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A honfoglalás millecentenáriuma és állam-
alapításunk 1000. évfordulója közötti idõ-
szakban számos hazai település jelentette
meg históriáját feldolgozó monográfiáját.
Ebbe a sorba illeszkedik a Carolfalve,
Karlsdorf, Károlyfalva címû kötet is, amely-
nek alkotó szerkesztõje Károlyfalva szü-
lötte, Hauser Zoltán fõiskolai tanár.
A törökök kiûzése után az elsõ, a 17. szá-
zad közepén betelepedett telepesek több-
sége a svábok lakta tartományokból,
Schwabenbõl és Württembergbõl jött Ma-
gyarországra. A különbözõ helyekrõl és
különbözõ idõpontokban érkezõ németek
nem rendelkeztek egységes etnikai öntu-
dattal. Paraszti alattvalói hovatartozásuk
tudata uralkodójukhoz és a területhez kap-
csolódott. Így voltak õk frankok, svábok,
bajorok, hesseniek, pfalziak. A települé-
seket szervezõ és irányító császári udvar
és egyes földesurak arra is figyeltek, hogy
– az esetleges villongások elkerülése vé-
gett – nemzetiségileg és vallásilag homo-
gén közösségek jöjjenek létre.
Amikor a különbözõ német népcsoporthoz
tartozó telepesek elhagyták a hazájukat,
még nem létezett a német nemzet, a be-
telepedés után pedig megszakadtak kap-
csolataik a szülõfölddel. Így
Németországról mint anyaországról, nin-
csenek átörökített emlékeik. A német te-
lepesek számára a történelem a

Mihalovicsné Lengyel  Alojzia

Károlyfalva monográfiája

betelepedéssel kezdõdik. Mivel a német
nemzetté válás idõszakában már Magya-
rországon éltek, az anyanemzet képzete
elvált a német anyanyelv és a német nem-
zeti kultúra tartalmaitól. A magyarországi
németek, így a svábok nemzeti identitá-
sának és haza fogalmának kérdésében a
19. század hozott döntõ fordulatot: az
önálló állam hiányát nem saját nemzeti-
ségi törekvéseikkel, hanem a magyar ál-
lamiság elfogadásával pótolták. Az
1848-49-es forradalom és szabadságharc
különös módon hozzájárult a svábok, a
német polgárság és a magyarok közele-
déséhez, a magyarországi németek 1848-
ban együtt álltak a magyar forradalom és
szabadságharc oldalára. Magyar honfitár-
saikkal együtt szenvedték át a függetle-
nedési szándék kudarcát, a közös
történelmi sors összekovácsoló erõként
hatott. Vidéken ekkor terjedt el a „wir sind
ungarische Swaben” önelnevezés. A ma-
gyarországi németek, így a svábok tuda-
tában ekkor jelenhetett meg elõször a
nemzet iránti lojalitás kérdése.
A svábok nem alkottak homogén nyelvi és
kulturális egységet, etnikailag meghatá-
rozható összetartozástudatuk a falujuk
határában legtöbb esetben véget is ért. A
(szülõ)falun túlmutató kötõdéseik és kap-
csolataik magyarok voltak. Az ipari és
mezõgazdasági munkakultúra területein
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rengeteg ismeretet, tapasztalatot vettünk
át a különbözõ német fejedelemségekbõl,
tartományokból Magyarországra szárma-
zott közösségektõl.
A közigazgatásilag ma Sátoraljaújhelyhez
tartozó Károlyfalván 2001-ben ünnepelték
a település alapításának 250 éves évfor-
dulóját. Ez a jubileum méltó alkalom volt
a tudományos igényû, közérthetõ kismo-
nográfia megjelentetésére. A kötet elején
a település földrajzi fekvésének, termé-
szetföldrajzi képének bemutatása olvas-
ható. A sváb betelepítésrõl szóló fejezetbõl
megtudhatjuk, hogy Károlyfalva, Herceg-
kút és Rátka sváb lakosainak betelepíté-
se Trauthson herceg magánföldesúri
vállalkozása volt: 1750-ben württembergi
leszerelt katonákkal, parasztokkal kötött
szerzõdést, hogy alakítsanak ki három
települést.
A nagy szorgalmú német telepesek a
hegyaljai szõlõmûvelést elsajátítva s bi-
zonyos hazai sajátosságokat is megõriz-
ve kapcsolódtak be a zempléni szõlõ- és
bortermelésbe. Az 1750-54 között össze-
írt nevek azt a feltételezést támasztják alá,
hogy a betelepülés több hullámban zaj-
lott le. Károlyfalván az elsõ keresztelést
1752-ben jegyezték fel, így az 1751-es év
elfogadható a betelepedés feltételezett
idõpontjának. Az 1829. évi összeírás ada-
tai szerint már 76 adóköteles lakos élt
Károlyfalván, közöttük 57 jobbágy, akik
földmûves munkát vállaltak Újhely és Pa-
tak határában. A 19. században fokoza-
tosan tértek át a belterjes gazdálkodási
formára. A földmûvesek Károlyfalva két
város közötti elhelyezkedésének köszön-
hetõen terményeiket a piacokon jól tud-

ták értékesíteni. A század második felé-
ben – kegyúr támogatását nem élvezve –
a község szorgalmas lakossága önerõbõl
épített egy tantermes iskolát, templomot
és nyitott új temetõt.
Az 1890. évi filoxéra pusztítás, majd tûz-
vész okozta szegényedés miatt és a jobb
munkalehetõségek reményében az 1900-
as évek elején az Újvilágba irányuló ki-
vándorlási láz Károlyfalva lakosságát sem
hagyta érintetlenül. A 20. században
Károlyfalva a mezõgazdaság
terén példaértékû település: a borterme-
lés mellett a pálinkafõzés, a húsállat-te-
nyésztés és a húsfeldolgozás is jelentõs
szerephez jutott. Károlyfalván a Hangya
Szövetkezet hálózatán belül 1925 óta
mûködik önálló bolt és kocsma. A közsé-
get 1943-ban villamosították. Az infrast-
ruktúra fejlõdésében jelentõs beruházás
volt a Károlyfalvát Rudabányácskával
összekötõ, hegyen át vezetõ nyolc kilo-
méteres út építése.
Szomorú idõszak 1944 decembere, ami-
kor rövid idõre mintegy 3000 fõs román
sereg szállta meg a községet. Német
nemzetiségük miatt 1945-ben harminc
károlyfalvai férfit küldtek hadifogságba. Az
50-es években önálló községi tanács irá-
nyítja a települést. A 60-as évektõl – a
szövetkezetesítést követõen – a lakosság
foglalkoztatásában egyre nagyobb szere-
pet kapott az ipari és a szolgáltató szek-
tor.
A sváb hagyományok ápolása az 50-es
évektõl családi keretek, illetve az egyházi
ünnepek hagyományrendszere közé szo-
rult. A Magyarországra települt német la-
kosság körében igen gazdag volt az
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egyházi és népi ünnepekhez kapcsolódó,
illetve az azokat kísérõ virágkultusz. Ilyen
volt például az Úrnapi virágszõnyeg, ami-
kor nemcsak a templomot járták körbe a
hívek, hanem az egész falut, s közben a
gyerekek virágot hintettek az úton. A nem-
zetiségi kultúra ápolása 1989 után kez-
dõdhetett újra. 1994-ben megalakult a
német kisebbségi önkormányzat. Pályá-
zati támogatással létrehozták a Faluházat,
ahol helyet kaptak a hagyományõrzõ
egyesületek és rendezvények.
A kötetben számos további témával talál-
kozunk, amelyek adatokat, tényeket kö-
zölnek Károlyfalva történetéhez szorosan
kapcsolódva. Ilyen a község egyházi éle-
tét bemutató fejezet, amely a településrõl
származó papok és a községben szolgá-
ló plébánosok rövid életrajzi adatait közli.
A szervezett iskoláztatás, a német nyel-
ven történõ oktatás Károlyfalván 1863-ban
kezdõdött. Az egykori katolikus népiskola
történetét a tanfelügyelõi látogatásokon
feljegyzett megállapítások alapján és a
községben oktató tanítók bemutatásával
követhetjük végig. A népmozgalmi adatok
változásainak mintegy kétszáz éves tör-
ténetét szemléletes grafikonok, tábláza-
tok segítségével ismerhetjük meg. A
néprajzi vonatkozások tekintetében leírást
kapunk a szalagtelkes települési formá-
ról, a belsõ telkek vizsgálatáról, az „észa-
ki házvidék” stílusához alkalmazkodó
lakóépületek formájáról, a gazdasági épü-

letek fajtáiról és elrendezkedésérõl, az
állattartás épületeirõl és a borpincékrõl. A
hagyományok közül a Nagyböjt elsõ va-
sárnapjához, a Karikavasárnaphoz fûzõ-
dõ népszokást részletesebben is
megismerhetjük. A népismereti tematika
értékes része a régi társas gyermekjáték-
ok, a kiszámolók, körjátékok stb., továbbá
a lakodalmi szokásokhoz szorosan kap-
csolódó võfélykönyv és köszöntõ versek
bemutatása. Találunk adatokat a névhasz-
nálat jellemzõirõl és a ragadványnevekrõl
is. Epilógusként vallomásokat olvashatunk
a jelenbõl: idõs lokálpatrióták, majd az
1980-as években született ifjú károlyfalvaiak
vallanak a sváb hagyományok gyökereirõl
és azok továbbélésérõl. A kötethez részle-
tes bibliográfia és német nyelvû tartalmi
összefoglalás tartozik.
Értékes és élvezetes olvasmány Hauser
Zoltán munkája. A könyv tartalma és kép-
anyaga bizonyítja szerzõjének kötõdését.
Gyarapodó helytörténeti irodalmunk sok-
színûségét egyedi módon, a helyi, nem-
zetiségi és nemzeti história szintézisének
bemutatásával gyarapítja a Zemplén me-
gyei sváb település, Károlyfalva monog-
ráfiája.

(Hauser Zoltán: Carolfalve, Karlsdorf,
Károlyfalva – Károlyfalva, 2001)

Szemle.pmd 2005.01.15., 13:0593


