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Kiadói előszó 
 
 

Az 1987. szeptember 27-én megtartott „A magyarság esélyei” 
címet viselő, első lakiteleki találkozó a magyarországi 
demokratikus rendszerváltás folyamatának gyújtópontja volt, 
ezáltal pedig hazánk modern biztonsági környezetének 
kialakulásában is fontos szerepet játszott. Az elmúlt három 
évtized történései, a számos ponton a lakiteleki találkozóból 
kiinduló politikai, gazdasági és társadalmi folyamatai 
egyértelműen bizonyították a biztonságpolitika sokdimenziós 
mivoltát. Ennek tükrében nem lehet kérdéses, hogy a biztonság 
kérdésének modernkori értelmezésébe olyan témakörök is 
szerepet játszanak, amelyek harminc-negyven évvel ezelőtt még 
nem képezték részét a kérdéskörben folytatott tudományos 
diskurzusnak. 

A fenti tudományos interdiszciplinaritás tudatában kíván a 
Terrorelhárítási Központ, egy különszám keretében teret 
biztosítani a X. Fiatal Politológusok Találkozójának díjnyertes 
tanulmányainak. 

 

Bodnár Zsolt r. dandártábornok 
rendőrségi főtanácsos 
főigazgató-helyettes 
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Demeter Petra1 

 

Befejezetlen rendszerváltozás 

 

                  „A polcokon még ott voltak a frissen sült kenyerek, 

a kosarakban zsemle és kifli, 

mellette púpozott ládákban zöldségek és gyümölcsök várták, 

hogy a katona feleségek kosaraiba kerüljenek.” 

(Egy helyi lakos elmondása) 

 
 

Bevezetés 

Kiskunlacháza Pest megye szívében, a Ráckevei járásban 
található település. E kiváltságos kiskun helységet keletről 
határolja Bankháza, melynek nevével azonosíthatóan 1384 óta 
találkozhatunk „Bankhaza, másként Hazugh”, később „Hazugd” 
néven.2 

                                                

1 gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök, Szent István Egyetem, 
Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar 

2 GÁL Róza (2009): Kiskunlacháza helynevei. Kiskunlacháza: Kiskunlacháza 
Nagyközség Önkormányzata. 
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A településrész névadását számos hiedelem övezi, azonban a 
legelfogadottabb az tekinthető, hogy valakinek a tulajdonaként, 
hazájaként szolgált. Ez a személy a hagyomány szerint a híres 
Bánk bán volt, akinek a birtoka lehetett a terület. Ezt az 
álláspontot támasztja alá Borowszky Samu 1910-ben megjelent 
írása is, melyben így ír: „Baár-Kalán nemzetség birtokai a 
vármegye solti részeiben feküdtek, ahol e családok még a 
későbbi korban is birtokosok voltak… E nemből származott a 
híres Bánk bán.”3 Bánk bán 1211-1212-ben a királynéi 
udvarispán tisztségét töltötte be, akinek itt lehetett birtoka, hiszen 
ez a terület a Pesttől délre és keletre nyúló királynői birtokokhoz 
tartozott. Emellett a néphagyomány és Késői Józsa peregi 
jegyzői is Bánk bán nevével hozza összefüggésbe a 
településrész nevét.4 

Bankháza puszta területe az elmúlt évszázadokban igen sokszor 
tulajdonost cserélt, viszontagságos története egészen a XV. 
századig vezethető vissza. Egy az 1440-es években készült 
összeírás szerint itt éltek a Lengyel de Bankháza, a Sárói, a 
Szunyogh, a Szentivani, a Kápolnai, továbbá a Káldy de 
Bankháza nevű családok. Az akkor földműveléssel foglalkozó 
lakosok, igen nagyrésze menekült el a török idők alatt, ennek 
következtében a puszta szinte teljesen kiürült. A később 
visszatérők az elvadult szántóterületeken marhákat legeltettek, s 
az elkövetkező évtizedekben is erre a bevételi forrásra épült 
elsősorban Bankháza pusztagazdasága.5 

                                                

3 BOROWSZKY Sándor (1910): Magyarország vármegyéi és városai. 
Budapest: Országos Monográfiai Társaság 

4 GRABARITS: i. m. 
5 GRABARITS: i. m. 
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De hogyan válik a királynői birtok, Bánk bán öröksége, a 
földműveléssel foglalkozó nagybirtokosok tulajdonában lévő 
terület egyik pillanatról a másikra az egyik legfontosabb katonai 
stratégiai ponttá? 

A tanulmány célja, hogy megtalálja erre a kérdésre a választ, 
primer és szekunder adatok felhasználásával. Valamint, hogy 
bemutassa Bankháza puszta ellentmondásokkal, 
viszontagságokkal teli történetét az itt élőkés helytörténészek 
elbeszélései, továbbá korábban megjelent monográfiák 
segítségével. Az írás választ keres arra a kérdésre, hogy az 
egykoron jelentős kereskedő útvonal részeként virágzó puszta 
hullámzó búzamezőit és legelő marhacsordáit, hogyan tiporták el 
a XX. század háborúi. Az 1900-as években önállóságáért harcoló 
terület, milyen nagy árat fizetett a hosszú éveken keresztül 
kérvényezett önálló településsé nyilvánításáért, és miként 
válhatott Magyarországon biztonságpolitikai kérdéssé ennek a 
sokak számára ismeretlen településnek a sorsa. 

A háború árnyékában 

Az 1900-as évek elején Bankháza a virágkorát élte, de ennek az 
időszak hozta el a hanyatlás első hullámait is. Unyi Lajos, mint a 
terület földbirtokosa és családja sokat tett a település 
fejlődéséért, hogy a puszta élhetővé váljon az itt lakók számára. 
A család saját földtulajdonaiból adományozott területet a temető 
létrehozására. Unyi tejcsarnokot építtetett, postát nyittatott, 
családja közreműködésével a Takarékpénztári Szövetkezet 
Hitelintézetének egyik fiókja is megnyitásra került. Fontos 
fejlesztések voltak ezek, hiszen a kereskedők a megvásárolt 
marhacsordákat ezen az útvonalon – Kecskemét, Kunadacs, 
Kunpeszér, Bankháza – terelték Budapestre, a vágóhídra. Az út 
mellett csárdák nyíltak, kiszolgáló helyek épültek, és még 
kovácsműhely működött. A földműveléssel és legeltetéssel 
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foglalkozó lakosság azonban nem örülhetett sokáig egyre 
kellemesebb életkörülményeinek, hiszen 1940-ben Bankházát is 
elérte a második világháború.6 A német csapatok részéről 
stratégiai szempont volt, hogy hadi állomást alakítsanak ki a 
Pestet és Újvidéket összekötő vasútvonal egyik állomásának 
közelében. Ezekben az években szállítottak mezőgazdasági 
munkaszolgáltra zsidó foglyokat az erre a célra a helység 
közelében kialakított gyűjtőtáborba, akikkel a későbbiekben 
megkezdték a repülőtér építtetését is az egykori Unyi uradalom 
területeinek jelentős hányadán. Az 1940-es években megkezdett 
építkezésekkel sikerült kialakítani egy ideiglenes állomást, ahol 
ezekben az években felépültek a laktanya első épületei, valamint 
egy faborítású kifutópálya. Az elkövetkezendő időszakban 
számos újabb fejlesztés következett, melynek keretében a 
faborítású kifutópálya helyett betonos pályát építettek.7 Olyan 
kemény fából épült az eredeti kifutó, hogy a felszedést követően 
szinte teljes Kiskunlacháza lakossága ebből építkezett, sőt 
elbeszélések szerint, van olyan porta a településen, ahol még a 
mai napig megtalálható néhány darab az építőelemekből. 
Ezekkel a lépésekkel egy időben a repülőtér bővítésének 
érdekében megkezdődtek a kitelepítések, az erőszakos 
kisajátítások, amelyek élhetetlenné tették Bankházát. Egy olyan 
változás volt ez, amely félelmet és bizonytalanságot hozott 
magával. Az itt élők nem tudták, hogy mi vár rájuk, mindennap 
veszélyben érezték magukat, családjukat és birtokukat. Mégis 
képesek voltak emberségesek maradni a foglyokkal szemben, 
együttérzést tanúsítani, akár önmaguk életét kockáztatva is.  

                                                

6 GRABARITS: i. m. 
7 VÁNDOR Károly (2009): Légierő társbérletben I.-II. Dunakeszi: VPP Kiadó. 
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„Édesapám egy szárkúpokkal álcázott bunkert épített, és amikor 
kész lett, úgy tett, mint akinek ott kell a gyűjtőtábor mellett a 
földjét szántani. Amint lépkedett az eke után, szót tudott váltani 
néhány fogollyal. Amikor beesteledett, kivitte a bunkerba az 
összes nélkülözhető saját ruháját, valamint a szomszédok ruháit. 
Másnap reggel a csíkos fogolyruhákat a kemencében elégette. 
Voltak olyan foglyok, akik arra kérték, hogy csomagküldeményt 
vegyen át számukra. Ezeket is teljesíteni tudta, a megbeszélt 
helyre rakta.”8 

Sokan gondolták, hogy a repülőtér és a laktanya magyar kézbe 
kerülése visszahozza a nyugalmat, a korábbi mezőgazdaságon 
alapuló társadalmi, gazdasági rendszert.9 Azonban az 1950-es 
években csak további bővítések, illetve újabb építkezések 
kezdődtek. A kezdeti korszak a Magyar Légierő számára a 
felzárkózást jelentette, a megmaradt szakanyagok 
összegyűjtését, a repülőterek állagának megóvását. Csak 1947-
ben kezdődtek meg a fejlesztések a honvédségen belül, amelyek 
már a légierőt is érintették. Bankháza határában repülőgép 
roncsok halmai voltak, amelyek megteremtették a feltételeket is 
ehhez. Mindezek mellett a Csehszlovákiától, Szovjetuniótól 
beszerzett repülőtechnikai eszközökön megindult az idős és fiatal 
káderek képzése.10 Műszaki személyzetet telepítettek 
Bankházára, újabb területeket csatoltak az állomáshoz, ennek 
következtében újabb családokat telepítettek ki erőszakosan 
házaikból, birtokaikról. Az Unyi család kapta a legszigorúbb 
kilakoltatási parancsot, a teljes családot kilakoltatták, kúriájukat, 
mintagazdaságukat, gazdasági épületeiket porig lerombolták. 

                                                

8 GRABARITS: i. m. 
9 IVÁN Dezső (1999): A magyar katonai repülés története 1945-1956. 

Budapest: Honvédelmi Minisztérium Oktatási és Tudományszervező Főosztály. 
10 IVÁN: i. m.  
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Bekövetkezett az, amelyre senki sem számított, az Unyi család 
miden tagja elhagyta a pusztát.11 Az új hatalom, egy a Mária 
Terézia kora óta jól működő gazdasági rendszert döntött romba, 
egy virágzó településrész végítéletét írta alá, azzal, hogy az itt 
élő kulákok birtokait szétdarabolta, a repülőtér területeihez 
csatolta, illetve a majorságokban élők és nincstelenek között 
szétosztotta. 

„1956. október 23-a úgy kezdődött, mint a többi nap, készültünk 
az iskolába, de amikor bekapcsoltuk a rádiót, előbb a Himnuszt 
hallottuk, majd bemondták, hogy Budapesten kitört a 
forradalom.”12  

Akkor még senki nem sejtette, hogy az a reggel mindent 
megváltoztat, hogy az öröm csak rövid ideig fog tartani, s 
hamarosan újra visszatér az aggódás és a kiszámíthatatlanság a 
pusztára. Ahogy teltek, múltak a napok, a rádiót hallgatva csak 
nőtt a nyugtalanság, senki nem tudta mire számíthat a következő 
nap. A repülőtéren állomásázó katonákat és tiszteket 
szabadságra küldték, hogy otthon várjanak a következő 
parancsra. Kizárólag a repülésirányítók, a pilóták, a politikai 
tisztek maradtak, akiknek szerepe volt a forradalom 
leverésében.13  

„Pár nap múlva, november 3-án óriási dübörgést hallottunk. Én 
hét évesen kiszaladtam a kapu elé. A szüleim nagyon 
megijedtek, de már visszafordulni nem lehetett, mert ott voltak a 
tankok. Kétszáz tankot számoltam, köztük egyenletes 
megoszlásban oldalkocsis kerékpárosok. A tankokban ülő 

                                                

11 GRABARITS: i. m. 
12 GRABARITS: i. m. 
13 GRABARITS: i. m. 
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katonák rám céloztak és a motorosok is előttem elhaladva és 
mindaddig visszafordulva, amíg a mögötte lévő rám nem emelete 
a fegyvert.”14 

Légierő társbérletben 

1956. november 3-án így vonultak be az oroszok Bankházára. 
Több irányból megközelítve, a kerítéseket, portákat eltaposva, a 
szovjet tankok elfoglalták a repülőteret és a laktanya területét. A 
még itt állomásozó magyar repülőgépek néhány napon belül 
elhagyták a repülőteret.15 

Egy olyan rendszer vette kezdetét, mely újabb gyökeres változást 
hozott Kiskunlacháza és Bankháza életében, a mindennapokban, 
miközben a terület megítélése is teljesen átalakult.  

1957-ben újabb bővítések kezdődtek a repülőtéren és a 
laktanyában. Szovjet mintára felépítették a posta épületét, a 
mozit, a színházat, a kultúrházat, az étkezdét és a konyhát. Az 
1970-es években felépült a tornaterem, illetve az első téglából 
készült lakótelepi házak is, összesen hat darab. A laktanya 
további fejlesztése során panelházak épültek, kialakításra került 
az iskola és bölcsőde épülete, valamint ekkortájt épült a kávézó, 
a víztorony, valamint az újságos kisbolt. Összesen négy 
panelház épült, három kijevi vagy mozaikos panel, amelyben 
megközelítőleg 70 lakás volt épületenként és egy „tipikus” panel, 
amely 84 lakásnak adott helyet. Ezekben a lakásokban a pilóták 
és a tisztek éltek családjaikkal, miközben a legénység 
barakkokban volt elszállásolva. (Vándor, 2009.) Az itt állomásozó 
szovjet katonák kialakították önálló városukat Bankházán, 

                                                

14 GRABARITS: i. m. 
15 VÁNDOR: i. m. 
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amellyel a régóta várt önállóságát – ha nem is az eredeti 
elképzeléseknek megfelelően –, teljes egészében megkapta a 
terület.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Kiskunlacházán igazi betonozott repülőterünk van! Hogy volt 
eddig nekünk jó az a sok átnedvesedett földes felszállópálya?! 
Ott még a gépek is teljesen piszkosak, a cipő és az egyenruha is 
sáros. De az állandó repülőtér – teljesen minden száraz és tiszta! 
Itt találkoztunk I. D. Podgornij tábornok pilótáival, akik piros orrú 
Jakokon repültek.”16  

A laktanya bővítésén kívül a repülőtéren is jelentős beruházások 
zajlottak. 1987-ig megtörtént az itt állomásozó ezred teljes 

                                                

16 VÁNDOR: i. m.  

1. kép  
CIA dokumentum a szovjet atomraktárakról 
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átfegyverzése, emellett beton fedezékeket építettek a gépeknek 
és kialakítottak egy ideiglenes atomfegyver tárolót is a bázison 
belül, amelynek keretében két darab Gránit típusú raktár 
kivitelezése történt meg.17 Ekkor tették alkalmassá a repülőteret a 
tököli szovjet repülőhadosztály három vadászezredének 
esetleges kiszolgálási, illetve állomástatási igényeinek 
kielégítésére. A repülőtéren a 14. gárdaezred mellett a tököli 
hadosztály repülőjavító műhelye, oxigéntöltő állomása és a 
szolnoki légvédelmi rakétaezred egy osztálya is állomásozott.18  

A végbement változások révén a repülőtér Magyarország 
második legnagyobb szovjet repülőtere lett. Azonban ezek a 
változások a lakosságban kiváltottak némi távolságtartást, 
elhatárolódást. Az atomtöltetek, a legfejlettebb haditechnikai 
eszközök félelmet szültek, valamint a laktanyában élők szinte 
hermetikusan el voltak zárva a polgári lakosságtól. Habár jó 
néhány szakember dolgozott a magyar állampolgárok közül a 
repülőtéren, vagy a laktanyában kertészként, fűtőként, 
építészként és egyéb beosztásokban, mégsem beszéltek 
szívesen a bent látottakról, hallottakról.19 Az évek elteltével 
kialakultak barátságok a szovjetek és a faluban élők között, 
mégis mindvégig fennmaradt valami megfoghatatlan feszültség. 
Ennek oka lehet, hogy az egyre fejlettebb technikák 
hangosabbak lettek, egyre többször hajtottak végre repüléseket. 
Egy-egy ilyen alkalommal a nagy hangerőtől remegtek a házak, 
recsegtek az ablakok, repedtek a falak. Sok bosszúságot okozott 
ez a lakosságnak. Emellett a szovjet katonák az elhasználódott 

                                                

17 Magyaroroszágon kétfajta atomfegyverek tárolására alkalmas raktártípust 
használt a szovjet hadsereg, ezekből a régebbi verzió a Bazalt 641-es volt, míg 
a modernebb változatot képviselte az 1970-es évektől épített Gránit raktártípus. 

18 VÁNDOR: i. m. 
19 GRABARITS: i. m. 
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gumi-, műanyag- és egyéb hulladékaikat is ott helyben, néhány 
kilométerre a házaktól a szabad ég alatt égették el, ami hatalmas 
füsttel és bűzzel árasztotta el Bankházát, sőt még Kiskunlacházát 
is. Az itt élők gyakran tettek panaszt amiat, hogy a kiszivárgó 
üzemanyag szennyezte az ivóvizet, mely ezáltal ihatatlanná vált. 
Ekkor igen cinikus választ kapott a bejelentő: „Tudjuk, Bankházát 
leépítjük, célunk a civil lakosság megszüntetése.”20  

Az ilyen megnyilvánulások mély nyomot hagytak a lakosságban, 
még úgy is, hogy gyakran kereskedtek, üzleteltek a civilek a 
szovjet tisztekkel. Mégsem érezték biztonságban magukat, nem 
tudták, hogy a kezdeti időszakban előforduló brutális zaklatások 
újra visszatérnek-e, vagy esetleg más atrocitások érik-e őket.  

 

Végjáték 

Így érkezett meg 1990. március 10., amely napon Moszkvában 
aláírásra került a csapatkivonási egyezmény, melynek 
értelmében 1991. június 30-ig kellett Magyarországról kivonni a 
teljes szovjet személyi állományt, beleértve a szovjet 
állampolgárságú polgári személyzetet, a fegyverzetet, a harci és 
anyagi eszközöket. A Bankházán lévő bázist 1991. április 21-ére 
a teljes korábban itt állomásozó szovjet katonai állomány 
elhagyta el.21 

A rendszerváltozás pillanata elhozta az öröm érzését, hogy a 
félelmet keltő szovjet hadsereg kivonult és Bankháza újra 
visszakaphatja régi fényét, miközben a bánat is megérkezett a 

                                                

20 GRABARITS: i. m. 
21 VÁNDOR: i. m. 
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bizonytalanság formájában. Egy újabb korszak kezdődött el a 
terület életében. A sietősen távozó szovjet családok alig néhány 
bőröndnyi holmit vihettek magukkal, melynek következtében 
bútoraik, elektronikai eszközeik lakásaikban maradtak. A helyi 
lakosok lehetőséget láttak azok értékesítésében, így autószámra 
hordták el a gazdátlanul maradt laktanyából ezen 
értéktárgyakat.22 

A kivonulást követő években számos tanulmány készült a 
repülőtér és a laktanya hasznosításával kapcsolatban, annak 
érdekében, hogy alátámasszák azt a koncepciót, mely alapján a 
reptér Budapest 3. számú légikikötőjévé is válhatna. Ennek során 
különböző vizsgálatok készültek az átalakításra és a 
fejleszthetőségre, azonban a legnagyobb gondot a zaj terhelésre 
vonatkozó előírások jelentették.23 Így azóta sem valósult meg a 
polgári repülőtér kialakítása, s az itt élők már nem is látnak erre 
esélyt, bár korábban sokan hittek benne: a helyi lakosok, a 
település vezetői, a befektetők és a spekulánsok. Bankháza 
mégsem tudta kihasználni lehetőségeit. Az évek elteltével a 
repülőtér területe magánkézbe került, ahol jelenleg Magyarország 
legkorszerűbb kisgépes magánrepülőtere üzemel, azonban az 
önkormányzat tulajdonába került laktanyát nem sikerült 
értékesíteni, hasznosítani. A magánrepülőtér önmagában 
azonban képtelen olyan új gazdasági húzóerőt megjeleníteni, 
amely a település és annak vonzáskörzetében érezhető, lényegi 
változást eredményezhetne. 

                                                

22 DACZI Péter – HAJNER Gyula (2012): szeretlekmagyarorszag.hu. 
honlapja. Letöltés helye: http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/foszerepben-
szovjet-laktanya/. Letöltve: 2017. február 12.  

23 MOLNÁR Péterné (1992): Lesz-e Bankházán polgári repülőtér? In Bács-
Kiskun Megyei Népújság 1992/11. 
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Napjainkban a területre látogató egy szellemvárost lát, melynek 
épületei, falai nagyon sokat mesélhetnének. Egy olyan 
komplexum, melyet senki nem érez magáénak, mégis mindenki 
sajátjának tudja. Megfoghatatlan kettősség, amely nagy terhet ró 
Kiskunlacházára és Bankházára egyaránt. Bankháza múltját, 
jelenét és jövőjét meghatározza a ránehezedő, torzóként 
visszamaradt hadászati bázis.24 Egy hagyaték, ami egyben 
keserű és édes teher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

24 GRABARITS: i. m. 

2. kép 

Laktanya részlet (forrás: szerző által 

készített fénykép) 
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Izing Máté Antal1 

 
 

Oktatás, identitás, jövőkép: a kárpátaljai magyar fiatalság 
kihívásai  

 
 

1. Bevezetés 

Amennyiben a magyarság esélyeit latolgatjuk, a kárpátaljai 
magyarság témaköre megkerülhetetlen kérdéskör. „A magyarság 
történelmének egyik súlyos válságába sodródott. […] önismerete 
megdöbbentően hiányos. […] Nemzetünknek nincs közösen 
vállalható jövőképe. Az országot megrázó társadalmi-gazdasági 
válság, […] a közoktatás aggasztó tünetei, megmaradásunk 
gondjai kaptak hangot az eszmecsere során.” – áll az 1987. 
szeptember 27-én megtartott Lakiteleki Találkozó 
Nyilatkozatában. 30 évvel később, Kárpátalja fiatalságának 
helyzetét kutatva rá kellett döbbennem: három évtizeddel 
elteltével a régió fiatalságának pontosan a Lakiteleki Nyilatkozat 
által meghatározott társadalmi, gazdasági és politikai 
kihívásokkal kell megküzdenie. Tanulmányom és kérdőíves 
felmérésem középpontjában a kárpátaljai magyar oktatás 

                                                

1 a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar 
harmadéves hallgatója 
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problémái, az identitástudat változása, illetve a jövőkép, a fiatalok 
elvándorlása áll.  

Kárpátalja magyarsága egy sajátos, nehézségekkel és 
viszontagságos múlttal rendelkező vidék legnagyobb kisebbsége. 
Az értelmiségiek elvándorlásának mértéke a legmagasabb a 
magyarságon belül (MOLNÁR ET AL. 2003: 72). A legtöbb 
munkahelyen természetesen elvárt az ukrán nyelvtudás, ami 
nélkül nagy lehetőségektől eshet el a piacon a munkavállaló 
(DÖVÉNYI AND KARÁCSONYI, 2008: 164), ugyanakkor a 
közoktatásban a kötelező ukrán nyelvtanulás nem vezetett 
eredményre. Az ukrán nyelvtanulással megelőzhető az 
elvándorlás és a szegregáció, ami viszont a magyarság 
fogyásához vezethet (CSERNICSKÓ, 2012: 136). A jelentős arányú 
munkanélküliség, a rossz szociális rendszer és az utóbbi 
években zajló ukrán-orosz konfliktus tovább rontja a magyarság 
életkörülményeit (BERÉNYI, 2011: 19). Határon túli térségeink 
közül a XX. század végétől az elvándorlás miatt Kárpátalja 
népessége fogyott a legnagyobb arányban (KARÁCSONYI AND 

KINCSES, 2010: 31), ugyanakkor statisztikailag nem határozható 
meg pontosan, hogy hány kárpátaljai magyar hagyta el otthonát 
ideiglenesen vagy hosszútávon. 

Dolgozatom célja, hogy széles közönséggel ismertethessem 
Kárpátalja 1989 óta eltelt időszakát, továbbá jelen- és jövőképét. 
Reményeim szerint olyan tényeket, összefüggéseket tárhatok fel, 
amelyek világossá teszik, hogy milyen kihívásokkal kell 
megküzdenie ahhoz a közösségnek, hogy az általam is vizsgált 
fiatalság életképes jövőt és perspektívát lásson Kárpátaljában. 

 A szakirodalom, a kutatási anyagok és a rendelkezésre 
álló statisztikai adatok ismertetése mellett a kutatás másik fontos 
alapját egy saját, anonim kérdőíves felmérés szolgálta, melyet 
osztálytermi keretek között bonyolítottam le, 2015 júliusa és 2016 
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szeptembere között, két alkalommal. A kérdőív 542 adatközlője 
16-20 év közötti, magát magyar nemzetiségűnek tartó diákok 
közül kert ki, akik magyar vagy magyar tannyelvű, illetve magyar 
tagozattal rendelkező kárpátaljai szak-, szakközépiskola vagy 
gimnáziumtanulói voltak. 

 

1. ábra: A vizsgált járások magyar lakosságának (balra) és az 
adatközlők (jobbra) száma 

(Forrás: Kárpátalja Megyei Statisztikai Hivatal alapján saját szerkesztés) 

 

A mintavételi területet azon hét járásra korlátoztam, melyekben a 
teljes népesség számához viszonyítva a legfrissebb, 2001-es 
népszámlálási adatok szerint a magyarság lélekszáma eléri a 
3%-ot (2. ábra.) 
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2. ábra: A vizsgált mintaterület bemutatása Kárpátalja járási 
közigazgatási egységeivel 

(Forrás: saját szerkesztés, QGIS) 

 

2. Kárpátalja rövid ismertetése 

A mai Kárpátalja területe a történelmi Magyarország hat 
vármegyéjéből jött létre. A trianoni döntés után 1920-ban egy 
része Csehszlovákia fennhatósága alá került. Ekkor említik 
először a területet Kárpátaljaként (BENCSIK, 2017: 344). 1938-tól 
magyar, majd 1944-től ismét csehszlovák terület, 1945-től szovjet 
megszállás alatt állt, ezt követően 1991-től a független Ukrajna 
része lett (FEDINEC, 2010: 157). 
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3. ábra: Kárpátalja járásai (Forrás: saját szerkesztés) 

 

4. ábra: Kárpátalja összlakosságának és magyar lakosságának 
változása (1880-2001)  

Forrás: Kárpátalja Megyei Statisztikai Hivatal, 2001 (saját 
szerkesztés) 
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1 010 127

151 516

32 152
30 993

244 487

ukrán (80,5%) magyar (12,1%) román (2,6%)

orosz (2,5%) cigány (1,1%) szlovák (0,5%)

német (0,3%) belorusz (0,1%) egyéb (0,4%)

A Szovjetunió szétesését követően csupán egy alkalommal, 
2001-ben készült népszámlálás. Az azóta eltelt 16 évben a 
népesség egészére kivetített, teljes körű lakosság összeírás nem 
történt, így dolgozatomban a 2001-es adatokat fogom 
felhasználni. A két legutóbbi felmérés között a magyar népesség 

száma és aránya 
csökkent (5. ábra). 

 

 

 

5. ábra: 
Kárpátalja 
nemzetiségi 
megoszlása az 1989-
es (fent) és 2001-es 
(lent) népszámlálás 
adatai alapján  

(Forrás: 
Kárpátalja 

Megye 
Statisztikai 

Hivatal – saját 
szerkesztés) 

  

 

 

 

976 749

155 711

29 485
49 458

268 869

ukrán (78,4%) magyar (12,5%) román (2,4%)

orosz (4,0%) cigány (1%) szlovák (0,6%)

német (0,3%) belorusz (0,2%) egyéb (0,6%)
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Kárpátalja nemzetiségi sokszínűsége a Shannon-féle etnikai 
diverzitási index (EDI) segítségével is jól szemléltethető 
(BAJMÓCY, 2009: 34), amely alapján megállapítható, hogy 
Kárpátalja Európa egyik etnikailag legkevertebb térsége (6. ábra). 
Az ukrán etnikai homogenitás azonban a rendszerváltás óta 
folyamatosan nőtt.  

 

6. ábra: Kárpátalja vizsgált járásainak etnikai diverzitási indexei a 
2001-es népszámlálási adatok alapján (Forrás: saját számítás alapján 

saját szerkesztés) 

A magyarság zöme, mintegy 89%-a a magyar határ közvetlen 
közelében, 15-20 km-es területsávban helyezkedik el (KOVÁCS, 
2010: 54).  
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7. ábra: A magyar nemzetiségűek megoszlása Ukrajna térségeiben 
(Forrás: KMSH alapján saját szerkesztés) 

Az utolsó két népszámlálás eredménye között – a magát 
magyar nemzetiségűnek vallók számában – mintegy 5.000 fős 
veszteséggel számolhatunk. A folyamat magyarázata a negatív 
természetes szaporulat mellett a negatív migrációs egyenleg, a 
vegyes házasságok magas aránya, illetve az asszimiláció 
(GYÉMÁNT, 2008: 169). A magyarság térbeli elhelyezkedését a 8. 
ábra szemlélteti.  

 

 

A magyar határ közelében

Szórványban

Kárpátalján túli területeken

Ukrán környezetben, szigettelepüléseken
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8.ábra: Kárpátalja magyar nyelvszigetei és jelentősebb 
szórványtelepülései (Forrás: Molnár and Molnár, 2008 alapján) 
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3. A kárpátaljai magyarság oktatási helyzete 
3.1. A kisebbségi közoktatás Kárpátalján 

Az 1991-ben – az ekkor már független Ukrajna – olyan 
nemzetpolitikai elveket és törvényeket dolgozott ki, amelyek 
kedveztek a kisebbségeknek (CSERNICSKÓ, 2010: 22). Az ekkor 
meghatározott oktatási struktúrát a 9. ábra mutatja be. 

 

9. ábra: Ukrajna oktatási rendszerének felépítése bölcsödétől az 
egyetemig (Forrás: Beregszászi et al. 2001: 24 alapján) 

A 2000-es évek elejétől azonban gyökeresen megváltozott az 
ukrán nemzet- és nyelvpolitika, a változás egyik eszköze pedig 
az oktatás lett. Dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ jelenlegi elnöke 2008-
ban így fogalmazott: „Ukrajnában múlóban van a kisebbségekkel 
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szembeni tolerancia, megtört egy folyamat. […] a megoldásokból, 
a konkrét programokból úgy tűnik, mintha konszenzus született 
volna a kijevi értelmiségi körökben, amely konszenzus egy 
nemzetállamot építő erőt eredményezett” (TÚR, 2009: 142) 2008-
ra a kisebbségi közoktatás rendszere teljes mértékű átalakításon 
ment keresztül. Az ún. „integráció” első szakaszában az ukrán 
államnyelv használata előtérbe került, az ehhez szükséges 
feltételeket azonban nem biztosította az állam (CSERNICSKÓ 

2012: 32). Az iskola a magyarság megtartóerejének egyik 
legfontosabb tényezője, így a magyar oktatási rendszer a 
kárpátaljai jövő kulcskérdése. Az ukrán oktatáspolitikai 
változások számos olyan problémához vezettek a kisebbségi 
oktatási rendszerben, amely komoly hátrányokat jelent a 
közoktatásban tanuló magyarok számára (10. ábra). 

 

Oktatási tényező, 
infrastruktúra  

Oktatási tényező, infrastruktúrával 
kapcsolatban felvetődő problémák a 
(magyar) kisebbségi oktatásban 

Pedagógusképzés • Mint idegen, ukrán nyelvet oktató 
pedagógusok száma, képzésük 
minősége alacsony. Az ukrán tanórák 
oktatása így sokszor csak „papíron” 
történik meg. 

Oktatási 
segédanyagok 

• Módszertanilag erősen hiányos, 
grammatika centralizált, univerzális, nem 
veszi figyelembe a kulturális 
különbségeket. 
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Oktatási szemlélet • Az államnyelvnek (második nyelvnek) az 
anyanyelvi módszertan szerinti oktatása 
pedagógiai hiba. 

A kisebbségi 
oktatás normatív 
dokumentumai 

• Nincsenek meghatározott célok, ez a 
gyakorlatban anyanyelvi szint 
elsajátítását jelenti, ami „nyelvészeti, 
pszichológiai és pedagógiai nonszensz”. 

Tanterv 
homogenizálása 

• Az ukrán kisebbségi oktatás nem tesz 
különbséget az eltérő nyelvi, 
nyelvkörnyezeti régiók között, 
univerzalitásra törekszik. 

Óvodarendszer és 
a nyelvoktatás 

• A magyar óvodák, a kor és nyelvismeret 
alapján, rendkívül vegyes csoportokat 
alkotnak, így hiányzik a speciális, magyar 
óvodarendszerre szabott nyelvoktatási 
stratégia. 

Univerzális 
nyelvoktatás 

• A magyar nyelvterületen az iskolába lépő 
diákok többsége egyáltalán nem ismeri 
az ukrán nyelvet, a tanterv ugyanakkor 
feltételez valamiféle előzetes tudást, 
nyelvi kompetenciát 

Nemzetközi 
törvények 

• Az állam figyelmen kívül hagyja a 
jogszabályokat, nem teremti meg a saját 
általa deklarált nemzetközi törvényekben 
előírtakat. 

10. ábra: Az ukrán nyelvoktatás hiányosságai, hibái (Forrás: 
Csernicskó, 2012: 97-111 alapján saját szerkesztés) 
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Csernicskó tézisét saját felmérésem is igazolta: a 11. ábrán 
látható, hogy az adatközlők miként értékelik nyelvismeretüket egy 
ötfokozatú skálán. Egyértelmű tehát, hogy az ukrán nyelvoktatás 
drasztikus reformjai nem célra vezetők, s nem hatékonyak.  

11. ábra: Kérdőíves felmérésem alanyainak ukrán nyelvtudása 
(önbevallás) járási szinten (Forrás: saját kérdőíves felmérés, 2016) 

Mindez hatalmas probléma, hiszen a központi, emelt 
szintű érettségi, a ZNO, amely a felsőoktatásba jutás kritériuma, 
kizárólag ukrán nyelven történhet, a magyar diákoknak ugyanazt 
a tesztlapot kell megoldaniuk minden közismereti tárgyból, mint 
ukrán diáktársaiknak. Ráadásul olyan feladatokat is találhatunk a 
tesztlapokban, ami a kisebbségi tantervnek nem része. Az 
mindenesetre bizonyos, hogy Kárpátalján magasan a magyar 

Járás 

A magyarság  

aránya (2001) 

A kérdőívemet 
kitöltők  

száma 

Átlagos nyelvi 
szint  

5 fokozatú skálán 

Bereg- 

szászi 76,1% 151 1,8 

Ungvári 33,4% 115 2 

Nagy-
szőlősi 26,4% 98 2,1 

    Munkácsi 12,7% 52 2,8 

Huszti 3,9% 43 3,4 

Rahói 3,2% 41 3,5 

Técsői 3% 42 3,9 
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diákok körében legnagyobb a bukási arány, s a Kárpát Panel 
(CSERNICSKÓ AND SZABÓMIHÁLY, 2004: 180), illetve saját 
felmérésem is rámutatott arra, hogy a magyar kisebbség 
használja a legkisebb arányban az ukrán nyelvet. 

3.2. A kárpátaljai magyar felsőoktatás helyzete 

Kárpátalján a rendszerváltás óta folyamatosan fejlődik, bővül 
a magyar felsőoktatási intézményi struktúra, illetve a magyar 
nyelven indított szakok száma (CSERNICSKÓ, 1998: 14). 
Napjainkban öt felsőoktatási intézmény biztosít legalább egy 
szakon magyar nyelvű képzést, melynek részleteit a 12. ábrán 
láthatjuk.  
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12. ábra: Magyar nyelvű felsőoktatási képzési kínálat Kárpátalján 

(Forrás: Ferenc, 2010:11 alapján) 
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4.  A kárpátaljai magyar fiatalság identitástudata és annak 
változása 

A nemzeti identitástudat alakítására talán soha nem volt 
nagyobb szükség, mint napjainkban. A kárpátaljai magyarságnál 
megfigyelhető a kötődési bizonytalanság: a nemzeti 
identitástudat és a valahová tartozás érzése nehezen 
párosítható, megjelenik az ún. kettős kötődés, s e jelenség 
különösen igaz a fiatalságra (CSEPELI, 2002: 27). Az 
identitástudat fogalma így napjainkban jelentős 
fogalomátrendeződésen megy keresztül. Ennek okán pedig az 
identitástudat képe is nagymértékben változik, melynek 
folyamatos vizsgálata fontossá válik. (HOMA, 2010: 132). 

 

 
13. ábra: Ukrán és magyar zászló egymás mellett – kettős 

identitásban felnövő kárpátaljai fiatalság (Fotó: saját felvétel, 2016) 
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A rendszerváltás után, jellemzően az 1990-es évek végétől 
számos identitástudat vizsgálat kezdődött meg a határon túli 
magyarság körében (TÚRI, 2008: 191). A legnagyobb szabású, 
minden vidékre kiterjedő kárpát-medencei felmérés a Gereben-
féle felmérés volt. E kutatásnak legfontosabb üzenete Kárpátalja 
tekintetében, hogy a határon túli térségek közül Kárpátalján a 
legmeghatározóbb a vallás, mint identitástudati tényező szerepe 
(GEREBEN 1999: 7-17). 

Saját felmérésemben arra kerestem a választ, hogy a 
legfontosabb identitástudatot befolyásoló tényezők milyen 
mértékben van hatással középiskolás adatközlőkre (14. ábra). 
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14. ábra: A diákok által meghatározott legfontosabb identitást alkotó 
tényezők százalékos megoszlása (Forrás: saját kérdőíves felmérés 

alapján saját szerk.) 

A rendszerváltás óta kivitelezett nagyobb felmérések és saját 
kérdőíves eredményem összehasonlításában két jellemző 
tendenciára kell felhívni a figyelmet: az egyik a vallás szerepének 
csökkenése, ami a Gereben-féle felmérés által mutatottakhoz 
képest [3] jelentős változás. A vallás szerepe a 2015-ben végzett 
felmérésem alapján, a 16-20 évesek körében jóval alacsonyabb, 
mint amit az ezredforduló körüli felmérések eredményei mutattak. 

 

15. ábra: Üres helyek a fiatalok karzatán a viski református 
templomban (Forrás: saját felvétel, 2016) 
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A másik fontos konzekvencia, hogy az identitást egyre 
kevésbé értékelik a fiatalok úgy, mint, egy szülőktől örökölt, 
eldöntött kérdést, s egyre többen tekintenek a kérdésre úgy, mint 
saját döntési lehetőségre.  

5. A Kárpátaljai magyar fiatalság jövőképe 

    5.1. A magyar középiskolások jövőképe rövidtávon 

A kárpátaljai magyar oktatás 1989 és napjaink között zajló 
változásait az előző fejezetekben tárgyaltam. E témához 
kapcsolódóan a következőkben a középiskolások rövid távú 
elképzeléseit, tehát zömében a felsőoktatási terveket szeretném 
bemutatni.  

Kérdőíves kutatásom adatközlőinek többsége a felsőoktatás 
valamely ágában szeretne tovább továbbtanulni. Azonban – a 
rendszerváltás óta megfigyelhető folyamat – az anyaország 
agyelszívó hatása markánsan érződik: a diákok töredéke képzeli 
el a felsőoktatási tanulmányait Kárpátalján, s még ennél is 
kevesebben a magyar nyelvű képzésben˙(KOHUT, 2008: 32). 
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16. ábra: Az adatközlők középiskola befejezését követő tervei 
(Forrás: saját kérdőívezés, 2016) 

 
Felmérésem e részének egyértelmű üzenete, hogy olyan 
kárpátaljai felsőoktatási stratégián kell dolgozni, amely a (magyar 
nyelvű) szakok mennyiségét és minőségét tekintve vonzó 
alternatívát nyújtanak a kárpátaljai fiataloknak. A rendszerváltás 
óta jelen lévő, az utóbbi időszakban növekvő anyaországi 
támogatások felhasználása ennek tudatában kell, hogy történjen 
(FERENC, 2010: 17). 
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5.2. A magyar középiskolások jövőképe hosszútávon 

Kutatásomban arra is kerestem a választ, hogy a kárpátaljai 
fiatalok miként képzelik el hosszú távú jövőjüket: hol szeretnének 
letelepedni, munkát vállalni, családot alapítani. 

Kárpátalja az elmúlt tíz évben az egyik legnagyobb népesség 
kibocsátó területté vált a Kárpát-medencében: a NUTS3-as 
területi egységek közül, a romániai Bákó megye után, a 
legnagyobb negatív migrációs egyenleget produkálta. A folyamat 
nem látszik megtörni: kérdőíves felmérésem alanyai járás szerinti 
bontásban a „legjobb” esetben is 79%-ban nem Kárpátalján 
képzelik el hosszú távú jövőjüket (17. ábra).  

 

17. ábra: Az adatközlők elvándorlási szándéka %-os arányban, 
járási szinten (Forrás: saját kérdőívezés, 2016) 
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A diákok egy része Magyarországon, nagyobb része azonban 
Csehországban, Szlovákiában, vagy Nyugat-Európában szeretne 
letelepedni. Pontos statisztikai adatok az eddigi elvándorlást 
illetően nem állnak rendelkezésünkre (KARÁCSONYI AND KINCSES, 
2010: 37).  

A nagyszőlősi, az ungvári és a beregszászi alacsonyabb 
elvándorlási szándék magyarázható a magyar határ 
közelségével, a cirkulációs migrációval, és a turizmusban rejlő 
lehetőségekkel, ami perspektívát mutathat a fiatalságnak. A többi 
járásban magasabb a diákok elvándorlási szándéka mivel, 
magasabb a munkanélküliség, Magyarország vagy más, 
gazdaságilag vonzó államok nehezen megközelíthetők. 

Az elvándorlás problémájának, ha záros határidőn belül nem 
talál megoldásra, súlyos és visszafordíthatatlan következményei 
lehetnek. 

Összegzés 

Anyaországi magyarként a kárpátaljai folyamatok két oldalát 
látom: egyrészt egy olyan terület magyarsága csökken drasztikus 
mértékben, amely ezer évig magyar dominanciájú térség volt. 
Másfelől azonban a rendszerváltás óta, ideiglenes vagy állandó 
jelleggel az anyaországban munkát vállaló, főként fiatal 
kárpátaljai magyarok bizonyos ideig csillapítják a magyar 
munkaerőhiányt, s az egyébként természetszerű anyaországi 
agyelszívást a magyar intézkedések erősítik is, amelyre számos 
példát láthatunk [2]. 

2010-ben Karácsonyi Dávid vetette fel a találó kérdést a 
Földrajzi Közleményekben: „De mi a helyesebb út, mi a 
fontosabb? Hogy megmaradjon a magyarság Kárpátalja azon 
településein, amelyek egy évezreden át a magyarság kulturális 
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terét képezték és ott szép lassan, megállíthatatlanul olvadjon 
bele a többségi nemzetbe vagy a hazai demográfiai torzulásukat 
az ő bevándorlásukkal ellensúlyozzuk?” 

Egyelőre a második út látszik megvalósulni, s harmadik út, ami 
a szülőföldön történő boldogulást jelentené, jelenleg csupán 
vízió.  
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Balogh Géza Attila1 

 

A rendszerváltáskori privatizációs hullám hatásai a selypi 
cukorgyár tükrében     

 

Bevezetés 

Lőrinci lakosként, és lokálpatrióta egyetemistaként folyamatosan 
igyekszem megismerni szűkebb hazám történelmét, az egykori 
község, majd nagyközség gazdasági-társadalmi hátterét. Ez a 
motiváció sarkallt arra, hogy eme tanulmány keretein belül a 
város északi részével, Selyppel foglalkozzam. 

Lőrinci közel 5500 lelket számláló települése jelenleg Heves 
megyében, a Mátra és az Alföld találkozásánál terül el (1950-ig 
Nógrád megyéhez tartozott). A település északi részén található 
Selypi-medence az 1880-as évektől kezdve a dél-nógrádi térség 
meghatározó ipari centruma lett, hiszen épült itt cementgyár, 
malom és nem utolsó sorban cukorgyár. (Lőrinci város honlapja, 
2013.) 1889 karácsonya előtt alapították a település birtokosai – 
a Schossberger család – a cukorgyárat működtető vállalkozást, 
majd 1890 őszén már el is indulhatott a termelés. (Bencze-
Koroknai, 1989: 19., 26.) A gyár, amely átvészelte a két 

                                                

1 a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar elsőéves 
hallgatója 
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világháborút, amit a negyvenes évek végén államosítottak, s az 
1960-as, 1970-es években fénykorát élte, de még a 
rendszerváltáskor is biztos, kiszámítható munkahelynek 
számított, 1991 nyarán került francia kézre. Kisebbségi 
tulajdonrész, vállalatirányítási jogok – ezeket szerezte meg a 
vevő. Ekkor még nem sokan tudták a Beghin-Say nevű cég céljait 
a megszerzett cukorgyárakkal kapcsolatban, az évtized második 
felére azonban nyilvánvaló volt: előbb vagy utóbb bezárják a 
selypi gyárat. Erre 1998 végén került sor. A sötét fellegek, melyek 
néhány éve már ott lebegtek a cukorgyár felett, ekkor sújtottak le. 
Nőtt a munkanélküliség, több, mint száz család megélhetése 
került veszélybe, hiszen nem csak lőrinciek, hanem környéki 
lakosok is dolgoztak a gyárban. A következőkben a privatizáció 
módját, okát és következményét igyekszem feltárni. 

A privatizációról általánosságban 

Ahhoz, hogy megértsük, mi is történt a 1990-es évek első 
felében, érdemes nagyon röviden tanulmányozni a privatizáció 
fogalmát és folyamatát. Egy mindössze 40 éve létező kifejezésről 
van szó, melynek egységesen elfogadott meghatározása nincs. 
(Pongrácz, 1997: 671.) A privatizáció Magyarországon a 
rendszerváltáskor kibontakozó és azt követően megvalósult, 
nagy átalakítással járó, sok módszert és eszközt magában 
foglaló, folyamatosan változó folyamat volt. Céljait, módszereit 
1995-ig országgyűlési határozatok, majd ezt követően a 
privatizációs törvény paragrafusai foglalták keretbe. (Mészáros-
Tátrai, 2009) 

A hazai privatizáció közel 20 évét négy szakaszra lehet bontani. 
Az első szakaszban, 1990 és 1994 között kiemelkedő volt az 
értékesítések száma, hisz rengeteg vállalatot adtak el ebben az 
időszakban, ugyanakkor sok esetben csak az üzletrész vagy a 
részvénycsomag egy adott hányadát értékesítették, pl. a selypi 
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cukorgyár esetében közel 38% volt a privatizált rész. A második 
szakaszban, 1995 és 1999 között az értékesítési tranzakciók 
száma csökkent, ugyanakkor a bevétel jelentősen megnőtt: a 20 
éves időszak alatt ebben a négy évben folyt be az eladásból 
származó bevétel fele! A két legmagasabb összegű bevétel 
1995-ben (közel 500 mrd Ft) és 1997-ben (közel 350 mrd Ft) 
jelentkezett. 2000 és 2002 között a harmadik szakaszban mind 
az eladások, mind a bevételek tekintetében csökkenés 
következett be. Ekkor inkább az állami vagyonnal történő 
gazdálkodás került előtérbe. A negyedik ciklusban, 2003-tól 
2007-ig ismét a bevételcentrikusság lett jellemző. Ekkor 
értékesítették a legtöbbet érő vállalatokat, ebből fakadóan ismét 
kiemelkedő összeg ütötte az állam markát. (Mészáros-Tátrai, 
2009) 

Az eladások lebonyolítását 1990-től az Állami Vagyonügynökség 
(továbbiakban: ÁVÜ), 1995-től az Állami Privatizációs és 
Vagyonkezelő Rt. (továbbiakban: ÁPV Rt.) (Pongrácz, 1997: 
682., 701.), 2008-tól a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt. 
végezte el. (Közigazgatás, 2008) 

Az élelmiszeripar átalakulása, privatizálása 

Az 1980-as évek közepén-végén az élelmiszer-ágazat erőssége 
volt annak stabilitása, versenyképessége és térségi szinten 
közepes mérete, ez pedig biztos értékesítési lehetőségeket 
kínált. A rendszerváltáskor ezek az erősségek egy csapásra 
eltűntek: a piacgazdaság szinte azonnali beköszöntének 
köszönhetően a belföldi kereslet negyedével csökkent, a piacok 
összezsugorodtak, a reálbérek a kétszámjegyű infláció miatt 
nagymértékben estek. Ebből fakadóan igen nehéz helyzetbe 
kerültek a túlfoglalkoztatással küzdő, energiapazarló vállalatok. 
Az élelmiszeripar 1991-re összességében is veszteséges lett. 
Ebben a környezetben felértékelődött a vállalatok 
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ezerkilencszázhetvenes-nyolcvanas években kialakult 
önállósága, hiszen így a vállalatok részéről – a társasági és 
átalakulási törvények által kínált lehetőségek révén – életszerű 
megoldásnak adódott a külföldi tőkeerős vállalkozások bevonása, 
a kialakult pénzügyi-gazdasági helyzet rendezésére, orvoslására. 
Az állam tekintetében pedig a csődközeli helyzetben nagyon 
fontos szempont volt a privatizációs bevételek maximalizálása, 
ami egyfajta pénzteremtéssel hozzájárult az állam további 
működéséhez és a nyugdíjak kifizetéséhez. (Borbély, 2013: 426-
427.) 

Az élelmiszeripari privatizáció a többi nemzetgazdasági ágazattal 
párhuzamosan, az ezerkilencszázkilencvenes évek első felében 
végbe ment. Az élelmiszeripar privatizációja ugyanakkor 
gyorsabb és nagyobb mértékű volt, mint a többi iparterületé: 1991 
végére sok meghatározó vállalat, illetve egész ágazatok kerültek 
eladásra. Ugyan 1990 őszétől csak ÁVÜ-hozzájárulással 
adhatták el a vállalatokat, ez mindössze formális ellenőrzésnek 
minősült, mivel még másfél-két évig olyan privatizációs 
megállapodásokat kötöttek az ÁVÜ ellenjegyzésével, amelyeket 
szakmai kontroll nélkül dolgoztak ki és tárgyaltak végig. 
Történetesen 1990 közepén, az ÁVÜ létrejöttekor 1.856 db állami 
vállalatot 11 (!) fős létszám felügyelt. Mivel 1992-ig sem 
létszámban, sem szakértelemben nem bővelkedett az 
Ügynökség, ezért kvázi hozott anyagból, a lényegi információk 
hiánya mellett hoztak fontos döntéseket. (Borbély, 2013: 426-
427.) 

Cukoripari átalakulás és privatizáció 

A cukorágazatban alkalmazott átalakulási technikák két sémát 
követtek. Az egyik megoldás az volt, amikor a privatizálni kívánt 
gyárak a teljes vagyonukkal részvénytársaságot alapítottak, 
amelyben a külső befektető készpénz befizetésével – gyártól 
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függően – 30-40%-os, kisebbségi tulajdonrészt szerzett. A másik 
esetben, amikor a részvénytársaság alapításakor nem volt 
külföldi érdeklődő, akkor a cukorgyár eszközvagyona lett az új Rt. 
induló tőkéje, s az ennek terhére kibocsátott részvények lettek 
értékesítve. Ebből fakadóan a cukoripar átalakulása könnyedén 
és zavartalanul bonyolódott le 1990 és 1993 között, amikor 
mindegyik, akkor működő cukorgyár részvénytársasággá alakult 
– a hatvani és a tanulmány szempontjából kiemelt selypi gyár egy 
Rt.-t alkotott. (Borbély, 2013: 430.) 

A rendszerváltáskor, ahogy az élelmiszeripar is, úgy annak 
részeként a cukoripar is nehéz helyzetben találta magát: a 
külföldi piac elveszett, a hazai piac azonban túl kicsinek 
bizonyult, még úgy is, hogy a gyárakban kapacitás-
kihasználatlanság állt fenn. A piackeresés és a gyárak 
pozícióinak javítási szándéka olyan árversenyt generált, 
amelynek következtében a legtöbb gyár működése veszteséges 
lett. Ekkor jelentek meg azok a meghatározó külföldi vállalatok a 
hazai cukorágazatban, amelyek rendelkeztek a megfelelő 
szakmai, anyagi háttérrel és szaktudással, s amiktől talán a hazai 
cukoripar feltámasztását várta mind az állam, mind az akkori 
lakosság. (Borbély, 2013: 431.) 

A selypi cukorgyár eladása és következményei 

A selypi cukorgyár a rendszerváltáskor még működő 12 
cukorgyárból abba a hétbe tartozott, amelyeket műszaki 
színvonaluk, modernizáltságuk és hatékonyságuk miatt 1990-
1991-ben eladósorba bocsátottak. A francia-olasz hátterű 
Eridania – Beghin-Say konszern 1991. június 26-án szerzett 
tulajdont a Mátravidéki Cukorgyárakban, amely a selypi és 
hatvani gyárakat foglalta magában. A tulajdonszerzés a 
következő módon történt. A tényleges értékesítés már június 26-
án megtörtént, tőkeemeléses privatizáció formájában, ami azt 
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jelentette, hogy a franciák 28%-os tulajdonrészt szereztek azzal, 
hogy néhány százmillió Ft-tal beszálltak a cég működtetésébe, 
finanszírozásába. Az ÁVÜ és a Beghin-Say által köttetett egy ún. 
szindikátusi szerződés, amelynek keretében a Beghin-Say 
további 11%-nyi részesedést vásárolt az alakuló Rt.-ben, így az 
1991. július 1-jei alapításra – amikor jogilag is létrejött a 
Mátravidéki Cukorgyárak Rt. – már 39%-os tulajdonrésszel 
rendelkezett a francia cég. A szindikátusi szerződés rögzítette 
továbbá francia részről az ÁVÜ részvényeinek elővásárlási jogát, 
a francia versenytársaknak való részvény-értékesítés tilalmát, és 
ami a legfontosabb: a Beghin-Say vállalatirányítási jogát. Az már 
csak „hab a tortán”, hogy az ÁVÜ garanciát vállalt többek között a 
cukorgyárak követelésére vagy a munkajogi perekre, amelyeket 
kártalanítási feltételekkel és 800 millió Ft-os bankgaranciával is 
meg kellett erősíteni magyar részről. (Borbély, 2013: 432.) (Font-
Józsa, 2011: 29-30.) 

A fentiekből is látszik, hogy az ÁVÜ vezetése 1991 nyarára 
gyakorlatilag kész helyzettel szembesült. Ekkor fogadták el 
ugyanis azokat a stratégiai elveket, amelyek mentén 
szabályozták volna az élelmiszer-ipari vállalatok átalakulását és 
privatizációját. Azonban ekkor a hét leghatékonyabb cukorgyár – 
köztük a selypi –, már külföldi irányítás alatt állt. S hogy miért volt 
ez a helyzet káros, illetve miért voltak ezek a szerződések a 
Magyar Állam szempontjából stratégiailag előnytelenek, 
hátrányosak, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az évtized végén 
elkezdődő gyárbezárások. (Borbély, 2013: 435.) (Font-Józsa, 
2011: 57., 62.) 

1998 elején a Beghin-Say bejelentette: hatástanulmányt 
készítenek a gazdaságosabb működés érdekében. Ekkor már 
tudni vélték, hogy legkésőbb ősszel – költséghatékonysági okok 
miatt – be fogják zárni a gyárat. Ez a jóslat sajnos a nyár végére 
valósággá vált: szeptember 15-én kezdték meg az utolsó, 
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nagyjából 50 napos répafeldolgozási kampányt. 1998 november 
elején leállt a termelés. A selypi cukorgyár 109 évnyi működés 
után megszűnt. (Tari, 1998/a.) (Tari, 1998/b.) 

A bezárással járó hatások kivétel nélkül negatívak voltak. Közel 
150 ember munkahelye és biztos egzisztenciája szűnt meg. 
Ahogy az akkori polgármester, Varga Antal fogalmazott: „Mire 
helyrejöttünk volna a foglalkoztatást illetően, kezdhetjük elölről.” 
Emellett Lőrinci városa elesett nagyjából 15-20 millió forint 
iparűzési adóbevételtől, amelyet nem volt honnan pótolni, így 
pedig az önkormányzat gazdálkodása is nehéz helyzetbe került. 
(Tari, 1998/a.) A cukorgyári dolgozók hangulatának 
érzékeltetéseként álljon itt egy egykori dolgozó 
visszaemlékezése. „Sok család maradt a megélhetéshez 
szükséges havi fix nélkül. Ehhez hasonlót senkinek nem kívánok. 
Nagyon keserű cukrot gyártottunk mi az utolsó kampányban. A 
minőséggel nem volt baj. (…) Amikor bejelentették a 
gyárbezárást, néhányan elkezdtek tapsolni a csomagolók közül. 
Nem figyeltek, de megszokták, hogy amikor a főnök befejezi a 
beszédét, akkor tapsolni kell. Hát ők tapsoltak. Innen is látszik: 
senki sem sejtette, hogy a francia bejelenti a gyárbezárást. 
Szóval ők néhányszor összecsapták a tenyerüket, aztán, amikor 
látták, hogy senki sem tapsol, felfogták, hogy valami baj van. És 
akkor nagy csend lett. Iszonyú nagy csend…” (Borsos, 2010.) 

Összegzés 

A rendszerváltás idején amilyen váratlanul érte az akkori 
gazdasági rendszert a piacgazdaság metódusa, olyan váratlanul 
érte az állami szerveket a privatizáció módszere-mikéntje. Az, 
hogy a privatizációra szükség volt, véleményem szerint nem 
kérdés, ugyanakkor az értékesítések időzítéséről és módszeréről 
már lehetne vitatkozni, hiszen egyértelműen az állam számára 
hátrányos szerződések (kisebbségi tulajdonrésszel a vállalati 
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irányítás megszerzése, állami vállalások, bankgarancia) 
születtek. A selypi cukorgyár esetében azonban további kérdések 
is felmerülnek. Hogy miért ezt zárták be előbb, mint a hatvanit, 
vagy lehetett-e volna tovább működtetni a gyárat, arra talán csak 
az akkori tulajdonosok és igazgatók tudnának válaszolni. Egy 
valami biztos: ahogy az egykori selypi ipari központnak, úgy a 
cukorgyárnak is már csak a romjai állnak. Lőrinci városa 
történetének talán legnagyobb veszteségét szenvedte el a 
cukorgyár bezárásával – ehhez csak a Mátravidéki Erőmű 1995-
ös bezárását tudnám hasonlítani. 

Adódik a kérdés, megérné-e valamelyik egykori gyárat 
újjáépíteni? Ha a cukor terén el szeretnénk látni a hazai piacot, 
akkor véleményem szerint igen. Nyilván ez elsősorban gazdasági 
kérdés, hiszen egy új gyár felépítése százmilliárdos tétel lenne, 
nem beszélve további kérdésekről (működés, alapanyag-ellátás). 
Mindenesetre bízom benne, hogy egy jobb, biztosabb jövő előtt 
állunk. Akár egy új, hamvaiból feltámasztott selypi cukorgyárral. 
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Szabó Lilla Fruzsina 1 

 

A vésztői rendszerváltás története 
 
 
Bevezetés 

Vésztő egy viharsarki, sárréti kis agrár falu volt akkoriban, 
amely azóta városi rangot szerzett 2001-ben. Lakossága 6800 fő. 
A település rendelkezik egy történelmi emlékhellyel, melynek 
neve Vésztő- Mágor. Itt találhatóak újkőkori, rézkori és bronzkori 
házak és temetőrészek, emellett pedig az Árpád-kori Csolt 
nemzetség monostorának maradványai is. Azért a vésztői 
rendszerváltást választottam témának mert ott nőttem fel. Célom 
feltárni az akkori légkört, az ezzel kapcsolatos személyes 
tapasztalatokat, első sorban a helyi lakosok és helyi közszereplők 
személyes elmondása és az akkori helyi sajtó írásai alapján. 
Szeretnék egy átfogó korrajzot adni a rendszerváltás előtti 
Vésztőről, a politikai légkörről és magáról, a rendszerváltás 
folyamatáról, arról, hogy mindezt hogyan élte meg a vésztői 
társadalom. Milyen kérdések fogalmazódtak meg az 
emberekben, ha fogalmazódtak meg, milyen félelmeik voltak a 
változásokkal kapcsolatban és hogy milyen várakozásaik voltak a 
jövőre nézve. Célom, hogy feltárjam mind a rendszerváltó erőkkel 
egyetértők, mind az akkori vezetéssel szimpatizálók, mind pedig 
a politikailag érdektelenek személyes tapasztalatai alapján az 
akkori atmoszférát.  

                                                

1 a Szegedi Tudományegyetem hallgatója 
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Politika 

1989-ben az MSZMP tagjai Vésztőn 800 főt tettek ki, de a 
reformkör ebből alig számlált pár tagot. Az SZDSZ-nek sem volt 
25 főnél nagyobb létszáma, a Független Kisgazdapárt és a 
Polgári Párt már nagyobb létszámmal rendelkezett, mivel ennek 
a két pártnak volt tradíciója a faluban, mivel az 1930-ban 
Békésen újjá alakították a Nagyatádi- féle Kisgazda Pártot, 
Független Kisgazda,- Földmunkás és Polgári Agrárpárt néven, 
amelynek nagy támogatottsága volt Békés Megyében. Az 
MSZMP megszűnése után az MSZP sem volt könnyű helyzetben, 
a tagjainak száma kezdetben épphogy csak meghaladta az 50 
főt. A falvakban sajátos a választási helyzet, mivel többnyire nem 
pártokra, hanem a személyekre szavaznak. Ahhoz, hogy valakit 
képviselőnek válasszanak jó kapcsolatot kell ápolnia a 
szavazókkal, nagyon fontos a személyes kapcsolat, és a 
népszerűség. Ennek következményeképpen főleg bal oldali 
érzelmű képviselőket választottak az első önkormányzati 
választáson, amelyen az aktivitás 51% volt. (Vésztő története: 
345)  

A választásokat megelőző időszakban helyi szinten is 
tartottak kerekasztal tárgyalásokat a demokratikus átmenet 
megkönnyítése érdekében. Ekkor a FIDESZ még nem volt jelen a 
faluban, csak a Független Kisgazdapárt, az MSZP és az SZDSZ. 
A FIDESZ csak az ezredforduló környékén jelent meg politikai 
tényezőként a településen. (Vésztő története: 346) A kerekasztal 
tárgyalások nem zajlottak zökkenőmentesen, mivel az akkori 
tanácselnök, Komáromi Gábor meg sem jelent a tárgyalásokon. 
Ez valószínűleg arra vezethető vissza, hogy sok bírálat érte 
tevékenységét, mivel a Művelődési Ház megépítését kötelezően 
elrendelt téglajegyek megvásároltatásával könnyítette, amely a 
lakosság körében nagy ellenszenvet váltott ki. A település lakosai 
attól tartottak, hogy ha Komáromi Gábor marad hivatalban, nem 
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fog végbe menni a rendszerváltás, nem azok a problémák 
kerülnek orvoslásra, amelyek égetően fontosak számukra, mint a 
járdák javítása vagy a csatornahálózat építése. A polgármesteri 
címet ennek ellenére mégis Komáromi nyerte, mivel a másik két 
indulónak nem voltak személyes kapcsolatai, illetve vagy 
tekintélyük a lakosság körében. Több interjúalany is arra 
hivatkozott, hogy az első szabad önkormányzati választás során 
nem volt más alternatíva, a választók azért adták szavazataikat a 
volt tanácselnökre.  

A falunak a közigazgatás művelésében, az önkormányzati 
rendszer üzemeltetésében nem volt tapasztalata, amely nagy 
terhet rótt az új apparátusra. Az új – valójában régi – vezetésnek 
meg kellett tanulnia kezelni az új helyzetet és magát a 
demokrácia művelését is. A képviselőtestület tagjai nem 
ugyanahhoz a párthoz tartoztak, az eltérő politikai irányultság 
pedig természetesen megkívánta a kompromisszumokat, és a 
korábbiakban megszokottól eltérően, sokszor heves politikai 
vitákat szült. Ez nem volt könnyű, egy volt testületi tag szerint a 
legnehezebb az volt a helyzetben, hogy a polgármester nem 
tudott alkalmazkodni az új helyzethez, hozzá volt szokva, hogy 
ha benyújt egy előterjesztést, akkor azt egyhangúan elfogadják. 
Mivel nem ment a közös munka, a polgármester lemondott, 
akinek a helyét az akkori jegyző, a volt Végrehajtó Bizottság tagja 
vette át, aki egészen 2012-es haláláig minden újabb 
polgármesterválasztást megnyert, nem véletlenül, mivel 
regnálása alatt a politikai vitákat a település aktuális 
problémáinak orvoslása váltotta fel a testületben.  

A helyzetet nehezítette az önkormányzat 15 millió forintos 
adóssága, amely még a tanácsrendszerből maradt a falura. A 
politikai közhangulatot a kiábrándulás jellemezte. A lakosság 
nagy várakozással volt a rendszerváltó pártok felé, hirtelen nagy 
gazdasági és életszínvonalbeli áttörésre számítottak, ehelyett 
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pedig a nagyfokú munkanélküliség volt jellemző. Emellett nem 
voltak megelégedve az önkormányzat döntéseivel, mivel a járdák 
renoválása és a csatornázás helyett a mágori emlékhely 
felújítására szántak több pénzt, bár a testület nem egyhangúan 
értett egyet a beruházással. Ebből kifolyólag a további 
választásokon sokáig az MSZP dominált, mivel a lakosság úgy 
érezte, hogy az új pártok megjelenése csak rontja a korábbi 
helyzetüket, kiábrándultak. 

Gazdaság, infrastruktúra 

A rendszerváltás következményeképp gyorsan 
megváltoztak az addig kialakított gazdasági- és társadalmi 
viszonyok, viszont ezt nem tudta kezelni a falu. A politikai, 
társadalmi és gazdasági megújulás Nem igazán ment végbe. Az 
országos viszonyokkal párhuzamosan, hirtelen, ugrásszerűen 
megnőtt a munkanélküliség, leggyorsabban azok az emberek 
vesztették el az állásukat, akik ingáztak. A megyében Vésztő volt 
az a település, ahol a munkanélküliek aránya az egyik 
legmagasabb százalékot mutatta, és amely elérte a 30%-ot. A 
munkanélkülivé váltak legtöbbje korábban fizikai munkát végzett. 
A faluban lévő cégek telephelyeinek nagy része bezárt vagy 
tönkre ment. A termelőszövetkezet is bizonytalan helyzetbe 
került. (Vésztő története: 354-358) 

A birtokviszonyok alakulása is speciális volt, kialakult pár 
nagygazdaság. Ennek jellemző módja volt, hogy egyes gazdák 
felvásárolták mások kárpótlási jegyeit is, ezek mellett a nagy 
gazdaságok mellett az elaprózódás volt még jellemző, sok kis 
néhány holdas gazdaság jelent meg. A mezőgazdasági 
feldolgozó tevékenység aránya is csökkenést mutatott. Az új 
vállalkozások csak kevés alkalmazottal működtek, nem voltak 
sem elég nagyok, sem elég korszerűek, és elegendő tőkével sem 
rendelkeztek. Ez nem volt megfelelő ahhoz, hogy a gazdaság 
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motorjává váljanak. Külső befektetőkre és infrastruktúrára lett 
volna szükség, de ennek a két tényezőnek a hiánya pont kizárta 
egymást. Az infrastruktúra hiányosságai miatt nem jöttek a 
befektetők, a befektetők hiánya miatt pedig nem fejlődött eléggé 
az infrastruktúra. 

Az önkormányzat megkapta a volt állami tulajdonú intézmények 
és épületek tulajdonjogát. Részesedést kapott a villamosenergia 
közművagyonból, a tulajdonába került a földgázvezeték hálózat 
is. Ezeket értékesítette, amelyből egyszeri nagy bevételhez jutott, 
ebből a pénzből kerültek finanszírozásra a területfejlesztési 
pályázatok önrésze és létrehoztak egy kövesút fejlesztési alapot 
is. Szigorú takarékossági intézkedéseket hatottak végre, ki 
fizették a 15 milliós adósságot, és emellett sikerült megőrizni a 
település intézményeinek működőképességét is. 1997-ben 
megindult a kövesút építési program, amelyben a lakosság is 
kivette a részét, portánként 50.000 Ft önrésszel járultak hozzá a 
fejlesztéshez. Emellett fejlesztették az önkormányzat informatikai 
hátterét. A további évek során sokat fejlődött a település 
magához képest, víz-és csatornahálózat, a gázvezeték és a 
telefonhálózat is kiépült. Ezen beruházásoknak köszönhetően 
kapta meg Vésztő a város rangot. (Vésztő története: 359-361) 

Ipar, mezőgazdaság és szolgáltatások 

Voltak olyan területek, ahol stabilizálódott néhány 
vállalkozó helyzete, újra nyitottak a helyi varrodák, valamint 
létesült néhány további ilyen jellegű üzem is. A gazdaság és az 
üzemek teherviselő képessége azonban gyenge volt, a 
vállalkozások nagy része családi vállalkozás volt, kevés 
alkalmazottal és szakmai tudással. A település gazdasági 
helyzete továbbra is gyenge maradt. 
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Fontos megjegyezni, hogy jelenleg is, a vállalkozások 
nagy részében, ha a szakmai képesítés meg is van, az 
üzemeltetéshez szükséges üzleti, marketing és ügyviteli tudás 
hiányos, ez azt eredményezi, hogy nem bírhatnak nagyobb 
gazdasági teljesítménnyel. A helyi cégek mellett nagy 
munkaadónak számít néhány békéscsabai központú vállalat. A 
legnagyobb munkaadó a MÁV, amely közel 300 főt alkalmaz. A 
létrejött nagy gazdaságok és a kis gazdaságok ugyan azzal a 
problémával küzdöttek: tőke, tapasztalat és gazdasági eszközök 
hiánya jellemezte őket. Pár évig jól termett a föld, de utána 
tápanyag utánpótlásra lett volna szükség, ez sok kis gazdaság 
végét jelentette. A nagyobb gazdaságok felvásárolták a volt 
Termelő Szövetkezetek gépeit, alkalmaztak néhány embert is, 
amely megkönnyítette a fennmaradásukat. Az állattartás 
továbbra is jellemző maradt a háztartások nagy részére, sőt a 
SERKÖV-telep is újra indult, amely sertésekkel foglalkozik. Ma is 
jellemző a házi haszonállat tartás, de az 1989-es állapothoz 
képest 2011-re a felére csökkent az állattartók száma. 

1990 előtt a helyi kiskereskedelem 90%-át a Körösmenti 
ÁFÉSZ bonyolította le, amely a tevékenységét a rendszerváltást 
követően már egyáltalán nem folytatta. A volt ÁFÉSZ boltok nagy 
részét annak alkalmazottai próbálták meg tovább üzemeltetni, 
több-kevesebb sikerrel. 

Mindennapok 

Az oktatás sokban változott az elmúlt 30 évben. 
Régebben volt gimnázium a faluban, de még 1980-ban felső 
utasításra megszűnt. A valamikor egyházi üzemeltetésű 
államosított iskolákat a rendszerváltás során visszakapta az 
egyház. A Szabó Pál Általános Iskola hét oktatási egységben 
folytatta működését. A Kis Bálint Református Elemi Iskola 1992-
ben indult újra működésnek. Nehézséget jelent, hogy aki tovább 
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akar tanulni, annak már középiskolában másik városba kell 
mennie, a tanulmányaikat befejező fiatalok jelentős része pedig 
nem is tér vissza Vésztőre. A Művelődési Központ helyet ad 
képzőművészeti és zeneiskolai foglalkozásoknak, emellett 
vannak tánccsoportok és színjátszó kör is. 

Régen üzemelt mozi a faluban, de az megszűnt. Kulturális 
programra lehetőség több is van. Rendelkezik a város múzeumi 
kiállítóhellyel, ahol Sinka István személyes tárgyai és Metykó 
Gyula helyi festő városnak adományozott képei tekinthetők meg. 
Van tájház és fontos a város turisztikai szempontjából a mágori 
történelmi kiállítóhely-és szoborpark. 

1991-ben egy orvosra 948 lakos jutott. Négy háziorvos, 
két gyermekorvos és két fogorvos rendelt, működött védőnői 
szolgáltatás is, emellett három állatorvossal rendelkezett a város. 
1993-ban indult az első idősek otthona, azóta az egyház is 
üzemeltet egyet, ezen felül épült még egy ilyen jellegű intézmény. 

Vésztőn a református vallás van jelen legmagasabb 
százalékban. Sokan feladták a templomba járást a szocializmus 
idején, mivel azt nem nézték jó szemmel, volt rá példa, hogy 
megfélemlítették a gyülekezeti tagokat azzal, hogy elbocsájtják 
őket munkahelyükről, így nem szívesen mertek kockáztatni, 
ennek következményeképpen az istentiszteletek látogatottsága 
egyre csak csökkent. A katolikus egyház egy bizonyos idő 
elteltével már nem is tartott hetente miséket, pedig korábban a 
falunak még katolikus iskolája is volt, amelyet államosítottak még 
1948-ban. rendszerváltás óta Az egyházak tapasztalnak nagyobb 
részvételt a lakosság körében a, de a hívek száma meg sem 
közelíti a szocializmus előtti időben tapasztalt számot. (Vésztő 
története: 351-456) 
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Összegzés 

Elmondható tehát, hogy a vésztői rendszerváltásról nem 
mindenki emlékszik pozitívan, de ez betudható a sajátos 
gazdasági helyzetnek is. Mivel nem adottak a lehetőségek így 
sok idős embernek pozitívabb volt megélnie a szocializmust, mint 
a rendszerváltást, és az azt követő küzdelmes időszakot. Az ipar 
és az infrastruktúra hiánya nagy visszahúzó erő, bár ezért nem 
szabadna a demokratikus rendszert hibáztatni. Az interjú alanyok 
100%-a válaszolta azt, hogy őt nem az befolyásolta a 
választások alkalmával, hogy ki milyen politikai érzelmű jelölt 
vagy, hogy ha van programja az milyen, hanem a személyes 
kapcsolat. Ezek alapján elmondható, hogy a faluban élő emberek 
nagy részénél sokkal fontosabb az, hogy valaki kötődjön a 
településhez, ismerje a lakosságot és hiteles ember legyen mind 
a közéletben, mind a magánéletben, mint az, hogy ki milyen 
politikai hovatartozással bír, és ez a felfogás a mai napig jellemzi 
a város politikai életét.  

Bár a szamizdat és repülőegyetem nem volt jellemző a 
faluban, a politikai életben aktívan részt vállaló emberek sokat 
tettek a demokratikus átmenet gördülékeny kivitelezéséért. Ilyen 
részvállalás a kerekasztal és a rengeteg kompromisszum, az, 
hogy a település vezető rétegéhez tartozó személyek a politikai 
érdekeiket a lakosság érdekeiért félre tudták tenni. 

Tapasztalataim alapján sokkal személyesebb a 
rendszerváltás képe a faluban, mint egy nagyobb városban. Itt 
tulajdonképpen egy kis közösség fogott össze, hogy talpra álljon 
és megerősödjön. A nagyobb településeken ez a folyamat főleg a 
közigazgatás és a tulajdonjogok megváltozásán, az egyre nyíló 
lehetőségeken volt észrevehető, kevésbé volt személyes. A 
lakosságot hidegzuhanyként érte, hogy a gazdasági helyzet 
egyre csak romlott. Ebből kifolyólag nagy kiábrándultság 
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jellemezte az itt élőket lakosságot, sokan el is hagyták Vésztőt, 
más városokban próbáltak új életet kezdeni. Jelenleg úgy tűnik, 
hogy a gazdaági helyzet javul, a rendszerváltás negatív 
megítélése pedig a fiatalabb korosztály körében már egyáltalán 
nem felfedezhető. 



TERROR & ELHÁRÍTÁS                                              2017/KÜLÖNSZÁM 

 

62 

Publikációs felhívás 
 
 
 

1. A Terror & Elhárítás című folyóirat publikálás céljából magyar, 
valamint angol nyelven készített kéziratokat – tanulmányokat és 
könyvrecenziókat – fogad be, amelyekért honoráriumot nem fizet. 
 
2. A kéziratnak Word formátumban kell készülnie. Terjedelme a 
tanulmányok esetében 15.000 - 42.000 karakter, rendkívüli esetben, 
a tudományos érték szem előtt tartása mellett a felső határ elérheti a 
48.000 karaktert. A maximális karakterszámnál hosszabb, illetve a 
14.000 karakternél rövidebb tanulmányok a további megjelentetési 
eljárásból kizárásra kerülnek. Recenziók esetében minimális elvárás 
a 10.000, míg a maximális terjedelem a 25.000 karakter. 
 
3. A tanulmány kezdőlapjának kötelező elemei 

• 12 pontos helykihagyás. 

• A szerző neve (14-es betű), félkövér aláhúzott. 

• a szerző titulusa (12-es betű, dőlt, előtte és utána auto 
térköz). 

• 12 pontos helykihagyás (előtte és utána auto térköz). 

• A tanulmány címe magyarul (14-es betű, félkövér, előtte és 
utána auto térköz). 

• 10 pontos helykihagyás (előtte és utána auto térköz). 

• Abstract felirat (12-es betű, félkövér, előtte és utána auto 
térköz). 

• 5-8 soros angol nyelvű összefoglaló (11-es  betű, dőlt, előtte 
és utána auto térköz, angol nyelvű tanulmányok esetén az 
összefoglaló magyar nyelven íródjon). 

• 12 pontos helykihagyás (előtte és utána auto térköz). 

• Ezeket követően kezdődhet a tanulmány szövege. 
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4. A kézirat betűtípusa az Arial, a követendő betűméret a 12, sorköz 
1,5, igazítás sorkizárt, a margók mind 2,5 cm. A hivatkozások a 
lábjegyzetben helyezendők el. 
5. A tagolás a címek esetében csak dőlt betűtípussal, gondosan 
tagolt legyen alcímekkel, római és arab számmal, például I., azután 
1, majd alszámozással 1.1. 
 
6. Hivatkozások (lábjegyzetek) formája: 

 Könyvre történő hivatkozás: 
  Szerző teljes neve (vezetéknév és keresztnév kurzivált) – 
  kettőspont – mű címe – pont – a kiadás helye – vessző – a 
  kiadó neve (cégforma nélkül) – vessző – kiadás éve – pont – 
  oldalszám (de: semmi egyéb, pl. „p.”, vagy „old.”). 
 Példa: Eörsi Gyula: A polgári jogi kártérítési felelősség   
 kézikönyve. Budapest, KJK, 1966. 134. 

 

 Tanulmánykötetben szereplő műre történő hivatkozás: 
  Szerző teljes neve (vezetéknév és keresztnév kurzivált) – 
  kettőspont – mű címe – pont – In – kettőspont – kötet címe 
  (szerk. szerkesztő neve) – pont – kiadás helye – vessző – 
  kiadó neve (cégforma nélkül) – vessző – kiadás éve – pont –
  oldalszám. 

Példa: Ádám Antal: Az alkotmányi értékek pluralitása és 
versengése. In: Jog – értékek – erkölcs. (Acta Humana      
Studiosorum) Budapest, Emberi Jogok Magyar Központja 
Közalapítvány, 2006. 41-77. 

 

 Folyóiratban szereplő cikkre történő hivatkozás: 
  Szerző teljes neve (vezetéknév és keresztnév kurzivált) – 
  kettőspont – mű címe – pont – folyóirat  címe – pont – 
  folyóirat  évfolyama – folyóirat  száma  („sz.” rövidítéssel) – 
  pont – oldalszám. 

Példa: Boronkay  Miklós:  Hipotetikus  okozatosság  a kártérítési  
jogban. Jogtudományi Közlöny. 2008. 3. sz. 119-128. 
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 Internetes forrásra történő hivatkozás: 
 Szerző teljes neve (ha szerepel, vezetéknév kurzivált) – 
 kettőspont – mű címe (ha szerepel) – pont – URL címe – 
 szóköz – zárójelben a letöltés dátuma (az a dátum, amikor 
 utoljára láttuk az interneten az adott anyagot) év, hónap 
 (arab számmal), nap ponttal elválasztva szóköz nélkül 
 Példa: Chronowski Nóra – Petrétei József: Az Európai Unió  
 jövőbeli alkotmánya. http://www.alkotmany.ngo.hu/2001_ 
     dec_15_chronowski_petretei.htm (2005.09.07.) 
 

 Ugyanazon forrásra történő többszöri hivatkozás: 
 Az első, teljes hivatkozás után elég, ha megjelöljük a szerző
 vezetéknevét (vezetéknév kurzivált), és utána az „i.m.” 
 rövidítést használjuk. 
 Példa: Grosschmid: i.m. 669. 
 Amennyiben a tanulmányban az adott szerző több  művére 
 is hivatkozunk, a vezetéknév (vezetéknév kurzivált) és a  
 kettőspont után szintén az „i.m.” rövidítést használjuk, majd 
 utána zárójelben megjelöljük azt a lábjegyzetszámot, ahol   
 először került meghivatkozásra a mű. 
 Példa: Eörsi: i.m. (2. jegyzet) 133. 
 

 Saját hivatkozásra történő utalás: 
 Amennyiben szerző saját, korábbi lábjegyzetére utal vissza
 a lásd rövidített alakja – pont – jegyzet száma – pont –
 jegyzet alkalmazható. 
 Példa: Ld. 15. jegyzet. 
 

 Egyéb dokumentumokra és jogforrásokra történő utalás: 
Tekintettel arra, hogy ezek igen különbözőek lehetnek – azt a 
jelzést kell alkalmazni, amelyet a dokumentum kibocsátója 
(pl.  minisztérium, valamely hatóság, bíróság stb.) hivatalosan 
alkalmaz. (Eltérő írásjel hiányában a hivatkozások 
(lábjegyzetek) végére mindig pontot kell tenni!) 
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7. A lábjegyzetek a tanulmányon belül felső indexben lévő arab 
számmal jelölendők. 
 
8. A táblázatok és ábrák a törzsszövegen kívül, a kézirat végén 
kerülnek elhelyezésre. 
 
9. A kéziratokat a tt@tek.gov.hu e-mail címre kérjük megküldeni. 
 
10. A szerkesztőségnek megküldött, az előzetes szűrés alapján a 
formai követelményeknek megfelelő kéziratokat a szerkesztőség 
szakterületi felelős szerkesztői tekintik át. A közlés feltétele, hogy a 
szerkesztőség annak megjelentetését támogassa. Amennyiben a 
szakterületért felelős szerkesztők a kéziratot átdolgozandónak 
találják, úgy azt – javítás céljából az átdolgozandó részek, valamint a 
javítási határidő megjelölésével – a szerkesztőség elektronikusan 
visszaküldi a szerzőnek. A publikálási feltételeket nem teljesítő 
kéziratokat a szerkesztőség nem őrzi meg, annak rendszerből való 
törlésére haladéktalanul intézkedik. 
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