 

helységek a német kultúra romjaivá válnak, ahogy ezzel a jövevényesítéssel a világ előtt 

dicsekednek, ahogy a tudatlan idegeneknek a német kultúrterületeket, a német munkát, a 

német vért magyarként mutatják be.” – írta Greszl, így megerősítette azt, hogy a népiség 

gondolatköre és a népi öntudat megszilárdult gondolkodásában.
751

  

Greszl későbbi nagy vihart kavart, 1929-ben megjelent cikke a katolikus tanítás 

tükrében értelmezte a kisebbségek anyanyelvhez fűződő jogát, írásában osztrák és német 

teológusok munkáit is felhasználta. „A nemzeti és nyelvi különbözőség Isten által akart és 

engedett tény, amelyen senki nem változtathat […] a katolicizmus nem antinacionalista, nem 

internacionalista, hanem teljesen világosan és megragadhatóan szupranacionális, ami azt 

jelenti, hogy a katolicizmus mindenekfelett áll, ami nemzeti, sajátosan egyedi.” – fejtette ki 

Greszl, aki az Isten által teremtett világ sokszínűségének hangsúlyozásával, bibliai idézetek 

és pápai megnyilatkozások felhasználásával szállt síkra a kisebbségi anyanyelvhasználat 

jogossága mellett. Iránymutatást és burkolt kritikát is megfogalmazott egyháza felé.
752

 

Emiatt és korábbi írásai okán pángermánizmussal, hazafiatlan magatartással vádolták. A 

világi hatóságok Greszl elleni kritikája Bleyert is mélyen érintette: „[…] nincs szükségünk 

most mártíriumra! Ez csak kiélezi a helyzetet!”
753

 Greszl cikkei miatt néhány évig nem 

publikálhatott. Püspöke, Shvoy Lajos Székesfehérvárra nevezte ki hittanárnak és kollégiumi 

prefektusnak, valószínűleg azért, hogy egy időre kivonja a német mozgalmi 

                                                           
749

 Az eredeti szöveg így hangzik: „Der Patriotismus ist so fest mit dem einheitlich-ungarischen 

Staatsgedanken verwurzelt, dass ein jeder Lehrer, Pfarrer und Bürgermeister die Magyarisierung als 

Ehrenpflicht betrachtet.“ GRESZL, Franz: Gedanken eines ungarländischen Deutschen. Die Getreuen. 

Zeitschrift für die Katholiken deutscher Zunge in aller Welt. 5. Jg. [1928] 1. Heft Januar-Februar. 6. 

(továbbiakban: GRESZL 1928.) 
750

 SCHLITT 1977/78. 70. 
751

 Az eredeti szöveg így hangzik: „Wir müssen zuschauen, wie früher blühende deutsche Ortschaften Ruinen 

deutscher Kultur werden, wie man mit dieser Proselytenmachung vor der Welt prahlt, wie dem unwissenden 

Fremden deutsche Kulturstätten, deutsche Arbeit, deutsches Blut als magyarisch vorgestellt wird.” GRESZL 

1928. 8. 
752

 Az eredeti szöveg így hangzik: „Die nationale und sprachliche Zersplitterung ist also eine von Gott 

gewollte und zugelassene Tatsache, daran darf kein Geschöpf rütteln […] Also ist der Katholizismus weder 

antinational, noch international, sondern ganz klar und greifbar supranational, das heisst: der Katholizismus 

steht über allem, was national, eigenartig ist.” GRESZL 1929. 44.   
753

 SCHLITT 1977/78. 71. 



191 

 

tevékenységből.
754

 A püspök az áthelyezéssel nemcsak papját, de saját személyét és 

egyházát is meg akarta óvni a hazafiatlanság vádjától.
755

 Az ügyben Hufnagel Ferenc 

solymári plébános – a paptársával való szolidaritása kifejezése mellett – a külföldi publikálás 

veszélyéről és a körültekintő megfogalmazás fontosságáról írt Shvoy püspöknek: 

„Fiatalságában nem látja még, hogy a legnehezebb kérdéseket mások is kikerülik. Ő mint 

pap, legfeljebb mint lelkipásztori problémával foglalkozzék a kisebbségi kérdéssel: ezért is 

elég félreértés lesz része.”
756

 Greszl munkássága jó példa arra, hogy a hazai német 

mozgalomban résztvevő papság egy része fogékony volt a német népközösségi eszme iránt, 

anélkül, hogy a magyar államiság iránti elköteleződése lazult volna, ezt bizonyítja később 

Nagykovácsi plébánosaként folytatott tevékenysége.
757

   

 Greszlhez hasonlóan Bleyer „közkatonái” közé számított és az anyanyelvi jogokért 

állt ki Hufnagel Ferenc solymári plébános, aki a német nyelvű sajtóban már a dualizmus 

időszakában is szerepet vállalt.
758

 A nyelvkérdés miatt korán konfliktus alakult ki közte és a 

hatóságok között. A csendőrkerületi parancsnok Prohászka püspökhöz írt 1920. szeptemberi 

levelében, a munkásság nemzetiségi izgatásával, a keresztényszocialista párt szervezésével 

vádolta a plébánost. „Nevezett plébános magyar államellenes viselkedése még a Károlyi-

forradalom idejéből ismeretes, mikor is a német közigazgatás és tanítás behozatala mellett 

agitált, jelenleg is ezen eszméjét akarja valósítani, azért húzódik a sváb ajkú munkásokhoz.” 

– szólt a levél.
759 

Kétségtelen, hogy a keresztényszociális mozgalomban tevékeny szerepet 

vállaló Hufnagel érzékenységgel fordult a németajkú parasztság és munkásság szociális 
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problémái iránt. Solymári plébánosként saját tapasztalatból ismerte a szociáldemokrata párt 

növekvő befolyását a magyarországi németségre.
760

  

Hufnagel hasonló látásmódot képviselt, mint Bleyer, hiszen a paraszti környezet, a 

német falu írásainak központi témájául szolgált. Hufnagel maga is ebből a környezetből – a 

Fejér vármegyei Vértesacsáról – származott. Ars poeticáját jól jellemezték a következő 

sorok: „Senki sem tud engem szülőföldemmel és népiségemmel szembeni hűtlenséggel 

vádolni. Szeretem magyar hazámat, büszke vagyok sváb népiségemre […] De mindenekelőtt 

– mint minden sváb – keresztény vagyok.”
761

 Ezt képviselte az iskolakérdésben, ahol a nyelv 

körül kibontakozó vitás ügyeket elsősorban tárgyalásokkal, a különböző érdekek 

egyeztetésével kívánta megoldani.   

Hufnagel iskolakérdésben megjelent írása az 1930-as évek végén más politikai 

körülmények között jelent meg, mint tárgyalt témánk, mégis számos olyan okra világított rá, 

amely az alsópapság kisebbségi iskolaüggyel kapcsolatos magatartását tette érthetővé. 

Hufnagel szerint a plébános, mint katolikus iskolaigazgató, az oktatási nyelvi kérdésekben 

hallatni akarja a hangját, nem akar gyűlölködést. Emellett fontos, hogy a lakosság szándéka 

és joga valóban érvényesüljön, s a pap se úgy álljon hozzá, hogy ő vezeti az embereket a 

„világosságra”. Hufnagel három kérdéssel mutatott rá az alsópapság dilemmájára. Egyrészt 

amennyiben az iskolakérdés valódi megoldását akadályozza, szükséges a papság „elítélése”, 

viszont akkor nem, ha – akár ellentétes – véleményét nyíltan képviseli. Másrészt Hufnagel a 

papság németséggel szembeni fellépését a neveléssel magyarázta, amely a XIX. századi 

Európában csak a sovinisztákat tartották jó hazafiaknak, s bár sokan megváltoztak, de a 

többség maradt ebben a felfogásában. Nem utolsósorban pedig a solymári plébános a 

kisebbségek iránti toleráns magatartás kialakulásának időigényességét hangsúlyozta.
762

  

Magyar származása ellenére már korán csatlakozott a Népművelődési Egyesülethez 

Varga József ágfalvai plébános, aki Bleyer egyik leghűségesebb munkatársa lett. Pappá 

szentelése után 1915-ben hívei kedvéért tanult meg németül, ekkor figyelt fel a német 
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anyanyelvűek nyelvi problémáira. Még mosoni káplánként kiállt a német anyanyelvi jogok 

mellett, mondván „[…] nem a nyelv teremt jó és áldozatkész hazafiakat.”
763

 Tapasztalatai 

szerint hiába tanulja egy magyarországi német a hittant anyanyelvén, nem tudja azt 

elsajátítani, ha ezzel párhuzamosan magyarul tanulja a többi tantárgyat és harmadik 

osztályban még nem tud jól németül olvasni. Varga szerint eltérő anyanyelvük dacára a hazai 

németek ugyanúgy az országért harcoltak, mint a magyarok, ezért vetette el a nyelvi 

megkülönböztetést.
764

 Hasonlóan a hazai német mozgalomban részt vevő paptársaihoz az 

anyanyelv és vallás szoros, egymást erősítő kapcsolatát vallotta, szembeállítva azt a baloldali 

mozgalmakkal: „[…] minden hívő, aki német anyanyelvét elvesztette, nagyrészt az 

internacionalizmus csapdájába esett és hitét is elveszítette. Ez az eset is arra tanít, hogy az 

Isten által adott anyanyelvet nem elvenni, hanem védeni kell, mert az anyanyelv 

megőrzésével a nép hazafias és vallásos marad, de anyanyelv nélkül gyökértelenné válik, 

erkölcsi-vallási kapcsolatát és ekként értelmezett hazafiságát is elveszíti.”
765

 

Bleyer közvetlen környezetében megtalálhatjuk egyrészt azokat a papokat, akik a 

századforduló néppárti és keresztényszociális mozgalmaiban tevékenykedtek és a 

magyarországi németség anyanyelvének ügyét már ebben az időszakban felkarolták. 

Másrészt jelen volt az a generáció is, amelyik elsősorban az 1920-as évektől állt ki a hazai 

németek kulturális és nyelvi jogai mellett. Döntő részük deutschungar-tudatú volt, a 

nemzetiségi érdekeket összehangolhatónak tartotta a magyar haza iránti hűséggel. Ez azokra 

a papokra is igaz volt, akik megismerkedtek a német népközösségi eszmével.   
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A katolikus egyház Bleyer képe  

   

 A Bleyerről alkotott képet sokszor nem Bleyer tényleges tettei befolyásolták, hanem 

az, hogy a véleményt alkotó hogyan tekintett az általa felvetett kisebbségi problémákra. Ez a 

kép 1920 és 1933 között alig változott a főpapság és az alsópapság köreiben.  

 Bleyer miniszteri időszakában a keresztényszociális mozgalom egyik képviselőjeként 

megtalálta a hangot a katolikus főpapsággal, jóllehet – ahogy erre már korábban utaltunk – 

kisebbségi politikája miatt már kezdetben tartózkodva fogadták személyét. A püspökök azért 

támogatták Bleyert, mert azon kormányoknak volt a tagja, amelyek elsődleges feladatuknak 

tekintették a magyar állam egységének megőrzését, a területi veszteségek minimalizálását. A 

Központi Sajtóvállalat német nyelvű lapjaiban való publicisztikai tevékenysége, keresztény- 

konzervatív felfogása, magyar államhűsége kezdetben kompenzálni tudta Bleyer 

kisebbségpolitikában vitt szerepét. Ez a bizalom azonban Bleyer lemondása és a 

békeszerződés után hamar elfogyott, hiszen az egyháziak számára személye a sokszor 

kényes kisebbségpolitikai törekvéseket szimbolizálta. Ez alól talán csak Csernoch János 

esztergomi érsek volt kivétel, aki a már dolgozatunkban korábban említett, 1924 tavaszán 

Bethlen István miniszterelnökhöz írt levelében hosszan méltatta Bleyert. Jóllehet ebben a 

személyes szimpátián és az évek óta fennálló ismeretségen túl az is szerepet játszott, hogy 

Bleyer erőteljes kormányfői bábáskodással egyelőre a klérus számára is elfogadható 

kisebbségi egyesületet kívánt létrehozni.
766

 Ekkor Csernoch püspöktársai sem tekintettek 

ellenségesen rá, bár az alapvető bizalmatlanság megmaradt.  

Csernoch hercegprímással ellentétben utóda, Serédi Jusztinián lényegesen 

negatívabban ítélte meg Bleyert, személyét a túlzó német agitáció megtestesítőjének látta.
767

 

Ezt a kérdést azonban Serédi prímási időszaka idején már kevésbé befolyásolták személyes 

rokonszenvek, hiszen az 1920-as és az 1930-as évek fordulójától a katolikus egyháznak már 

egy külpolitikailag lényegesen aktívabb Németországgal és érdekeiért az eddigieknél 

keményebben fellépő, a népközösség eszméjét egyre inkább magáénak valló hazai német 

mozgalommal kellett szembesülnie. Ez – részben ok nélkül – növelte a klérusban a 

fenyegetettség érzését és még elzárkózóbb magatartást váltott ki belőle. A főpapság 

ugyanakkor nem foglalkozott kiemelten Bleyer személyével, inkább azokban az ügyekben 
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hozott döntést, amelyek a magyarországi németség nyelvi és kulturális jogait konkrétan 

érintették. 

Az alsópapság körében Bleyer személye zömében az ún. német agitáció 

megtestesítőjeként jelent meg. A Népművelődési Egyesület és a Sonntagsblatt neve elé is 

gyakran illesztették a nevét (pl. Bleyer-féle mozgalom, Bleyer-féle szónok stb.).
768

 „Blayerék 

(sic!) ugyan váltig azt hangoztatják, hogy alapszabályaikban semmi hazafiatlan dolog nincs 

és ők csak meg akarják menteni a németséget a magyar hazának. Ez mind szépen hangzik 

theóriában a hatóság számára, de egészen másképpen fest a valóságban a nép között. Itt a 

legvadabb pángermánizmus a neve.” – írta a mágocsi plébános 1925 nyarán.
769

 A Bleyer 

nevével fémjelzett német mozgalom a papság részéről a „túlzó” és „veszedelmes” jelzőket 

kapta, őt magát pedig – ahogy sokszor a Sonntagsblattot is – a szászokkal való 

együttműködése miatt gyakran keresztényellenesként és a katolicizmussal szembenállóként 

írták le. A fekedi plébános szerint Bleyer ösztöndíjprogramja és szász kapcsolata 

keresztényellenes és a magyarsággal szemben álló erőket vonhat be mozgalmába. „Ma tehát 

úgy állunk, hogy maga Bleyer jó katolikus, a bleyerizmus propagálói már kétes keresztények 

és semmi garancia arra, hogy egykor a beszervezett „sváb” tömeg előtt a germán öntudattal 

a Vodan-kultuszt is szóba nem hozzák. Szóval a bleyerizmust a vezetők eszméi alapján nem 

lehet katolikus mozgalomnak mondani.” – írta 1926 őszén püspökének.
770

 A plébánosi 

értelmezés szerint a bleyerizmus így olyan fogalommá vált, amely – névadójától eltérve – 

német népi öntudatát előbbre tartva befolyásolja a vallásos hazai németséget, szembeállítja 

egymással a magyarokat és németeket, ezzel megbontja a nemzeti egységet. A fekedi 

plébános hazugsággal vádolta meg Bleyer híveit, de éles kritikát fogalmazott meg 

feljebbvalói felé is: „Ha a bíboros Őeminenciája, valamint Csiszárik, Lepold és Huber János 

„magyar” főpapok bleyeristák is, még nem ártana, ha a Főtisztelendő Egyházmegyei 

Hatóság a bleyerizmusban egy komoly ellenséget látna.”
771

 A fekedi plébános sovén túlzásai 

és zavart eszmei mondanivalója ellenére jól mutatott rá a magyar fajvédők fokozatos 

előretörésére, az újpogány eszmék terjedésére, dacára, hogy saját levelének néhány pontja is 
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a fajvédelem hatása alatt állt. A szász Gündisch részvétele miatt egy-egy forrás a protestáns 

szellemiségűnek mondott MNNE-t állította be izgató szervezetként, de ezzel – Bleyer 

katolicizmusát kiemelve – rossz fényt akart vetni a volt miniszterre.
772

 Ez a motívum jelent 

meg akkor is, amikor 1926 nyarán a bácsalmási plébános kérte Bleyert, hogy a község 

békéjét őrizzék meg, a katolikus németek ügyeibe pedig az evangélikus szászok ne 

avatkozzanak, „akik igen erőszakosak, előbb-utóbb, ha kell Bleyer félreszorításával a sváb 

népet az alldeutsch eszmék szolgálatába fogják állítani.”
773

 Weicher törökbálinti plébános 

Bleyer szemére vetette, hogy míg 1919-ben a volt miniszter hazaárulónak nevezte Gündischt 

és szász politikustársait, addig ma már velük működik együtt, „[…] mert hisz ma már 

kettesben csinálják Magyarországon a nemzetiségi politikát a Sonntagsblatt hasábjain, s a 

törökbálinti kurtakocsmák parkettjein!”
774

  

Bleyer alakja a zavargások, a békétlenségek előidézőjeként is megjelent azzal, hogy a 

nyelvi jogok ügyét képviselte: „[…] nincs a Bleyer-féle mozgalomnak híve, nincs agitáló, 

aki a hitélet nyugalmát és a békességet megzavarná, és következetesen makacs kitartásával 

újra és újra fellépne a nyelvi kérdéssel és ezen ügyben magával rántaná a tömeget.”
775

 Erről 

számolt be a biai plébános is: „[…] megértem minden embernek nyelvéhez való 

ragaszkodását, de a Bleier (sic!) Kegyelmes Úr által indított hullámok mégis messze csapnak 

és a német hitközségek pasztorációjában nagy károkat okoznak.”
776

  

Bleyert a papok elleni lázítás megszemélyesítőjeként is ábrázolták, de az a több 

évtizedes magyar sérelem is előjött a különböző érvelésekben, amely a német kultúrfölényre 

hivatkozott. Az olaszfalui plébános 1929 őszén ebben a szellemben írt Rott veszprémi 

püspöknek: „[…] a Breyer-féle (sic!) frakció most már a Bakonyra veti magát, hogy a 

Bakony népét visszadolgozza. A kerület papsága megdöbbenéssel vette ezt tudomásul, s a 

Breyerék (sic!) munkája ellen hazafias elkeseredéssel tiltakozik. Tiltakozó szava: Quieta non 

movere.”
777
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Ugyanakkor volt olyan lelkipásztori vélemény, amely kifejezetten méltatta Bleyer 

hazai németségért tett lépéseit: „Igen, egy Bleyernek kellett jönni, hogy nekünk németeknek 

és a mi németségünknek a mi támadhatatlan hazafiasságunk okán érdemeket szerezzen.” – 

írta Tornyay Ferenc torbágyi plébános, aki – maga is a német kulturális és nyelvi jogok 

támogatójaként – méltányosan viszonyult a német kisebbségi követelésekhez.
778

  

Míg egyfelől Bleyer megnyilatkozásai a hazai német öntudat megerősítése érdekében 

a magyarországi németség államhűségéről, erényeiről, valamint sajátos kulturális 

eredményeiről szóltak, addig mindezt a magyar sajtó, közigazgatás és alsópapság egy része 

sérelmezte és szembeállította a németség zárt mentalitásával: „Ezt persze Bleyer az ő értékes 

fajáról nem akarja tudomásul venni, ezzel tévútra vezeti a nép erkölcsi értékét és megrontja 

azt.”
779

 Egyes papok értelmezésében a német anyanyelvi törekvések vallási köntösben 

jelentek meg, ezért ezt „felismerve” nem kívántak változtatni a korábbi gyakorlaton: „[…] 

ezen helytelen indokolás, mint nemzetiségi törekvés, Blájerék (sic!) propagandájának nyílt 

megvallása, ilyen nemzetiségi törekvésnek – melyet a vallásosság zománcával vonnak be, ott 

ahol kivétel nélkül mindenki tud és ért s beszél magyarul – utat nyitni szerény véleményem 

szerint nem lehet.”
780

 Amikor 1933 őszén a kislődi plébánost a királyi tanfelügyelő 

hazafiasságának mértékéről faggatta, a pap hosszú panaszos levelet írt püspökének, Rott 

Nándornak Veszprémbe. Ebben Bleyer a nagynémet propaganda képviselőjeként jelent meg, 

úgy is, mint sok száz ún. pángermán mozgalmár prototípusa. „A német kisebbségek Bleyer 

Jakabjai nyíltan, szabadon űzhetik propagandájukat, búsás fizetést is húznak érte, és mi, 

akik e propagandával szemben hűségesen védtük itt a magyar nyelvet, kultúrát, aljas hátba 

támadásnak vagyunk kitéve, bizonyára azért, mert mindent áldoztunk a haza oltárára. […] 

Ha én is bitang lennék, akkor most az lenne a méltó válasz, hogy megmutatom mi az a 

pángermánizmus, s hogy mit lehet elérni, nem itt Kislődön, hanem a megszállott 

Burgenlandtól le Tolnáig annak, aki a német Drang nach Osten-nek magyar kenyéren hízlalt 

apostola akar lenni és árulást elkövetni hazája ellen.”
781

 Ez a levél pár hónappal Bleyer 

utolsó parlamenti beszéde után született, amikor vele szemben a korábbiaknál is erőteljesebb 

támadások indultak. 
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 Bleyer megítélése különösen az alsópapság körében volt kedvezőtlen, ő szimbolizálta 

– anélkül, hogy közéleti szerepléséről a plébánosok jó részének pontos információi lettek 

volna – az ún. pángermán agitációt és az iskolai nyelvkérdéssel kapcsolatos helyi változtatási 

szándékokat. Általában igaz volt azonban az is, hogy a papi kritikák Bleyeren keresztül az 

MNNE-t illetve a hazai német mozgalmat támadták.
782

 Az alsópapság – túl a helyi 

közigazgatás befolyásolási törekvésein – így gyakran személyeskedő, túlbuzgóan hazafias 

hangvételt ütött meg Bleyerrel szemben, amely a magyarországi németség kulturális és 

nyelvi jogainak részbeni elutasítását takarta. 

 

Bleyer egyházképe a német kisebbségi kérdés kapcsán 

 

 Nemcsak Bleyerről élt kép a hazai német mozgalom kibontakozásának hatására a 

katolikus kléruson belül, de érdemes megvizsgálni, hogy a kisebbségi követelések 

tekintetében hogyan alakult Bleyer egyházról alkotott felfogása. 

 A paraszti sorból származó Bleyer haláláig megőrizte mély katolikus hitét, amelyen 

az egyházzal kapcsolatos kisebbségpolitikai kudarcai sem változtattak. A katolicizmushoz és 

szülőfalujához kapcsolódó szeretete gyermekkori emlékein nyugodott: „Az én kedves, öreg 

édesanyámtól tanultam imádkozni, egyidejűleg azzal, hogy megtanultam gagyogni. Tőle 

kaptam a keresztény istenhitet, ami szintén lényeges tényezője sváb életünknek […] Mert egy 

nép, hit nélkül csőcselék, söpredék.” – jelentette ki egyik beszédében.
783

 Életének korai 

időszakában kibontakozó vallásossága, szilárd hite későbbi közéleti munkásságának fontos 

részét képezte. Nem véletlen, hogy a parasztság körében népszerű néppárti, majd a 

keresztényszociális mozgalmakban találta meg helyét a dualizmus utolsó éveiben.    

Bleyer katolikus egyházról alkotott képét 1920 után döntően befolyásolta a klérusnak 

hazai németséggel kapcsolatos magatartása. Bleyer folyamatosan napirenden tartotta az 

iskolai nyelvkérdést és a kisebbségi követelések tekintetében is egyre kritikusabb hangot 

ütött meg a klérussal szemben.
784

 Ez összefüggésben volt azzal, hogy Bleyer 

gondolkodásában megerősödött a népközösségi eszme, amely a katolikus egyházhoz való 
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viszonyában is tükröződött. Ezt erősítette, hogy németországi tárgyalásain nemcsak állami 

vezetőkkel, hanem a közéletben aktívan részt vállaló német egyházi személyekkel 

találkozott.
785

 Minél felemásabban látta Bleyer a német kisebbség hazai nyelvi és kulturális 

helyzetét, annál jobban számított Németország és a német egyházi személyek támogatására, 

akik közül többen nagy hatással voltak gondolkodására.  

Ezek közé tartozott Georg Schreiber prelátus, teológusprofesszor, centrumpárti 

képviselő, akivel Bleyer tudományos munkássága révén alakult ki szorosabb kapcsolat.
786

 Ő 

alapította 1927-ben a külföldi németség kutatásával foglalkozó intézetet (Deutsche Institut 

für Auslandskunde) Münsterben.
787

 Schreiber az 1918 őszén létrehozott Birodalmi 

Szövetség a Külföldi Katolikus Németekért egyik legtekintélyesebb tagja is volt. A szervezet 

elsődleges feladata a kivándorolt németek lelkigondozása, valamint az anyaországgal való 

kapcsolattartás elősegítése lett, a politikai mozgásokkal párhuzamosan pedig érdeklődése 

fokozatosan a külföldi németség felé fordult.
788

 Az 1925-ös stuttgarti katolikus napokon 

Benedikt Kreutz prelátus fogalmazta meg, hogy a határokon kívül ugyanannyi német 

katolikus él, mint azon belül. Ez a felismerés sajátos etikai kötelezettségvállalást jelentett a 

külföldi németség kultúrájának és nyelvének megőrzése érdekében a birodalmi szervek 

részéről.  

Schreiber beszédeiben a nemzet fogalmát a kultúra oldaláról ítélte meg: „Minden nép 

belső joga, hogy nemzetet alkosson, és a nemzetiség – helyesen értve – nem csupán betű és 

szám, nemcsak négyzetméternyi terület és geopolitikai hatalom, hanem mindenekelőtt 

kultúra és művészi átörökítés.”
789

 Schreiber szerint Németország – az államiságon 
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túlmutatva – a németségének csak egy töredékét foglalja magában.
790

 A prelátus a németek 

misszióját abban látta, hogy a népek együttélésének eszméjét képviselje. Szerinte a szűkre 

szabott nacionalizmust a kulturális univerzalizmusnak kell felváltania, amely végül a 

németség elsőbbségét alapozza meg, így a katolicizmus és népiség kölcsönösen kiegészíti 

egymást.
791

  Ez a Schreiber által javasolt kulturális küldetés vált az évenként megrendezett 

német katolikus napok egyik fő üzenetévé.
792

 Schreiber prelátus szerint a külföldi 

németségnek össze kell kapcsolnia saját kultúrája iránti szeretetét azon állam „népiségének” 

megértésével, ahol él. Úgy vélekedett, hogy a népiség a természetjogon nyugszik, így 

érvényes az anyanyelvi oktatásra, az anyanyelvén zajló lelkipásztorkodásra és a népszokások 

megtartására, ezért ezek megváltoztathatatlan jogok, amelyen hatalompolitikai megfontolás 

sem változtathat. Schreiber szerint népiség és vallás nincs egymás nélkül, az anyanyelv 

elvesztésével az Istenbe vetett hit és a népi karakter is megszűnik.
793

 Schreiber gondolatai 

nagy hatással voltak a német katolicizmusra, tőle merített németországi tanulmányútja során 

Greszl Ferenc is.
794

  

Bleyer 1930 tavaszán megjelent tanulmányában cáfolta a néphez tartozás kizárólag 

szubjektív alapú megvallását, vitába szállt Georg Schreiberrel, aki az objektív ismertetőjelek 

bizonytalanságát hangsúlyozta és úgy vélte, hogy szerinte kisebbségi az, aki annak érzi 

magát.
795

 Ezzel ellentétben Bleyer úgy vélte, hogy „[…] az egyszerű nép önmagában – a 

népiségében – nyugszik, anélkül, hogy annak tudatában lenne […]”, így „[…] ha az objektív 

ismertetőjelek […] figyelmen kívül hagyatnának, egyáltalán nem fogunk tudni többet nemzeti 

karakterről, nemzeti sajátosságokról, népiségről beszélni. A néprajz csak egy üres, 

szubjektív játék lesz.”
796

 Bleyer szerint a népiségi jegyek objektív léte azért lényeges, mert 

ezek az egyénben nyugvó, kitörölhetetlen jegyek, amelyeket sem bevallás, sem elutasítás 

nem képes eltüntetni. Nézetei a magyar kisebbségpolitikával is vitába szálltak, amely a 
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kisebbséghez tartozást kizárólag szubjektív bevallásra kívánta építeni.
797

 Bleyer ugyanakkor 

nem akarta megzavarni a magyar állam iránti hűség érzését, inkább olyan erkölcsileg 

vállalható megoldást keresett, amely erre a dilemmára választ adhatott. Tanulmányában 

továbbra is deutschungarnak nevezte magát, aki egyszerre tartozik a magyar nemzethez és 

egyszerre tagja a német népnek. A különböző, rá is hatást gyakorló nacionalizmusok 

időszakában Bleyer a német–magyar viszonyt nem a nacionalista ellentétek szemszögéből 

kívánta megérteni és alakítani, hanem a felmerülő ellentéteken a két nép történelmi alapokon 

nyugvó, egymáshoz való kötődése révén akart úrrá lenni.
798

   

Schreiber 1926 őszén járt Magyarországon, ahol tárgyalt Csernoch János 

hercegprímással és Klebelsberg Kunó kultuszminiszterrel az iskolaügyi problémákról.
799

 

Fellépésekor jelezte az egyházi autonómiát emlegető Klebelsbergnek, hogy a pápai kúria 

foglalkozik a kisebbségek ügyével és megfelelő iránymutatásokat fog hozni.
800

 A prelátus 

egyszerre lépett fel a kisebbségek anyanyelvhasználati joga érdekében, a beolvadás ellen, de 

egyszerre óvta a birodalmi német közvéleményt is attól, hogy a külföldi németséghez 

egyoldalú ragaszkodással vonzódjon. Céljaként az anyaország, a külföldi németség és a 

kisebbségeknek otthont adó idegen állam (Fremdstaat) érdekeinek harmonizálását 

tekintette.
801

  

Schreiber mellett hasonlóan aktív szerepet vitt Theodor Grentrup missziós verbita 

szerzetes, aki nagyrészt a külföldi németség jogi- és kulturális kérdéseinek szentelte 

munkásságát.
802

 Grentrup kiállt a szabad anyanyelvhasználat mellett, sürgetve az egyház 

támogatását. „Ha a gyermekek egy másik nyelven imádkoznak és tanulják a hittant, mint 

szüleik, ha a szentmisén a nyelvi hidak régi és új között megszakadnak, akkor a hitélet 

sérülése nehezen kerülhető el. Az anyanyelvi lelkipásztorkodás legjobb biztosítékát a néppel 

egybeforrt papság adja.” – írta.
803

 Grentrup gondolatai jól mutatták a népközösség elvének 

német egyházban való érvényesülését, a néphez szorosan kapcsolódó lelkipásztorok képének 
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megjelenése pedig csak erősítette a népiség, a nyelv, a közös „vér” és eredet ebben a 

kérdésben jelentkező fontosságát.
804

  

 A német egyházi kapcsolatok Bleyer gondolkodását befolyásolták, ugyanakkor a 

kritikák miatt folyamatos védekezésre kényszerült: „Én mindig egynek éreztem magam a 

magyar nemzettel, egy életen át a magyar tudományt műveltem, egy életen át a magyar 

kultúrának szolgálatában állottam. A másik oldalon azonban az én sváb népemmel soha nem 

vesztettem el az érzésbeli kapcsolatot, azt szívemhez mindig közel állónak éreztem, annak a 

javát mindig akartam.”
805

 Bleyer egyszerre beszélt a magyarországi németség öntudatának, 

a „faji tudatnak” megerősödéséről, a népközösséghez tartozás élményéről, ugyanakkor 

hasonló intenzitással állt ki a magyar állam mellett, amelyet szerinte etnikai sokszínűsége 

mellett „a történeti tradíció” ereje tartott össze. Bleyer a népközösség és az államhoz való 

hűség elvének szintézisével a Szent István-i állameszme előtérbe helyezésével egy sajátos 

alapra kívánta helyezni a térségi kisebbségpolitikát, amely nem vitatja a magyar hegemóniát, 

de a kisebbségek nyelvi és kulturális jogait is messzemenően biztosítja. Ezen jogokat 

azonban a saját etnikumhoz való tartozás tudata révén követelte Bleyer a magyar 

kormánytól, egy szintre emelve azt az állam iránti lojalitással.
806

  

 Bleyer egyre kevésbé akceptálta az asszimilálódás bármilyen formáját, és míg 1917-

es tanulmányában kizárólag a parasztságot kívánta megóvni a beolvadástól, az 1920-as évek 

végére fokozatosan eljutott a németajkú értelmiség és polgárság asszimilációtól való 

megóvásáig.
807

 Ezt jól érzékeltette, amikor Bleyer 1929 januárjában a magyarországi német 

főiskolások egyesülete, a Suevia alapszabályainak évek óta húzódó jóváhagyását kérte 

Bethlentől. „Nagy kárára az ügynek, amelynek a hazai német intelligencia fiai a külföld felé 

mindig lelkes, sokszor egyetlen szószólói voltak. Nem származhatik baj abból, ha a hazai 

németség köréből újra kifejlődik egy intelligens réteg.” – hangsúlyozta Bleyer, aki egy 

magyarországi német értelmiségi réteg kialakulását remélte.
808

 A kormányfő az 

alapszabályok elfogadását csak abban az esetben támogatta, ha az „bleyeri irányba” megy el 

és Bethlen intézményes garanciát kap arra nézve, hogy a szervezet nem válik hazafiatlanná, 
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amelyre Bleyer ígéretet is tett.
809

 A forrásból megfigyelhető volt Bethlen Bleyer felé való 

engedékenyebb viszonyulása. Ez mutatta, hogy minden bizalmatlansága ellenére az 1920-as 

évek végén a német orientáció felerősödésekor őt tekintette az ún. túlzók között a 

mérsékeltnek. 

 Éppen a Suevia engedélyezésével kapcsolatos vita kapcsán említhetjük Bleyer 

antiszemitizmusát, amely nála a német kisebbségi kérdéssel összefüggésben jelentkezett. 

Részben őt is jellemezte az antiszemita gondolkodás, az 1920-as évek legelején működő 

német keresztényszocialista pártjának szellemiségét a zsidósággal való konkurálás uralta.
810

 

Bleyer önálló hazai német értelmiség szükségességét hangsúlyozta, hogy a magyarul és 

németül is jól beszélő zsidósággal szemben a gazdaság és az ipar területén felvehesse a 

versenyt. Ezt már nemzetiségügyi miniszterként a püspököknek írt levelében hangsúlyozta: 

„Teljesen lehetetlen a zsidósággal szemben eredményt elérni, ha bizonyos német nyelvi 

készséggel nem ruházzuk fel keresztény kereskedő és iparos köreinket.” – írta Csernoch 

János hercegprímásnak 1920 tavaszán.
811

 Bleyer úgy gondolta, hogy az ellenforradalmi 

rendszer inkább elfogad egy hazafias gondolkodású németajkú értelmiséget, mint, hogy a 

zsidóság előretörését akceptálja. Ezért is utalt a Suevia elfogadásának szükségességére, 

mondván, míg a zsidó egyetemistáknak van szervezetük, a németeknek nincsen.
812

 Bleyer 

azzal talán kevésbé vetett számot, hogy a neológ zsidó nagypolgárság éppen a Bethlen-

kormány idején erősödött meg és vált a gazdasági élet egyik motorjává, ez állami részről 

tompította a zsidósággal szembeni fellépés élét és szükségességét. Bleyert tehát a harsány 

antiszemitizmus semmiképpen nem jellemezte, ugyanakkor az ellenforradalomi rendszer 

szimpátiáját és a németajkúak helyzetének megerősítését a zsidósággal szembeni előítéletek 

felhasználásával is el akarta érni.  

Bleyer katolicizmusa megnyilvánult akkor, amikor az 1930-as évek elején tett 

felszólalásaiban egyre gyakrabban utalt államalapító Szent István királyra, akinek nyitott és 

befogadó politikájával állította szembe az őt támadók – különösen a névmagyarosítást is 

sürgető radikális jobboldaliak – programját. A pogány eszmeiség és a fajiság 
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megtestesülését, illetve az erőteljes asszimiláció szándékát látta előtérbe kerülni a keresztény 

uralkodó toleranciájával szemben. Olvasatában az első uralkodó kisebbségek felé nyitott 

politikájának továbbvitele egyben a magyar kívánalom, a területi integritás helyreállításának 

feltétele volt: „Mert ma a mi szegény országunk majdnem egészen egynyelvű és egyszokású, 

de olyan gyenge és törékeny sohasem is volt, mint ma. Mindnyájunknak vágya, törekvése, 

hogy ez az ország megint soknyelvű és sokszokású legyen, mert ha ilyen lesz, akkor megint 

együtt lesz Nagy-Magyarország, akkor megint beteljesedik Szent István nagy gondolata […] 

Persze vannak, és éppen azok ilyenek, akik bennünket a legértelmetlenebbül szoktak 

támadni, akiknek szemében nem Szent István és Szent Imre a magyar nemzet hősei, hanem 

Koppány és Vata, akik szinte megsiratják azt, hogy Szent István jelölte ki azt az irányt, 

amelyen ez az ország egy évezreden át haladt és amelyen sikerült neki egy évezreden át ezt 

az országot fenntartani.”
813

 Ebben az időszakban egyre gyakrabban utalt Bleyer a kisebbségi 

kérdés kezelésében a Szent István-i gondolatra, amely szerinte nemcsak a kereszténységen 

alapul, hanem a helyes magyar államfelfogást fejezi ki, egyetemesebb, mint a magyar faji 

gondolat.
 
Ezzel Bleyer egyrészt tovább éltette a magyar politikai elit nagy részének egyik 

legfontosabb – bár lényegében illuzórikus és ideológiai konstrukciónak tekinthető – 

célkitűzését a magyar állam területi egységének helyreállításáról. Másrészt miközben 

ostorozta a hazai politika fajvédő vonulatát, a magyarországi német követelések tekintetében 

részben maga is felvállalta azt a német népközösségi politikát, amely éppen az általa 

preferált Szent István-i magyar államra jelentett veszélyt.  

 Bleyer egyház felé irányuló kritikájának egyik kiemelkedő példája volt az 1929 

augusztusában a németországi Freiburgban, a 68. német katolikus nagygyűlésen elmondott 

nagyívű beszéde. Ebben Bleyer a nemzeti kisebbségek és a szülői jogok egymáshoz való 

kapcsolatáról szólt, kiemelve a katolikus egyház felelősségét a kérdés kezelésében.
814

 Erre a 

szónoklatára és ebben az időszakban elmondott megnyilatkozásaira is a harciasabb hangvétel 

volt jellemző. Jelzőiben sarkosabban fogalmazott, mint korábban, szónoklatai az élet-halál 

harc vízióját vetítették előre. Hosszú filozófiai és eszmetörténeti elemeket felvonultató 

freiburgi felszólalásában a katolikus egyház univerzális szerepét emelte ki, méltatása mellett 

utalva arra is, „[…] hogy a klérus néhány országban – a katolikus ideák megőrzése helyett – 

gyakran csak a vallástalan nacionalizmus szolgájává vált, így a Szentszék által ismételten 
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elítélt túlzott nacionalizmus eretnekségében vált vétkessé.”
815

 Bleyer kiállt a kisebbségek 

természetből fakadó, „istenadta” jogai – anyanyelv és népiség – mellett, amelynek 

érvényesítését és védelmét a papság feladatának tartotta. „Általánosságban a papságnak a 

törvény kritikus megfigyelő álláspontjából, mint egy magasabb morális és világnézeti 

őrhelyről kell az állammal szemben helyet foglalnia […]” – jelezte Bleyer, aki 

ellentmondásosnak tartotta, hogy a papság a katolikus nemzetiségekben elsősorban nem 

katolikusokat, hanem idegen származásúakat és idegen nyelvűeket lát.
816

 Szónoklatában 

tükröződött szoros kötődése a paraszti világhoz, az itt érvényesülő hagyományokhoz és 

szokásokhoz, amelyek szerinte teljesen egybeforrtak a vallásos hittel. Bleyer szerint az 

európai kisebbségek nagy részét katolikus falusi lakosok alkotják, akik a vallásos nevelés 

első, egyben legmélyebb jeleit anyanyelvükön kapják. „A vallásos nevelés és a hitoktatás 

nyelvének váltása szinte úgy érinti a gyermeket, mintha hitet cserélt volna, amelynek káros 

következményei egész életére kihatnak.” – hangsúlyozta Bleyer, nyomatékosítva, hogy a 

népet egyházon belül és kívül anyanyelvén kell pasztorálni.
817

 Bleyer szerint „katolikus 

szemszögből aligha lehet súlyosabb vétség, mint a hitet és az egyházat az elnemzetietlenítés 

szolgálatába állítani.”
818

 Ennek drámai következményeit fejezte ki, amikor a paraszti világ 

szoros összekapcsolódását írta le a vallásos hittel és az anyanyelvvel: […] A vallás, akár 

mint az anyanyelv, mint a szokások, és mint minden, amely egy népet életre érdemessé tesz, 

egy generáció szent örökségeként kerül továbbadásra.”
819

 Bleyer úgy vélte, hogy mindez 

megszakadhat, ha a klérus az államalkotó népet a kisebbségekkel szemben előnyben 

részesíti. „Az egyház azt tanítja, hogy Isten előtt minden ember és minden nép, függetlenül 

fajától és anyanyelvétől, szociális helyzetétől és állapotától, egyenlő. A hitet és az autoritást 
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fogjuk aláásni akkor, ha ezt az egyenlőséget egyházi személyek megsértik! Ez éppen a hit 

hanyatlásához vezethet.” – húzta alá.
820

 Bleyer rámutatott arra, hogy minden népnek olyan 

papokra van szüksége, akik „saját vér- és nyelvközösségükből származnak.”
821

 A származás 

szerinte azonban nem elég, mert a lelkipásztornak „mélyen és szilárdan a veleszületett 

népiségben kell gyökeret vernie,” tehát a nyelvet – mint „istenadta sajátosságot” – a 

„legtisztább és legnemesebb” formában kell bírnia.
822

 Bleyer szerint az egyház feladata és 

felelőssége, hogy ezeket a magától értetődő, kisebbségeket óvó tényeket és érveket a maga 

hatás- és jogkörében érvényesítse, ebbe az irányba befolyásolva a kormányzatot is. Ezt a 

folyamatot Bleyer sorskérdésnek tartotta, egyben rámutatott arra, hogy az Osztrák–Magyar 

Monarchia felbomlása és a magyar állam trianoni területvesztesége után az itt maradt 

katolikus népcsoportoknak két, át nem ruházható sajátosságuk maradt: a vallás és a népiség, 

amelyek egymástól szétválaszthatatlanok.
823

 Éppen ezért Bleyer szerint a papságra vezető 

szerep hárul, amely ezt a történelmi lehetőséget nem szalaszthatja el, annál is inkább, mert 

katolikus vallású kisebbségről van szó. Bleyer a katolicizmus alaptételének tartotta, hogy – 

az emberiség élére állva – a kisebbségi kérdésben utat mutasson: „Sürgető kényszerűség, 

hogy a katolikus kléruson belül valóban katolikus felfogás érvényesüljön és a katolikus élet a 

különlegesen is erkölcsinek számító kisebbségi kérdésben a katolikus tanítás által 

intéztessék.”
824

 Bleyer beszédében a katolikus tanítás és a kisebbségek viszonyának 

felvázolásával egyértelmű kritikát gyakorolt a magyar klérus magatartása felett is. 

Gondolataiból kiérezhető volt elkeseredettsége és csalódottsága, amely magában foglalta 

egyrészt gyakorlati tapasztalatait, másrészt saját eszmerendszerének változását, ami az 

egyház belehelyezését jelentette a népközösség elvének gondolatkörébe. Bár reakciókat nem 

ismerünk Bleyer freiburgi beszédére, de – ismerve a magyar katolikus egyházi vezetést – 

bizonyosan ellenszenvet váltottak (volna) ki a volt nemzetiségügyi miniszter hosszas 

teológiai jellegű fejtegetései.  

Bleyer a Sonntagsblatt hasábjain is egyre több alkalommal – a Bethlen 

miniszterelnökhöz 1930 nyarán írt panaszos levelével szinte egyidőben – élesen bírálta a 

                                                           
820

  Az eredeti mondat így hangzik: „Die Kirche lehrt, daß vor Gott alle Menschen und alle Völker, welcher 

Rasse und Sprache, welcher sozialen Schicht und welchem Stande sie immer angehören, gleich seien. Wir 

müssen also Glaube und Autorität untergraben werden, wenn gegen diese Gleichheit von seiten kirchlicher 

Personen verstoßen wird! So etwas kann geradezu zum Abfall vom Glauben führen.“ TAFFERNER 1972. 399. 
821

 TAFFERNER 1972. 399. 
822

 TAFFERNER 1972. 399. 
823

 TAFFERNER 1972. 400. 
824

  Az eredeti mondat így hangzik: „Es ist eine dringende Notwendigkeit, daß sich bei dem katholischen 

Klerus eine wirklich katholische Auffassung durchsetze, und das katholische Leben in der außerordentlich 

sittlichen Minderheitenfrage von der katholischen Lehre bestimmt werde.“ TAFFERNER 1972. 401. 



207 

 

katolikus egyházat az anyanyelvhasználatot érintő hozzáállása miatt. Szerinte a németajkú 

gyermekek magyarosítása az iskolán keresztül a vallás és az egyház segítségével zajlik, aki 

pedig ez ellen lép fel, azt hazaárulónak nevezik. Bleyer elnémettelenítési szándékról írt, 

sérelmezve, hogy míg a missziós területnek tekintett Indiában és Kínában az oda érkező 

papok megtanulják az ottani nyelvet és súlyt fektetnek arra, hogy a közösségből érkező 

lelkipásztorok hivatást kapjanak, addig a magyarországi németséggel ez nem így történik. 

„Nem mond-e ellent ez az eljárás döntően a katolicizmus, egyáltalán a kereszténység 

szellemének? Nem a vallással és az egyházzal való visszaélés-e ez?” – vetette fel.
825

 Bleyer a 

pápai nyilatkozatokat állította szembe a mindennapos egyházi gyakorlattal, hiszen – 

véleménye szerint – a Szentszék a misszionáriusokat egy-egy nép karakterének megőrzésére 

szólította fel. Ők pedig nem az állam, hanem a kereszténység küldöttei, akiknek Isten szavát 

és nem állami vezetők céljait kell hirdetniük.
826

 Valóban volt olyan német egyházi törekvés, 

amely a Németországból kivándorló németség pasztorálását karolta fel, a német klérus ezt a 

tevékenységet fokozatosan a külföldi németségre is igyekezett kiterjeszteni. Ezek a német 

egyházi mozgások lelkesítették Bleyert, aki azonban – bár számtalan jogos kifogást tett a 

magyarországi németek anyanyelvi állapotával kapcsolatban – tévesen gondolta, hogy a 

Magyarországon élő németek helyzete összevethető az indiai katolikusok misszionálásával. 

Bleyer példájával itt némileg csúsztatott, mert míg India és Kína őshonos lakosságának 

megértéséhez szükséges volt a nyelv elsajátítása és vallási szempontból is egész más vallást 

gyakorló, missziós területről volt szó, addig a katolikus magyarországi németség európai 

kultúrkörnyezetben és feltételek között élt. A missziókkal kapcsolatos szentszéki 

iránymutatásokat a magyar klérus vagy a magyar állam a maga számára amúgy sem 

tekintette volna elfogadhatónak.
 
Elég csak Teleki Pál a nemzetiségeket három fogalom köré 

csoportosító kisebbségpolitikai szerkezetére gondolnunk, amely szerint a magyarországi 

németség ún. önkéntes kisebbség volt, mert nem kényszerű telepítés révén, hanem 

meghívásra érkezett a XVIII. században az ország területére.
827

 Erre hivatkozott 1933 

tavaszán Serédi Jusztinián hercegprímás is Berning osnabrücki püspökkel való 

megbeszélésén, amikor nem a birodalomból kivándorlóknak, hanem évszázadok óta itt élő 
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kisebbségnek tartotta a hazai német katolikusokat, akik felett a magyar klérus joghatóságát 

hangsúlyozta.
828

 Ebben Serédinek kétségkívül igaza volt, annak ellenére, hogy a németajkú 

katolikusok pasztorálása terén részben hiányosságok mutatkoztak, de ez nem függött össze 

államjogi helyzetükkel.  

Bleyer hagyományos, az egyházi tekintély iránt feltétlen tiszteletet érző vallásosságát 

a folyamatos, kisebb-nagyobb kisebbségi konfliktusok és viták egyre csökkentették. Ezt egy, 

a népiség és egyház egyensúlyát hirdető, a klérussal szemben tisztelettudó, de éles kritikával 

élő magatartás váltotta fel. „Mi természetesen elsősorban továbbra is szent egyházunk 

gyermekei vagyunk, de a harc a külföldi német katolikusokkal együtt – ahogy a dolgok állnak 

– mindenekelőtt a németségért zajlik tovább. Nézetem szerint ezt birodalmi német katolikus 

oldalról is figyelembe fogják venni.” – írta Bleyer 1929 novemberében.
829 

Az egyház Bleyer 

gondolkodásában olyan intézménnyé vált, amelynek a kisebbség nyelvi és kulturális jogait 

kell elősegítenie. Bleyer szerint – Németországhoz hasonlóan – a magyar klérusnak a német 

népiség erősítésében is fokozottabb szerepet kell vállalnia. Közéleti csalódásai ellenére 

ugyanakkor Bleyer katolikus hite nem szenvedett csorbát, továbbra is pályájának egyik 

fontos sarokköve maradt.   

 

Bleyer politikájának radikalizálódása és válsága 

 

Az 1930. évi népszámlálás eredményei szerint 72 ezer fővel csökkent 1920-hoz 

képest a magyarországi németajkúak létszáma, így a teljes népességen belül betöltött 

csaknem 7 százalékos aránya 5,5 százalékra csökkent.
830

 Bleyer számára ez azt jelentette, 

hogy lapalapítása, az MNNE létrehozása, valamint a kulturális és oktatási jogokért való 

küzdelme részben kudarccal járt, hiszen nem hogy nőtt volna a német anyanyelvűek száma, 

hanem drasztikusan csökkent. Bleyer 1932 novemberében megjelent cikkében fájdalmasan 
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szólt a hazai német ifjúság anyanyelvismeretének hiányáról és a továbbra is fennálló oktatási 

gondokról.
831

  

Bleyer és az MNNE helyzetét számtalan kül- és belpolitikai tényező gyengítette. 

Bethlen miniszterelnök 1930. novemberi németországi látogatása és a két kormány közötti 

vitatott kérdésekről 1931 tavaszán kölcsönösen átadott memorandumok egy időre 

megakasztották a magyar–német kapcsolatokat. A Bethlen-kormány azt akarta elérni, hogy a 

határon túli magyarság és németség a magyar revíziós célok érdekében fokozottabban 

működjön együtt, ehhez pedig a német állam támogatását meg akarta szerezni. Másrészt 

bírálta a külföldi németséggel foglalkozó németországi szervezetek tevékenységét, magyar 

belügynek tekintve a magyarországi németajkúak ügyét. A német kormány viszont nem volt 

érdekelt abban, hogy konfliktusba kerüljön a kisantant országokkal egy esetleges kisebbségi 

együttműködés miatt. Magyarország revíziót szorgalmazó külpolitikai követelései sem estek 

egybe érdekeivel, viszont annál hangsúlyosabban lépett fel a magyarországi németség 

kulturális jogainak biztosítása érdekében. A német kormányzat az utódállamok német 

kisebbségeinek magyarokkal való együttműködése feltételéül a hazai német jogok 

rendezését tette.
832

 A kedvezőtlen külpolitikai körülmények mellett a Népművelődési 

Egyesület megosztottsága is gyengítette a hazai német mozgalom eredményességét. Míg 

Gratz a népközösség elve felé való elköteleződése, addig Gündisch túlzott engedékenysége 

miatt kritizálta Bleyert, aki ebben a helyzetben az általa 1931 februárjában, zömében fiatal, 

külföldi ösztöndíjakkal a birodalomba küldött hazai német értelmiségiekből létrehozott 

Német Munkaközösségre (Deutsche Arbeitsgemeinschaft) kívánt támaszkodni és felvetette 

önálló német párt létrehozásának lehetőségét is.
833

 A pártalakulat neve – Bleyer kéziratos 

feljegyzései alapján – valószínűleg Németmagyar Néppárt (Deutschungarische Volkspartei) 

lett volna.
834

 A pártalapítás ötlete valóban jól artikulálhatóan elkülönítette volna a hazai 

német érdekeket a magyar politikai palettán. Az ugyanakkor erősen kérdéses, hogy lett 

volna-e számottevő bázis Bleyer mögött, hiszen már az MNNE-nek sem sikerült – részben a 

hatóságok akadályozó munkája miatt – áttörést elérnie a magyarországi németek 
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megszervezésében. Emellett a hazai német közélet a Népművelődési Egyesület alapítása 

utáni években egyre polarizáltabbá vált, így nem valószínű, hogy hatékonyan és egységesen 

tudta volna képviselni a hazai német érdekeket. A kormánnyal való tárgyalások végül 

kompromisszummal zárultak, de az 1931. júniusi választásokon csak Bleyer jutott 

Villányból a parlamentbe, társai (Faul-Farkas János, Kussbach Ferenc) elbuktak 

körzetükben. A miniszterelnök – annak érdekében, hogy megossza a német mozgalmat – 

Gündisch kampányát támogatta, ám ő vereséget szenvedett.  

A Bethlen-kormánytól való eltávolodása ellenére Bleyert aggodalommal töltötte el a 

miniszterelnök 1931. augusztusi lemondása. Tartott attól, hogy a magyarországi németség 

számára Bethlen után sokkal előnytelenebb alternatíva következhet, amely Károlyi Gyula 

kinevezésével be is igazolódott. Az új kormányfő kezdettől fogva ellenszenvvel viseltetett a 

hazai német törekvésekkel szemben, számára már a Népművelődési Egyesület 

engedélyezése is „jóvátehetetlen hiba” volt.
835

 Ehhez járult a Németországgal politikai és 

gazdasági okok miatt bekövetkezett ideiglenes elhidegülés, amely felerősítette az ország 

francia orientációját, nem utolsósorban a Tardieu-terv megjelenése miatt is.
836

  

Az 1930-as évek elejére Németország fokozatos megerősödésével, valamint a 

magyarországi német mozgalom birodalmi támogatásával Bleyer személye egyre inkább 

célkeresztbe került. Számos kritikát váltott ki Bleyer 1929-ben a Magyar Szemlében a 

magyar–német viszonyt taglaló írása, amelyben világosan kifejezte, hogy a magyarországi 

németség népi öntudata a nyelvhez és kultúrához való ragaszkodásban és a magyar állam 

iránti hűségben fejeződik ki. „[…] a magyarországi németség a magyarsággal való 

évszázados együttélés folytán […] államtörténeti és állampolitikai szempontból épp olyan 

magyar, mint a fajmagyar, anélkül, hogy népiség tekintetében, anyanyelv és kultúra 

szempontjából megszűnnék teljes értékű németnek lenni.” – hangsúlyozta.
837

  

Bár Bleyer továbbra is ezt az álláspontját hangoztatta, az 1920-as évek vége már 

régóta Berlin expanzív külpolitikájának időszaka volt, amikor a naiv Bleyernek kevés 

lehetősége maradt, hogy deutschungar-alapról hangolja össze a magyar és német érdekeket. 

Bleyer úgy akarta harmonizálni a népközösségi és az államközösségi elvet, hogy ezt az 

évszázados magyar–német együttélés kölcsönhatásaira alapozza. Ez a kialakuló helyzetben 
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egyre reménytelenebb vállalkozás volt. Amikor a birodalomban keresett támogatást 

kisebbségpolitikai céljai eléréséhez, külső hatalom segítségét vette igénybe, amely 

ellenkezett a magyar államiság érdekeivel. A helyzet kialakulásában azonban a hazai 

kisebbségpolitikának is jelentős szerepe volt, amely nem hagyott Bleyer számára sem 

mozgásteret. Ez a kettősség pedig az 1930-as évek elejére felőrölte Bleyert. 

Reménytelenséget tükröző hangulata 1932 augusztusában Gratznak írt levelében is 

megmutatkozott, amelyben Bleyer a Németországgal való tárgyalást látta a magyarországi 

németség esélyének. Ezzel a magyar államon kívül helyezte a kisebbség megoldásának 

kulcsát, sőt minden eddiginél keményebben fogalmazott a magyar kisebbségpolitikával 

kapcsolatban. Ugyanakkor ez a határozottság saját maga meggyőzésére is irányult, 

önmagában vívódott a magyarországi németségnek megfelelő megoldás elérése érdekében. 

„Szerintem a magyarországi németségnek csak két útja van: vagy aláveti magát a magyar 

asszimilációs törekvéseknek, vagy pedig a nagy németséghez apellál. Hogy az utóbbi út 

bizonytalan és mindkét félnek kárt fog okozni, az nem kétséges. Ami engem illet, én hajlandó 

vagyok a jogért és igazságosságért harcolni és szenvedni. (Jog és igazságosság a 

magyarországi németség oldalán van, magyar részen a hatalom és fölényes, gátlástalan 

taktika.) De nem tudom, bírom-e majd testileg-lelkileg ezt a harcot.” – írta.
838

   

Bleyer mellett Gündisch is szót ejtett a magyar–német kölcsönhatás lehetőségeiről 

ugyancsak a Magyar Szemlében megjelent írásában: „Tehát azt látjuk, hogy a nemzet 

mellett, mint népi közösség mellett, a nemzet fogalmának egy másik formája is kialakulhat, 

ami által az összetartozandóság érzésének fontos alkotó elemei létesülhetnek.”
839

 A szász 

Gündisch népközösségi alapról, de olyan kulturális kölcsönhatásról beszélt, amely – túl a 

népközösségi és államközösségi elven – az együtt élő népek között kialakuló sajátos 

viszonyrendszert feltételezett. Ez a gondolat elsősorban Paul Schiemann lettországi német 

kisebbségi politikushoz, az Európai Nemzetiségi Kongresszus alapítójához kötődött, aki 

1927 őszén megjelent programadó írásában fejtette ki gondolatait ebben a témában.
840
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Szerinte „[…] ahol a népek évtizedek óta egymás mellett, egymás között élnek, ott a nemzeti 

kultúra mellett egy darab közös kultúra is keletkezett. Ilyenkor közös szokások, közös 

történelem és az összetartozandóság olyan érzései jönnek létre, amelyek egyáltalában 

nincsenek ellentétben a két nép tradícióiba menő ellenséges viszonyával, vagy régi harcaival 

sem. Látjuk azt, hogy a nemzet mellett, mint népi közösség mellett a nemzet fogalmának egy 

másik formája is kialakult, ami által az összetartozandóságnak fontos alkotó elemei 

létesültek.”
841

 Schiemann elsősorban a kulturális értékek mentén kívánta elősegíteni a 

németség összetartozástudatának erősítését és a német külpolitikai érdekek érvényesítését, de 

tekintettel kívánt lenni a kisebbséget befogadó állam érdekeire is: „A népiség szolgálatát 

nem lehet az erkölcsi törvények fölé emelni, ha nem akarjuk az erkölcsi törvények 

jelentőségét teljesen felszámolni. A népiség szolgálatát nem lehet a priori a más 

közösségekből kinövő kapcsolatok fölé sem helyezni.”
842

 Schiemann a kultúrautonómiáért 

szállt síkra, elsősorban történelmi szempontból vizsgálva az állam és nemzet közötti 

viszonyt.
843

  

Bár egész más alapállásról, de Gratz Gusztáv MNNE-elnök elismerte a kisebbségek 

népiségének (Volkstum) fontosságát, sőt ennek szükségességét sem tagadta, ám az 

államhatárokra figyelemmel nem lévő, az azonos származású és nyelvű kisebbségek közötti, 

kivülről szervezett egységesített kapcsolatot veszélyesnek tartotta. A Magyar Szemlében 

1932 nyarán megjelent tanulmányában problematikusnak nevezte a kettős kötődést az 

államhoz és a saját népközösséghez, mert szerinte a népközösségi eszmék felhasználhatók 

bomlasztásra is. Úgy látta, hogy ez nemcsak az állami kereteket veszélyezteti, hanem az 

állam és kisebbsége közötti megegyezést is gátolja, hiszen az országhatárokon belül növeli a 

kisebbséggel szembeni bizalmatlanságot.
844

 Az írások így elismerték a népiség 

identitáserősítő jellegét, de egyértelműen utaltak a hatalompolitikában jelentkező veszélyére. 

Úgy véljük, hogy ezek az elméletek ugyan közelíthették egymáshoz az állam- vagy a 

népközösség mellett állást foglalók érveit, de mivel a német birodalom ezeket a teóriákat 

saját politikájának érvényesítésére használta fel, nem is lehetett volna esélye az érdemi 

diskurzusnak.   
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A Magyar Szemlében megjelent tanulmányával Bleyer kivívta a vele amúgy is 

feszült viszonyban álló magyar fajvédők és a nemzeti radikálisok bírálatát, akik 

hazaárulással, pángermánizmussal, a német Drang nach Osten támogatásával vádolták. 

„Bleyert még azzal sem minősíthetnénk érdem szerint, ha Jászi Oszkárnak neveznénk. A 

hazafiságnak miféle magaslatán áll Jászi Bleyer felett! […]” – írta a fajvédő Gálócsy Árpád, 

tovább bírálva írásában őt és Huber Jánost is: „[…] alldeutsch eszméknek szolgálatában álló 

belső ellenségeink! Ezekkel végre le kell számolnunk! Ki kell a derék, becsületes, a 

magyarsághoz hűségesen kapcsolódó nemzetiségeinket ezen idegen zsoldban álló 

kalandorok kezéből venni.”
845

 Gálócsy Bleyert külföldi német szervezetekkel fenntartott 

kapcsolatai miatt élesen kritizálta, a német mozgalom tagjait – Bleyer magyarsághoz és 

németséghez való ragaszkodását kifejező szavait kiforgatva – „százszázalékos pángermán 

érzéssel” és „százszázalékos magyargyűlölettel” vádolta.
846 

 

Hasonlóan éles támadást kapott Bleyer a fajvédő Méhely Lajos fajbiológus-

professzor részéről, aki pontról pontra igyekezett cáfolni a volt nemzetiségügyi miniszter 

állításait. Méhely károsnak tartotta a német népi öntudat létezését, így támogatta a magyarok 

és a németajkúak összeolvadását, vétkesnek tartva azt, aki ezt a folyamatot akadályozza, 

„[…] mert ezzel útját vágja annak, hogy a magyar közélet terén boldogulhassanak a 

németségnek azok a hazafias elemei, akikben nagyobb a magyar haza iránti hűség, mint faji 

eredetük emléke.”
847

 Méhely ezért elfogadta azokat a németeket, akik csak magyarok, de 

kijelentette, hogy „[…] az olyan Bleyer-féle felemás lényekből nem kérünk.”
848

 Méhely 

ugyanakkor nem tartott a magyarországi német mozgalom sikerétől, úgy vélte, ez akkor 

következne be, „ha Bleyeréknek sikerülne a magyar közéletben helyet foglaló német 

származású magyarokat is megtántorítani és őket a német faji akolba visszaterelve bennük a 

magyarság ellen aversiót kelteni.”
849

 A fajbiológus szerint fő cél a magyarság belső 
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megerősödése, amelyre ez a szervezkedés veszélyt jelent, ezért Bleyer magyar egyetemi 

tanárként és volt magyar miniszterként sem munkálkodhat a disszimiláláson.
850

 Méhely nem 

tartotta hazaárulónak Bleyert, „[…] hanem olyan naiv és jóhiszemű tudósnak, akinek az ő 

elméleti tudománya ködös légkörén kívül fogalma sincs az élet törvényeiről s kérlelhetetlen 

realitásairól.”
851

 Egyházi részről Gálócsy és Méhely írásaira reagált Bräutigam Ferenc 

szakadáti plébános, aki még az 1920-as évek derekán szakított Bleyerrel, de védelmébe vette 

a németajkúak nyelvi jogait: „[…] az urak odafönt nem tudhatják, nincs itt semmi baj, 

senkinek sincsenek itt nagynémet törekvései, ez a nép szorgalmas, józan, takarékos, pontos 

adófizető és hazafias gondolkodású, ennél fogva megérdemli, hogy megbecsüljék, és 

nyugodtan élni hagyják. Azt meg éppenséggel nem lehet tőle rossz néven venni, hogy 

nyelvéhez ragaszkodik […]”
852

 Ugyanakkor ebből a levélből az is kiolvasható volt, hogy a 

plébános egy mozgalmi vezetőitől megszabadított kisebbség jogaira nagyobb figyelmet 

fordítana, de az elmúlt évek küzdelmei, ún. pángermán agitációi az alsópapságot harciasabbá 

tették, így a mozgalommal szembeni ellenszenve miatt híveinek jogos követeléseire sem 

figyelt. Annyiban látunk azonosságot – természetesen más-más kiindulópont alapján – 

Gálócsy és Bräutigam mondanivalója között, hogy mindketten az általuk döntően a 

nagynémet törekvésekhez sorolt kisebbségi politikusok nélkül képzelték el a hazai 

németajkúak helyzetének rendezését. Kérdés, hogy ezen személyek fellépése nélkül 

biztosították volna-e ők azokat a kulturális és nyelvi jogokat, amelyek gyakran valóban túlzó 

követelések révén születtek, de a legtöbb helyen ténylegesen hozzájárultak a németajkúak 

indokolt anyanyelvhasználatának biztosításához, a kisebbségi problémák nyílt felvetéséhez.  

Bleyer optimizmusával szemben a korábbi fajvédő, nemzeti radikális Bajcsy-

Zsilinszky Endre a Drang nach Osten veszélyét hangsúlyozta, túlzóan, de jóval 

tárgyilagosabb hangnemben, mint azt Gálócsy tette. Egyetértett ezzel Gratz Gusztáv is, aki 

szerint, ha Ausztria német megszállása bekövetkezne, akkor kézzel foghatóvá válna ez a 

                                                                                                                                                                                   
Ugyan már 1937-ben, egészen más politikai alapállásról és hangnemben, valamint más kül- és belpolitikai 

helyzetben, de Szekfű Gyula is ettől féltette a magyar középosztályt, amellyel egyben ellentmondott a fajvédő 

elképzeléseknek is. „[…] akinek lelke valamely rejtett zugában valami ősi német érzés dobban meg arra, hogy 

hiszen valamikor ő is hozzátartozott e nagyszerű néphez: annál már megindulhatott, ebben a pillanatban, a 

disszimilációs folyamat. Ezért mi éppoly kevéssé tehetnénk szemrehányást a németségnek, mint minket sem 

érinthet szemrehányás azért, hogy valamikor az elmaradt és elhagyatott kispolgár németek előkelőbbnek 

tartották a magyarságot és hozzá csatlakoztak.” SZEKFŰ Gyula: Schittenhelm Ede. Magyar Szemle. XXX. 

kötet [1937] 3. 223–231. (továbbiakban: SZEKFŰ 1937.) 
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veszély.
853

 Bleyert a képviselőházban is érte kritika a német külpolitikai segítség és 

sajtónyilvánosság igénybevétele miatt, így például nemcsak a kormánypárti – de radikális 

nézeteket hangoztató – Meskó Zoltán, hanem a nemzeti demokrata párti Fábián Béla is 

pángermán agitációval vádolta meg.
854

 A legitimista alapon álló Keresztény Gazdasági és 

Szociális Párt képviselői a hazai németek védelmében érveltek, óvtak attól, hogy 

elidegenítsék államhűségüktől a német kisebbséget.
855

 Tárgyalt időszakunknál jóval később 

és más körülmények között ugyan, de a német terjeszkedésre figyelmeztetett Szabó Dezső, 

akinél – ugyan három évvel halála után – még Bleyer személye volt a német agitáció, az 

asszimiláció révén a magyarságba betagozódó, terjeszkedő pángermán szimbóluma: „Kevés 

a Petőfi és sok a Bleyer Jakab. Az egyikből: ezer évben egy születik. A másikból: egy év alatt 

ezer […] Amiért a jeles Ipolyi [Arnold] német származású volt; nem kockáztathatjuk a 

magyarság biztonságát, jólétét, jövőjét hatszázezer német kezébe, akiknek talán nyolcvan 

percentje titkos vagy nyílt Bleyer Jakab.”
856

  

Bleyer Gratzhoz írt 1932. augusztusi leveléből a reménytelenség tónusa mellett 

önmagának a magyarországi németséggel való teljes lelki azonosulása is kihallatszott, 

egyben az a végletekben gondolkodó harcosabbá váló hang is, amely életének utolsó néhány 

évére olyannyira jellemző volt. A körülmények a helyzet további rosszabbodására utaltak, 

hiszen Gratz ideiglenesen lemondott az MNNE elnöki tisztéről, a szervezetben pedig a 

német népközösség iránt elkötelezett értelmiségiek nyertek befolyást. Jóllehet Bleyer 

jelenléte – politikájának radikalizálódása mellett – még képes volt a szervezettséget 

biztosítani. A körülményeket még nehezebbé tette, hogy 1932 októberében a fajvédő 

körökből érkező Gömbös Gyula lett a miniszterelnök. A külpolitikai vonalvezetésben nem 

történt döntő változás: az új kormányfő – elődeihez hasonlóan – a magyarországi németség 

kérdését kizárólag magyar belügynek tekintette, nem fogadott el semmilyen külső 

beavatkozást.
857
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Berning osnabrücki püspök magyarországi látogatása 

 

Bleyer nemcsak az állami vezetők, hanem egyházi személyek révén is aktivizálni 

próbálta kapcsolatait annak érdekében, hogy a magyar kormányra nyomást gyakoroljon. 

Német centrumpárti összeköttetései révén például még 1931-ben megkérte Ludwig Kaas 

prelátust, birodalmi képviselőt, hogy járjon közbe Rómánál a magyar katolikus sajtó 

befolyásolása érdekében, erről a kezdeményezésről azonban nincsenek adataink.
858

 

Valószínűleg Kaasnak lehetett szerepe abban, hogy a külföldi katolikus németség ügyeivel 

foglalkozó Berning osnabrücki püspök 1933 tavaszán Magyarországra utazott.
859

 

Mit tudunk Hermann Wilhelm Berning német püspökről, aki 1933 februárjában 

Budapestre látogatott? Az 1877-ben született Berninget a VIII. században alapított, Észak-

Németországban fekvő kicsiny Osnabrücki Püspökség élére 1914-ben nevezték ki, hét évvel 

később pedig a katolikus német kivándorlók és utazók védelmére létrejött Szent Ráfael 

Egylet elöljárója lett.
860

 A szervezet vezetőjeként Berning nagy energiákat fektetett a 

missziós munkára, a német népközösségi elv érvényesítésére, annak hitélettel való 

összekapcsolására. Ezt a törekvését a weimari állam is támogatta, hiszen az egyesület 

tevékenysége illeszkedett a vesztes békeszerződést követő kormányprogramokhoz, a 

Németország határain kívül élő németség összefogásához. Berning püspök a határon túli 

német iskolák és a hitélet támogatását elsődleges fontosságúnak tartotta. „Segítenünk kell, 

hogy a külföldön élő németek németségüket megőrizzék. Ehhez mindenekelőtt külföldi 

vértestvéreinket szükséges jobban megismerni. Az iskolán keresztül elérhető ennek 

megismertetése […] A hit megtartása a fő mozgatórugó, amely bennünket a népiségi 

munkában vezet. Aki a hazája és népisége iránti hűséget megőrzi, az Istenéhez idegenben is 

hűséges marad.” – írta.
861

 Az írásában megjelölt feladatokat nemcsak a kivándorló 
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 SCHWIND 1960. 119.  

Ludwig Kaas (1881–1952) pápai prelátus, teológus, képviselő, 1928 és 1933 között a Centrumpárt vezetője, 

1934-től a római Szent Péter-bazilika kanonoka lett. 
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 SCHWIND 1960. 119. és TILKOVSZKY 1995. 1262. 
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 Az egyesületet 1871-ben alapította Peter Paul Cahensly üzletember, később centrumpárti porosz 

képviselőházi tag „St. Raphaels-Verein zum Schutz katholischer Auswanderer” néven. Elnevezését a bibliai 

Ráfael főangyalról kapta, aki az utasok és hajósok védőszentje. A szervezet egyházi közreműködéssel jött létre, 

kezdetben az Egyesült Államokba emigráló németek segítésére; tevékenysége az évtizedek alatt azonban 
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(Auswanderer), hanem az állami határoktól távol élő németségre (Auslandsdeutschtum) is 

vonatkoztatta.
862

 Ugyancsak a hit és népiség belső összekapcsolódását, a német népiségi 

munka kulturális jellegét hangsúlyozta Berning 1923-as hamburgi beszédében.
863

 Az 

osnabrücki főpásztor 1926-ban élesen bírálta az első világháborút lezáró békeszerződés azon 

cikkelyét, amely a németség egyedüli háborús felelősségét mondta ki, de kiállt a 

kisebbségekkel szembeni jogtalanságok ellen és a népek önrendelkezési joga mellett is.
864

 

Berning püspök tevékenységében világosan kifejezésre juttatta, hogy az általa vezetett Szent 

Ráfael Egylet a birodalmon kívüli német iskolák támogatására törekszik, XI. Pius pápa 

(1922-1939) támogató szavaira hivatkozva pedig német papok küldését sürgette a külföldön 

élő németség részére az anyanyelven történő hitoktatás és pasztorálás biztosítása 

érdekében.
865

 A püspök 1930 decemberében pápai megbízást kapott a Kelet-Európában és az 

Európán kívül élő német katolikusok lelki gondozásának elősegítésére. Az Eugenio Pacelli 

bíboros államtitkár (a későbbi XII. Pius pápa) által szignált levél eredetileg olasz nyelven 

íródott, de németre is lefordították, ez pedig az események későbbi menetét tekintve 

kulcsfontosságú szerepet kapott.
866

  

Berning lényegében erre a pápai megbízásra hivatkozva utazott Magyarországra 1933 

februárjában, amely azt követően szerveződött, hogy Bleyer a magyarországi németség 

iskolaügyének rendezése és Serédi hercegprímás befolyásolása érdekében német és osztrák 

egyházi vezetők segítségét kérte.
867

 Berning budapesti érkezése váratlanul érte a magyar 

katolikus egyházi vezetést, bár a püspök néhány nappal korábban már Romániában és 

Jugoszláviában is tájékozódott az ott élő németség hitéleti helyzetéről.
868

 A korabeli sajtó 

beszámolója szerint Berning jugoszláviai és romániai látogatásain – így Nagybecskereken és 

                                                                                                                                                                                   
Auslande notwendig. Durch die Schule schon kann Aufklärung geschaffen werden. […] Die Erhaltung des 

Glaubens ist eine Hauptriebfeder, die uns bei unserer Deutschtumsarbeit leitet. Wer seiner Heimat und seinem 

Volkstum die Treue bewahrt, der bleibt auch seinem Herrgott in dem Fremde treu.” BERNING, Wilhelm dr.: 

Vaterlandsliebe für das deutsche Ausland. Die Getreuen. Zeitschrift für die Katholiken deutscher Zunge in aller 

Welt. 2. [1925] 4. Juli-August 85–89. (továbbiakban: BERNING 1925.) 
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Temesváron is – pápai üzenetként hangsúlyozta a szabad anyanyelvhasználat és az 

anyanyelvi hitoktatás fontosságát, mint „természetes és természetfeletti jogot”, „[…] mert a 

vallás is csak úgy hat a szívre, ha az anyanyelven keresztül ismerik meg.”
869

 A püspök 

nemcsak egyházi vezetőkkel, hanem a helyi németség vezetőivel is tárgyalt, és a lapok 

tudósításai szerint elégedett volt azzal, hogy a német kisebbségek ragaszkodnak 

népiségükhöz.
870

 Jugoszláviai és romániai útjait követően Berning 1933. február 22-én 

érkezett Esztergomba, ahol felkereste Serédi Jusztiniánt. Bár pontosan nem tudjuk, hogy az 

osnabrücki püspök milyen instrukciók alapján utazott Magyarországra, de egyrészt – a 

szentszéki megbízáson túl – a Szent Ráfael Egylet vezetői tisztsége hivatkozási alapot adott 

számára a hazai német hitéleti helyzet iránti érdeklődésre, másrészt Bleyer német egyház 

felé tett kapcsolat felvételi törekvéseinek sikerét is jelezhette.
 
A látogatástól meglepett Serédi 

előtt – a megbeszélésről később részletesen beszámoló püspökkari jegyzőkönyv szerint – a 

püspök nem titkolta, hogy Bleyerrel már kapcsolatba lépett, információi a vele való előzetes 

konzultációra illetve tájékozódásra utaltak.
871

 Más forrásokból tudjuk, hogy Bleyer az 

osnabrücki püspök előtt részletesen elemezte a magyarországi németség gyakorlati téren 

megoldatlan iskolahelyzetét és anyanyelvi állapotát, a katolikus egyházat pedig a 

„magyarosítás intézményének” nevezte, hozzátéve, hogy a magyarországi német katolikusok 

hűséges gyermekei az egyháznak, de kiállnak németségükért is.
872

 Így Berning lényegében 

azokat a német kisebbségi sérelmeket sorolta fel Serédi előtt, amelyeket Bleyer az 1920-as 

évektől kezdve memorandumaiban és parlamenti felszólalásaiban már jelzett. Tehát a 

hittantanítás, az istentiszteleten használt ének- és prédikációnyelv, valamint az egyházi 

fenntartású kisebbségi iskolák B-típusváltása lassúságának, elakadásának problémáját.
873

 

Berning utalt arra is, hogy kész lenne a német nyelvű papképzés elősegítésére 

lelkipásztorokat küldeni Németországból, illetve szemináriumi képzésre teológusokat 

fogadni hazájában.
874

 Serédi – meghallgatva az osnabrücki püspök felvetéseit – elsősorban a 

főpásztori látogatás céljának legitimitását vitatta, mondván, az Apostoli Szentszék e 
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kényesnek számító látogatásról nem értesítette a magyar megyéspüspököket, amit 

meglehetősen furcsa eljárásnak tartott. Másrészt kétségbe vonta, hogy az 1930-as pápai 

megbízólevélben szereplő, kivándorlásra utaló „emigrati” kifejezés vonatkoztatható lenne 

az évszázadok óta Magyarországon élő németségre. A hercegprímás később, az 1933. 

márciusi püspökkari ülésen egyértelművé tette, hogy Berning küldetéséről állásfoglalást kér 

Pacelli szentszéki államtitkártól.
875

 Serédi reakciójából kirajzolódott a magyar katolikus 

egyházi vezetés kisebbségi kérdésben követett álláspontja: egyrészt – az 1930-as évek első 

felében már nem minden ok nélkül – óvott a nagynémet politikai célok kisebbségi kérdésbe 

való beszüremkedésétől, másrészt olyan kéréseket is az alldeutsch eszméhez és 

visszanémetesítési törekvésekhez sorolt, amelyek jogos anyanyelvi kívánságokból fakadtak.
 

A tartózkodás onnan is eredt, hogy a püspöki kar tartott a magyar közvélemény és a helyi 

közigazgatás soviniszta hangadóitól, akik az egyházat a német kisebbségnek tett 

engedmények miatt hazafiatlansággal vádolták, ami – Serédi szerint – a felizgatott magyar 

többség vallástól való elfordulását idézheti elő, s ezt mindenképpen el kívánták kerülni.
  

A 

tárgyalás tartalmi kérdéseit tekintve az esztergomi érsek kijelentette, hogy „lehetőség 

szerint” gondoskodni kell a kisebbségek anyanyelvi hitoktatásáról és vallási kötelezettségeik 

anyanyelvűségéről.
876

 Serédi Berningnek tett válaszában utalt arra is, hogy az iskolatípus 

kérdésében a lakosság többségének érdekét kell figyelembe venni, de szerinte az erre 

befolyással lévő tényezők – politika, államsegély  –a püspöki kar hatáskörén kívül esnek. A 

hercegprímás az iskolakérdésben a magyar kormánytól várta el, hogy összhangot teremtsen a 

felek különböző álláspontjai között, így ezzel saját felelősségét is el akarta hárítani.  Berning 

megértéssel próbált viszonyulni a hercegprímás tartózkodó magatartásához, de válaszában 

fellelhetőek voltak azok az érvek is – határon kívüli német és magyar kisebbségek 

összefogása, a magyarországi német kisebbség helyzetének javítása a külhoni magyarság 

ügyének érdeke – amelyeket a püspöki kar meggyőzéséhez részben Bleyer sorolhatott a 

német főpap érvei közé.
877

 A találkozó végén Serédi arra kérte Berninget, hogy kéréseit 
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írásban is nyújtsa be, amely 1933 áprilisában történt meg.
878

 A német főpapi kérések 

püspökkari beadását megelőzően és az osnabrücki püspök elutazását követően Bleyer 1933 

márciusában levélben is felhívta Berning figyelmét az aktuális – és szóban valószínűleg 

köztük már korábban átbeszélt – problémákra. Érintette benne azt az évek óta képviselt 

álláspontját, amely az iskolai típusváltozásokat nem a helyi szülői értekezletekhez, hanem a 

településen élő németek számához kötötte. A német nyelv kedvezőtlen helyzetére utalva 

Bleyer rámutatott arra is, hogy az anyanyelv hitéletet érintő kérdéseiben az egyház szerepe 

jelentősebb az államénál, hiszen a hittanórák és a szentmisék – ezen belül a leventeifjúság 

által látogatott istentiszteletek – ügyében a megyéspüspökök abszolút függetlenek és az ő 

befolyásuk a döntő.
879

 Nem véletlen tehát, hogy Berning Serédinek – Bleyer információi 

alapján is elkészített – beadványában pontos statisztikai adatokat közölt a kisebbségi típusú 

iskolák korabeli számáról. A német énekek és prédikációk ügyében jelentkező problémák 

mellett a levente misékkel összefüggő gyakorlatot is szóvá tette, amikor sok esetben a német 

fiatalokat nem a német, hanem a magyar nyelvű istentiszteletek látogatására kötelezték.
880

 A 

dokumentumban Berning a magyarországi németek katolikus hitének megtartása 

szempontjából döntő elemként emelte ki a szülői ház, az iskolai hitoktatás és a templomi 

vallásgyakorlás egységes anyanyelvhasználatának jelentőségét: „A népiség és hit közötti 

szoros összefüggés folytán tudom, milyen könnyen veszélybe kerül a hit, ha az öröklött 

népiség kárvallottnak érzi magát.” – írta a püspök, aki katolikus német tanítóképző alapítást 

kérte.
881

  

Az osnabrücki főpásztor kéréseiről 1934 tavaszán a magyar püspöki kar ülésén volt 

ismét szó, ám a főpapok elsősorban nem a levél tartalmi kérdéseivel, hanem Berning 

fellépésének jogszerűségével foglalkoztak. Eszerint Serédi Jusztinián személyesen konzultált 

Pacelli szentszéki bíboros államtitkárral, aki megerősítette számára, hogy az 1930. 

decemberi pápai megbízásban szereplő, kivándoroltakra utaló „emigrati” kifejezés nem 

vonatkozik az évszázadokkal korábban Magyarországra települt/telepített németekre. Ezzel 

                                                           
878

 PLE Egyházigazgatási iratok Cat. Dc 921/1933. Berning osnabrücki püspök magyarországi látogatása, 

1933. február 
879

 SCHWIND 1960. 117. 
880

 PLE Egyházigazgatási iratok Cat. Dc 921/1933. Berning püspök levele Serédi Jusztinián hercegprímásnak, 

1933. április 4. 24. 
881

  Az eredeti mondat így hangzik: „Bei dem engen Zusammenhang zwischen Volkstum und Glauben, weiß ich, 

wie leicht der Glaube in Gefahr kommt, wenn das ererbte Volkstum sich geschädigt fühlt.” PLE 

Egyházigazgatási iratok Cat. Dc 921/1933. Berning püspök levele Serédi Jusztinián hercegprímásnak, 1933. 

április 4. 24.  



221 

 

az ügyet a püspöki kar lezártnak tekintette.
882

 A Pacelli bíborossal jó kapcsolatokat ápoló 

esztergomi érsek számára elégtételt jelentett saját korábbi álláspontjának szentszéki 

megerősítése, ugyanakkor figyelemreméltó, hogy Berning jogkörének kérdése mennyire más 

értelmezéseket kapott a különböző felek között. A Sonntagsblatt azzal egészítette ki az 

osnabrücki püspök látogatásáról szóló cikkét, hogy közölte az 1930-as pápai megbízás 

német fordítását, nyomatékosítva Berning kiterjedt jogkörét a birodalmi határokon túl élő 

németekre.
883

 Nem véletlen, hogy a hercegprímási hivatalban a fent említett újságcikk mellé 

kézzel írt megjegyzést írtak: „Megtévesztő fordítás! Az eredeti szöveg kivándorlót mond!”
884

 

A szentszéki megbízólevél német fordítását a különböző országokban élő németséget 

képviselő, a népközösség elvét magukénak valló német politikusokat – így Bleyer Jakabot és 

Rudolf Brandschot is – tömörítő Európai Nemzetiségi Kongresszus lapja, a Nation und Staat 

és a Szent Ráfael Egylet folyóirata, a Getreuen hozta 1931 tavaszán.
885

 Úgy véljük, e lapok 

erősíteni kívánták a dokumentumban biztosított püspöki hatáskör külföldi németekre és a 

térségre vonatkozó kiterjedését. Minden bizonnyal ezekből a sajtóorgánumokból vette át a 

Sonntagsblatt is a szöveget. A Népművelődési Egyesületet felkereső Berning fellépése 

Bleyer számára olyan fegyvertényt jelentett, amellyel egyrészt – bár tiszavirág életűen – 

nyomást gyakorolhatott a püspöki karra, másrészt német egyházi kapcsolatait erősíthette. 

Annyi bizonyos, hogy a többi fél is a saját igazát kívánta láttatni a levéllel. A szentszéki 

állásfoglalás tükrében Berning a maga és szervezete jog-, valamint hatókörét a német 

katolikus emigránsok mellett a korábbiaknál határozottabban a kelet-, és a közép-európai 

németségre is ki akarta terjeszteni, ami összhangban volt a kibontakozó német 

kormánypolitikával. A püspök ígéretet tett arra, hogy még 1933 folyamán újra felkeresi 

Magyarországot, bár ez végül nem történt meg.
886

 Serédi Jusztinián hercegprímás minél 

előbb le akarta zárni a Berning-küldetés ügyét, ezért Rómához fordult. A megkeresés 

tartalmi részével kevésbé foglalkozott. Serédihez hasonló érveket sorakoztatott fel két 

katolikus politikus, Ernszt Sándor pápai prelátus, volt kultuszminiszter és Turi Béla 

esztergomi kanonok, országgyűlési képviselő is, akik – a német követ jelentése szerint – 
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Berninggel találkozva a püspök értésére adták, hogy Németországnak jobban figyelembe 

kellene vennie a trianoni békeszerződés által sújtott Magyarország „fenyegetett” helyzetét 

kívánságai megfogalmazásakor.
887

   

Tilkovszky Loránt a Berning-úttal kapcsolatban a magyarországi németség kulturális 

és nyelvi jogainak rendezetlenségét emelte ki. Tanulmányában az osnabrücki püspök 

tárgyalásai olyan eseményekként jelennek meg, amelyek – értelmezésében – a magyar 

katolikus egyház kisebbségekkel kapcsolatos hiányosságaira világítanak rá.
888

 Adriányi 

Gábor kutatásai Berning látogatásában a szárnyait bontogató nemzetiszocialista német állam 

által inspirált utazást látott.
889

 Az osnabrücki püspök későbbi életpályája valóban 

ellentmondásos. Tevékenysége nem mutatott döntő igazodást a nácizmus irányába, jóllehet 

annak kommunizmusellenessége kezdetben rokonszenvet ébresztett benne. Berning a 

nemzetiszocializmus ideje alatt – hivatalviselései ellenére – a német katolikus egyház 

önállóságának lehetőség szerinti megőrzésére törekedett, prédikációiban erőteljesen kritizálta 

a náci állam intézkedéseit.
890 

 Ugyanakkor tény, hogy nem 1933-as magyarországi látogatása 

volt az utolsó eset, amikor Berning kapcsolatba került a magyar püspökökkel. A Katholische 

Auslandstelle vezetőjeként 1939/40-ben az volt a célja, hogy általa kinevezett német 

lelkipásztorok kiküldésével nagyobb rálátást kapjon a magyarországi németség hitéletére.
891

 

Ennek meghiúsulása után az osnabrücki püspök olyan, már a magyar főpásztorok által 

ellenőrzött szervezetet kívánt létrehozni, amely koordinálta volna a német papok 

továbbképzését és szemináriumi tanulmányaikat, alkalmas tankönyvekkel is segítve a német 

hitoktatást. A püspöki kar 1940 őszén elhárította a papnevelésbe történő beavatkozást, 

mondván, hogy maga is el tudja látni a magyarországi német hívek lelki gondozását.
892

 A 

magyar püspökök ebben a kérdésben képviselt elutasító magatartása – 1933-hoz képest – 

teljes joggal indokoltabbnak tekinthető, hiszen addigra Németországnak a térségre totálisan 

rátelepedő expanzív külpolitikája és a hazai németség egyetlen legitim szervezeteként 
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elismert, az egyház iránt nyílt ellenszenvvel viseltető Volksbund helyzete jelentősen 

megerősödött. 

 

Bleyer Jakab utolsó parlamenti beszéde és halála 

 

Bleyer a Gömbös-kormány hatalomra lépése után elsősorban arra törekedett, hogy a 

kormányzatot megelőzve, mint a magyarországi németség képviselője építsen ki kapcsolatot 

német politikai és egyházi körökkel. Ennek a folyamatnak része volt Berning látogatása, de 

1933. május 9-i parlamenti felszólalása is. Egyszerre motiválta őt, hogy hangot adjon a 

magyar kisebbségpolitikával szembeni kritikájának, de elsősorban az új nemzetiszocialista 

német kormány felé akart jelzést adni. Annak érdekében, hogy magát szimbolikusan a 

Gömbös-kormánnyal egyenrangú tárgyalófélként és a német vezető politikai körök 

elsőrangú partnereként ismertesse/fogadtassa el.   

Bleyer 1933. május 9-i parlamenti felszólalása első felében saját múltbéli szerepéről 

beszélt, felelevenítve 1918/19-es törekvéseit, amikor élesen szembeszállt a Károlyi-féle 

forradalmi törekvésekkel és hitet tett az ország területi integritása mellett. Hangsúlyozta, 

hogy számára – nemzetiségügyi miniszteri időszakában is – az 1868-as nemzetiségi törvény 

szellemisége volt a minta. Utalt arra, hogy törekvései találkoztak akár Tisza István, akár a 

korábbi tevékenységével is önkritikus Apponyi Albert kisebbségpolitikai elképzeléseivel. 

Ezen hivatkozásával – naivan – ki akarta fogni a szelet az őt bírálók vitorlájából, mondván, 

hogy ő mindig is képes volt a hazai politikai elit vezető személyiségeivel való 

együttműködésre, így a magyar állam iránti hűségét sem érheti kritika.  

A beszéd hangsúlyos része a magyarországi németség nyelvhasználatának és 

tanításának kérdése volt, amely Bleyer szívügyének számított. Felszólalásában hangsúlyozta, 

hogy a legalapvetőbb kisebbségi jog a gyermekek anyanyelven való tanulásának a joga. A 

jogszabályok végrehajtása ugyanakkor állandó nehézségekbe ütközik, így az egynyelvű A-, 

és vegyes tannyelvű B- iskoláról alig lehet beszélni. Bleyer ismét bírálta az iskolai típusról 

döntő szülői értekezleteket, javaslatában elsősorban a népszámlálások településenkénti 

eredményeit akarta figyelembe venni. Élesen bírálta, hogy a leventeképzésből a német 

nyelvet teljesen elhagyják, de fájdalommal említette az anyanyelvi hitoktatás nehézségeit is, 

nyíltan bírálva a katolikus egyház hozzáállását, mondván: „Ezzel a gyermek vallásilag 

elszakad a szülői háztól, elszakad az édesanyától és az ifjúság kizáratik a lelki élet ősidőktől 

való közösségéből. Így eltépődik egy évezredes szent vallási hagyomány, amely nemzedékről 
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nemzedékre szállott, és amely a nép valláserkölcsi életének legbiztosabb fundamentuma. 

Ennek csak mély vallási és erkölcsi süllyedés lehet a következménye, amely sajnos, már sok 

helyütt kézzelfoghatólag mutatkozik.”
893

 Felszólalásban egyértelműen körvonalazódott 

Bleyer növekvő félelme a radikális eszmék erősödésétől, a faji gondolat térnyerésétől, 

amellyel a Szent István-i gondolatot állította szembe és a magyarországi németséget is ezzel 

azonosította: „Újabban a magyar politikában mind kevesebbet hallunk, a magyar 

állameszméről és mind többet és mind szenvedélyesebben a magyar faj gondolatáról. Mi ezt 

az új ideológiát, amely másutt jó lehet, a magyar hazában veszedelmesnek, sőt végzetesnek 

tartjuk, mert ha a magyar államgondolatot, a magyar faji gondolattal azonosítják, vagy ha a 

magyar államgondolat helyébe, a magyar faji gondolatot iktatják, — nyíltan kimondjuk — 

nem lehetünk centripetálisak. Nem lehetünk centripetálisak, mert nemzetiségünket meg nem 

tagadhatjuk, mert német voltunkat sem bűnnek, sem szégyennek nem érezzük.”
894

 
 
 Bleyer 

úgy hozta a vitába a Szent István-i magyar állam gondolatát, hogy közben Berlinnel kereste 

a kapcsolatot, amelynek expanzív fellépése éppen ezt fenyegette. Ez jelezte Bleyer 

dilemmáját: egyrészt az inkább ideológiai konstrukciónak tekinthető államalapító király 

államának gondolatával a magyar politikai elit szimpátiáját kívánta megnyerni, másrészt úgy 

akart Németországra támaszkodni, hogy a magyarság iránti elköteleződését sem adja fel. Ez 

azonban ebben a helyzetben már kevésbé lehetett reális. Bleyer a magyar kormányzati 

kisebbségpolitikát már egyértelműen a fajvédők által befolyásolt politikának láttatta, ezért a 

magyarországi németség államhűségét nem tartotta elvárhatónak és nyíltan utalt a német 

népközösségi eszme elsőbbségére. Ez azonban túlzás volt, éles megfogalmazásával Bleyer 

elsősorban saját külön útját akarta nyilvánvalóvá tenni a Gömbös-kormány és Berlin 

számára. Németország azonban egyelőre nem akart konfliktust a magyar állammal, míg a 

kormányzat a kisebbségi kérdést „házon belül” kívánta tartani. Gömbösék Bleyer fellépése 

miatt pedig féltették a német állam előtt is képviselni akart magyar revíziós törekvéseket.  

 Bleyer felszólalását figyelmeztetésnek szánta a Gömbös-kormány számára. Erre 

utalt nemcsak a problémák felsorolása, hanem a beszéd végén elhangzó kijelentése, amely 

szerint a költségvetést ugyan elfogadja, de kijelentette azt is: „[…] további politikai 

elhatározásaimat azonban attól kell függővé tennem, hogy a kormány ebben a kérdésben 
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milyen tettekre határozza el magát.”
895

 Bleyer beszédében tetten érhető volt az a kettősség, 

amelyben ütközött egymással a német népközösség és a magyar államhűség eszméje, s bár 

utolsó éveiben az előbbi vált dominánsabbá, a bleyeri személyiségben mindvégig egy belső, 

lelki mérlegelés a magyarországi németek sorsa miatt. Bleyernek sem a Gratz-féle, a 

kormánnyal együttműködő, a felmerülő problémákat tárgyalásos úton rendezni akaró, 

magyar államhoz hű, az asszimilációt elfogadó irányzat, sem a birodalmi érdekeket 

maximálisan kiszolgáló, disszimilációs vonal nem volt elfogadható. A két irányzat között 

vergődő Bleyer látva a kiéleződő helyzetet maga akarta kezébe venni az ügyeket, ezért 

kívánt Berlinnel közvetlenül tárgyalni, de túlléptek rajta az események.  

 Bleyer felszólalása nagy vihart kavart a képviselőházban. A reakciók meghaladták a 

klasszikus kormánypárti-ellenzéki szembenállást. Még azok is, akik megértőek voltak vele 

szemben, kifogásolták hangnemét. A legkeményebb kritikát Bajcsy-Zsilinszky Endrétől, a 

Nemzeti Radikális Párt képviselőjétől és Pintér László kanonoktól, egységes párti 

képviselőtől kapta, aki egyben a Bleyer-féle MNNE tagja is volt.  

 Bajcsy-Zsilinszky szerint a német kisebbségnek lényegesen jobb a helyzete az 

országhatárokon belül, mint a magyar kisebbségeknek a szomszédos államokban, sőt 

helyzete számos helyen gazdaságilag megalapozottabb, mint a magyaroké. Ezek a kritikák 

nemcsak a fajvédők, hanem később a népi írók érvei között is megjelentek, elég, ha Illyés 

Gyula 1933 őszén megjelent Pusztulás c. írására gondolunk.
896

 Bajcsy-Zsilinszky arra is 

utalt, ami Szabó Dezső írásaiban – majd a Szekfűvel folytatott vitájában – is rendszeresen 

előbukkant, hogy a hivatalokban, intézményekben a németek – a középosztály tagjaiként a 

magyarok rovására – jelentős számban töltöttek be vezető szerepet.
897

 Szerinte „[…] vagy 

tiszta faji álláspontra helyezkedik a német kisebbség és akkor a magyar fajnak is kötelessége 

erre az álláspontra helyezkedni vele szemben és védekezni az ellen az infláció ellen, mely a 

középosztályban jelentkezik a németség részéről, vagy pedig méltóztassék ezeket a Bleyer-

féle követeléseket valamiképpen visszaszorítani és olyan mederbe terelni, amely megfelel a 

magyar érdekeknek, de megfelel a hazai német nép érdekeinek is. Es ebben az esetben a 

magyarság részéiről, legszentebb meggyőződésem szerint, minden agresszió ki lesz 
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zárva.”
898

 Bajcsy-Zsilinszky egyben bírálta a magyar kormány külpolitikáját: óvott a 

Németországgal való szoros együttműködéstől és a hangsúlyt a Duna-medence népeinek 

összefogására helyezte a „német imperializmus”, illetve az Anschluss megakadályozása 

érdekében. Bajcsy-Zsilinszky számára akár a szász Rudolf Brandsch, akár Bleyer Jakab – a 

köztük lévő nézetkülönbségek ellenére – egységesen a német agitáció megtestesítői voltak.
 

Bajcsy-Zsilinszky itt lényegében tovább éltette a magyar közélet egyik sztereotípiáját, amely 

a kisebbségek jogos követeléseit összemosta például a pángermánizmussal, vagy más 

expanzív, illetve szeparatista törekvésekkel.   

Nemcsak a fajvédő politikusok reakcióiban volt megfigyelhető némi 

hangsúlyeltolódás, de a Népművelődési Egyesületen belüli törésvonal is megjelent a 

parlamenti vitában. A kormánypárti Pintér László katolikus kanonok felszólalásában – bár 

Bleyer jóhiszeműségét nem vonta kétségbe – kemény kritikát fogalmazott meg az egyesület 

alelnökével kapcsolatban. Az iskolakérdésben továbbra is a szülői értekezletek megtartása 

mellett érvelt a népszámlálás figyelembevételével szemben. Óvott a túlzásoktól, így például 

Bleyerrel az 1930. évi népszámlálás adatainak értelmezése kérdésében sem értett egyet. 

Szerinte – joggal – a természetes asszimilációval is magyarázható a németek létszámának 

csökkenése, így nem írható mindez a magyarosítás számlájára. Pintér szerint a 

magyarországi németség továbbra is államhű, és nem osztozik Bleyer álláspontjában, ezért 

óvta a magyar közvéleményt, hogy a beszédre idegesen reagáljon. A kanonok a 

népközösségi eszme mindennapokban és a kisebbségpolitikában való érvényesülésének 

veszélyeire is figyelmeztetett: „A legjobb szándékú beállítás is, a német kultúrának, a német 

faji erényeknek a fölényéről […] zavart kelthet az egyszerű ember lelkében, mert lehetetlen 

józanul azt kívánni, hogy az az egyszerű ember magában meg tudja csinálni azt a szintézist, 

hogy ő száz százalékig tagja lehet és tagja is egy Kulturnation-nak vagy Kulturgemeinschaft-

nak, és emellett száz százalékig magyarul gondolkozzék és érezzen. Ezt megteheti egy 

egyetemi professzor, de erre nem képes egy egyszerű falusi ember.”
899

 Pintér a 

magyarországi németség helyzetére találóan utalt, így utasítva el a népközösség elvét: „Ez 

egy teória, amely in praxi abszurd, mert olyanokat akar egyesíteni, akik évszázadokon 

keresztül más népek miliőjében éltek, akiknek kultúrája teljesen speciális, sajátlagos kultúra, 

amely nem azonos a németországi kultúrával. Itt Magyarországon, a magyarországi 
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németségnek speciális, sajátos kultúrája, sajátos lelkülete van, amely teljesen elüt a 

németországi mentalitástól és lelkülettől.”
900

 A kanonok nagyon jól rávilágított arra, hogy az 

itt élő németajkúak hungarus tudata – különösen a kialakult helyzetben – nem lehet azonos a 

német népiség gondolatával, egyrészt az eltérő történeti fejlődés, másrészt a népközösség 

eszméjének politikai eszközzé válása miatt. Pintér jól írta le azt a jelenséget is, hogy az 

egyszerű vidéki németajkú lakosok könnyen a nagynémet agitáció áldozatává válhattak, 

amely – akár a Népművelődési Egyesület egyes radikális képviselői, akár a Wandervogel-

mozgalom részéről – ebben az időszakban egyre gyakrabban fordult elő. Ugyanakkor az is 

tény, hogy a magyar kisebbségpolitika végrehajtásának helyi hiányosságai kiszolgáltatták a 

német propagandának a hazai németséget, tehát a teljesületlen nyelvi és kulturális jogok 

nagyban előidézték a radikális jelszavak iránti fogékonyságot. Pintér szemére vetette 

Bleyernek, hogy korábban hozzá hasonló álláspontot képviselt, így lényegében a volt 

nemzetiségügyi miniszter deutschungar-tudatának kifakulását állapította meg. Pintér 

megvédte a katolikus egyházat, utalt a szabad anyanyelvhasználatot biztosító pápai 

döntésekre, ugyanakkor arra buzdította a magyarországi németséget, hogy gondoskodjanak 

német papi és tanítói hivatásokról, hiszen rajtuk keresztül a kisebbségek helyzetében is 

javulás várható.
901

  

Az ellenzéki liberális Független Nemzeti Demokrata Párt képviselője, Fábián Béla 

szerint Bleyer beszéde azért váltott ki ekkora felzúdulást, „[…] mert olyankor történt, 

amikor a német Drang nach Osten, amely hosszú időn keresztül csak a hamu alatt 

parázslott, ismét előtérbe jutott.”
902

 A Kisgazdapárt és a Szociáldemokrata Párt a vitában 

azon jogokat kérték a magyarországi németségnek, amelyeket a hazai politika a határon túli 

magyarságnak követelt, jól tudva, hogy a hazai németek körében jelentősnek mondható 

szavazóbázissal rendelkeznek.
903

  

A még hetekig elhúzódó vita hangulatát az is befolyásolta, hogy Bleyer beszédét 

követően magyar egyetemi mozgalom indult vele szemben. Óráit bojkottálták és budapesti 

Mikszáth téri lakása elé szerveztek tüntetést. Ezzel szemben szerveződött német ifjúsági 

egyesületek demonstrációja Bleyer mellett és a két csoport között rendőrségi beavatkozással 
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járó összecsapások történtek, amelyeknek érthetően a német sajtóban is nagy visszhangja 

volt.
904

 A tüntetések hevességét befolyásolta, hogy Bleyer parlamenti beszéde napján 

Németországba utazott, ahol Hitler helyettesével, Rudolf Hess-szel is találkozott, akivel a 

magyarországi németség helyzetéről folytatott tárgyalásokat, konkrét megállapodás 

nélkül.
905

 Ez mutatta, hogy felszólalása politikai álláspontjának megalapozását szolgálta, 

egyrészt üzenetértéke volt az új német politika felé, másrészt a magyar állam irányában 

Bleyer részéről egyfajta erődemonstráció is kívánt lenni. Ezzel tovább erősítette a magyar 

politikai elitben azt a képet, hogy a magyarországi német mozgalom külföldről kap 

instrukciókat.  

Bleyer utazását felhasználva szólalt fel Bajcsy-Zsilinszky, aki szerint „[…] minden 

nemzeti kisebbségnek, minden jogos kívánságát meg kell adni, ha vannak, volnának 

kívánságaik, azokat meg kell hallgatni, nem vagyok azonban hajlandó elismerni, hogy 

akármiféle kisebbséget külföldről irányítsanak, nem vagyok hajlandó olyan kisebbségi 

politikát elfogadni, amelyet a Braunes Haus-ból irányítanak.”
906

  

A Bajcsy-Zsilinszky után megszólaló Gömbös Gyula miniszterelnök egyrészt 

hangsúlyozta, hogy Bleyer és környezete a vidéken folytatott agitáció révén mintha „[…] a 

centripetális erők helyett centrifugális erőket szolgálnának”, másrészt elítélte a magyar 

egyetemisták tüntetését és felajánlotta Bleyernek, hogy panaszait beadva tárgyalásos úton 

rendezzék a fennálló problémákat.
907

 Minden bizonnyal Gömbös konstruktív hangneme a 

Hitlerrel való – 1933 júniusában létrejött – találkozójának is szólt, hiszen nem akarta, hogy a 

Bleyer-ügy feszültségkeltő elemként a tárgyalásoknak ilyenformán része legyen. Ezzel 

együtt a miniszterelnök a kisebbségügyet szigorúan belügynek tekintette, amit Hitler 

egyelőre taktikai okból nem kívánt bolygatni, és hogy Gömbös németbarátságát megerősítse, 

a kisebbségi kérdésben nem akarta élezni az ellentéteket.
 
 

A kormánypártiak és az Egységes Párthoz közel álló ellenzéki Keresztény Gazdasági 

és Szociális Párt képviselői felszólalásukban nehezményezték, hogy Bleyer a kisebbségi 
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problémákkal nem közvetlenül a miniszterelnökhöz fordult, hanem a széles nyilvánosság elé 

állt, alkalmat adva arra, hogy az országot külföldi bírálatoknak tegye ki.
908

  

Ezt a kritikát Bethlen István volt miniszterelnök is megfogalmazta Bleyerrel szemben 

a magyarországi kisebbségpolitikáról 1933 júniusában a Magyar Szemlében megjelent 

írásában, de bírálta egyes magyar politikusok hozzáállását.
909

 Tanulmányában az egykori 

kormányfő nagyrészt Bleyer beszédére reagált, egyben összefoglalta az elmúlt években 

követett kisebbségpolitikájának főbb sarokpontjait, amelyet 1920 után valóban végig 

konzekvensen képviselt. Hangsúlyozta a természetes asszimilációt a népszámlálás németekre 

kedvezőtlen adataival kapcsolatban, amelyet zömében nem a magyarosítás eredményének 

tekintett. Bethlen szerint a magyarországi németségnek választania kell, hogy „[…] 

elkülönülve a magyar intelligenciától, csak a hazai németség körében keresi kenyerét, vagy 

maradék nélkül azonosítva magát, mint azt eddig tette, az ország összes érdekével, a magyar 

származású intelligenciával harmóniában szolgálja az egész országot […].”
910

 Élesen 

bírálta a helyi közigazgatás, az egyházak és a tanítók szerepét a német anyanyelvi igények 

korlátozásában, sürgette a kormányt a rendeletek pontos betartatására, részben elismerve 

Bleyer bírálatainak jogosságát. A volt miniszterelnök tanulmányában cáfolta Bleyer iskolai 

adatait, az általa hozott 1931/32-es számok szerint jelentősen nőtt a B-típusú iskolák száma, 

míg a C-típusúaké nagyjából ugyanennyivel csökkent. Ezeket az információkat parlamenti 

felszólalásában Hóman Bálint kultuszminiszter is megerősítette.
911

 Bethlen nyitottnak 

mutatkozott a kétnyelvű óvodai oktatás, a német nyelvű tanítóképzők felállítása iránt, de – 

éppen egy elszigetelt német értelmiségi réteg létrejöttének elkerülése érdekében – nem 

támogatta külön németnyelvű középiskolák felállítását. Írását Bethlen korábbi 

kisebbségpolitikája melletti kiállással zárta: „[…] kérdem, nem teszi-e ez a küzdelem 

szükségessé, hogy megtámadhatatlan erkölcsi alapon álljunk, és senki ne vethesse 

szemünkre, hogy vizet prédikálunk és bort iszunk, és hogy a magyar kisebbségek jogait 

reklamáljuk, de magunk sem adjuk meg azt saját kisebbségeinknek, amit másoktól 

számunkra követelünk.”
912
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Írására Bleyer 1933 szeptemberében reagált, aki nemcsak választ adott a volt 

kormányfőnek, hanem – az oktatási kérdések elemzése mellett – felvázolta az új 

körülmények között egy német–magyar együttműködés lehetőségét is.
913

 Bleyer egyetértett 

Bethlennel a B-típus szorgalmazásában, de a hazai német értelmiségi réteg létrehozását 

célként jelölte meg. „A természetjog követelménye is, hogy a német anyanyelvű művelt 

ember anyanyelvét művelt formában, lelki tartalmának megfelelő terjedelemben és 

minőségben bírja. De vétek az is, ha egy embert elzárunk annak a nyelvközösségnek 

magasabb szellemi életétől, amelybe beleszületett, és amelyhez Istentől és természettől adott 

joga van.” – jelezte Bleyer, aki „a magyarosított nemzetiségi ember” iskolázatlanságát és 

túlbuzgóságát – az ügy szempontjából is – ártalmasnak tartotta.
914

 Bleyer a német és magyar 

nép egymásrautaltságát ismét hangsúlyozta, külön kiemelve a magyar állam iránti hűség 

fontosságát és évszázados múltját a német népközösséghez való kötődés mellett. Bleyer a 

magyar állam iránti ragaszkodását és a területi revízió – egyben az ország területi integritása 

– iránti elköteleződését, amellyel politikai pályáját 1917 után kezdte, azzal vélte újból 

megerősítettnek, ha az 1930-as évek elején Magyarország Németországgal egyfajta új 

kiegyezést köt, rendezi vitáit. Így a német állam, mint megmentő hatalom jelent meg a volt 

nemzetiségügyi miniszter víziójában: „Ha Németország egyenjogúságért, lefegyverzésért, 

revízióért stb. küzd, értünk is harcol, és ha sikerül neki a Franciaországtól rárakott 

béklyókat legalább meglazítani, a kisantant fojtogatása is el fog tűnni, a magyarság pedig 

újra szabad lélekzethez (sic!) fog jutni. A nagynémetség fenyegethette – szándékosan és 

öntudatlanul – a magyar függetlenséget, de a kelet ölelése a halált és elpusztulást jelenti.”
915

  

Bleyer egyrészt mély kétségbeesését palástolta az írásából is kivilágló 

energikusságával, hajlíthatatlanságával, másrészt mintha Németország új politikájával való 

szoros szövetségben, a két állam közötti viszony rendezésében találta volna meg saját 

politikai hivatását és szerepének fontosságát, azt a szerepet, amelyet 1920 körül magáénak 

érzett. Ugyanakkor írásából kiviláglott, hogy nem mérte fel reálisan a német expanzív 

törekvések radikalizálódását. Bleyer új világot és új eszméket vetített előre: „Hivatásomba 

vetett hitemet nem befolyásolja az, hogy kevesen vagy sokan vannak-e mögöttem, mert nem a 

tömegekből, hanem az eszméből merítem kötelességem tudatát […] Ez az én utam is, melyen 
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semmi támadás nem tartóztathat fel azon cél felé, hogy végleges, mindkét felet kielégítő 

magyar–német megegyezéssel a magyarságnak is szolgálatot tegyek.”
916

  

Tilkovszky Loránt Bleyer ezen írásában és egyes Sonntagsblattban megjelent 

cikkeiben felfedezni vélte a német nemzetiszocializmus iránti szimpátiáját, sőt szerinte a 

Magyar Szemlében megjelent tanulmánya hitet tett a nácizmus mellett.
917

 Tilkovszky azzal 

érvelt állítása mellett, hogy 1933 szeptemberében Bleyer az Európai Német Népcsoportok 

Szövetségének Berlin melletti tanácskozásán Hitlert „unser Volkskanzler”, azaz „a mi 

népkancellárunk” kifejezéssel illette.
918

 Tilkovszkyval ellentétben úgy véljük, hogy Bleyer – 

bár érzékelte az új eszme gyors térhódítását – bizakodása nem a nemzetiszocialista 

eszmének, hanem – a rendezetlen hazai kisebbségpolitikai helyzetbe belefáradva – az új 

német vezetésnek szólt, annak reményében, hogy a magyarországi németség sorsa 

rendeződni fog. Bleyer valóban visszafogott elismeréssel tekintett Hitler hatalomra jutására, 

aki „[…] ugyanaz az alkotó lángelme lesz a politikában és a kormányzásban is, mint a 

szervezkedésben és az agitációban, ő lesz akkor a „Harmadik Birodalom” nagy 

építőmestere és egy új Európa egyik megteremtője.”
919

 Mindezt azonban Bleyer a német–

magyar együttműködés, mint sürgető reálpolitikai szükség kollerációjában értelmezte, utalva 

a magyarság és németség elkerülhetetlen sorsára, hogy évszázadok óta egyazon oldalon 

állnak.
920

 Ennél világosabban fogalmazott egy későbbi cikkében, amelyet parlamenti 

beszéde után írt az ellene irányuló kritikák hatására: „Én a hitlerizmus előtt kezdtem meg a 

harcot a magyarországi németség kulturális és nyelvi jogaiért, és nem állíthatom le a 

hitlerizmus tartamára. Annál kevésbé, mivel ez hosszú időre rendezkedik be, és úgy tűnik, 

hogy a világ ebbe ugyanúgy bele fog törődni, ahogy ezt a mussolinizmussal tette.”
921

  

Bleyer egyrészt reálpolitikusként a nemzetiszocializmus és az így berendezkedő új 

német politika hosszabb távú fennmaradásával számolt, a népközösségi eszme híveként – és 
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ebben nem egyedüliként – kisebbségpolitikai szempontból óvatos bizalommal tekintett a 

kialakuló helyzetre. Másrészt viszont épp realitásvesztését és nagyfokú naivitását mutatta, 

hogy több kortársával – így például Gratzcal vagy Bajcsy-Zsilinszkyvel ellentétben – nem 

észlelte a német nemzetiszocializmusban és annak expanzivitásában rejlő veszélyeket. 

Diagnózisában szerepet játszott igazodni és megfelelni vágyása az új német hatalom 

irányában, amelyben a magyarországi németség támaszát látta, de erősíthették ez irányú 

eltökéltségét azok a hazai támadások is, amelyeket utolsó parlamenti beszéde után kapott.   

A Bleyer elleni kritikák – túl a német és magyar főiskolai hallgatók tiltakozásain – az 

egyházi köröket is érintették. A volt nemzetiségügyi miniszter szóvá tette, hogy a katolikus 

sajtó és a katolikus főiskolai diákszövetség, a Foederatio Emericana is tüntetett ellene. 

Ennek vezetője Schwartz Elemér ciszterci szerzetes volt, aki korábban Bleyer egyik 

közvetlen munkatársaként tevékenykedett.
922

 A szervezet magyarázkodásra kényszerült 

amiatt, hogy olyan tüntetéseken vett részt, ahol fizikai erőszakkal fenyegetőztek.
923

 Nemcsak 

Bleyer lakásánál alakultak ki összetűzések a felheccelt magyar és német főiskolások között, 

hanem személyesen Bleyer is az erőszak eszközéhez folyamodott. Parlamenti vitájukból 

kifolyólag Bajcsy-Zsilinszky Endrével párbajozott, ám ezzel Bleyer szembekerült az egyházi 

törvényekkel, hívő katolikusként súlyos lelkiismereti válságba került.
924

  

A magyar katolikus püspökök részben Steuer György volt kormánybiztos és 

társainak 1933. május 24-i, Bleyerrel szembeni, túlbuzgó állásfoglalásán keresztül értesültek 

a volt nemzetiségügyi miniszter nagy vihart kavart parlamenti beszédéről. Steuerék Bleyert a 

német kisebbségi kérdés elmérgesítésével vádolták, egyben ismételten elutasították az önálló 

német értelmiség kinevelésének gondolatát. Úgy vélték, hogy „[…] ha a hazai németség 

magát a magyarságtól közéletileg elkülöníti, az érzelmi és lelki kapcsolatot felbontja, az 

ezáltal beálló exkluzivitás […] a hazai németséget faji és szellemi tekintetben a szászokhoz 

hasonló meddőségre fogja kárhoztatni.”
925

 A magyar revíziós törekvések és a magyar–

német együttműködés sikere érdekében az államhűség hangsúlyozásával Steuer – 
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szembesítve Bleyert korábbi álláspontjával – saját alternatívájukat ajánlotta, mint azokét, 

akik „[…] nem a külföldi alldeutsch, hanem az idehaza évszázadokon keresztül az igaz 

német hűség alapján kialakult hagyományos szellemben, a magyarság és hazai németség 

testvériségének szilárd alapján állanak.”
926

 Steuer állásfoglalásukat elküldte a katolikus 

püspöki kar tagjainak is, akik között Steuer egyértelműen nagyobb népszerűségnek 

örvendett, mint Bleyer.
927

 A nyilatkozatot több főpap megkapta, de egyedül Shvoy Lajos 

székesfehérvári megyéspüspök reagált rá.
928

 A főpásztor az igazság melletti erélyes és 

önérzetes állásfoglalásnak nevezte a nyilatkozatot, de – igaz ezt a részt utólag kihúzta – 

sérelmezte a kisebbségi kérdés erőszakos felvetését, „[…] mert ez soha Magyarországon 

nem volt kérdés. Mindegyik kisebbségnek értéket képviselő tagjai éppúgy tudtak 

érvényesülni, mint a tőzsgyökeres magyar családok tagjai. Ez soha nem volt az országban 

szempont, sőt a több nyelvet beszélők inkább előnyben részesültek.”
929

 Shvoy bár helyesen 

mutatott rá a természetes asszimilációs folyamatokra, nem vetett számot a kisebbségek 

nyelvi és kulturális jogainak sérelmével, szinte kizárólag erőszakos ráhatásként értelmezte a 

magyarországi német törekvéseket. Ehhez pedig hozzájárult Bleyer jogos felvetéseket 

tartalmazó, de túlságosan harcias és aránytévesztésről tanúskodó parlamenti beszéde, amely 

még inkább megerősítette a katolikus klérust abban, hogy alldeutsch törekvésekhez 

kapcsoljon és hazafiatlanságnak tartson bármilyen, a hazai német mozgalom által felvetett 

problémát.  

Bleyer 1933. augusztusi megbeszélésein sem Gömbössel, sem az új német vezetéssel 

nem tudott eredményt elérni. A magyar politikai elit döntő részét magára haragító, de a 

nemzetiszocialista német vezetésnek sem használó beszédével Bleyer kudarcot szenvedett. 

Gömbös Gyula négyszemközt keményen megdorgálta, s e bírálattal szemben Berlinből nem 

kapott támogatást. Míg a miniszterelnök világossá tette Bleyer számára, hogy külföldről nem 

enged beleszólást a kisebbségi ügyekbe, addig a német külügyminisztérium azt közölte vele, 

hogy bár elismeri őt a hazai németség vezetőjének, egyelőre nincs abban a helyzetben, hogy 
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nyomást gyakoroljon a magyar kormányra a kisebbségi jogok érvényesítése terén.
930

 

Beszédével Bleyer még inkább rászorult az új német nemzetiszocialista vezetés 

támogatására. „Nem teszem magam sem egy államférfitől, még kevésbé egy politikustól vagy 

egy párttól függővé, hanem azon az úton megyek, amelyet a mi német érdekeink előírnak.” – 

írta Bleyer 1933 októberében egyik munkatársának, utalva politikai elmagányosodására.
931

  

Villányi választókörzetét felkeresve 1933. november végén tüdő- és epegyulladást 

kapott, amelyet csak súlyosbított zaklatott idegállapota. Családja körében 1933. december 5-

én, Budapesten hunyt el.
932

 December 8-án temették el. A Pázmány Péter 

Tudományegyetemen aulájában felállított ravatalánál a bölcsészettudományi kar dékánja, 

Kornis Gyula búcsúztatta. A búcsúztatón a dékán magyarsághoz és a németséghez fűződő 

ragaszkodását emelte ki, kifejezésével élve két lélek élt Bleyerben benső egységben.
933

 A 

temetést Csiszárik János címzetes püspök tartotta, a korabeli sajtótudósítások szerint 176 

községből kétezer németajkú érkezett, hogy lerója kegyeletét sírjánál.
934

 A szertartást a 

püspök mellett Vargyas Tivadar, a budapesti belső-józsefvárosi Krisztus Király plébánia 

plébánosa végezte, ide járt Bleyer is templomba.
935

 A plébánia 1928-as alapításában Bleyer 

az egyházközség világi elnökeként tevékenyen részt vállalt.
936

 Búcsúztatásakor Faul-Farkas 

János Bleyert a magyarországi svábok Mózesének nevezte, de prófétai jelzővel illette Huber 

János is.
937

 Ez jelezte, hogy a magyarországi német mozgalom különböző irányzatai 

alapvetésként tekintettek Bleyer munkásságára. Emil Scherer, a Birodalmi Szövetség a 

Külföldi Katolikus Németekért vezetője szerint Bleyer németségét és vallásosságát 

harmóniába tudta hozni, szintézist teremtett köztük.
938

 Bajza József irodalomtörténész 

szerint Bleyer saját személyét tekintve megvalósította a magyar államhűség és „a faji 

gondolat harmonikus szintézisét.” Ugyanakkor ez a tömegek esetében nem sikerült, „[…] 
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mert a tömegek az életet a maga realitásában veszik, így elsősorban az állami hatalom 

birtokosainak bölcsességén múlik, hogy az élet realitásai mely irányba lökik a 

tömegeket.”
939

 Úgy látta, hogy Bleyer nézetein túllépett az idő: „A fiatal katolikus 

magyarság diadala meghozza majd Bleyer kisebbségi eszméinek győzelmét is és 

Magyarország újjáalakításának legfontosabb tényezőivé avatja őket.”
940

 A társadalmi és 

irodalmi vitáknak helyet biztosító, a keresztényszocialistákhoz közel álló folyóirat egyik 

befolyásos tagja volt Turi Béla kanonok, aki bár kritikusan, de politikai ellenfélként 

méltányosan viszonyult a volt nemzetiségügyi miniszterhez. Elképzelhető, hogy Bajza 

cikkével nemcsak az őszinte részvét, hanem a Keresztény Gazdasági és Szociális Párt 

számára a magyarországi németség érdekeinek fokozottabb felkarolása is célja lehetett. Az 

ugyancsak Turiék szerkesztésében megjelenő Nemzeti Újság, a Központi Sajtóvállalat 

napilapja azzal búcsúzott Bleyertől, hogy politikai ellenfélként jóhiszemű és törekvéseiben 

becsületes ember volt, aki „[…] végzetes történelmi órákban ott állott az ezeréves 

Magyarország történelmi tradíciói mellett.” A lap kiemelte a német nacionalista mozgalmak 

hatását Bleyer politikájára, de hozzátette, hogy nem egyedül ő felelős a magyarországi 

németség állapotáért, azért, hogy nem érhetett el több eredményt.
941

  

Kisebb bürokratikus incidens zavarta meg a gyász idejét: a szertartás költségei miatt 

alakult ki vita a Bleyer-család és Vargyas plébános között, amely végül – Serédi 

hercegprímás közvetítésével – békés megegyezéssel zárult.
942

 

Bleyer Jakab szerepét és jellemét jól jellemezték Gratz Gusztáv sorai: „Számára a 

politika nem holmi pingpongjáték volt, ahol a labda ide-oda repül, és ahol az ember nem 

különösebben boldog, ha nyer, és nem szenved túlzottan, ha veszít. A labda saját maga volt, 

őt magát érte minden ütés.”
943
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Összegzés 

 

 Dolgozatunkban a magyarországi német mozgalom egyik vezetője, Bleyer Jakab 

egyetemi tanár katolikus egyházhoz fűződő kapcsolatán keresztül tekintettük át a hazai 

németség és a katolikus klérus viszonyát. Bár munkánk súlypontja a trianoni békeszerződés 

(1920) és Bleyer halála (1933) közötti időszakra esik, egyrészt fontosnak tartottuk a 

dualizmuskori és az 1918/19-es előzmények rövid ismertetését, másrészt nagy hangsúlyt 

fektettünk Bleyer 1919/20-as nemzetiségügyi miniszteri tevékenységének bemutatására is.  

Bleyer Jakab katolikus bácskai német parasztcsaládban nőtt fel, amelynek hívő 

légköre élete végéig döntően befolyásolta gondolatvilágát. A német–magyar irodalmi 

kapcsolatok kutatása során tudatosult benne igazán otthonról hozott deutschungar-tudata, a 

magyar állam felé való hűsége, valamint a német kultúra és nyelv iránti ragaszkodása. Bár 

közéleti szerepet az első világháborús évekig nem vitt, nézeteihez a politikai katolicizmus 

néppárti irányzata állt közel. A századfordulón megjelenő Katolikus Néppárt 

konzervativizmusa, a dualista rendszert elismerő, szociális reformokat sürgető, a 

kisebbségeket – a magyar állami egység veszélyeztetése nélkül – támogató irányvonala 

illeszkedett Bleyer gondolatvilágához, aki a németajkú parasztság felemelkedését, 

helyzetének javulását remélte tőle. Antiliberalizmusa, antidemokratizmusa és részbeni 

antiszemitizmusa ebből a politikai körből is táplálkozott. A politikai katolicizmus másik, 

keresztényszociális ága annyiban állt közel Bleyerhez, amennyiben programja 

összeegyeztethető volt a magyar állam egységével. Bleyer gondolkodása a török kiűzése 

után betelepített, hungarus-tudatú németségnek a magyar állam iránti lojalitását és a Szent 

István-i eszméhez való ragaszkodását tükrözte. Ez nem elsősorban ideológiai konstrukciót 

jelentett számára, amely kizárólag a magyar politikai elit bizalmának a megnyerésére 

szolgált, hanem – politikai érvként való felhasználása mellett – valóban hitt egy keresztény 

alapokon nyugvó, a Szent István-i befogadó politikára építő államban.  

Bleyernek a polgári demokratikus forradalommal és a Tanácsköztársasággal való 

szembenállása egész addigi életútjából következett. Ez volt az az időszak, amikor a katolikus 

klérussal – publicisztikai tevékenysége révén és a több irányzatra váló keresztényszociális 

mozgalom tagjaként – szorosabb kapcsolatot épített ki. Az ellenforradalmi szervezkedések 

tagjaként teljes meggyőződéssel támogatta a magyar szupremáciát, lojális magatartásáért – 

amelyet 1917-es programalkotó tanulmányában fejtett ki bővebben – a kisebbség nyelvi és 

kulturális jogainak akceptálását várta el. 
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Nemzetiségügyi minisztersége idején Bleyer a klérus hivatalos tárgyalópartnere lett. 

Az egyház rendelkezett a legtöbb elemi iskolával az országban, így az anyanyelvi oktatás 

szempontjából döntő szerepet vitt. A klérus már a dualizmus idején az állam által generált 

asszimilációs politika egyik fontos tényezőjévé vált, ám hiba lenne, ha kizárólag a 

magyarosítás eszközeként tekintenénk rá. A fenntartása alatt működő iskolák nyelvi 

problémáit alapvetően befolyásolta az adott egyházmegyét vezető püspök hozzáállása, a 

plébánosok településenként eltérő magatartása, valamint a helyi adottságok (pl. népesség, 

gazdaság, társadalom stb.) különbözősége. Kutatásaink során bebizonyosodott, hogy a 

Trianont közvetlenül megelőző időszakban az egyház igazodott az ellenforradalmi 

kormányzatok kisebbségeknek kedvezni akaró rendeleteihez, így minden fenntartása mellett 

inkább bevezetésüket segítette elő. Annak érdekében tette ezt, hogy elcsatolásra ítélt 

egyházmegyei területeit és így katolikus híveit megtarthassa. A helyzet megoldását 

megkönnyítette, hogy az ország első főpapja, Csernoch János esztergomi érsek nyitott volt a 

kisebbségek nyelvi és kulturális jogainak rendezése felé. Míg legtöbbször a sovén hangú 

közigazgatás által befolyásolt alsópapság részéről nagyobb volt az ellenállás, a püspökök 

általában elfogadással tekintettek a kormányzati intézkedésekre. Ugyanakkor 

autonómiájukba, belső egyházi életükbe nem tűrtek beavatkozást. A főpapok a nyelvi 

kérdésben levelezésben álltak Bleyerrel, akire elsősorban nem, mint németajkú miniszterre, 

hanem az ellenforradalmi kormányok tagjára tekintettek, aki a területi integritás megőrzésére 

törekszik. Később éppen kisebbségi tevékenysége miatt vált az egyház számára egyre 

elfogadhatatlanabbá Bleyer személye, dacára annak, hogy az ellenforradalmi berendezkedés 

híve volt.  

A Trianon utáni időszakban – a megszülető kedvező intézkedések ellenére – a 

kormányzat Bleyer iránti bizalmának fokozatos megrendülésével az egyház is elutasítóbbá 

vált vele kapcsolatban. Bár a Népművelődési Egyesület 1923/24-es alapításakor a klérus 

respektálta Bleyer személyét, ez a bizalom a püspökök többsége részéről a szervezet 

létrehozását kontroll alatt tartó Bethlen-kormánynak, és nem a létrehozott kisebbségi 

egyesületnek szólt. A klérusnak Bleyerrel szembeni ellenszenve a német mozgalomban 

játszott vezető szerepe és nézetei kapcsán fokozatosan alakult ki. A főpásztorok 

korszakunkban mindvégig az állam iránt maximálisan lojális, a német nyelvi és kulturális 

jogok biztosítása tekintetében a birodalmi beavatkozást következetesen elvető, mérsékelt 

Gratz Gusztáv elnök és Pintér László kanonok irányvonalát támogatták. Bleyer inkább csak 

kényszeredetten elfogadott személy volt részükről. Talán csak Csernoch hercegprímás 
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tekintett Bleyerre partnerként, ám ehhez is Bethlen megerősítő támogatása kellett. Bár az 

1920-as évek végétől Bleyer tevékenysége a püspökök „szótárában” is a pángermánizmussal 

lett egyenértékű, személyével felső szinten keveset foglalkoztak, annál többet a nevével 

fémjelzett mozgalommal. A Bleyerhez való viszonyulást nemcsak a püspökök kisebbségi 

ügyek iránti fogékonyságának mértéke adta meg, hanem az aktuális politikai környezet is 

befolyásolta. Hiszen míg az 1920-as évek első felében a nemzetiségi nyelvi és kulturális 

kívánalmak elsősorban belpolitikai erőtérben mozogtak, addig az 1930-as évek elejére 

fokozatosan a térségre egyre nagyobb figyelmet fordító német birodalmi külpolitika 

eszközeivé is váltak. Így a püspöki karnak már egy jóval sokrétűbb, radikalizálódó, 

esetenként vallásellenes, elsősorban a népközösségi eszme felé elköteleződő német 

mozgalommal kellett szembenéznie, ami – ahogy később a Volksdeutsche Kameradschaft, 

majd a Volksbund – németajkú híveire is veszélyeket rejtett magában. Az egyházi vezetés 

nem mérte fel reálisan a helyzetet, hiszen ésszerűbb lett volna Bleyer elvszerű politikájának 

engedni, mert a kisebbségi jogok előzékenyebb biztosítása egyrészt az egyházi tanítással is 

harmonizált, másrészt részben szűkítette volna a német mozgalom radikálisainak 

mozgásterét. Jóllehet ez a magatartás a német birodalmi expanzivitást nyilvánvalóan nem 

tudta volna sem megállítani, sem érdemben befolyásolni, de a németajkú népesség 

elégedetlenségét, a radikális eszmék iránti fogékonyságát mégis mérsékelhette volna. Erről 

tanúskodott a Népművelődési Egyesület példája, amelyet közvetlenül létrejötte után – a 

főpapok közül is többen, de leginkább a vidéki plébánosok – nagynémet törekvések 

képviseletével támadtak. Így a szervezet már működésének kezdetén sem az egyházi, sem a 

világi hatóságok többségének részéről nem kapta meg azt a bizalmat, amely 

kibontakozásához szükséges lett volna. Itt nem arról volt szó, hogy ne lettek volna néhány 

helyen az MNNE alapszervezetek megalakítása kapcsán túlzó agitátorok vagy erőszakosabb, 

magyarellenességet is hordozó csoportok, de összességében egy alapvetően államhű, 

keresztény szellemiségű, kizárólag nyelvi és kulturális követelésekkel fellépő szervezetről 

volt szó, amelynek tevékenységét akadályozták. Ez a hozzáállás súlyos csalódást jelentett 

Bleyernek, ezért bár elkötelezett katolicizmusa nem csorbult, de egyházában megrendült a 

bizalma. Ez különösen az 1920-as évek végétől vált egyértelművé, amikor – hangnemének 

radikalizálódásával – egyre gyakrabban bírálta a klérus német kisebbséghez való viszonyát. 

Nem véletlen, hogy gondolkodásában a népközösségi elv fokozott térnyerése egyre jobban 

érvényesült. Ezt azonban nemcsak a magyar katolikus klérus iránti bizalomvesztése okozta, 

hanem a népközösségi elv német egyházi propagálása is, amelyben – mivel a birodalmi 
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terjeszkedés ideológiájául is szolgált – az anyanyelvhasználat érvényesítése kiemelt helyet 

foglalt el. A német egyház követte a német politika irányvonalát, hiszen már az 1910-es 

évektől felálltak a külföldi katolikus németség identitásának megőrzését segítő szervezetek, 

amelyek egyrészt először a kivándorló németekre összepontosítottak, másrészt a német 

külpolitikai irányzatnak megfelelően elsősorban a román és jugoszláv területeken élő 

németségre tekintettek. Bleyer csak 1933 tavaszára érte el, hogy Berning osnabrücki püspök 

felkeresse Magyarországot és kísérletet tegyen a magyar klérus magatartásának 

befolyásolására. A Németországban elterjedő Volksgedanke, a német népi gondolat távol állt 

a magyar államjogi gondolkodástól, így a magyar államhoz több szálon kötődő, bár 

autonómiájára ügyelő magyar katolikus egyház sem érezte magáénak, illetve Drang nach 

Osten jelenségként értelmezte. A klérus minden ilyen kísérletben politikai jellegű 

beavatkozást látott, amely védekező reakcióra késztette, a későbbi történéseket tekintve 

részben korántsem indokolatlanul.  

A német népközösségi gondolat terjedése hozzájárult ahhoz, hogy a Bleyerrel szoros 

kapcsolatban álló lelkipásztorok fogékonyabbá váltak a kisebbségi nyelvi problémák felé, 

anélkül, hogy többségük hűsége megrendült volna a magyar állam iránt. A Bleyer híveinek 

számító papok mellett még számos olyan plébános működött, aki igyekezett összhangba 

hozni a magyar ajkú közösség érdekeit a kisebbségi kívánalmakkal. Az MNNE klerikusi 

összetétele ugyanakkor azt mutatta, hogy tagjai között sok olyan pap működött, aki 

passzívan vagy kifejezetten elutasítóan viszonyult az egyesület céljaihoz. Ők elsősorban 

püspökük felhívására léptek be, hogy a szervezetben erősítsék az ún. hazafias irányzatot, 

amelynek szükségességére alapításakor már Bethlen István miniszterelnök is célzott. A 

Népművelődési Egyesületen kívüli papság egy része alapvetően bizalmatlanul és 

tartózkodóan viszonyult a szervezethez, benne sokszor a község békéjének megbontóját 

látta. Több pap a hitbuzgalmi egyletek megerősítésével akarta ellensúlyozni az MNNE 

hatását. Mindent összevetve viszonylag kevés volt azon papok száma, akik a helyi 

kisebbségi kérdés türelmes megoldására törekedtek. A papi magatartások persze nem voltak 

– nem is lehettek – egységesek, az ellenséges vagy szélsőséges soviniszta hangoktól a 

kisebbségbarát, a követeléseket gondosan mérlegelő álláspontokig változtak. Az egyház a 

soknemzetiségű plébániákon alapvetően a konfliktusmentes légkör, az egyházközségi egység 

kialakítására törekedett, bármilyen változtatást általában körültekintően hozott meg. A status 

quo fenntartása állt leginkább érdekében, amely részbeni tartózkodást jelentett a hívek 

felmerülő kisebbségi igényei, különösen a kívülről érkező változtatási szándékok felé. Ezt a 
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bizalmatlan magatartást részben indokolta az egyház hierarchikus felépítése és 

döntéshozatali mechanizmusa. Nem is mindig az adott kérelem tárgya, hanem maga a 

kérvényezés volt az, amelyet a klérus tartózkodóan fogadott, mert abban sokszor belügyeibe 

való beavatkozást látott, érkezzen akár világi hatóságtól, akár falusi közösségtől. Ez pedig 

külön nehezítette a kisebbségi igények teljesítését. Összességében az egyház inkább hajlott a 

magyar nyelvi igények kielégítésére, mint a német anyanyelvi kívánalmak teljesítésére. 

Pontosabb képet a kérdésben akkor alkothatnánk, ha ezeket a papi életutakat és plébánosi 

tevékenységeket kutatás alá vennénk, hiszen településenként és személyenként más-más, 

nagyon eltérő egyházi, politikai, társadalmi és gazdasági helyzettel találkozhatunk.   

Az iskolai típusváltásoknál az egyház tartózkodó magatartást tanúsított, jóllehet 

Bleyer méltányolható követeléseket támasztott. Ám amikor 1930/31-ben a miniszterelnök – 

külpolitikai megfontolásból – szinte megzsarolta a klérust, hogy változtasson az 

iskolakérdésben tanúsított álláspontján és hajtsa végre az évenként szorgalmazott 

típusváltásokat, az egyházi vezetés hatékonyabban lépett fel. Itt az egyház megtehette volna, 

hogy már jóval korábban igazodik a kormányzati rendeletek szellemiségéhez, de ettől a 

kormánypolitika végrehajtásának gyakori következetlensége, az alsó fokú hatóságok 

soviniszta támadásaitól való félelme mellett az oktatással kapcsolatos, saját döntési jogához 

való, törvényileg valóban megalapozott ragaszkodása is visszatartotta. Látni kell, hogy a 

kisebbségek számára kedvező kormányzati rendeletek hátterében mindenekelőtt nem elvi 

szempontok, hanem a határon túli magyarság helyzetének javítása és a Trianon által 

elvesztett területek visszaszerzése állt, a kisebbségpolitikával összefüggő, önkritikus magyar 

politikusi megszólalások mögött döntően ezek az okok húzódtak. Bár az egyház is érdekelt 

volt a revíziós politika sikerében, külpolitikai érdekekre hivatkozva – ahogy láttuk – kevéssé 

lehetett hatni rá a kisebbségi iskolapolitika kérdésében. Mivel a döntéseket meghozó magyar 

kormányzatok nem léptek fel következetesen a kisebbségi iskolarendeletek módszeres 

végrehajtásáért, az intézkedésekkel szemben zömében ellenséges közigazgatásra így nem 

nehezedett olyan döntő nyomás, amely kikényszeríthetett volna egy méltányosabb 

hozzáállást. Ez egyrészt lehetőséget adott a helyi hatóságok kisebbségi jogokat figyelmen 

kívül hagyó tevékenységére, másrészt az állammal ezer szálon együttműködő legnagyobb 

iskolafenntartó katolikus egyház sem érezte magára nézve kötelezőnek az iskolai állapotok 

rendezését. A kialakult helyzet olyan döntési mechanizmusokat szilárdított meg, amelyek 

folyamatosan problémaként tekintettek a hazai németség oktatási és nyelvi jogaira. A 

nehezen megszülető iskolapolitikai döntések végrehajtásának felemás rendezése hozzájárult 
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a német mozgalom egyes képviselőinek radikalizálódásához, amelyet Németország egyre 

expanzívabb népközösségi politikája nagyban elősegített.  

Az oktatási rendeletek végrehajtásának akadozása és az azokhoz való viszonyulás 

ellentmondásossága hatással volt az alsópapság magatartására is. A plébánosok különböző 

módon reagáltak a típusváltásokra. Iskolaszéki elnökként zömében elutasították a 

változtatásokat, ugyanakkor éltek azzal a döntési szabadságukkal, amelyet a püspök 

biztosított számukra. Gyakran kiegyensúlyozni próbálták az ellentéteket és egy-egy 

településen méltányosan viszonyultak az iskolai igényekhez. A plébánosok helyzetét 

megnehezítette a helyi hatóságok sovinizmusa, amely sokszor találkozott a papok egy 

részének túlfűtött hazafiasságával, így egymást erősítő folyamatokról beszélhetünk.  

A főpapokat az alulról, papjai részéről érkező visszajelzések befolyásolták 

álláspontjuk kialakításában. Ebből a közegből pedig a püspökök jórészt pángermán 

agitációról, a helyi magyar közigazgatás sovinizmusáról vagy éppen egy-egy plébánosuk 

németekkel szembeni bizalmatlan álláspontjáról vettek információt. Ennek ellenére a 

főpapok viszonyulásai a kisebbségi kérdéshez eltérőek voltak, így ezért sem beszélhetünk 

teljesen egységes megítélésről. A püspökök az oktatásügyben jobban ragaszkodtak a magyar 

nyelvhez, míg a templomi nyelvhasználat területén engedményeket tettek. Erről tanúskodott 

Prohászka Ottokár, illetve utóda Shvoy Lajos székesfehérvári vagy Fetser Antal győri 

püspök hozzáállása. A kisebbségi igényekkel szemben türelmetlenebb Zichy Gyula pécsi 

püspök, majd kalocsai érsek, vagy a német mozgalommal szemben már az 1920-as évek 

derekán ellenszenvvel viseltető Mikes János szombathelyi püspök magatartását az is 

indokolta, hogy mindkét főpásztor egyházmegyéjének egy része korábban idegen megszállás 

alatt állt. Sőt Trianonnal jelentős területeket veszítettek el, így a nem magyar ajkúakkal 

szemben tartózkodóbban viseltettek. A templomi énekekre és a prédikációra, valamint a 

különböző egyházi ájtatosságok imáira vonatkozó nyelvhasználat szabadabb mozgásteret 

jelentett a felső- és alsópapságnak, hiszen számukra is fontos volt, hogy híveik megértsék 

őket és hitéletük elmélyüljön. Ebből a szempontból sokat tettek azért, hogy a 

lelkipásztorkodás – gyónás, személyes hitélet – során akadálytalan legyen a kommunikáció. 

Ennek ellenére ezen a területen is számos példát találunk arra, hogy a magyar nyelvet – a 

helyi sajátosságok ellenére – előnyben részesítették. Ezt leginkább akkor alkalmazták, ha a 

németajkú lakosság tudott magyarul és ilyenkor általában a többségi magyar lakosságnak 

kedveztek. Az évtizedekkel korábban felvett egyházlátogatási jegyzőkönyvek által rögzített 

állapotot a templomi nyelvhasználat kapcsán sokszor tekintették mérvadónak és nehezen 
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tértek el tőle. Bleyer ugyanakkor számos alkalommal sérelmezte a német nyelvű szentmisék 

és ájtatosságok hiányát, de gyakran felhívta a figyelmet az egyébként anyanyelvű hitoktatás 

nehézségeire is. Mivel azonban ez a kérdés egyházi autonóm jogkört érintett, Bleyer 

megkereséseit a legtöbb esetben elutasították, ami növelte a feszültséget közte és a klérus 

között, elég, ha 1929-es freiburgi beszédére gondolunk.  

 A klérus kisebbségi követelésekkel szembeni bizalmatlansága – az egyházmegyei 

példákat tekintve – több okkal magyarázható. Az egyház valóban szerepet vállalt a 

magyarosításban, úgy vélte, hogy egyrészt a nemzetiségek asszimiláltként jobban 

érvényesülhetnek a magyar társadalmon belül, másrészt így veszélyeztethetik legkevésbé a 

területének döntő részét elvesztett ország érdekeit. A nagynémet törekvések és hazai német 

mozgalom radikalizálódása idején teóriáját csak megerősítve látta. Ehhez hozzájárult az a 

„versenyfutás”, amely – pozíciójának biztosítása érdekében – a különböző egyházak között 

zajlott a nagyobb hazafias elkötelezettség bizonygatása tekintetében. Úgy véljük azonban, 

hogy a katolikus egyház magatartását elsősorban sokszor nem is ez a szempont, hanem saját 

oktatási intézményeinek kérdésében és a belső ügyeiben (pl. liturgia, lelkipásztorkodás) vitt 

autonómiája érvényesítésének igénye vitte. Ugyanakkor elmondható, hogy ha a magyar 

katolikus egyház a két világháború közötti időszakban a felmerülő jogos magyarországi 

német kulturális, oktatási és nyelvi jogok iránt nagyobb fogékonyságot tanúsít, akkor 

integráns, kiegyensúlyozó szerepet játszhatott volna a kisebbségpolitika alakításában. 

Bleyer és a katolikus egyház kapcsolatának egyik fontos pontja volt a Sonntagsblatt 

létrehozása és működtetése. Ezzel Bleyer nemcsak a németajkú gazdatársadalom hetilapját 

és saját politikájának médiumát hozta létre, hanem katolikus szellemiségű sajtóorgánumot is 

teremtett. A klérus nagy része – a kezdeti szimpátia után – azért tekintett bizalmatlanul a 

Sonntagsblattra, mert a németajkú katolikus népesség döntő részét maga mögé tudta állítani, 

így a német kisebbségi és a katolikus hitéleti ügyeket egy lapban tudta megjeleníteni. 

Emellett a lap német birodalmi támogatása és a hazai németajkúak nyelvi és kulturális 

sérelmeinek állandó napirenden tartása még bizalmatlanabbá tette tevékenységét nemcsak az 

egyház, hanem az állam felé is. Ezen még az sem változtatott, hogy számos olyan németajkú 

pap írt a lapba, akinek magyar állam iránti hűségéhez nem férhetett kétség. Ugyanakkor az is 

tény, hogy az újság esetenkénti türelmetlensége, a külföldi német sajtót befolyásolni kívánó 

hangvétele az egyes kisebbségi panaszokat aránytalanul felnagyította. A Sonntagsblatt 

ezáltal is része lett a kisebbségpolitikai küzdelmeknek, hangvétele pedig leképezte az 

aktuális politikai viták állását. A lap ezzel együtt integrálni tudta cikkeiben nemcsak a 
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magyar államhűség, valamint a német kultúra és nyelv iránti elkötelezettséget, hanem a 

katolikus egyház és a népi vallásosság iránti ragaszkodást is. A klérus ugyanakkor ezt a 

lényeges sajátosságot – az esetek többségében – a későbbiekben egyre kevésbé ismerte fel és 

szinte kizárólag olyan sajtóterméket látott benne, amely veszélyt jelent hitéleti 

tevékenységére. A Sonntagsblatt egyedisége abban állt, hogy a közös problémák révén 

kapcsolatot teremtett az ország különböző részein élő németajkú közösségek között, 

elmélyítette identitás- és összetartozástudatukat. Az újság nyelvi és kulturális jogaikra – és 

azok hiányára – hívta fel figyelmüket. A lap – különösen a településekről vett példái révén – 

megjelenítette az egyház kisebbségi tevékenységével kapcsolatos elégedetlenkedők 

véleményét is, tehát általa olyan nyilvánosság jött létre, ami eddig ilyen mértékben még 

nem. Kutatásaink szerint a pécsi püspökségről indultak ki az első olyan kísérletek, amelyek 

konkurenciát akartak állítani a Sonntagsblattal szemben, de ezek a kezdeményezések főleg 

pénzhiány miatt elhaltak. Az akciók azért is vallhattak kudarcot, mert a katolikus pártok, 

mozgalmak és a sajtóügyek – szemben Németországgal és Ausztriával – pénzügyi és 

politikai szempontból mindvégig a katolikus klérus kezében összpontosultak, így a politikai 

katolicizmus nem tudott önállóbb arculatot felmutatni.
944

 Ennek az is oka volt, hogy 

Németországban sokkal mélyrehatóbb történeti előzményei voltak a regionális 

gondolkodásnak, míg Magyarországon a centralizáció rendelkezett jelentős 

hagyományokkal.  

Bleyer a kisebbségi problémák megoldatlansága miatt munkásságának utolsó éveiben 

nemcsak a magyar állam és a helyi közigazgatás, hanem az egyház felé is markánsabb 

kritikát gyakorolt. A mélyen hívő Bleyer, akit a német őseitől örökölt hagyományos 

vallásosság fűzött egyházához, és akit a kisebbségi ügyekben vitt esetenkénti túlbuzgósága 

mellett őszinte tekintélytisztelet kapcsolt a klérushoz, az 1920-as évek második felére 

csalódott az egyházi elöljárókban. Ehhez hozzájárultak a dolgozatunkban részletesen 

elemzett és eddig kevéssé feltárt német egyházi kapcsolatai és a népközösségi eszme iránti 

erősödő rokonszenve is. Elkeseredésének legfontosabb okát azonban elsősorban a hazai 

németek megoldatlan nyelvi problémái jelentették. Bleyer különösen az 1930. évi 

népszámlálásnak a magyarországi németekre nézve kedvezőtlen eredményeit követően írt 

olyan cikkeket, amelyekben a katolikus egyházat egyre nyíltabban nevezte a magyarosítás 

intézményének. Ugyanakkor számos jogos bírálata, amelyeket az egyházi vezetők szinte 

kizárólag a külső német törekvések megnyilvánulásának tekintettek, nem feledtethette, hogy 
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Bleyer egyre tudatosabban a birodalmi politika felé pozícionálta magát. Ez azonban nem 

jelentette azt, hogy szakított volna deutschungar-felfogásával, hiszen élete utolsó éveinek 

küzdelmei éppen arról a dilemmájáról szóltak, hogy hogyan képviselheti a hazai németség 

érdekeit a birodalmi német politika támogatásával úgy, hogy magyar állam iránti hűségét is 

megőrizhesse. Bár ez már kétségtelenül szinte lehetetlen vállalkozást jelentett, Bleyernek 

állandó szándéka volt, hogy bármilyen körülmények között, de összehangolja a magyar 

állam iránti ragaszkodást a hazai német érdekek képviseletével. Ez minden – különösen az 

1920-as évek legvégétől jelentkező – tépelődése ellenére haláláig legbensőbb személyes 

törekvése maradt. Bleyer utolsó parlamenti beszéde is – politikai taktikázása, birodalmi 

kapcsolatépítései és a magyar kormányok kisebbségpolitikájának minden eddiginél élesebb 

bírálata ellenére – erőteljesen felszínre hozta a Németországra támaszkodni akaró, de a 

magyar államhűséget teljesen elvetni nem tudó és akaró politikus dilemmázását.  

Bleyer helyesen ismerte fel a magyarországi németség nyelvi és kulturális igényeit, 

de kisebbségpolitikai kudarcai miatt nem tudta reálisan felmérni azokat a külpolitikai 

folyamatokat, amelyek már nem az államhűség vagy a népközösség elvének 

érvényesüléséről, hanem terjeszkedő nagyhatalmak politikai törekvéseiről szóltak. Másik 

oldalról viszont a klérus és a kormányzat, akik a magyar állam iránti hűséget kérték számon 

Bleyeren, valamint részben joggal bírálták a radikalizálódó hazai német mozgalom egyre 

szorosabb berlini kötődéseit, nem mérték fel, hogy Bleyerék külföld felé fordulásának döntő 

oka a kisebbségi rendeletek végrehajtásának akadályozása volt. Így bár az 1930-as évek 

elejétől a birodalmi expanzivitást tekintve egyre indokoltabban kérdőjelezhették meg a 

német mozgalom egyes irányzatainak magyar államhűségét, mégis, ha a hazai németség 

nyelvi jogainak gyakorlati érvényesülését tekintjük, akkor ezt részben farizeus módon tették.  

Bleyer Jakab katolikus egyházhoz fűződő kapcsolata elsősorban a német kisebbségi 

kérdésen keresztül bontakozott ki. A trianoni Magyarországon kialakuló német mozgalom 

vezetőjeként már nem viszonyulhatott úgy a katolikus egyházhoz, mint korábban, amikor 

személyes vallásossága és a politikai katolicizmushoz való kötődése szinte zavartalan 

együttműködést biztosított számára a klérussal. Az 1920 után kialakuló ellenforradalmi 

rendszerben Bleyernek csalódást okozott – különösen miniszterségének kedvezőbb 

tapasztalatai után – a katolikus egyház magatartása. Úgy vélte, hogy a katolikus hitéhez hű 

németség anyanyelvi jogainak biztosítása jóval kevesebb ellenállásba fog ütközni és a klérus 

inkább motorja, és nem fékező ereje lesz ezen törekvéseknek. Nem ez történt. Tendenciáját 

tekintve egy jogos mérlegelésektől ugyan nem mentes, de inkább tétova, hol a magyar állam 
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mérsékeltebb, hol a helyi közigazgatás radikálisabb asszimiláló magatartását magáévá tevő 

viselkedést láthattunk a katolikus klérus többségének részéről. Így Bleyert minden bizonnyal 

hívő magatartása – és korai halála – akadályozta meg abban, hogy a magyar katolikus 

klérussal tovább mélyüljön a konfliktusa, amely egyre nyíltabbá és kiélezettebbé vált. 

Ugyanakkor mindehhez nyomatékosítani kívánjuk azt is, hogy egyházmegyénként és 

plébániánként változó volt a katolikus klérus német kisebbséghez való viszonya, valamint 

többen a felső- és az alsópapság soraiból elősegítették a német nyelvű hitélet fejlődését. Így 

lényeges, hogy a települési szintű kutatási eredményekből kiindulva alkossunk véleményt a 

katolikus egyház ebbéli magatartásáról, hozzájárulva egy reálisabb kép kialakításához.  
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Függelék 945 
 

 

Aubermann Miklós (Németcsanád, 1874 – Plattenhardt, 1964) 

Esztergomi Főegyházmegye. 1897-ben szentelték pappá, majd 1901 és 1923 között 

budapesti belvárosi plébániákon töltötte kápláni éveit. Papi szolgálata során számos 

filozófiai és teológiai művet írt, több, az oktatásban használt hittankönyvet szerkesztett. 

1925-ben budaörsi plébánossá nevezték ki. Budaörsi működésének csaknem két évtizedét 

aktív egyházközségi élet jellemezte: a kőhegyi Passiójáték forgatókönyvének német nyelvű 

fordítása is az ő nevéhez fűződik. Felvállalta a magyarországi német mozgalom nyelvi és 

kulturális követeléseit, akár az A-típusú iskola bevezetése, akár a templomi nyelvhasználat 

területén. A második világháború idején ellentmondásos szerepet töltött be, részt vállalt a 

Volksbund propagandájában is. 1944 októberében a szovjet csapatok elől elmenekült 

Budaörsről, majd Kanadában, később pedig Németországban telepedett le.  

 

Csiszárik János (Vörösklastrom, 1860 – Budapest, 1936) 

Kassai Egyházmegye. 1883-ban szentelték pappá. 1906-tól diplomáciai szolgálatban állt, 

majd Rómában az osztrák–magyar követség egyházjogi tanácsosa lett. 1909-től tanácsos, 

1929-től rendkívüli követ. 1911-től veszprémi kanonok, 1917-től választott püspök. 1932-

ben vonult nyugállományba. A magyarországi németajkúak lelki gondozását végezte, 

számos a hazai németséghez kapcsolódó eseményen vett részt. 

 

Felber Géza (Vérteskozma, 1869 – Nagykovácsi, 1936) 

Székesfehérvári Egyházmegye. Káplánévei után 1908-tól haláláig Nagykovácsi plébánosa. 

Egyházzenész, az Országos Magyar Cecília Egyesület tagja volt. 

 

Grósz József (Rékás, 1843 – Temesvár, 1927) 

1867-ben szentelték pappá. A temesvári papnevelő szeminárium rektora lett. 1884-ben Lippa 

plébánosa, 1891-ben vérteskeresztúri címzetes apát. 1908-ban székesegyházi kanonokká 

nevezték ki. Ő alapította meg a német nyelvű Landbotet.  

 

Heissenberger Richárd (Sándorhegy, 1889 – Badersdorf, 1949) 

Esztergomi Főegyházmegye. 1912-ben szentelték pappá. Ezután káplán volt Nagymaroson, 

majd 1914-től Budaörsön. 1917-ben tábori lelkész. 1923 és 1925 között adminisztrátor 

Budaörsön. A Sonntagsblattba és a Katholisches Kirchenblattba is publikált. 1925-től 

plébános Leányváron, 1929-től Békásmegyeren. 1945-ben érseki tanácsossá nevezték ki. 

1946-ban kitelepítették Németországba. Rövid ideig menekültek lelkipásztora volt 

Heidelberg mellett, majd 1949-ben nővéréhez költözött Burgenlandba.  

 

Hufnagel János (Szigetújfalu, 1863 – Dunabogdány, 1940) 

Székesfehérvári Egyházmegye. 1888-ban szentelték pappá, majd 1891-ben doktorált 

teológiából is. Adonyban és Vajtán lelkipásztorkodott, 1908-tól volt Dunabogdány 

plébánosa. 1918 és 1933 között a budai felső kerület alesperese is volt. 
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Jäger Géza (Nagyszombat, 1871 – Budajenő, 1938) 

Pécsi Egyházmegye, majd Esztergomi Főegyházmegye. 1896-ban szentelték pappá. Káplán 

volt a Baranya megyei Bogdásán, majd más püspökségbe való áthelyezése után Nagysúron, 

majd Budapest-Kőbányán, ezt követően Budapest-Józsefvárosban. 1915-ben adminisztrátor, 

1916-ban Budajenőn plébános. 1932-ben ment nyugdíjba, de a településen maradt 

adminisztrátorként. 

 

Klima István (Miklósfalu, 1887 – Máriahalom, 1981) 

Esztergomi Főegyházmegye. 1910-ben szentelték pappá. Káplán volt Nagysallón, Bajnán, 

Zselízen, adminisztrátor Albáron. 1916 és 1918 között tábori lelkészként tevékenykedett. 

1918 és 1939 között Kirva (ma Máriahalom) plébánosa, 1926-tól a Csolnoki Espereskerület 

esperese, az elemi iskolák felügyelője. A Népművelődési Egyesület tagja lett, de keményen 

bírálta a magyarországi német mozgalom törekvéseit és a Sonntagsblattot. 1939-től 

pilismaróti plébános, majd 1940-től az első bécsi döntés nyomán visszacsatolt felvidéki 

Nagycsalomján. 1945-ben kiutasították Csehszlovákiából. Ezt követően Bajóton lett 

plébános, majd 1946-tól nyugdíjasként Máriahalmon élt.  

 

Kőszeghy (Knebel) Miklós (Szombathely, 1892 – Amszterdam, 1949) 

Esztergomi Főegyházmegye. Bécsben végezte teológiai tanulmányait. 1917-ben szentelték 

pappá. Ezt követően káplán volt Budaörsön. A Bleyer-féle néptanács tagja is lett. 1920-tól 

Hollandiában volt lelkész magyar gyermekek mellett. 1924-ben pápai kamarás. 1926-ban a 

Budapesti Érseki Helynökség titkára. 1929-től a Budapesti Papnevelő Intézet vicerektorává 

nevezték ki. 1932-től Budapest-Krisztinavárosban plébános. 1944-ben Belgiumba menekült. 

 

Lepold Antal (Szentfülöp, 1880 – Bécs, 1971) 

Kalocsai, majd Esztergomi Főegyházmegye. Bácskai németként 1904-ben szentelték pappá. 

Káplán volt Zentán és Horgoson, 1906-tól Kalocsán hittanár. 1907-től a kalocsai érseki 

hivatalban működött, majd 1913-ban Csernoch János kalocsai érsek - esztergomi érseki 

kinevezésekor - hozta magával az Esztergomi Főegyházmegyébe. Prímási titkár, majd 1915-

től irodaigazgató is lett. 1920-ban a párizsi békeküldöttségben a katolikus egyházi ügyek 

szakértője. 1921 és 1932 között főszékesegyházi plébános volt. 1926 és 1938 között a 

katolikus iskolák főegyházmegyei tanfelügyeletét is ellátta. 1929-től a Bibliothéka, a 

Főkáptalani Levéltár és a Keresztény Múzeum prefektusa volt, ő kezdeményezte az 

esztergomi vár ásatásait is. 1936-ban az MTA levelező, 1949-től tanácskozó tagja. 1946-ban 

külföldre távozott, 1951-ben megfosztották magyar állampolgárságától.  

 

Moser János (Léka, 1891 – Szombathely, 1965) 

Esztergomi Főegyházmegye. 1916-ban szentelték pappá. Zselizen volt káplán, majd 1916 és 

1919 között tábori főlelkészként működött. 1919-ben káplán, majd plébános Szomoron. 

1928-tól – Klima lemondása után – a Csolnoki Espereskerület esperese, az elemi iskolák 

felügyelője. 1932-ben esperesi tisztségéről lemondott. 1934-ben plébános-helyettes 

Budajenőn, amelyről egy évvel később lemondott. 1936-ban Budapest-Magdolnavárosban 

káplán. 1938-ban megbetegedett. 1940-ben a Gestapo fogságába esett. 1941-től 

nyugállományba vonult. 

 

Niedermann József (Pozsonyszentgyörgy, 1865 – Szécsény, 1942) 

Esztergomi Főegyházmegye. 1887-ben szentelték pappá. Barstaszáron káplán, majd Aradon 

és a bukovinai Czernovitzban tábori lelkész. Később főlelkész Budapesten, majd 
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Nagyszebenben. 1914-től tarjáni plébános. 1927-ben a Bajóti Espereskerület esperese 1935-

ig. 1937-ben nyugállományba vonult. Háborús szolgálataiért emlékéremmel tüntették ki.  

 

Pezenhoffer Antal (Zalaszentgrót, 1893 – Esztergom, 1973) 

Esztergomi Főegyházmegye. Érseki főkönyvtáros, statisztikus. 1916-ban szentelték pappá. 

1918-ban Párkányban és Érsekújvárott káplán, majd hittanár egy évvel később Budapesten. 

1933-ban érseki tanácsosi címmel tüntették ki. 1939-től ideiglenesen, 1961-től véglegesen is 

nyugdíjba vonult.  

 

Pillmann Alfonz (Pozsony, 1870 – Budapest, 1945) 

Esztergomi Főegyházmegye, majd 1909-től Székesfehérvári egyházmegye. 1893-ban 

szentelték pappá. 1939-es nyugdíjazásáig csobánkai plébános. A Sonntagsblattban ő 

publikálta a csobánkai Mária-kegyhelyről szóló cikket. Ügyelt német és szlovák híveinek 

anyanyelvi lelki gondozására.  

 

Pintér László (Sopron, 1884 – Szeged, 1958) 

Győri Egyházmegye. 1907-ben szentelték pappá, 1913-tól rajkai plébános, később esperes, 

1929-től soproni kanonok. 1922 és 1939 között nemzetgyűlési, majd országgyűlési képviselő 

a surányi és a magyaróvári kerületben, kormánypárti színekben. A Magyarországi Német 

Népművelődési Egyesülethez csatlakozott, a Gratz-féle irányzat tagja lett, az ő lemondása 

után, 1938-tól lett a szervezet elnöke. A Pfarrbote és a Katholisches Kirchenblatt egyházi 

német nyelvű lapok létrehozásának kezdeményezője volt. 1940-ben a nagyváradi 

székeskáptalan mesterkanonokja és a felsőház örökös tagja lett. 1947-ben a nagyváradi 

egyházmegye magyarországi részének helynöke volt 1952-es megszűnéséig.  

 

Reichardt András (Isztimér, 1888 – Székesfehérvár, 1970) 

Székesfehérvári Egyházmegye. 1912-ben szentelték pappá. Martonvásáron, Rácalmáson, 

Etyeken és Pilisvörösváron volt káplán, közben 1915 és 1918 között tábori lelkész. 1919-től 

Pilisszentivánon káplán, majd 1922-től 1957-es nyugdíjazásáig Pesthidegkút plébánosa volt. 

 

Sabel János (Eitdorf – Rajna – mellék, 1875 - ?) 

Győri Egyházmegye. Iskoláit Belgiumban és Hollandiában végezte, német nyelvből tanári 

oklevelet szerzett. 1902-ben szentelték pappá, 1907-ben jött Magyarországra. Először 

Mosonszentjánoson, majd 1908-tól Sopronban volt káplán. 1910- től a Westungarisches 

Volksblatt szerkesztője lett. 1915-től Lajtaújfalu plébánosa. 1920 és 1922 között a 

Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja színeiben Kismarton nemzetgyűlési képviselője volt. 

A keresztényszociális mozgalom aktív tagja, a nyugat-magyarországi autonómiatörekvések 

támogatója. 

 

Schrotty János Pál (Budakeszi, 1886 – Budapest, 1960) 

Itáliai ősökkel rendelkező ferences szerzetes. Németországi tanulmányútját követően 1911-

ben Padernbornban szentelték pappá. 1922-ben tért vissza Magyarországra, ahol később a 

budai Margit körúti ferences templom házfőnöke lett. Részt vett az MNNE 

megszervezésében is. 1927-ben Rómába hívták ökonomus generálisnak, majd a magyar, 

szláv, albán és litván provinciák generálisa lett. 1939-ben visszatért Magyarországra. 

Szülőfalujával a német nyelv és hagyományápolása révén megőrizte a kapcsolatot, sőt 

Bleyer Jakab biztatására az egyházi ünnepekről is írt néhány cikket a Sonntagsblattba. 
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Schwartz Elemér (Vasvörösvár, 1890 – Würzburg, 1962) 

Ciszterci szerzetes, egyetemi tanár. 1914-ben szentelték pappá. Ebben az évben doktorált, 

Budapesten német–latin tanári oklevelet szerzett. Németországban és Ausztriában folytatott 

tanulmányokat. 1921-ben német nyelvjáráskutatással foglalkozó egyetemi magántanár. A 

székesfehérvári és a budai ciszterci gimnáziumban is oktatott. 1925-től a budapesti ciszterci 

hittudományi és tanárképző főiskola tanára. Belépett a Magyarországi Német 

Népművelődési Egyesületbe, Bleyert a tudományos pályáról ismerte. A Foederatio 

Emericana katolikus egyetemi szövetség alapítója volt. 1936-tól a budapesti Pázmány Péter 

Tudományegyetem német nyelvészet és néprajz rendes tanára. 1938-ban megalapította a 

Német Nyelvtudományi és Néprajzi Intézetet. 1948-ban nyugdíjazták, elmenekült, 1950-ben 

Belgiumban telepedett le. Haláláig a leuveni egyetemen a német kultúrtörténet és néprajz 

tanára volt.  

 

Schwerer Ferenc (Hódság, 1866 – Katymár, 1948) 

Kalocsai Főegyházmegye. 1892-ben káplán Garán, 1893-ban Monostorszegen, 1894–1904 

között hittanár Szabadkán. 1909 és 1923 között vaskúti, majd 1925-től katymári plébános. 

Alapításakor tagja lett az MNNE-nek. 

 

Tornyay (Schosberger) Ferenc (Féltorony, 1863 – Nógrádverőce, 1941) 

Székesfehérvári Egyházmegye. 1896-ban szentelték pappá Bukarestben. Romániában, majd 

Erdélyben lelkipásztorkodott, misszionárius munkát végzett a magyar ajkú hívek között. 

1903-ban jött a Székesfehérvári egyházmegyébe. 1908-tól adminisztrátor Mányban, 1915 és 

1935 között Torbágy plébánosa volt. Egyházzenével is foglalkozott. A Pester Zeitungban, 

majd a Sonntagsblattban is írt cikkeket, még az 1920-as évek legelején kiállt Bleyer mellett. 

Leváltása után 1935-ben rövid ideig Torbágyon maradt, majd Nógrádverőcére költözött.  

 

Weicher Miklós (Bodajk, 1867 – Budapest, 1929) 

Székesfehérvári Egyházmegye. 1890-ben szentelték pappá. Zsámbékon és Pilisvörösváron 

volt káplán, majd Ürömön lett plébános. 1901-től haláláig Törökbálint plébánosa volt. Pápai 

titkos kápláni címet kapott. 1926-ban képviselői hely megüresedése miatt lett országgyűlési 

képviselő, majd a választáson Pilisvörösvár kerületből jutott be saját jogon a kormánypárt 

színeiben. A századfordulón a keresztényszociális mozgalom tagja lett, az 1920-as években 

pedig Bleyer oktatási törekvéseinek egyik legnagyobb kritikusa volt. 

 

Wetzstein Ádám (Csátalja, 1897 – Budapest, 1971) 

Kalocsai Főegyházmegye. 1923-ban szentelték pappá. Az 1920-as években káplán 

Dunapatajon, Nemesnádudvaron, Bácsalmáson és Bácsbokodon. 1932-ben Bogyiszlón 

adminisztrátor, 1938-tól hajósi plébános. 1953-ban Öregcsertőre nevezték ki plébánosnak. 

1955-ben nyugállományba vonult.  
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Levéltári források 

 

Budaörsi Római Katolikus Egyházközség Irattára (BRKEI) 

Egyházközségi iratok 

 

Egri Főegyházmegyei Levéltár (EFL) 

Acta novum Archiepiscopus 

 

Győri Egyházmegyei Levéltár/Győri Püspöki Levéltár (GyEL GyPL) 

Egyházmegyei Hatóság iratai 

Iskolai Levéltár - Iskolai Főhatóság iratai  

Personalia 

 

Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár (KFL) 

Kalocsai Érseki Hivatal 

Érettségi kimutatások 

Csátaljai plébánia iratai 

Csávolyi plébánia iratai 

Garai plébánia iratai 

Hajósi plébánia iratai 

Katymári plébánia iratai 

Kunbajai plébánia iratai 

Nemesnádudvari plébánia iratai 

Vaskúti plébánia iratai 

Főegyházmegyei Tanfelügyelőség 

- Kisebbségi iskolaügy 

- Népiskolák iratai 

Császártöltési iskolai iratok 

Csátaljai iskolai iratok 

Csávolyi iskolai iratok 

Felsőszentiváni iskolai iratok 

Garai iskolai iratok 

Hajósi iskolai iratok 

Katymári iskolai iratok 

Kunbajai iskolai iratok 

Nemesnádudvari iskolai iratok 

 

Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár (MNL OL) 

Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztály  

- A volt Nemzeti Kisebbségek Minisztériumának ügyei 

- Jugoszláviában élő németek ügyei 

- Magyarországon élő németek egyesületi ügyei 

- Magyarországi német kormánybiztosság iratai 

- Magyarországi Német Népművelődési Egyesület és helyi szervezetei 

- Magyarországi és külföldi németek által kifejtett nagynémet agitáció 

- Magyarországi németek iskola- és iskolán kívüli népművelési ügyei 

- Magyarországon élő németek sajtó- és könyvügyei 

- Magyarországon élő németek egyházi ügyei 
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Pécsi Püspöki és Káptalani Levéltár (PPL) 

Egyházkormányzati iratok 

Tanfelügyelőségi iratok 

 

Prímási Levéltár Esztergom (PLE) 

Egyházigazgatási iratok 

Főtenfelügyelőségi iratok 

 

Szeged-Csanádi Püspöki Levéltár (SzCsPL) 

Egyházigazgatási iratok 

Eleki plébánia iratai 

Kübekházi plébánia iratai 

 

Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár (SzfvPL) 

Egyházat érintő miniszteri rendeletek  

Nemzetiségi anyag, kitelepítések 

Shvoy Lajos püspök iratai 

Greszl Ferenc irathagyatéka 

Budakeszi plébánia iratai 

Dunabogdányi plébánia iratai 

Nagykovácsi plébánia iratai 

Piliscsabai plébánia iratai 

Solymári plébánia iratai 

Torbágyi plébánia iratai 

Törökbálinti plébánia iratai 

Scholaria Mór 

Scholaria Torbágy 

Scholaria Törökbálint 

 

Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár/Szombathelyi Püspöki Levéltár (SzEL SzPL) 

Acta cancellariae 

Tanfelügyelőségi iratok 

 

Váci Püspöki és Káptalani Levéltár (VPKL) 

Acta Parochiarum Taksony 

Privata Excellentissimi Domini Episcopi 

Schola in genere 

Schola Szendehely 

 

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár/Veszprémi Püspöki Levéltár (VÉFL VPL) 

Egyházi Hatóság iratai 

 

Sajtó 

Deutscher Kalender (1925–1939) 

Getreuen (1925–1937) 

Neues Sonntagsblatt (1937) 

Sonntagsblatt (1921–1935) 
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Nyomtatott források 

Nemzetgyűlési almanachok (1920–1931) 

Nemzetgyűlési és képviselőházi naplók (1917–1933) 
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