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KUCSERA TAMÁS GERGELY

Hungary Aflame (Magyarország lángokban) –  
Az 1956. októberi magyar forradalom  
és szabadságharc fotós, filmes és irodalmi  
emlékei és eszmetörténeti hatásai

Mottó: „Nem könnyű méltónak lennünk ennyi áldozathoz. 
De meg kell kísérelnünk…”

A. Camus

Az alábbi tanulmány történeti és eszmetörténeti keretekbe1 ágyazottan mutatja be az 
1956-os magyar forradalom és szabadságharc művészeti vonatkozásait, a világhírre 
szert tett magyarországi származású amerikai filmesek, valamint a vizualitás, a képiség 
eszközeit is használó költő és a fotóművésszé lett – gyermekként az eseményekről fotó-
kat készítő – kortárs alkotásain és életútján keresztül.

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc történeti és eszmetörténeti feldolgo-
zása még ma is szétválasztott, s bár az eseménysorozat számos művészeti alkotás ihle-
tője, a kapcsolódó művészetelméleti elemzések száma csekély. A kutatók vizsgálatának 
tárgya általában a magyarországi események története – előzményektől a forradalom 
és szabadságharcon át a leverésig és a megtorlásig, majd a több mint három évtizedes 
Kádár-rendszer társadalmi-gazdasági-politikai folyamatainak a forradalomban való gyö-
kerezettsége.

Figyelem fordult viszont az ’56-os forradalom és a szabadságharc nemzetközi vonat-
kozásaira – elsődlegesen – a világpolitika olvasatában: a szuezi válság és a magyar ’56 
kapcsolatában, a bipoláris világrendszer egymás-mellett-élési-gyakorlatának és a „peri-
fériakonfliktusok” megélésének példáiként. Kapcsolódóan visszatérő kutatási téma az 
önálló kínai politika súlyának megnövekedése és intézményesülése a kommunista blok-
kon belül, kiemelve a második magyarországi szovjet beavatkozásról szóló tárgyalások 
döntési mechanizmusát, amelyben a kínaiak véleményére külön figyelmet fordított a 
szovjet vezetés. Ugyancsak a vizsgálatok tárgyát képezte az 1958. decemberi – meg-
késett – Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűlési nyilatkozata; néhány tanulmány 
született a magyar forradalmi és szabadságharcos események hatására megmozduló 
európai értelmiségről, a nyugati baloldal válságáról, továbbá a világban szétszórva élt 
magyar emigrációs jelenlét hatásairól is. Mindezek mellett több mint két évtizede a 
magyar filozófia is „vizsgálat alá vonta” a magyar ’56 eszmetörténeti rezonanciáját.

(Eszmetörténeti kitekintés) A forradalom, vagy revolúció (körforgás, fordulat) – a latin 
revolvere ige fogalmasítása (igen gyakran használt csillagászati szövegekben); meg-
állapítható, hogy először az 1688–89-ben végbement fordulatot nevezték az angolok 
revolucion-nak: II. Jakab lemondott a trónról, majd Franciaországba menekült, III. Vilmos 
pedig trónra lépett, uralkodásával helyreállt a természetes rendje a társadalmi-po-
litikai berendezkedésnek. A forradalom (revolúció) kifejezés az 1789-es francia 
forradalomhoz kötődően nyerte el mai jelentését, amikortól a zsarnoki hatalommal 



2 KUCSERA TAMÁS GERGELY: HUNGARY AFLAME (MAGYARORSZÁG LÁNGOKBAN)...

Valóság • 2020. október

szembeforduló, esetlegesen erőszakkal is járó eseményt nevezik forradalomnak, amely 
során egy új és igazságosabb társadalmi rendszer, joguralmi állami berendezkedés jön 
létre.

Hannah Arendt A forradalom című könyvében leírja, hogy ekkor még a régi 
metaforikus értelemben használt a kifejezés – politikailag utoljára –, de ugyancsak itt, s 
talán először, a hangsúly teljesen áttevődik a forgó, ciklikus mozgás törvényszerűségéről 
megállíthatatlanságára.

1789. július 14-e éjjelén XVI. Lajos a Bastille ostromáról hírt kap, majd kifakad a 
hírvivőnek, François Alexandre Frédéric de La Rochefoucauld-Liancourt hercegnek: 
“Mais c’est donc une révolte (De akkor ez egy lázadás)”; a herceg pontosítja az uralko-
dót: “Non, Sire, c’est une révolution (Nem, Felség, ez forradalom)”.

A párbeszédben Arendt szerint a király a hatalmát hangsúlyozza s a lázadás, illetve 
a tekintély elleni támadás letörésére rendelkezésre álló eszközökről beszél, álláspontja 
szerint a Bastille lerombolása lázadás; az arendt-i Liancourt-értelmezés szerint, ami ott 
és akkor történt, megmásíthatatlan és magasabb rendű egy király hatalmánál.2

Az 1789-es volt az első forradalmi esemény, amely nem visszatérni (re-volvere) akart 
egy korábban meglévőhöz, nem azt helyreállítani (restaurálni) törekedett, hanem irányá-
ban az újrakezdés lehetősége felé tört; továbbá a forradalmi folyamat – belső erőből és 
indíttatásból – nem tudott lezárulni; Furet szerint így az 1789-es forradalom már egy 
második – az elsőt kiigazító, kiszélesítő, radikálisabb, egyetemesebb, a felszabadítói 
célkitűzéshez hűbb – forradalmat is hordozott, az 1792-est; mindezzel elindít egy olyan 
politikai irányzatot, történelmi gyakorlatot, amelynek a soha véget nem érő önmegtaga-
dás/önmeghaladás kettőssége a legfőbb jellemzője.3

Ezeket a jellemzőket összegzi Reinhart Koselleck A forradalom újkori fogalmának 
történeti kritériumai című kötetében – teleologikus történelemfilozófiai differencia 
specifica-t adva a forradalmi időknek, amelyek a régiből kizökkentenek, s az új felé 
visznek, álláspontja szerint 1789 óta minden forradalom az ismeretlen jövőbe tart, a po-
litika megkerülhetetlen feladata ennek kifürkészése és kezelése, olyan módon, hogy egy 
politikai forradalomnak a társadalom minden tagjának emancipációja, azaz magának a 
társadalomszerkezetnek az átalakítása a célja.4

Összefoglalóan: fogalomtörténeti ritkasággal állunk szemben, hiszen nemcsak meg-
változik a forradalom szemantikai tartalma, hanem tulajdonképpeni ellentétébe fordul; 
nem visszatérést (a régihez, ami abszolút értékben jó, vagy legalábbis jobb volt), hanem 
az előrehaladást (az új, a jobb, az abszolút jó felé) jelenti.

(Néhány történelmi vonatkozás5) Az 1956. októberi magyar forradalom híre gyorsan terjedt. 
Legegyszerűbb talán mindezt annak a kereszthatásaként értelmezni, hogy a modern telekom-
munikáció világának kezdete,6 valamint egy, az országos médiumait megteremteni, ponto-
sabban elfoglalni tudó forradalmi (nemzeti) közösség „működése” egybeesett. Mindennek 
hatása megjelent a szovjet blokkon belül ugyanúgy, mint a nyugati demokráciákban.

Elmondható, hogy a térség szovjetszférához tartozó országaiban bekövetkező koráb-
bi megmozdulások az 1953. június 1-én a csehszlovákiai Pilsenben, 1953. június 16-án 
Kelet-Berlinben, 1956. június 28-án a lengyelországi Poznańban lezajlott események 
egyértelműen a munkássághoz köthetőek, a fennálló társadalmi-gazdasági-politikai 
rendszer diktatórikus megszüntetése céljuk volt, a hétköznapokban a munka-, valamint 
életkörülmények méltóbbá tétele jelent meg alapkövetelésként; az említett események 
nem fejlődtek forradalmakká, mert a karhatalom rövid időn belül brutálisan leverte eze-
ket a sztrájkokat, tüntetéseket.
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És bár a sztálini-szovjet diktatúra egyaránt elnyomta a cseh és szlovák, a lengyel, a 
bolgár, a román, a keletnémet népet, végül 1956. október 23-án a Magyarországon ki-
tört forradalom az, ami október végére a nemzetközi sajtó vezető hírei között győztes 
forradalomként szerepelt a nyugati világban. Mindez lehetséges volt azért is, mert szá-
mos nyugat-európai és tengeren túli hírügynökség végig jelen volt Budapesten, továbbá 
a forradalmárok is bírták a médiumokat (újságokat nyomtattak, elfoglalták a rádiót), az 
állami hírügynökség is folyamatos tájékoztatást adott. Mindez „kommunikálhatóbbá 
tette” a világ szabad felében a budapesti (magyarországi) eseményeket. Kapcsolódóan 
kiemelkedő hatásúnak kell tekinteni, hogy XII. Pius pápa több szózatában is támogatta 
a magyar forradalmat és szabadságharcot.

A nyugati világon túl a – Magyarországgal szomszédos és – térségi szovjet-szatellit 
államokban is – annak ellenére, hogy a sajtót a kommunisták irányították-felügyelték – 
érezhető volt a magyar forradalom és szabadságharc hatása, bár a hírek korlátozottan és 
szűrten kerültek az irányított közvélemény elé, a különböző kormányzati reakciók (pl.: 
mozgósítások a határok mentén) nem voltak eltussolhatóak, az okai is „szivárogtak” a 
társadalmi nyilvánosság felé.

Minderről vázlatosan elmondható, hogy Csehszlovákiában a pártvezetés azonnal 
reagált, a több mint hétszáz kilométeres határszakasz lezárását egy hét alatt biztosítani 
tudta, folyamatosan támogatta a magyar kommunistákat (befogadva a menedéket kérő, 
a diktatúrát fegyveres terrorral kiszolgáló államvédelmi hatósági [ÁVH-s] tiszteket, 
pártfunkcionáriusokat és családjaikat stb.), kiemelten ellenőrizve a magyar nemzetiségi 
területeket. 1956 végéig közel 700 fő ellen indult meg eljárás (végül súlyos szabadság-
vesztéssel zárulóan), annak ellenére, hogy elmondható: Csehszlovákiában – különösen 
a magyarlakta területeken – leginkább a csöndes szimpátia volt a jellemző.7

Jugoszláviában a helyzet egészen más volt. A hruscsovi időszak nyitásaként már 
beállt az enyhülés a szovjet–jugoszláv viszonyban. A magyarországi forradalom kitöré-
sétől a határok teljes körű – 1957. augusztusi – délszláv lezárásáig (mikor nemcsak az 
illegális határátlépőket, de az útlevéllel bírókat is „visszaadták” a magyar hatóságok-
nak), közel húszezer magyar távozott arrafelé, akiknek több mint nyolctizede nem tért 
vissza Magyarországra.

Jugoszlávia nagykövetsége adott időszakosan menedéket a forradalmi kormány veze-
tőjének, Nagy Imre miniszterelnöknek és társainak, de a titói Jugoszlávia az, amely egy-
szerre volt együttműködő az ENSZ-szel, s annak menekültügyi szervezetével, valamint a 
magyar menekültek hazatelepülését/hazatelepítését szorgalmazó Kádár-kormánnyal is.8

A Szovjetunióban, Kárpátalján, amely több mint ezer esztendőn át – 1920-ig – ma-
gyar felségterület volt, a magyarság több tucatnyi tagjának a szolidáris viselkedése 
miatti meghurcoltatása mára ismert tény, ugyanúgy, mint a számosságát tekintve nem 
jelentős, de mégis előforduló esetek, amelyek a Vörös Hadsereg magyar származású 
katonáihoz, illetve a megszállók magyar (nemzetiségű) tolmácsaihoz kötődnek, akik 
nem akartak együttműködni az intervenciós erőkkel, és minden esetben súlyos árat fi-
zettek ezért.9 Kárpátalja lakossága, ha a sajtóból nem, de a Magyarország felé vonuló 
intervenciós csapatok, illetve az onnan érkező – a deportáltakat szállító – vonatokból 
(amelyről a határ mindkét oldalán értesülést szereztek a civilek) képet alkothatott a 
magyar események nagyságrendjéről.

Románia és a magyar ’56 vonatkozásában a leginkább ismertek a tények. A román 
vezetés a hatékonyság szempontjából társait (a csehszlovák, a keletnémet sztálinista 
eliteket, s azok konzerváló-önfenntartó törekvéseit) „lekőrözve” használta ki a magyar 
eseményeket. Az 1956-tól – a ’64-es amnesztia ellenére – 1965-ig tartó „megtorláshullámok” 
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biztosították a román társadalom egészében – ilyen szempontból nem számított a 
nemzetiségi hovatartozás – az „ellenségek” likvidálását (az eltűnések, a börtönökben 
„járványos” szívelégtelenségek, a formálisan is meghozott halálos ítéletek), a hétközna-
pokból való kiiktatását (bebörtönzések, kényszermunkatáborokba történő deportálások). 
A magyar forradalom céljait ismerő, támogató (azokkal azonos célokat megfogalmazó) 
embereket, majd a szabadságharc leverése ellen tiltakozókat, közelítőleg 2500 személyt 
– köztük több száz főiskolást és egyetemistát – még 1956-ban tartóztatták le, utóbbiak 
jelentős részét eltávolították a felsőoktatásból. A következő három esztendőben közelí-
tőleg 18 500 letartóztatást foganatosítottak Románia-szerte (1964-ig a 32 000-et meg-
haladó volt a bebörtönzöttek, a kényszerlakhely elhagyásra ítéltek száma, de a szak-
irodalom a romániai gyakorlatnál kiemeli a nem politikai jellegű „bűnökre” alapozott, 
„nevelő célzatú” ítéleteket is, amelyek száma ugyancsak több ezerre tehető).

Az előbbiekben idézőjelbe tett megtorláshullámok kifejezés oka: a romániai folya-
matoknak jelentős részben csak apropója a magyarországi forradalomi események, 
valójában a már korábban is meglévő – megfigyelt – szervezkedések felszámolása is 
megtörtént a magyar szabadságért folytatott harcok szimpatizánsainak ellehetetlenítése, 
bebörtönzése, likvidálása mellett; mindezek a folyamatok és „eredmények” megalapoz-
ták a szovjet csapatok Romániából való – 1958-as – kivonását.

Mindez igaz a korábbiakban bemutatott többi ország magyar kisebbsége esetében is: 
a magyarországi eseményekkel szolidáris bármilyen reakció lehetőséget adott a hata-
lom birtokosainak, hogy az adott országban élő magyar kisebbség tagjai közül sokakat 
meghurcoljanak, a vezetők közül többeket a nyilvánosság előtt zajló – a megfélemlítést 
célzó – eljárásokban börtönbüntetésre, kényszermunkára ítéljenek. Összességében meg-
állapítható, a magyarországi forradalom és szabadságharc inkább apropója, mint valós 
oka volt a Magyarországgal szomszédos szocialista berendezkedésű államokban élő 
magyar kisebbségek tagjaival szembeni büntető eljárásoknak, politikai megtorlásoknak.

A lengyel–magyar hatástörténet (Poznań, a Lengyel Egyesült Munkáspárt október 19–21-i 
plénumülése, ahol a rehabilitált Gomułka 20-án a poznańi események kapcsán a rend-
szer torzulásáról beszél, majd másnap megválasztják a párt első titkárává) ismertsége 
okán csak utalás szinten kerülnek említésre: a magyar forradalom kitörése is a lengyel 
eseményeket támogató szimpátiatüntetésekkel indul, majd a magyarországi forradalmi 
és szabadságharcos események lengyelországi támogatása széleskörű, mondhatni össz-
társadalmi volt (véradások, pénz-, valamint ruhagyűjtések), Lengyelország sok százezer 
polgárának együttműködése mellett.

A Német Demokratikus Köztársaságban (NDK) is jelentős társadalmi figyelem kísérte a 
magyar eseményeket. Itt nem mondható el – a lengyelországival szemben –, hogy a pártve-
zetés egyetértett volna a magyarok által megfogalmazott forradalmi célokkal, viszont hason-
lóan a romániai folyamatokhoz az egyetemi szférán belül mind a hallgatók, mind az oktatók 
körében széles támogatottsággal bírt a magyar revolúció (sőt itt az értelmiség még szélesebb 
körben lépett fel támogatólag); a szabadságharc leverését követően az NDK-ban is ország-
szerte tiltakozások, szimpátiatüntetések zajlottak (de hasonlóan a román megmozdulásokhoz 
itt is döntően a főiskolások és egyetemisták álltak ki a magyar függetlenség mellett).

Hangsúlyozni szükséges, hogy a romániaihoz hasonlóan voltak előzményei a szerve-
ződéseknek, a keletnémet értelmiség a Szovjet Kommunista Párt XX. Kongresszusa óta 
vitaköröket szervezett, s mások mellett ezeken téma volt a lengyel változások ügye is.

A Berlinen túl több vidéki városban (Lipcse, Rostock) is lezajlott szimpátianyilvánítá-
sok miatt több tucat diákot évekre börtönbe zártak, de az állami rádió munkatársai között 
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is voltak, akiket szabadságvesztésre ítéltek, mert nem működtek együtt a „magyarorszá-
gi ellenforradalommal” kapcsolatos hírek szerkesztésében.10

A szovjetizált országok után a semleges Ausztria nemzetközi helyzetének áttekintése 
szükséges. 1955. május 15-én a négyhatalmi szövetségesek megkötötték Ausztriával az 
államszerződést (ebben az osztrák fél – többek között – katonai semlegességet vállalt), 
a szovjet megszálló csapatok is kivonultak Magyarország nyugati szomszédjából; ettől 
az időponttól a Szovjetunió magyarországi katonai jelenléte sértette az 1947-es párizsi 
békeokmányokba foglalt rendelkezéseket.

Az 1956. október végi magyarországi események lehetőséget adtak az osztrák államve-
zetésnek önállósága felmutatására: a magyarországi forradalom kitörését követően első-
ként – október 28-án – az osztrák állami vezetés szólította fel a Szovjetuniót, hogy tegyen 
meg mindent – békés eszközökkel – a magyarországi harcok mielőbbi befejezéséért.

A Lajtától keletre zajló harci események alatt az osztrákoknak fel kellett készülnie 
a határok védelmére, továbbá az esetleges segítségnyújtásra, ennek köszönhetően nem 
alakult ki káosz akkor, amikor a szovjet győzelem után a tömegesen menekültek osztrák 
földre a magyarok.

Közel 190 000 magyar menekült Ausztriába, amelyből legfeljebb 7 százaléknyi tért 
vissza, a többiek közel fele az amerikai kontinensre, illetve további tengeren túli terüle-
tekre emigrált, hasonló tömegű menekült jellemzően európai befogadásra lelt. 

Ausztriában a koalíciós szociáldemokraták a forradalmi eseményeket visszafogott-
sággal kezelték, de a novemberben szovjet segítséggel uralomra került államvezetést 
elutasították, a néppárti reakció lelkesen támogatta a magyar függetlenségi, illetve de-
mokratizálási törekvéseket; a kommunisták, akik kevéssé jelentős erővel Ausztriában, a 
szovjet beavatkozás támogatásával – más európai testvérpártjukhoz hasonlóan – elszi-
getelődtek, a politikai peremre szorultak.

Ausztria politikai identitását adó elemek közül a semlegességében aktív (aktívan segí-
tő, közvetítő), önállóságát bátran megélő állam képét ekkor alakították ki az osztrákok. 
A direkt visszacsatolás – illetve megerősítés – sem maradt el: 1956 karácsonya előtt az 
országba látogatott Nixon alelnök, az amerikai anyagi és politikai támogatásról biztosít-
va az osztrákokat, indirekt módon, de a politika nyelvén egyértelműen támogatva ezzel 
az emigráló magyarok ausztriai menekülttáborokba történő befogadását.

(Hungary Aflame – Ungarn in Flammen11) A tanulmány címét egy 1957-ben 
Németországban elkészült film adta. Az eredeti németnyelvű változaton túl számos 
nyelvi változat is elkészült, a magyarnak az alcíme: Egy nép harca a szabadságért. A film 
az első olyan alkotás, amely a dokumentumfilm ismeretterjesztő műfajába tartozóan a 
nyugati közvéleményt tájékoztatni akarja az 1956. októberi–novemberi magyarországi 
eseményekről. A 83 perc hosszúságú 33 mm-es filmre rögzített alkotás készítői egyszer-
re akartak az érzelmekre és a rációra hatni. A film kezdetén látható rövid szöveg után 
Maria Schell – az ’50-es években Európa egyik legsikeresebb színésznője – megszólítja 
a nézőket; ezt követően az alkotás több mint húsz percen keresztül felvillanás-szerűen 
mutatja be a magyar nemzet történetét a magyarok Kárpát-medencei megjelenésétől 
kezdve, az ezeregyszáz éves államiságon át 1956-ig, majd az akkori eseményeket közel 
egy órán át, részletesen.12

A filmet segítségkérésnek szánták, ez olvasható a kezdő filmkockákon: „Örök emlé-
kül a magyar szabadságharc hőseinek és mártírjainak. Készítették hontalanságban élő 
névtelen magyar filmalkotók, német, osztrák, francia és amerikai munkatársak lelkes 
segítségével. Céljuk: egy Nagyhatalom: a Film segítségével élménnyé alakítani, 
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felejthetetlenné tenni a magyar nemzet kiolthatatlan szabadságvágyát, példamutató hősi 
harcát, felrázni a világ lelkiismeretét: Az nem lehet, hogy annyi szív hiába onta vért…13 
eljuttatni minden szabad országba, eljuttatni azokhoz, akik a népek sorsát intézik, hogy 
észhez térjenek! Hogy magukba szálljanak! Hogy soha el ne felejtsék: Nincs béke 
Magyarország szabadsága nélkül!”

A dokumentumfilm megörökíti, ahogyan a budapesti események során az utcára vonu-
lók leverik a sztálinista diktatúra jelképeit, a vörös csillagokat, széttépik a vörös zász-
lókat, elégetik a Sztálin-képek mellett a magyarországi diktatúra vezetőjének, Rákosi 
Mátyásnak a fotográfiáit, a ledöntött szobrokat – ahogyan Sztálinét is – szétverik, ame-
lyik jelképet, vagy politikai megrendelésre a szocialista realizmus stílusában készült 
műalkotásokat, nem tudják eltávolítani, nemzeti lobogóval letakarják (a filmen 46.00-
50.15 között); a jelzett részben, annak végén a kommunista párt napilapja, a Szabad Nép 
székháza látható, még ép felirattal, de erről a feliratról később még szó esik.

Azóta az 1956-os magyarországi forradalom és szabadságharc jelképe lett az is, hogy 
ekkor a nemzeti trikolorból kiszakították a sztálinista-kommunista címert, így a lyukas ma-
gyar zászló hiány-szimbolikája jeleníti meg a visszaszerzett szabadság teljesség-jelképét.14

A forradalmi és harci események alatt hat forgatócsoport járta a magyar fővá-
rost. A tekercseket november 4-én reggel akarták eljuttatni Bécsbe, a Nemzetközi 
Vöröskereszthez és az Egyesült Nemzetek szervezeteihez – a visszaemlékezések sze-
rint – a világ közvéleményének tárgyilagos informálása céljából. Tizenhárom nap alatt 
körülbelül tízezer méter anyagot vettek fel, de a hajnali ágyúszó és a rádió tragikus fel-
hívása pánikhangulatában valaki villanyt gyújtott és ezzel megsemmisítette az előhívás 
alatt lévő anyag egy részét, végül néhány doboz két fiatal filmfőiskolás, Kovács László 
és Zsigmond Vilmos hátizsákjában került ki Ausztriába. Ez a hiányossá lett anyag adta 
a gerincét a Nyugat-Németországban készült dokumentumfilmnek,15 amelyet Erdélyi 
István magyar származású rendező Münchenben készített az 1950–60-as években mű-
ködő Karpat-film nevű vállalat keretei között.

Az Ungarn in Flammen – Hungary Aflame című film forradalomról és szabadságharc-
ról szóló felvételeit adó filmes alapot kimenekítő, Nyugat-Európába emigrált fiatal ope-
ratőrök, akik a dokumentumfilm elkészítésében is szerepet kaptak, a következő évtize-
dekben világhíresekké lettek. Kovács László mások mellett az Easy Rider, a New York, 
New York című filmek operatőreként a mai napig általános elismertségnek örvend,16 s 
nem kell bemutatnunk Zsigmond Vilmost sem, akinek a nevéhez a Close Encounters of 
the Third Kind és a The Deer Hunter című filmek kötődnek, akit a szakma BAFTA-, 
Emmy- és Oscar-díjjal ismert el, valamint az International Cinematographers Guild 
2003-ban a történelem tíz legbefolyásosabb operatőrei közé sorolta.17

A Hungary Aflame utóéleteként értelmezhető Zsigmond Vilmos és Kovács László öt-
ven esztendő múltán készül filmje. A két akkorra már világhíres magyar operatőr egész 
életét barátságban élte le, Kovács László halálát megelőző utolsó közös munkájuk az 
1956-os forradalmat tematizálja18 – amelyet mindketten vezető producerként jegyez-
nek, Kovács operatőrként is – a Torn from the Flag19 (A lyukas zászló). A dokumen-
tumfilm a bipoláris világrend 1945-től 1991-ig tartó időszakát mutatja be, az 1956-os 
magyar forradalmat a kommunista blokk későbbi széthullásának kezdőpontjaként és 
egyúttal a demokrácia felé vezető út nulladik mérföldköveként ábrázolja. A 2007-
ben a közönségnek is bemutatott film kilenc éven át készült közösségi összefogással: 
Észak-Amerikában közel kettőezer személy, család támogatta a produkciót, továbbá a 
legtöbb ott működő magyar közösség, alapítvány és egyház is. A filmben mások mellett 
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megszólal Henry Kissinger (1923–), volt amerikai külügyminiszter, illetve Habsburg 
Ottó (1912–2011), egykori magyar királyi trónörökös, a Nemzetközi Páneurópai Unió 
tiszteletbeli elnöke.

(1956 – Személyes történet és művészeti életút… először) „– […] November 2-a gyö-
nyörű szép nap volt, mert megtudtuk a rádióból, hogy a szovjet csapatok elhagyták 
Budapestet. Úgy látszott, győzött a forradalom. Csend volt a városban, sütött a nap. 
Ekkor kaptam engedélyt a szüleimtől, hogy elmehetek fényképezni. 

[…] A hatalmas betűs SZABAD NÉP feliratot a tömeg le akarta verni (vörös csil-
lagot akkor már rengeteget levertek a városban), és amikor nekikezdtek, nem verték 
le teljesen a szöveget; hanem annyit meghagytak: A NÉP! A Szabad Nép feliratból ez 
lett: A nép! Fantasztikus ez a fotó! Nyilván gyerekként is észrevettem ennek a fensé-
gét, hogy »a nép, mint büntető hatalom«! – és lefotóztam. S ez a fotó az egész törté-
nésnek az emberi mivoltát, a lelkét hozza: hogy nekiállunk és leverjük, amit a hazug 
kommunisták kiírtak oda, hogy Szabad Nép – és már csináljuk, és már félig levertük, 
mikor a tömegből közbeszólnak: még várjatok, ne verjük le az egészet! Hagyjunk meg 
annyit, hogy: A NÉP.”20

A fenti sorokban Haris László21 fotóművész emlékszik vissza kamaszkori élményére: 
a forradalomra, valamint elmeséli fényképeinek történetét.

Beszélgetőtársa, Szakolczay Lajos22 így faggatja a művészt a forradalom és szabadság-
harc leverése utáni eseményekről, a válaszokból a diktatúra pszichológiája is előtűnik:

„– Valószínűleg csak utána hívtad elő a képeket…
– Biztos, hogy utána! Igen.
– Nem féltél, hogy hátha valami olyasmit láttál meg a gépeddel, amit nem lett volna 

szabad? Főképp, november 4-e után!
– Biztosan nem féltem annyira, hogy ne tartsam fontosnak: ezek elő legyenek hívva! 

Mivel gyerek voltam, és a gyerek nem ismeri annyira a helyzetet, kevésbé féltem, mint 
egy sokat tapasztalt felnőtt – de nem is állítom, hogy haláltmegvető bátorsággal bírtam 
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volna… Egyszerűen fontosnak tartottam, hogy ezek a felvételek elkészültek. Hosszasan 
nem mentünk iskolába, szénszünet is volt, talán valamikor január végén kezdődött csak 
el az iskola. Bőven volt időm arra, hogy előhívjam a képeket és megcsináljam a nagyí-
tásokat. Nem félhettem nagyon, mert bevittem ezeket a képeket az iskolába, amikor újra 
elkezdődött a tanítás, és rég bevált szokásom szerint, ahogy az iskolai kirándulások után 
is, mutogattam az osztályban őket, és adtam belőlük a barátaimnak.”

A történet később a fotók negatívjainak a megsemmisítése felé kanyarodik:
„– Beszéljünk a fotóidról… Mikor és hogyan pusztítottad el az 56-os felvételeket? 

Illetve honnan hallottad, hogy az életeddel játszol, ha ezeket a dokumentumokat meg-
találják?

– Szüleim tudtak a felvételekről, de ők nem szóltak semmit, mással voltak elfoglalva. 
Én 1957 őszén lettem gimnazista, […] és folytatódtak a házkutatások; […] legalább az 
1956-os képeket ne találják meg. Akkor még mindig gyerekként, de az ellenállásban már 
kicsit érettebben úgy gondoltam, hogy esetleg baj lehet belőle… Ezért fogtam magam 
– ez 1960 őszén történt –, és az összes negatívot (amelyeket egész rendesen karbantar-
tottam) és kópiát, amit össze tudtam szedni – elégettem!

– Tizenhét éves voltál?
– Igen, tizenhét. 1961-ben érettségiztem, negyedikes lehettem.
– És minden negatívot, minden kópiát elégettél…
– Igen. Pontosabban akkor azt hittem, hogy mindet. Beledobtam a tűzbe, s magam 

láttam, hogy elégnek! A negatívok is, meg a kópiák is, hogy ne legyen semminek nyo-
ma… Nyilván mindent tudnak rólam. Már egy csomó barátunk megjárta a kihallgatáso-
kat, akik kioktattak bennünket: gyerekek, úgy kell ezt csinálni, hogy amit már tudnak, 
azt nem kell titkolni! Hiszen ha elmondjuk, amit már tudnak, akkor azt hiszik, hogy 
legalább őszinték vagyunk. Így kell viselkedni!”

Haris László a ’60-as években a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán 
végzett, de a ’70-es évektől jelen van a magyar fotó- és képzőművészek némelykor „til-
tott”, némelykor „tűrt” mozgalmaiban. Később animációs filmművészeti újításokkal is 
színesíti életművét.

„– Térjünk vissza arra, hogy később művész lettél, és a fotóiddal bizonyos ellenálló 
tevékenységet is végeztél. De hogyan kerültek az elveszett fotók – az elveszettnek hitt 
fotók mégis vissza a kezedbe?

– Ez nagyon izgalmas, két fejezetből álló, hihetetlen történet. Az első fejezet röviden 
annyi, hogy teljesen véletlenül, valamikor 2000-ben, itthon, […] a régi dolgok közt ku-
tatva fölfedeztem két 1956-os képemet!

– Pozitívokat?
– Ezek nem a kockák, hanem a 6×9-es nagyítások, mert a negatívokat tényleg eléget-

tem! Nincs remény tehát, hogy belőlük találok valamit. De ezt a két kópiát jó negyven 
évre rá, megtaláltam. Ekkor én már ismert fotográfus voltam, egy cikk is kerekedett a tör-
ténetből, a Népszabadságban jelentette meg Trencsényi Zoli barátom 2000. október 23-a 
környékén, talán pontosan 23-án! Ebben én elmondtam az 1956-tal kapcsolatos élménye-
imet, és azt is, hogy ez a két kópia véletlenül került elő, jóval az »elégetés« után. Egy kép 
is megjelent a lapban, »A NÉP« című fotóm. Nos, ezután következett a tulajdonképpeni 
második „csoda”. Volt egy kiállításom a Kolta Galériában 2005-ben, a galéria nyitó kiál-
lításaként. A csoda a megnyitón játszódott le. Említettem már […] Varga Lacit, […] ő a 
gimnáziumban nagyon jó barátom volt. Általában küldök neki meghívót a kiállításaimra, 
többnyire nincs ideje eljönni, de néhányszor eljön. Nos, erre a 2005-ös kiállításomra ép-
pen eljött. […] nem sokkal később felhívott, hogy hallotta a megnyitón, amit a negatívok 
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elégetéséről mondtam, s hogy nála tizenöt képem megvan. Őrület! Egyrészt, hogy egyálta-
lán ott volt a kiállításon, másrészt, hogy amiről én elfeledkeztem, arra ő pontosan emléke-
zett: 1958-ban vagy 1959-ben följött hozzánk a Szigetvári utcába, és együtt nagyítottunk 
neki az én 56-os képeimből. És megőrizte őket ötven éven át. Megindító gyönyörűség: 
mindketten gyerekek voltunk, s mennyire fontos volt ez nekünk!

Előkerültek tehát az elveszettnek hitt képek, ezek a 6×9-es papír kópiák, amelyek az ak-
kori technikával készültek, s amelyeket most újból feldolgoztam, javítottam a tónusokon.”23

Haris László művészi önképéről – az 1956-os képeihez kötődően – így szól: „Tény, 
hogy komoly technikai hiányosságaim voltak. A 15 képből négyet-ötöt ma sem csinál-
nék másként…”24

Az 1956-os Haris-fotók az elmúlt negyed évszázadban a magyar forradalom ikono-
gráfiájának szerves részévé lettek,25 megjelenítve a szabadságvágy emberi cselekedeteit, 
a fotográfia pillanatot megragadó, időt megállító művészetét-technikáját.

(1956 – Személyes történet és művészeti életút… másodszor) Számos művész életútját 
meghatározta a forradalom. Szemadám György képzőművész az egyik szabadsághar-
cos ellenállási központnál, a Széna tér mellett lakott Budapesten, kamaszként élte át 
a forradalomi és szabadságharcos eseményeket. Erről szól 2012-ben írt Nagy Gáspár 
emlékének című verse,26 amely szabadversként alapvetően a gondolat ritmusára alapoz, 
de versszerűen tördelt, leginkább prózaritmussal rendelkezik.

A vers egy részlete így szól: 
[…]
De akkor már tudtuk:
nem szabad feledni!
Mit is?
Talán azt, hogy a harcok során
körülbelül kétezerötszáz ember
esett el.
Item: hogy a regisztrált sebesültek száma
húszezer volt.
Item: hogy kétszázezer volt azoknak a száma,
akik elmenekültek ebből az országból.
Item: hogy megkezdődtek a felelősségre vonások,
és tizenháromezer embert internáltak.
Item: hogy több, mint húszezer embert bebörtönöztek.
Item: hogy a négyszáz halálos ítéletnek
körülbelül a kétharmadát
végre is hajtották.
Item: hogy Vida Ferenc vérbíró ítélete alapján
Nagy Imrét, Maléter Pált és Gyimes Miklóst
Ezerkilencszázötvennyolc június tizenhatodikán,
Szilágyi Józsefet és Losonczy Gézát pedig
már korábban megölték a börtönben.
Item: hogy ezerkilencszázötvenkilencben 
végezték ki a tizennyolc éves Mansfeld Pétert,
akit tizenhárom percen át
hagytak kínlódni a bitófán.
Most hetvenkét éves lenne.
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Item: hogy az utolsó kivégzés
ezerkilencszázhatvanegyben volt.
S ahogy Kölcsey megjósolta egykor:
bújt az üldözött, s felé
kard nyúlt barlangjában,
szerte nézett, s nem lelé
honját a hazában.
[…]

A vers címében Nagy Gáspár költő emlékét idézi, ahogyan a híres versére utal a 
kiemelt szövegrész elején: „nem szabad feledni!”; utána a magyar nemzet forradalmi 
veszteségeit, a terror bűneit katalogizálja, majd a magyar Himnusz azon soraival zárul a 
részlet, amely a nemzeti széthúzásra, árulásokra utal: „bújt az üldözött, s felé / kard nyúlt 
barlangjában, / szerte nézett, s nem lelé / honját a hazában.” 

A szerző, Szemadám György a személyes élményeire alapozva a művésztársnak és 
korszakos alkotásának is emléket állít. De ki is volt Nagy Gáspár?27 És melyik költemé-
nye az,28 amelyre Szemadám utal?

Nagy Gáspár a magyar kommunista berendezkedés alatt működő néhány egyházi gim-
názium egyikében, a katolikus Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségizett. 1969-től 
a pártállami titkosszolgálat megfigyelte, felbontotta leveleit, lehallgatta telefonjait; 
diplomaszerzését követően könyvszerkesztőként dolgozott. Több versét az 1989–1990-es 
politikai rendszerváltás szellemi-művészeti előhangjaként értékeli a jelen, ilyen volt az 
1981-ben írt az A Fiú naplójából, valamint az 1983-as Öröknyár: elmúltam 9 éves.

Öröknyár: elmúltam 9 éves
a sír 
           NIncs sehol  
a sír                   a gyilkosok 
a test                                  se ITT 
           NIncs sehol  
a test                                 se OTT 
a csont                 a gyilkosok  
           NIncs sehol  
a csont  
                     (p. s.)

 egyszer majd el kell temetNI 
és nekünk nem szabad feledNI 
a gyilkosokat néven nevezNI!

A vers első egysége különleges kalligrammatikus hiányleltár. Az antikvitástól ismert 
kalligrammák lényege az, hogy a formabontó íráskép és a fogalmi rész együtt érvényes, 
egymást segíti, esetleg ellenpontozza a versben. A NI (az angol fordításban: IN) Nagy 
Imre miniszterelnök monogramja. A cím Nagy Imre kivégzésének időpontját is jelöli, 
hiszen a költő kilencéves 1958-ban volt, a miniszterelnököt 1958. június 16-án végezték 
ki. A kilenc esztendős Nagy Gáspár – a visszaemlékezése szerint – ekkor látta, hogy 
édesapja és nagybátyja megsiratta a kivégzett miniszterelnököt és társait: az élmény 
örökre megőrizte benne azt a nyári napot, ezért a cím: „öröknyár”; de az „elmúltam 
9 éves” fordulatban a kisgyermek felnőtté válását jelentő eszmélés is benne van.29

Az 1983-ban írt vers 1984-ben jelent meg az Új Forrás című folyóirat októberi 
(1984/5.) számában.
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A Kádár-féle hatalom részéről nem maradt el a büntetés: a folyóiratot bezúzatták, a 
főszerkesztőt nyugdíjazták, a szerkesztőt – Sárándi Józsefet, aki még 1990 után is 
az nyilatkozta, hogy nem akarattal, hanem a költői üzenet meg nem értése miatt 
jelenhetett meg a vers – elzavarták, Nagy Gáspárt előbb lemondatták a Magyar 
Írószövetségnél betöltött titkári pozíciójáról, majd kiadója, a Magvető Kiadó is 
felbontotta az addig már több kötettel jelentkező költővel kötött szerződést, majd 
csak 1987-ben jelenhetett meg a kötete a költőnek, de a fentiekben bemutatott verse 
abban sem szerepelhetett.30

Az említett másik vers az A Fiú naplójából című a Tiszatáj című folyóirat 1986. júni-
usi számában jelent meg. Az 1947-ben életre hívott Tiszatáj többször szünetelt – 1956 
októberétől 1957 szeptemberéig az 1956-os forradalom miatt –, 1986-ban betiltották 
egy fél évre Nagy Gáspár A fiú naplójából című versének közlése miatt, a lapszámot 
bezúzatták, a folyóirat szerkesztőit leváltották.

Három esztendő múlva összedől a kommunista rendszer, de mindez a hatalom 
1986-os ellenreakcióiból még egyáltalán nem érződött: betiltott, bezúzatott, elbocsáj-
tott. Bár a folyóirat szerkesztői mellett sokan kiállnak, sokan a hatalommal szem-
benállás fölöslegességéről beszélnek. A Magyar Írószövetség Választmánya szept-
ember elején óvatos levelet fogalmazott és címzett a Művelődési Minisztériumnak. 
Több mint két hónap múlva – november 12-én – élesebb hangú levelet intézett a 
központi bizottsághoz és a kormányzathoz 114 író; az aláírók között voltak párttagok és 
pártonkívüliek, vidékiek és budapestiek, fiatalabbak és idősebbek.31

A Magyar Írók Szövetsége ötévenként esedékes közgyűlése 1986. november 29–30-
án zajlott, a hatalom képviselőinek jelenlétében. Nagy Gáspár, akit már két esztendővel 
korábban megbüntetett a hatalom, az Írószövetség 1986. évi kongresszusán Pál apos-
tolnak a Timóteushoz írt második leveléből (2Tim 4,1–5) idézett32: „Hirdesd az igét, 
állj vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Érvelj, ints, buzdíts nagy türelemmel és 
hozzáértéssel. Mert jön az idő, amikor a józan tanítást nem hallgatják szívesen, hanem 
saját ízlésük szerint seregszámra szereznek maguknak tanítókat, hogy fülüket csiklan-
doztassák. Az igazságot nem hallgatják meg, de a meséket elfogadják. Te azonban ma-
radj mindenben meggondolt, viseld el a bajokat, teljesítsd az ige hirdetőjének feladatát, 
töltsd be szolgálatodat.”

A Magyar Írók Szövetség vezetősége a Művelődési Minisztérium – Köpeczi Béla 
művelődési miniszter – hozzájárulása híján nem hozta nyilvánosságra a közgyűlés 
jegyzőkönyvét, és az újságírók csak erősen megszűrt tájékoztatást adhattak az eseményről.

De Nagy Gáspárnak – és társainak – lett igaza: „viselték a bajokat”, mint az evangé-
listák, az üldözők pedig hübriszüktől eltelve buktak el.

(Zárásképpen) Az 1956-os magyar forradalmat és szabadságharcot – a fentiekben is lát-
hatóan – eszmetörténeti szempontból a többi ’50-es évekbeli felkeléshez képest kiemelt 
jelentőségűnek tartották, az utána következő kommunista rezsim-ellenes megmozdulá-
sok közül is csak a Prágai Tavasz és a lengyel Szolidaritás bír hasonló jelentőséggel.

Az is állítható, hogy az európai baloldal önvizsgálatában 1956 jelentéktelen mér-
tékű, elszigetelt-elszigetelhető volt, de az ekkor kialakult repedések hatására mállik 
szét a marxizáló identitás, így válhat intellektuális értelemben utolsó döféssé 1973-ban 
Szolzsenyicin Gulag-szigetcsoportja.

A magyar ’56 a Magyarországot körülvevő kommunista országokban a magyar ki-
sebbségek tagjainak, vezetőinek elszigetelésének, vegzálásának, kriminalizálásának a 
politikai hatalmat bírók általi apropóját adta.
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Magyarország több mint három évtizedes, 1989–90-ig fennmaradó politikai beren-
dezkedése is a levert forradalom és szabadságharcra alapozott diktatúra volt.

Mintegy összegzésképpen – Földváryné Kiss Réka elemzését idézve – 1956-ról 
megállapítható, hogy „nemcsak közös történeti tapasztalat volt, hanem közös kulturális 
kóddá is vált, a vasfüggöny mindkét oldalán. Ez magyarázza, hogy 1988. június 16-án, 
Nagy Imre kivégzésének 30. évfordulóján a magyar emigráció kezdeményezésére miért 
avattak a párizsi Père Lachaise temetőben jelképes sírt a néhai miniszterelnök és már-
tírtársai emlékére, a párizsi polgármester, Jacques Chirac által adományozott díszsírhe-
lyen, huszonhét Nobel-díjast és tucatnyi európai parlamenti képviselőt számláló védnöki 
testület támogatásával, melyben a francia szenátus elnöke és két volt francia kormányfő 
mellett olyan neves írók, tudósok és művészek vállaltak szerepet, mint Eugene Ionesco, 
Danilo Kiš, Yves Montand és Paul Ricoeur.”33

A párizsi emlékműállítással egy időben zajló megemlékezést Budapest belvárosában 
a rendőrség erőszakkal feloszlatta.

1988–1989-ben a korábbi tabusítás megszűnik, először népfelkelésként, majd forrada-
lomként ismerik el a kommunizmus alatt ellenforradalomként aposztrofált eseményeket.

1989. június 16-án, Nagy Imre és mártírtársai kivégzésének 31. évfordulóján – egy 
esztendővel a párizsi Père Lachaise temetőben történt jelképes síremlék avatása után 
– Budapesten, a Hősök terén több százezer ember jelenléte mellett lezajlott a néhai mi-
niszterelnök és mártírtársai újratemetéséhez kötődő megemlékezés.

Az állami traumatizálás megszűntét jelentette, hogy 1989. október 23-án – a for-
radalom 33. évfordulóján – változtatta meg alkotmányozó testületként a Magyar 
Országgyűlés népköztársaságról köztársaságra az államformát.

Mára az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc által kevesebb mint két hétre 
kiharcolt másik világ lehetősége hosszú ideje valóság. 1956 már mindent megadott 
nekünk, a jelenben csak mi tartozunk a dicső múltnak, és így a boldogabb jövőnek is.
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majd háromezer nevet tartalmazó listáját.
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magyar írók között megemlítik Háy Gyula, Lukács 
György, Heller Ágnes nevét is; a társaság Lukács 
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zása miatt deportálták. A II. világháború végét 
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BÓDI STEFÁNIA

A közpénzügyek szabályozása és története 
Magyarországon

Dr. Farkas Zsolt (1973–2019 †) emlékére1

Magyarország pénzügyi-gazdasági-tulajdoni helyzete változatos történelmi fordulatok-
ban és mindenkor igazodott a politikai-történelmi folyamatokhoz. Az 1848. évi III. tör-
vénycikk volt az első hazánkban, amely rendelkezett a minisztériumok felsorolásáról és 
a független magyar kormány2 felállításáról. A minisztériumok sorában intézkedett az or-
szágos pénzügyekkel foglalkozó minisztérium létrehozásáról. A Pénzügyminisztérium 
Kossuth Lajos vezetésével kezdte meg működését hazánkban a Batthyány kormány 
eskütételét (1848. április 11.) követően. Nevéhez fűződik a Kossuth bankó megjelenése, 
vagyis az első önálló magyar pénz.

Az 1848. évi VIII. törvénycikk még ebben az évben rendelkezett a közös tehervise-
lésről, és tartalmazta, hogy „Magyarország s a kapcsolt részek minden lakosai, minden 
közterheket különbség nélkül egyenlően és aránylagosan viselik.” Az 1848. évi XIV. 
törvénycikk már a hitelintézetről címet viselte és kimondta, hogy „a ministerium hi-
telintézet felállítására felhatalmaztatik.” „Az átmeneti időszak könnyebb átvészelését 
szolgálja a XIV. törvénycikk által életre hívott hitelintézet, amely a kártérítés várható 
összegéig hitelt nyújtana a nehéz helyzetbe került nemeseknek. A törvény megszüntette 
a feudalizmus a társadalom és a gazdaság fejlődését leginkább akadályozó maradványát. 
Ezzel hatalmas lépés történt a társadalmi egyenlőség felé…”3

Az 1849. évi VII. törvénycikk pedig már részletes rendelkezéseket tartalmazott az 
adókról, és tartalmazta, hogy az adók kivetése a pénzügyminisztérium igazgatása és fel-
ügyelése mellett fog történni. Az adó beszedését községenként a községi adóbeszedők 
teljesítik. Az adófajták között nevesítette a földadót, a házadót, a keresetadót, a pálinka-
adót, az italmérési adót és a távolléti adót.

„A szabadságharc bukása után a magyar pénzügyeket is az osztrák birodalmi kor-
mányzat ragadta magához, amelynek központi szerve a bécsi császári és királyi pénz-
ügyminisztérium volt. A történeti Magyarország területén a birodalmi pénzügyminiszté-
riumnak alárendelt – nagyjából egyenlő kiterjedésű – négy financiális körzet létesült… 
Az 1867-es Kiegyezési tv. szerinti konstrukcióban a közös pénzügyminisztérium hatás-
köre csupán az államok pénzügyminiszterei által beszolgáltatott havi részletek átvételére 
és rendeltetés szerinti felhasználására terjedt ki. A magyar államháztartás ügyeit ezután 
– idegen befolyástól mentesen – elvileg a magyar országgyűlés és a hazai pénzügymi-
nisztérium intézte.”4 Az 1867-es kiegyezést követően a külügyek, a hadügyek és az ezek 
fedezésére szolgáló pénzügyek közös üggyé váltak Ausztriával, vagyis reálunió jött létre 
a két ország között. A magyar pénzügyminiszter Lónyay Menyhért volt ekkoriban.

Ami a közterheket illeti, az 1868. évi XI. törvénycikk a sójövedékről rendelkezett, 
az 1868. évi XIV. törvénycikk a dohányjövedék iránt címet viselte, az 1868. évi XV. 
törvénycikk a „lottojövedékről” szólt, az 1868. évi XVI. törvénycikk a szeszadóról, 
az 1868. évi XVII. törvénycikk a bor- és hús-fogyasztási adó iránt címmel látott nap-
világot, az 1868. évi XIX. törvénycikk a söradóról, az 1868. évi XX. törvénycikk a 
„czukoradóról” tartalmazott szabályokat, az 1868. évi XXI. törvénycikk „a közadók 

SZÁZADOK



Valóság • 2020. október

BÓDI STEFÁNIA: A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA ÉS TÖRTÉNETE... 17

kivetése, befizetése, biztositása, behajtása és pénzügyi törvényszékek5 felállitása iránt” 
intézkedett,6 az 1868. évi XXII. törvénycikk a házadóról, az 1868. évi XXIV. törvény-
cikk a személyes kereseti adóról, az 1868. évi XXV. törvénycikk a földadóról, az 1868. 
évi XXVI. törvénycikk a jövedelemadóról, az 1868. évi XXXIV. törvénycikk a szemé-
lyes kereseti adóról, az 1868. évi XXXV. törvénycikk pedig a bor- és húsfogyasztási 
adóról szóló szabályokat tartalmazta. Stipta István jegyzi meg, hogy ezek a törvények 
„átnevezve-elpalástolva 1875-ig fő elemeiben a Lajthán túli7 adóigazgatási szisztémát 
tartották fenn”.8

A házadót tehát 1868-ban szabályozták, ez alapján a házadó tárgya a házak évi tiszta 
haszonértéke volt, oly ház, lakrész, és a háznak minden oly helyisége, mely bérbe volt 
adva, különbség nélkül házbéradó alá esett, a tiszta bérjövedelem alapján. Ezen módosí-
tott az 1909. évi VI. törvény, majd az 1922. évi XXII. törvénycikk, amely megadóztatta 
a nagyméretű lakásokat ún. fényűzési adó9 keretében.10

Nagy előrelépést jelentett az állam bevételeinek és kiadásainak, az államvagyonnak 
és az államadósság kezelésének s általában az állam számvitelének ellenőrzése végett 
az Állami Számvevőszék felállítása, amely az 1870. évi XVIII. törvénycikkel történt 
meg. A törvény tartalmazta, hogy „az állami számvevőszék a minisztériumtól független, 
önálló hatáskörrel bir.” Az állami számvevőszék elnöke, fő- és számtanácsosai és egyéb 
hivatalnokai az országgyűlés egyik házának sem lehettek tagjai. Az állami számvevőszék-
nek a pénzügyminisztérium útján annak hitelügyi osztályától, mindazon tárgyakra nézve, 
melyekre ellenőrzése kiterjed, joga volt felvilágosítást és kimutatásokat kérni. A zárszám-
adást az állami számvevőszék észrevételeivel és a miniszteri tanácsnak ezekre vonatkozó 
határozataival együtt a miniszterelnök által kellett az országgyűlés elé terjeszteni.

A magyar földhitelintézet11 szabályozására az 1871. évi XXXIV. törvénycikkel került 
sor, amelynek alapján ez az intézet értékpapírok kibocsátására volt jogosult, jogosítva 
volt a lejárt kamatok és törlesztési részletek behajtására a részére kiállított kötvény vagy 
más kötelezettségi nyilatkozat és könyvkivonatai alapján késedelmes adósa, vagy a jel-
zálog birtokosa ellen, illetve jogában állt árverési feltételeket is szabni.

Az 1875. évi VII. törvénycikk a földadó szabályozásról12 rendelkezett, és tartalmazta 
a földbirtok jövedelmének megadóztatását. A földadó tárgyát képezte minden gazda-
ságilag használható földterület, amennyiben nem volt adómentes. A törvény alapján a 
földadó tárgyát nem képezik: „a közutak, állandó, dülő utak, utczák és közterek; a be-
épített háztelkek és az udvarok; szállításra használható és vízművekre szolgáló csator-
nák; védtöltések és csatornák; temetkezési helyek; országos vagy közhatósági kezelés 
alatt álló oly kertek, melyek tudományos, közhasznú, vagy jótékony intézetek czéljára 
közvetlenül szolgálnak; a közhatóságok vagy gazdasági, erdészeti és más hason czélu 
egyesületek által közczélokra, nem pedig kereskedésre fentartott, - ugyszintén a tanitási 
czélokra szolgáló fa- és szőlő-iskolák”.

Időrendben a következő az 1876. évi XXV. törvénycikk, amely az adóhátralékosok 
egyénenkénti elszámoltatásáról szólt.

Látni fogjuk, hogy a pénzügyi igazgatás szervezetrendszere igen bonyolult volt ekko-
riban, ugyanazok a szervek többször háttérbe szorultak, (adóhivatalok, adófelügyelők, 
illetékkiszabási hivatalok, pénzügyi igazgatóságok) majd ismét előtérbe kerültek és 
eléggé leterhelt volt valamennyi pénzügyekkel foglalkozó szerv.

A pénzügyi igazgatás szervezetrendszerének kialakítására (átalakítására) az 1889. évi 
XXVIII. törvénycikk révén került sor. A törvénycikk a pénzügyi közigazgatás szerveze-
tének változtatásáról címet viselte és az alábbiakról rendelkezett. A pénzügyi igazgatás 
keretein belül eddig királyi adófelügyelők13 és illetékkiszabási hivatalok működtek14, 
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az adófelügyelők tekintetében a pénzügyi igazgatóságok veszik át a feladatokat, az il-
letékkiszabási hivatalokét pedig a királyi adóhivatalok. A pénzügyi igazgatóságok az 
1876. évi VI. törvénycikk alapján a törvényhatóságok kebelében alakított közigazgatási 
bizottságok15 közreműködése és ellenőrzése mellett működtek, s működésük a pénzügyi 
közigazgatás majdnem minden ágazatára kiterjed, kivéve: pl. a dohánytermelést és 
gyártást illető ügyeket vagy az állami vagyont illető ügyeket. A törvény értelmében „le-
hetőleg minden vármegyei törvényhatóság részére külön pénzügyi igazgatóság állittatik 
fel, melynek hatásköre a vármegye területén levő városi törvényhatóságokra is kiterjed. 
Felhatalmaztatik azonban a pénzügyminister, hogy a belügyministerrel egyetértőleg, 
egy pénzügyi igazgatóság hatáskörét több vármegye területére kiterjeszthesse.” A pénz-
ügyi igazgatóságok működési köre főként az egyenes adók kivetése, az adómentességek 
és adóelengedések megállapítása köré csoportosult. Intézkedhettek azonban jövedéki, 
vámkedvezmény, kincstári és illetékügyekben is.

A pénzügyi igazgatóságok egész működésüket feltüntető jelentéseket terjesztettek 
havonta a közigazgatási bizottság elé, határozataik ellen egyébként a közigazgatási 
bizottságok elé lehetett fellebbezni. Azok a fellebbezések, melyek visszautasítattak a 
törvény értelmében a közigazgatási bizottságok által, ellenben a pénzügyi közigazga-
tási bírósághoz intézendők. Ami a szervezetüket illeti „1875. március 20-ig összesen 
18 ilyen szerv működött. Ekkor a beregszászi, a győri és (1880. január 1-től) az aradi 
pénzügyigazgatóság megszűnt, így 1883-ban a magyar állam egész területén 15 pénz-
ügyigazgatóság állt fenn.”16

A közigazgatási bizottságok felügyeltek arra, hogy a pénzügyi igazgatóság teljesítse 
feladatait. Ezek a bizottságok foglalkoztak még a behajthatatlan adótartozásokkal. 
A közigazgatási bizottság első- és másodfokú határozatai a törvény értelmében részint a 
pénzügyi közigazgatási bírósághoz, részint a pénzügyminiszterhez fellebbezhetők. 
A főispán (főpolgármester) a közigazgatási bizottság minden határozatát, ha azt törvény-
be ütközőnek látja, 24 óra alatt a pénzügyminiszterhez fellebbezhette.

Az adóhivatalok teljesítették a közvetlenül lerovandó illetékek „megszabását”, az 
illetékek és bírságok kiszabásának jogossága ellen beadott fellebbezések és igazolások 
az adóhivatalnál voltak benyújthatók, amelyek azokat a kiszabásra vonatkozó összes ira-
tokkal „felszerelve” a pénzügyi igazgatósághoz haladék nélkül felterjeszteni tartoztak.

A főispánok, törvényhatósági és községi közegek teendőit is rögzítette a jogalkotó a 
pénzügyi igazgatás terén: a főispán (főpolgármester) a pénzügyi igazgatóság működését 
ellenőrizte. E végből a főispán (főpolgármester) a törvényhatóság területén létező pénz-
ügyi igazgatóságnál vizsgálatokat tarthatott.

1883-ban létrejöttek a pénzügyi közigazgatási bíróságok, a XLIII. törvénycikkel, 
amelyek „utolsófokon és véglegesen” határoztak azon fellebbezések kapcsán, (a királyi 
pénzügyigazgatóságok, közigazgatási bizottságok, királyi adófelügyelők határozatai) 
amelyeket egyenes adó- és illetékügyekben hozott határozatokkal szemben adtak be. 
A pénzügyi közigazgatási bíróság egy elnökből állt, aki a magyar királyi Curia tanács-
elnökével egyenlő ranggal és jelleggel bírt; és a szükséges számú ítélőbíróból, akik 
a magyar királyi Curia bíráival szintén egyenlő ranggal és jelleggel rendelkeztek; a 
törvény értelmében az elnököt és ítélőbírákat „a pénzügyminiszternek elterjesztésére és 
ellenjegyzése mellett Ő Felsége a király nevezte ki”.17

Időrendben a következő törvény az állami számvitelről rendelkező 1897. évi XX. 
törvénycikk volt, amely kimondta, hogy a költségvetési év megegyezik a naptári évvel. 
A pénzügyminiszter a minisztertanácsban véglegesen megállapított állami költségve-
tés előirányzatát minden évben oly időben volt köteles az országgyűlés képviselőháza 



Valóság • 2020. október

BÓDI STEFÁNIA: A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA ÉS TÖRTÉNETE... 19

elé terjeszteni, hogy annak országgyűlési tárgyalása az év végéig befejezhető legyen. 
Tartalmazta továbbá, hogy a költségvetési törvény a részletes előirányzatok alapján 
„osztályok, fejezetek, czimek és rovatok szerint folyó készpénzben állapitja meg” az 
előirányzati évben felmerülendő állami kiadásokat és bevételeket. Főszabály szerint az 
állam ingatlan vagyona a pénzügyminiszter kezelésében volt.

1889-től Wekerle Sándor lett a pénzügyminiszter, aki „következetes tevékenységével 
gondoskodott az adók behajtásáról és a növekvő államadósság kezeléséről, így a 90-es 
évekre viszonylagos költségvetési stabilitás alakult ki.”18

1900-ra már nagyon kiépültek a pénzügyi intézmények Magyarországon, erről ta-
núskodik, hogy 1900-ban 987 bank- és takarékpénztár működött, 10 földhitelintézet, 
és 1626 hitelszövetkezet.19 „A kor nyolc legnagyobb pénzintézete a Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bank, a Magyar Általános Hitelbank, a Pesti Hazai Első Takarékpénztár 
Egyesület, a Magyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank, a Magyar Jelzálog Hitelbank, 
a Magyar Földhitelintézet, a Magyar Bank és Kereskedelmi Részvénytársaság, va-
lamint a Hazai Bank voltak.”20

Az érmeforgalom rendezéséről szólt az 1899. évi XXXVI. törvénycikk, ez alapján 
pénzösszegek 1900-tól csak koronaértékben voltak megállapíthatóak.

Az 1909. évi X. törvénycikk a jövedelemadóról rendelkezett, az 1909. évi XI. 
törvénycikk pedig a közadók (földadó, házadó, fegyveradó, tőkekamat-járadékadó) 
kezeléséről és beszedéséről tartalmazott további rendelkezéseket. Az 1909. évi X. 
törvénycikk alapján a következő jövedelmeket terhelte a jövedelemadó: a) az erdő- és 
mezőgazdasági üzem eredménye; b) az épületek haszonértéke; c) az ipar, kereske-
delem, bányászat és egyéb az általános kereseti adó alá eső haszonhajtó foglalkozás 
jövedelme; d) a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok jövedelme; e) a tőke-
vagyonból és egyéb a tőkekamat- és járadékadó tárgyát képező bevételekből eredő 
jövedelem; f) a szolgálati viszonyból származó illetmények és ellátások.21 Ezen a 
törvényen módosított a későbbiekben az 1922. évi XXIII. törvénycikk22, amelynek 
1.§-a szerint „1. § általános kereseti adó alá tartozik mindaz a jövedelem, amely a kö-
vetkező forrásokból származik: 1. az ország területén bárki által folytatott ipari és ke-
reskedelmi üzletből, bányászatból; 2. az ország területén bárki által folytatott szellemi 
és bármi más haszonhajtó foglalkozásból; 3. az ország területén lakó egyénnek, akár 
belföldön, akár külföldön élő munkaadóval szemben fennálló szolgálati- vagy munka-
bérviszonyából; 4. az ország területéről származó, s bárki által élvezett, nemkülönben 
a külföldről származó s az ország lakosa által élvezett járadékokból. Ide tartoznak 
különösen: az életjáradékok, a rokonsági évjáradékok, a tartásdíjak, az özvegyi 
jog címén kiszolgáltatott életjáradékok, hacsak ez utóbbiak nem a férj vagyonának 
haszonélvezetében állanak, amely után a jövedelemadón kívül az özvegy egyéb adót 
is fizet; 5. mindazokból a járadékszerű visszatérő szolgáltatásokból, amelyeknek tel-
jesítése törvényen, bírói ítéleten vagy szerződéssel megállapított, de nem szolgálati 
viszonyból eredő kötelezettségen alapul; 6. a találmányok és találmányi szabadalmak 
használatáért, valamint a szerző halála után az örökösökre átszállott szerzői jogért 
(1921: LIV. tc.) fizetett díjakból; 7. a gyógyszertárak, iparüzletek, bányaművek és 
egyéb, föld- vagy házadó alá nem eső tárgyak vagy jogok használatáért járó haszon-
bérekből vagy más szolgáltatásokból, a bányamíveléshez szükséges beleegyezésért fi-
zetett ellenszolgáltatásokból (termelési jutalékokból), valamint általában a szolgalma-
kért járó haszonvételekből; 8. az örökbérből: az 1896:XXV. törvénycikkben tárgyalt 
zsellérbirtokok és az ezekhez hasonló természetű birtokok haszonvételéért fizetett évi 
szolgálmányokból (idézett tc. 6. §-a), illetőleg megváltás esetén a váltságtőke kamatából 
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és az efféle, földadó alá nem eső haszonvételi jogok (örökváltságok) után fizetett évi tar-
tozásoknak a kamatokra eső részéből; 9. a földbirtok helyesebb megoszlását szabályozó 
1920:XXXVI. tc. 61. §-a alapján alkotott járadéktelkek után fizetett járadékokból.”

„A községek és városok már korábban is számos adóztatási feladatot elláttak, viszont 
ezért »cserébe« nem részesültek az adóbevételekből. Ez megváltozott az új kereseti adó 
bevezetésével, ugyanis ez a települések bevételévé vált, érdekeltté téve őket az adóztatás 
hatékonyságának növelésében is. Ezt tekinthetjük a modern kori helyi adóztatás megte-
remtése egyik fontos lépésének is… Az 1922. évi XXIV. törvénycikk pedig a társulati 
adóról szólt. Ez tulajdonképpen a mai társasági adózásunk elődjének tekinthető, termé-
szetesen az akkori gazdasági viszonyoknak megfelelően.”23

Ha vetünk egy pillantást az ország állapotára politikai-alkotmányos értelemben, 
akkor láthatjuk, hogy 1919. április 2-án megjelent a Forradalmi Kormányzótanács 
XXVI. rendelete, amely már tartalmazta azt a gondolatot, hogy „a magyarországi 
Tanácsköztársaság célja: a kapitalista termelési és társadalmi rend megszüntetése s a 
szocialista termelési és társadalmi rendszer megteremtése. A cél megvalósításának esz-
köze: a dolgozók uralmának biztosítása a kizsákmányolók felett.” A népköztársasági 
rendszer első kísérlete tehát a tanácsköztársasági rendszer volt,24 az „alkotmány” ennek 
szellemében kimondta, hogy a „Tanácsköztársaság arra törekszik, hogy a dolgozók tár-
sadalmának tulajdonába jusson minden termelőeszköz a kizsákmányolás megszüntetése 
s a termelés szervezése és fokozása érdekében. Ezért köztulajdonba vesz a kisüzem 
kereteit meghaladó minden mezőgazdasági, ipari, bánya- és közlekedési üzemet.” 
Ez a rendszer azonban nem volt hosszú életű, ekkoriban még nem tudott meghono-
sodni, és majd a Horthy-rendszer követi Magyarországon, az 1920. évi I. törvény 
segítségével. (Horthy-féle alkotmány.) Ez nyilvánvalóvá tette, hogy szakítani kíván 
a Tanácsköztársaság által bevezetett intézkedésekkel, ezért hatálytalanította a korábbi 
rendszer valamennyi rendelkezését.

Időrendben a következő jogszabály, ami figyelmet érdemel az államkincstár megká-
rosítására irányuló bűntettekről és vétségekről (adócsalásról) szóló 1920. évi XXXII. 
törvénycikk. A törvény ismerte az adócsalás vétségi és bűntetti alakzatát. Az adócsalás 
vétsége egy évig terjedhető fogházzal, bűntette pedig három évig terjedhető börtönnel 
volt büntetendő. Adócsalás miatt nem volt büntethető az, aki adócsalás ismérveit magá-
ban foglaló cselekményét felfedezése előtt a hatóságnál beismerte és az adó- vagy egyéb 
köztartozás veszélyeztetett összegének kétszeresét önként lefizette.

Magyarország eladósodott a trianoni békediktátumot követően, mivel jóvátételi kö-
telezettséget is előírtak az ország számára, és nem volt már képes megcsappant erőfor-
rásaival teljesíteni ipari, mezőgazdasági, pénzügyi kötelezettségeit, úgy, mint korábban. 
Magyarország már az első világháború végére elszegényedett, az embereknek elege 
volt a háborúból. Az 1921. évi XXVI. törvénycikk a magyar államadósságokról és az 
azokat terhelő vagyonváltságról rendelkezett ennek megfelelően. Az állam megpróbált 
minden módon bevételhez jutni, ezt szolgálta a pénzügyi tárgyú bűncselekmények szi-
gorúbb szankcionálása és pl. a fényűzési forgalmi adó bevezetése.25 Fényűzési tárgynak 
minősültek a drágakövek, nemesfémek, festmények, szobrok, régiségek, hangszerek, 
szőnyegek, csipkék, bársonyszövetek…

Stabilizációval ekkoriban Hegedűs Lóránt pénzügyminiszter próbálkozott,26 akinek 
hatására az ország bevezette új adóként a hadiváltságot, erről rendelkezett a hadiváltság-
ról szóló 1921. évi XIII. törvénycikk. A törvény 1. §-a alapján a hadirokkantak, hadiöz-
vegyek és hadiárvák segítésére fordítandó hadiváltságot tartozik fizetni: az 1865–1899. 
évek valamelyikében született minden magyar férfi állampolgár, aki az 1914–1918. évi 
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világháborúban bármi okból a harcvonalon katonai vagy személyes hadiszolgálatot nem 
teljesített. Ezenkívül adóval terhelte a gyújtószereket és bevezette a szivarkahüvely- és 
szivarkapapír-adót is.27

„Az államháztartási bevételeket biztosító adótörvényeket ezt követően 1922-ben fo-
gadták el, ez volt az egyik legsikeresebb adóreform a magyar történelemben… újdon-
ság volt az adópolitikában, hogy megjelentek a helyi adók is, amelyet a városok saját 
hatáskörben vethettek ki… ezek az adók képesek voltak biztosítani a következő két év 
államháztartási kiadásait, és megalapozták a gazdasági fejlődést is.”28

1924 nagy eseménye a Magyar Nemzeti Bank létrejötte, amelyről az 1924. évi V. tör-
vénycikk rendelkezett. A törvény értelmében az MNB már ekkor is részvénytársasági for-
mában létesült, feladata volt, hogy a pénzforgalmat szabályozza, a fizetések kiegyenlítését 
megkönnyítse és a rendelkezésre álló tőkék hasznosításáról gondoskodjék, mindenekelőtt 
pedig az, hogy a készfizetéseket (a bankjegyeknek érccel való beváltását) – aranynak és 
értékállandó valutákra szóló követeléseknek (devizáknak) gyűjtése által – előkészítse és a 
készfizetések törvényszerű megkezdése után azok fenntartását biztosítsa.

1927. január 1-től bevezették a pengőt, amelyről az 1925. évi XXXV. törvénycikk 
rendelkezett, címe szerint a pengőérték megállapításáról és az ezzel összefüggő rendel-
kezésekről. A pengő a koronát váltotta fel, de mint látni fogjuk, később elértéktelenedik, 
ekkor váltja föl a pengőt a forint.

A világháború alatt Németország támogatta szövetségesei ipari fejlődését, mindez nem 
önzetlen célokat szolgált, hiszen hazánk repülőgépeket és tankokat gyártott. Ezzel párhu-
zamosan a külkereskedelmi kapcsolataink beszűkültek.29 A német igények kielégítése 
megterhelte a magyar mezőgazdaságot és állattenyésztést is, ezért 1943-ban beszol-
gáltatási rendeletek láttak napvilágot.30 „1941 szeptemberétől a kenyeret és a lisztet, 
1942 májusától a tejet, 1943 januárjától a húst is jegyre lehetett kapni.”31 Ezt követően elvet-
ték a zsidó emberek vagyonát és nem szerezhettek a továbbiakban mezőgazdasági ingatlant.

Magyarország gazdasága tehát válságba került a világháborúnak köszönhetően, ezzel 
függ össze az is, hogy 1946-től bevezették a pengő helyett a forintot.32 „A magyar hiper-
infláció előzménye a második világháború pusztítása volt, mely az 1926-ban forgalomba 
helyezett új fizetőeszközt, a Horthy-rendszer stabil pengőjét már 1944 végén elindította 
a lejtőn – ekkor a magyar valuta az 1938-as érték huszonhatod részére csökkent – ezt 
azonban messze túlszárnyalta az 1945-ös esztendő, mely az előző évihez képest hatvan-
ketted részre értékelte le a pengőt.”33

Megjegyezzük, hogy átmenetileg az 1946. évi I. törvénnyel visszaáll az alkotmányos-
ság Magyarországon, az ún. köztársasági kisalkotmánnyal. Az alkotmány azonban túl 
rövidre sikeredett, bár demokratikus fordulatot eredményezett, nem tartalmazott a pénz-
ügyi-gazdasági rendre vonatkozó rendelkezéseket.

A következő korszak 1949-től veszi kezdetét, mely társadalmilag, politikailag és 
gazdaságilag is marxista–leninista vonásokat követett. Az előzmények között említ-
hető, hogy a kommunista párt 1947-ben „megnyerte” a választásokat. A szocializmus 
időszakában tervgazdálkodás érvényesült, megszűnt a verseny és a tulajdonformák 
egyenlősége.34 Az alkotmány rendelkezett arról, hogy a Magyar Népköztársaságban a 
termelési eszközök zöme társadalmi tulajdonként az állam, a közületek vagy szövet-
kezetek tulajdonában van.35 Az 1949. évi XX. törvény, az alkotmány rendelkezett a 
Pénzügyminisztérium felállításáról is. A gazdasági életet állami népgazdasági terv ha-
tározta meg, melyet az Országgyűlés alkotott meg, és a Minisztertanács (kormány) biz-
tosította végrehajtását. Helyben a helyi tanács készítette elő a helyi gazdasági tervet és 
költségvetést, és ellenőrizte ezek végrehajtását. A gazdasági tervezéssel összefüggésben 
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az Országos Tervhivatal létrehozására is sor került törvényileg 1947-ben, a népgazda-
sági terv kidolgozására és végrehajtásának ellenőrzésére.36 A Hivatal elnöke a Kormány 
tagja volt. „A törvény alapján a 8530/1947. kormányrendelet állította fel a hároméves 
terv kidolgozására és végrehajtásának ellenőrzésére a Tervgazdasági Tanácsot és az 
Országos Tervhivatalt, utóbbit a miniszterelnök felügyelete alatt… Az 1949. évi XVI. 
törvény a Népgazdasági Tanács felügyelete alá helyezte az Országos Tervhivatalt.”37 
Az Országos Tervhivatal tehát kezdetben a hároméves, majd 1950-től az ötéves terv ki-
dolgozásával foglalkozott, tevékenysége kiterjedt a gazdaság egészére. Megszüntetésére 
1990-ben a rendszerváltáskor került sor, feladatait a Pénzügyminisztérium vette át.38 
Az első ötéves tervről egyébként az 1949. évi XXV. törvény rendelkezett, a második 
ötéves tervről pedig az 1961. évi II. törvény.39

Vessünk egy pillantást a bankrendszer ekkori állapotára is. „Az 1950-es években a 
bankrendszer a következőképpen nézett ki: a Magyar Nemzeti Bank látta el a jegyban-
ki funkciókat, a Beruházási Bank a hosszú lejáratú hitelnyújtás központi szerve lett; a 
Magyar Külkereskedelmi Bankhoz tartoztak a külkereskedelmi forgalommal kapcsola-
tos fizetések; az Országos Szövetkezeti Hitelintézet, a szövetkezetek, a kisipar és a pa-
rasztság bankjaként funkcionált; az Országos Takarékpénztár a lakosság bankjaként mű-
ködött; a Pénzintézeti Központ, és keretében a Magyar Ipari és Kereskedelmi Ellenőrző 
Bankot újjáélesztve létrejött Általános Értékforgalmi Bank, kezelte a magyar állam és a 
magyar állampolgárok külföldi követeléseit, ellátta az államosított, de még teljesen fel 
nem számolt pénzintézetek ügyeinek kezelését, továbbá felszámolási eljárásokat folyta-
tott más területeken is.”40

A szocialista országok egymással is versenyeztek, hogy kit tud jobb gazdasági-
ipari eredményeket felmutatni. Ennek része volt a minisztériumok számának eme-
lése. 1952-ben már nyolc ipari minisztérium volt a számtalan minisztérium közt 
Magyarországon, (Külügyminisztérium, Belügyminisztérium, Honvédelmi minisztéri-
um, Pénzügyminisztérium, Igazságügy-minisztérium, Általános Gépipari Minisztérium, 
Kohászati minisztérium, Középgépipari minisztérium, Bánya- és energiaügyi minisz-
térium, Vegyipari Minisztérium, Könnyűipari minisztérium, Földművelésügyi minisz-
térium, Állami gazdaságok és erdők minisztériuma, Külkereskedelmi minisztérium, 
Belkereskedelmi minisztérium, Élelmiszeripari minisztérium, Begyűjtési minisztérium, 
Építésügyi minisztérium, Építőanyagipari minisztérium, Közlekedésügyi minisztéri-
um, Postaügyi minisztérium, Népművelési minisztérium, Felsőoktatási minisztérium, 
Közoktatásügyi minisztérium, Egészségügyi minisztérium, Helyi ipar minisztériuma) a 
bürokrácia túlburjánzott. Az életszínvonal azonban nem emelkedett, 1945 után 1951-ben 
ismét bevezették a jegyrendszert a lakosság ellátása és a hiánygazdálkodás miatt. Ezzel 
párhuzamosan haladt a magángazdaságok felszámolása és a téeszek kialakítása.41 1968-tól 
új gazdasági mechanizmust hirdetett a Kádár-rendszer, amelynek lényege a háztáji gaz-
daságok meghagyása volt, vagyis egy kis magánföldet a magánosok kezében hagytak. 
Jellemzője volt még, hogy a gazdasági terveket nem bontották le vállalati szintre, hanem 
csak a minisztériumra és a kormányra voltak kötelezőek, az adózott nyereség egy része 
pedig ezután a vállalatoknál maradt.42 Ennek hatására javult az életszínvonal és a mező-
gazdaság helyzete is, azonban Magyarország gazdasága ismét válságba került a hitelfel-
vételek hatására. Ennek kiküszöbölésére Kádár János 1982-ben belépett a Világbankba 
és csatlakozott a Nemzetközi Valutaalaphoz is.43 Ezek a folyamatok vezetnek el a 80-as 
évekhez, amikor a válság már politikai téren is jelentkezik és megérik az emberekben a 
rendszerváltás iránti igény. Ez magával hozza a jogállami szervek és alkotmányos elvek 
megjelenése mellett a piacgazdaság életre hívását, a privatizációt, egyáltalán a gazdasági 
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és a pénzügyi rendszer új alapokra emelését. Ennek a folyamatnak a keretében megtör-
tént az önkormányzatok tulajdoni helyzetének rendezése is, valamint részben az egyházi 
ingatlanok visszaadása.44 Jelenleg az Alaptörvény tartalmazza a gazdaságra vonatkozó 
legfőbb rendelkezéseket, ennek értelmében Magyarország gazdasága az értékteremtő 
munkán és a vállalkozás szabadságán alapszik. Magyarország biztosítja a tisztessé-
ges gazdasági verseny feltételeit.45 A pénzügyi-gazdasági élet legfőbb intézményei a 
Jegybank, az Állami Számvevőszék, a Költségvetési Tanács és a Pénzügyminisztérium.

A Pénzügyminisztériumot végig a rendszerváltás óta megtalálhatjuk a minisztériu-
mok sorában, így 2002 és 2006 között is Pénzügyminisztérium működött az ország-
ban, a Medgyessy- és az első, illetve második Gyurcsány-kormány alatt, 2006-tól is 
Pénzügyminisztérium néven működik, majd 2010-től a minisztérium a Nemzetgazdasági 
Minisztérium elnevezést kapja. 2018-tól, a negyedik Orbán-kormány megalakulásától 
újra van Pénzügyminisztérium. Vezetője Varga Mihály.
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12 A későbbiekben módosították a törvényt, lásd 
1922. évi XXI. törvénycikk a földadó kivetésének 
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terjesztésére, Ő Felsége vagy a pénzügyminisz-
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szerint „A közadók kezeléséről szóló 1876. évi 
XV. tc. is Tisza Kálmán azon reformjaihoz tarto-
zik, amelyek során minden állami szempontból 
fontos tevékenységi kört központilag irányított, 
önkormányzati érdekkörtől elkülönített szervekre 
igyekezett bízni. Ebben az esetben az állami köz-
igazgatást a királyi adófelügyelők végezték, akiket 
a közigazgatási bizottság ellenőrzött. A központi 
végrehajtás irányítója a pénzügyminiszter lett…” 
In: Stipta István: A vármegyei szervezet átalakítása 
Tisza Kálmán miniszterelnöksége idején, ACTA 
UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA 
JÓZSEF NOMINATAE ACTA JURIDICA ET 
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PAP KRISZTIÁN

Virágok helyett bombák 
A szerencsétlen sorsú Potiorek-offenzívák (1. rész)

„Óriási erőfeszítések, tengernyi vér és 
ritka bátorság eredménye volt minden győzelem.”

„Az orosz, a francia, az angol, a belga és a szerb között 
föltétlenül az utóbbit tartom a legfélelmetesebb ellenségnek. 

Tisztjei, legénysége, tüzérsége és francia muníciója elsőrendűek… Elszánt, 
halálmegvető, kitűnően vezetett és tökéletesen ellátott hadsereg ez…”

báró Giesl Vladimir, a Monarchia volt belgrádi követe

1914 nyarán Ausztriában és Magyarországon meglehetősen eufórikus hangulatban fo-
gadták a Szerbia elleni háború hírét.1 Csehországot leszámítva, ahol igen csendesen 
voltak. A dualista állam közgondolkodása úgy tartotta, hogy ezt a háborút a Monarchia 
nem kívánta, de ha már bekövetkezett, akkor azt becsületből végig kell vinni. A hadüze-
net hírére felbolydult Magyarországon behívó sem kellett, nyomban férfiak sokasága 
jelent meg a toborzó irodák előtt. Aki csak tehette félredobta addigi munkáját és rögtön 
katonaruháért állt sorba, hogy ő is ott lehessen a harctéren és a néhány hónap múlva ki-
vívott, remélt győzelmi ünnepélyen. Monarchia-szerte mozgásba lendültek a végtelenül 
hosszúnak látszó vonatszerelvények. A Szerbia elleni büntető hadjárat azonban nem úgy 
sikerült, ahogy azt Bécsben remélték, mert a szerbek mindenre kiterjedő védelmi intéz-
kedéseket végeztek már a háborút megelőzően. Egészen rendkívüli előmunkálatokat 
hajtottak végre és a fanatikus ellenállásukkal együtt mindkét osztrák–magyar offenzívát 
meghiúsították, amivel óriási erőfeszítések és súlyos erőfeszítések vesztek kárba. A si-
kertelenség okait vennénk sorba ebben az írásban.

Az első világháború mozgósításának sorozatát a szerbek kezdték meg július 25-én, 
amikor a Monarchiának adandó válaszjegyzék átadása előtt 2 órával már kiadták a 
mozgósítási parancsot. A szerbiai hadszíntér jelentős hatást gyakorolt az északi hadszíntér 
eseményeire, és sok mindent megmagyaráz a később történtekkel kapcsolatban. A Szerbia 
elleni katonai intervenció megindítása előtt komoly tárgyalások folytak Bécsben a had-
járat mellett, illetve ellene, amelyek során Tisza István magyar miniszterelnök az 1914. 
július 7-ei közös minisztertanácson a háború ellen, illetve annak elhalasztása mellett 
érvelt. Az ottani feszült háborúpárti hangulat ellenére is úgy vélekedett, hogy „eb-
ben a pillanatban nem kell feltétlenül háborút viselni.”2 A közös minisztertanács 
tagjai ezzel nem értettek egyet. Abban viszont igen, hogy diplomáciai akcióval in-
dítanak és katonai beavatkozásra csak a követelések visszautasítása után kerülhet 
sor. Tisza kemény, mégis teljesíthető követeléseket akart, de a többség úgy vélte, 
hogy „Szerbiához olyan messzemenő követeléseket kellene intéznünk, amelyek-
nek visszautasítása előrelátható, s így előkészíttessék a katonai beavatkozás gyökeres 
megoldásának útja.”3 Tisza ezt nem fogadta el és nem is sikerült ekkor megegyezésre 
jutni az ügyben, ezért másnap újabb4 memorandumot küldött az uralkodónak, amelyben 
megjegyzi: „Egy általunk provokált háborút valószínűleg nagyon kedvezőtlen feltételek 
mellett kellene végigküzdenünk, míg a leszámolásnak későbbi időre halasztásával, ha ezt 
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az időt diplomáciailag jól kihasználjuk, az erők arányának javulását érhetnők el.”5 

Tisza egyetlen magyarként végtelenül egyedül maradt az osztrák és cseh politikusok-
kal szemben.

A központi hatalmak vezető politikusai közül talán egyedül Tisza István érzett rá ar-
ra, hogy nem szabad feltétlenül egy háborút fölvállalni, ha annak feltételeit az ellenség 
állítja elő, provokálja ki, különösen egy nagy európai összecsapás esetében, amikor az 
időzítésnek kiemelt szerepe van. Mert azt senki sem gondolhatta komolyan, hogy egy 
olyan súlyos ügyet, mint egy trónörökös meggyilkolása, szó- és válasz nélkül hagyhat 
egy nagyhatalmi státusú állam, és az antant éppen erre játszott rá. Ráadásul a magyar 
miniszterelnöknek a magyar viszonyokat is figyelembe kellett vennie, ahol a felelőtlen 
ellenzék sokáig elszabotálta a magyar haderőreformot, amelynek a hiányosságait aztán 
a frontkatonáknak kellett megszenvedniük. A magyar radikális ellenzékiség nyomán a 
Monarchia haderejében, illetve a honvédségben bekövetkezett hiányosságok felvetik 
annak a kérdését is, hogy vajon egy nagyobb és jobb haderő nem csökkentette-e volna a 
szerbek túlfűtött ambícióit, de erre már lehetetlen válaszolni.6 Bécsből nézve a magyar 
országgyűlésben folyó politikai csatározások bizonyosan nem keltettek jó benyomást, 
és lehet, hogy a haderőreform elmaradása ténylegesen hátráltatta az osztrák–magyar 
katonai megoldásokat.

Berlin és Bécs eldöntötte a kérdést, amelyben Ferenc József feltételezhető és érthető 
személyes bosszúvágya is benne volt, valamint azon meglátás, hogy a szerbiai hadjára-
tot minél hamarabb meg kell indítani és gyors győzelemmel lokalizálni kell a konflik-
tust, mert ezáltal vélték elkerülhetőnek a világháborús láncreakciót. Csakhogy Szerbiát 
képtelenség volt gyorsan lerohanni, mert olyan komoly erődítési munkálatokat végeztek 
minden magaslaton és bárhol, ha annak szükségét látták. Tisza erős személyiségéből fa-
kadóan nem hagyott fel tiltakozásával és a Szerbia elleni akciót a Bulgáriával kötendő 
szövetségkötéshez akarta kötni, amihez azonban időre lett volna szükség, idő pedig nem 
volt Berlin szerint.

A kettős Monarchia rendkívül rossz feltételek között kezdte meg a világháborút, mi-
vel a haderő átfogó korszerűsítése rengeteg pénzt igényelt volna, amelyet csak megemelt 
adókkal lehetett előteremteni. Ez biztosan heves tiltakozásra vezetett volna a magyar 
radikális ellenzék részéről. De érzékelhető, hogy bizonyos mértékben az „atyáskodó” 
természetű Ferenc József sem akarta népét megszorításokkal terhelni, az uralkodó ezen 
– talán idős korából adódó – gesztusa azonban a fejlesztéseket visszahúzó erejűvé tette. 
Hiszen például Auffenberg7, mint közös hadügyminiszter, kénytelen titokban, saját sza-
kállára megrendelni a 30 és feles mozsárágyúkat, amelyek aztán, bár kevés volt belőlük, 
csatadöntő fegyverré válnak nem egy esetben.8 De a világháború folyamán állandóan 
hiány volt gépfegyverekből, ágyúkból és tüzérségi lövedékekből, hiába is „futott fel” 
maximumra ezen harceszközök gyártása az idő előrehaladtával, mert az elhasználódást 
és a veszteségeket nem bírták pótolni, ehhez nem volt eléggé kiépített ipari kapacitás 
és nyersanyag. Tisza ugyan próbálta menteni a menthetőt, fellépése mégis késleltette a 
Szerbia megbüntetését célzó katonai expedíciót, ami lehet, hogy a szerbeknek jelentett 
némi időbeli segítséget csapataik átcsoportosításához.

(Felvonulási tervek) A Monarchia hadvezetése háború esetére három eshetőséggel szá-
molt, vagyis három nagy csoportra osztotta a bevethető hadsereget: A, B és a Balkán-
csoportra. A „Balkán-csoport” a XIII. Zágráb, XV. Szarajevó és XVI. Ragusa kerületek 
alakulatait jelentette. Bosznia-Hercegovinában már július 27-től „különleges intézkedé-
seket” kellett életbe léptetni, vagyis szükségállapotot vezettek be, mert a jelentős számú 
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szerb lakos Monarchia-ellenes fellépését nem lehetett másként megfékezni. A hadsereg 
elleni provokációk, az ipari, vasúti központok elleni rajtaütések és szabotázsakciók na-
ponta követték egymást. Ezek megakadályozására, a nem szerb lakosság védelme és a 
fegyveres támadások kivédése érdekében a csendőralakulatokat helyi karhatalmi ala-
kulatokkal kellett kiegészíteni. Már a mozgósítás napjaiban szabályos összecsapásokra 
került sor a fellázadt szerb lakosság és ezen különítmények között, amely csatározást 
végül a beérkező túlerő döntött el.9 A szerb agitáció és a francia, orosz pénzen folytatott 
aknamunka megtette a hatását. Hasonlóan rossz volt a helyzet a Szerémségben, ahol a 
hazai szerbek leplezetlenül kimutatták gyűlöletüket, ezért a hadvezetés kénytelen 
volt a 7. hadosztályt mozgósítani és a lázongó falvakat megszállni, azokat ellen-
őriztetni. A katonaság nem bánt kesztyűs kézzel az ellenségesen fellépők sokaságával. 
A rendkívül feszült helyzetben valószínűleg működésbe léptek a rögtönítélő bíróságok, 
amely már a magyar kormány tiltakozását is kiváltotta.

A vezérkari főnök, Conrad von Hötzendorf egy bonyolultnak látszó, de a Monarchia 
komplikált külpolitikai helyzetéhez igazodó haditervet dolgozott ki, egy részleges 
Szerbia-Montenegró elleni mozgósítást („B” – [Balkán] háború); egy általános moz-
gósítást Oroszország ellen („R” – [Russia] háború); egy újabb általános mozgósítást 
Olaszország ellen („I” – [Italien] háború). Ezek voltak a főirányok, amelyeket a hely-
zetnek megfelelően kellett alkalmazni, abban az esetben, ha ezen mozgósításokat („B”, 
„R” és „I”) nem egyszerre kell végrehajtani és persze akkor, ha Conrad egy kézben tud 
rendelkezni a haderővel, ez azonban a háború elején kiderült, hogy nem így van. Ez a 
haditerv, amit az árulások10 miatt többször módosítani kellett, azt is figyelembe vette, 
ha az oroszoknak sikerülne hat hétnél korábban felvonulnia, és ekkor a szerb hadszíntér 
másodlagossá válna, de alapvetően a gyors szerbiai győzelemre és a lassú orosz felvo-
nulásra volt alapozva. Conrad úgy számolt, hogy a Szerbia elleni felvonulás 14 napot 
fog igénybe venni és „ha Oroszország ennek befejezése előtt belép a háborúba – „B-R” 
háború –, akkor a délre indított csapatok egy részét is északra kell küldeni, és a balká-
ni hadszíntéren védelemre kell berendezkedni.”11 Ezt amilyen egyszerű és logikus volt 
végiggondolni, annál nehezebben lehetett megvalósítani.12 Utólag, ismerve a fájdalmas 
következményeket, a józanész azt mondatja, hogy mindenképpen meg kellett volna kí-
sérelni a teljes 2. hadsereg visszafordítását.

(Zavar az erőben: Oroszország mozgósít) A Monarchia 1914. július 25-én elrendelte a 
részleges mozgósítást, és július 28-án megüzente a háborút Szerbiának. Bécsben július 
27-én tudták meg, hogy Oroszország július 30-án el fogja rendelni az általános mozgó-
sítást, amire válaszul Őfelsége Ferenc József július 31-én általános mozgósítást rendelt 
el. Tehát először részleges mozgósítás indult meg, kizárólag „B” vagyis Balkán háború 
(„Kriegsfall B.”) esetére, mert nem akarták provokálni az oroszokat és mivel még foly-
tak a német–orosz–francia és angol egyezkedések. Csakhogy Bécsben hiába értesülnek 
az orosz általános mozgósításról, nem várják ki a fejleményeket s a Balkánra küldött 
haderőket nem állítják le, azok szállítása már két és fél nap óta tart, és az osztrák–ma-
gyar vezérkari főnök lassan szembesült azzal, hogy valós háborús helyzetben nem ő a 
legfőbb irányító. Conrad felvonulási terve elvileg kellően rugalmas volt és számolt a 
lehetséges variációkkal, így azzal is, mi történjen, ha már a felvonuló hadsereg a vas-
úton kap más irányú parancsot. Azonban „az orosz beavatkozás hadvezetőségünket 
olyan időpontban érte, amelyre a békebeli előkészületek nem számítottak, tudniillik 
Oroszország közbelépése akkor következett be, amidőn a „B” csoport szállítása már 
megkezdődött, de még nem fejeződött be.”13 A csapatszállító vonatok átlag 17 és 30 
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km/h sebességgel közlekedtek a túlterheltség miatt, ezért célszerűbb volt a célállomásra 
leszállítani az adott egységeket, mint bonyolult változtatásokkal azonnal visszafordíta-
ni azokat. A vasúton történő csapatmozgatáshoz 2064 száztengelyű vonat (napi átlag 
60-70 vonat), összesen 3841 mozdony lendült mozgásba, az összesen 512.400 ember, 
64.200 ló, 19.300 jármű és 32 ezer tonna különféle anyag leszállításához.14 A túlterhelt 
vasúti irányítás következtében súlyosabb vonatszerencsétlenségek is történtek Eszék kö-
zelében Čepinnél (augusztus 7.) és Vinkovcinél (augusztus 10.), amelyek az 5. hadsereg 
felvonulását késleltették.

Közben az első lövések is eldördültek. A szerbek ugyanis 1914. július 29-én hajnal-
ban fölrobbantották a Zimony és Belgrád közötti Száva-híd egyik tartópillérét. Előzőleg 
a túloldalon szolgálatot teljesítő szolnoki 68. gyalogezred katonái próbálták megaka-
dályozni a robbantást, a hídra nyomulva tűzharc alakult ki, a szerb oldalról ágyú- és 
puskatüzet kaptak, amelynek hatására három honvéd elesett. Kovács Pál, Bíró Gábor 
és Veres Imre gyalogosok valószínűleg az I. világháború első hősi áldozatai. Más forrás 
szerint a nagy háború első halottja Tóth András volt, megint más szerint viszont Balogh 
István. Egy biztos, nagyon sok Kovács Pál és Balogh István vonult be a Monarchia va-
lamelyik sorezredébe és sokuk soha nem tért haza. Jelzés értékűnek gondoljuk, hogy 
a világháború első hősi halottja magyar volt. A zimonyi Száva-híd szerbek által 
megkísérelt felrobbantása egyébként arra is utal, hogy a szerb hadvezetés milyen 
stratégiát – védelmit – akar követni az elkövetkezőkben.15 Ezt követően fegyveres ösz-
szecsapás tört ki, amikor a szerbek megtámadták a boszniai Uvac-ot és tüzérséggel lőt-
ték az ahhoz közeli rudnoi vasútállomást augusztus 2-án. Állítólagos hírek szerint három 
szerb zászlóalj Dobrunál lépte át a határt, az Uvac-Rudonál szintén három zászlóaljuk 
Višegrad felé kezdett nyomulni, és a szívósan védekező, de gyengén felszerelt határva-
dász-szakaszokat visszaszorították.16

Conradot kellemetlen meglepetésként érte, hogy az orosz beavatkozással másodla-
gossá vált Balkán hadszíntérről nem tudja a „B csoport” jelentős részét azonnal észak-
ra irányítani. Ráadásul a túlterhelt vasúthálózat miatt a hadműveleti terv végrehajtása 
további két napot késett. Conrad tisztában volt a helyzettel és „szembe próbált szállni 
az osztrák diplomáciával és osztrák kormánnyal, de amikor a saját vezérkari vasúti 
irodája is kijelentette, hogy az orosz mozgósítás kihirdetése után már késő a Balkánra 
gördülő 2. hadsereget északra irányítani vagy mozgósítási állomásain megállítani, saj-
nos, Conrad jobb belátása ellenére engedett és vállaira vette a 2. hadsereg hiányzása, 
illetve késése okozta nagy tehertételt.”17 És ezért egy számszerűleg hiányos haderővel 
támadta meg a Bug- és a Visztula között sejtett orosz haderőt, amely viszont a vártnál 
nagyobb volt és gyorsabban is vonult föl. Conrad további hadosztályokat is el akart 
vonni a Balkánról, de a kedvezőnek látszó külpolitikai események, mint Németország 
háborúba lépése, Bulgária csatlakozási szándéka (augusztus 2.), a német–török katonai 
konvenció, Románia semlegességi nyilatkozata engedékenyebbé tette.18

(Általános mozgósítás) A „B-csoport” vasúti szállításai július 30-án kezdődtek, az orosz 
általános mozgósítás elrendelésével azonos napon, és a felvonulást kezdetben semmi 
nem akadályozta. Július 31-én viszont, amikor Németország határozottan állást foglalt 
Oroszország ellen – miután az oroszok általános mozgósítása bizonyossá vált –, áttértek 
az általános mozgósításra, vagyis az „R” háborúra. Viszont az AOK „nem akarta, hogy 
a még el nem indult szállítmányok visszatartása folytán a kötelékek szétszakadjanak, 
az egész B-csoportnak az eredeti tervek szerinti felvonulása és az orosz hadszíntér-
re való későbbi szállítása mellett döntött.”19 A látszólag csak Szerbia ellen felvonuló 
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Monarchiának ez a lépése a német szövetségest is megzavarta, amit Conrad próbált levél 
útján tisztázni július 31-én: „… Délszláv területeink elszakítására irányuló és a legelíté-
lendőbb eszközökkel dolgozó propaganda a Szerbia elleni háborúra kényszerített. Úgy 
hittük, hogy ezt a háborút minden további bonyodalmak nélkül, lokalizálva viselhetjük. 
Az összes hatalmaknak a lokalizálásra irányult törekvése e hitünkben csak megerősíte-
tett.”20 A Monarchiának „Németország kifejezett kívánságára” ki kellett jelentenie, 
hogy intézkedései csak Szerbiával ellenséges célzatúak, a további mozgósítás 
csak védekező intézkedés az oroszok esetleges veszélyeztetése ellen. Amikor 
július 31-én megérkezett Németország „határozott kijelentése, hogy most már neki 
is szándéka a nagy háborút Oroszország és Franciaország ellen végigküzdeni” az egy 
„teljesen új helyzetet teremtett.”21 Ugyanakkor a német császár július 31-ei levelében 
ezt írta Ferenc Józsefnek: „Ebben a nehéz küzdelemben a legnagyobb fontosságú, hogy 
Ausztria főerejét Oroszország ellen vesse latba, és hogy azt egy Szerbia ellen egyide-
jűleg intézendő támadással széjjel ne forgácsolja. Ez annál fontosabb, mivel az én had-
seregem nagy részét Franciaország köti le. Szerbia abban az óriási háborúban, melybe 
most vállvetve belépünk, egész mellékes szerepet játszik, amely csak a legszükségesebb 
védelmi intézkedéseket kívánja meg.”22 Különös, hogy Bécs ezt a fontos figyelmeztetést 
végül teljesen figyelmen kívül hagyta.

(Súrlódások a legfelsőbb szinten) Conradnak azt kellett észrevennie, hogy a Monarchia 
vezérkari főnökeként nincs teljes hatalma saját hadereje fölött, hiszen a Szerbiában felvo-
nuló 5. és 6. hadseregek mellett a 2. hadsereg irányítása is kezdett átcsúszni a cseh Oscar 
Potiorek táborszernagy kezébe. Ez a haderő kezdetben a büntető expedícióhoz előirányzott 
létszám: 329 ezer fő helyett 282 ezer, majd a 2. hadsereg kiválása után csupán 219 ezer 
fővel23 rendelkezett, Potiorek ezzel körülbelül 12 és fél gyaloghadosztálynyi erővel mégis 
megindította hadjáratát. Augusztus 21-ével Potiorek táborszernagy „kierőszakolta” teljes 
önállóságát (a „legfelsőbb döntés” ekkor önállósította a táborszernagyot), és megindította 
a hadműveleteit, miközben leginkább csak Őfelsége katonai irodájától függött, ha a pa-
rancsok az AOK-n (Armee Oberkommando) keresztül is érkeztek. Biztosan állíthatjuk, 
az, hogy Potiorek látszólag önszántából két, vereséggel végződő nagy támadást indíthatott 
Szerbiában, abban Ferenc József személyes motivációi is benne voltak. Ugyanakkor a me-
rénylet egyértelmű szándék kinyilvánítása volt a Monarchia és elsősorban Magyarország 
területi integritásának megbontására, mint Herczeg Ferenc írta: „Bár senki sem sejtette, 
hogy a pisztolylövés, amely leterítette a népszerűtlen főherceg-trónörököst, Magyarország 
szívének is volt irányítva…”24 Ferenc József motivációja tehát érthető, azonban a leszá-
molásra szánt időpontot elhamarkodta, és nem a bécsi háborús körökre, hanem Tiszára 
kellett volna hallgatnia.

Potiorek egy felülről jóváhagyott, de a vezérkari főnöktől végül is független hábo-
rúskodásba kezdett, amely súlyos veszteségek mellett végül csúfos kudarchoz vezetett. 
Emiatt 1914. december 23-án beosztásából felmentik, de érdekes módon nem indul el-
lene eljárás, ami megint csak alátámasztja, hogy Ferenc József támogatásával tette, amit 
vállalt. A szerb harctéren történt furcsa mozzanatok is ezt az összefüggést támasztják 
alá.25 Hozzátéve mindehhez, hogy az északi harctéren az agg uralkodó közbeavatkozá-
sára szintén találunk példát, és ott sem volt ez mindig szerencsés. Ferenc Józsefre igen 
jellemző eset volt, amikor a stájerországi Bad Gleichenberg gyógyfürdőből hazafelé 
siető szerb vezérkari főnököt, Radomir Putnik26 vajdát a hadiállapot beállta után, július 
25-én Budapesten Tersztyánszky Károly városparancsnok teljesen logikusan letartóz-
tatta, azonban másnap az uralkodó utasítására kénytelen szabadon engedni, és külön 
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szalonkocsit bocsátva a rendelkezésére útjára bocsátani. Az ellenfél hibáját nem kihasz-
nálni, és a lovagiasság ilyen fokú félreértelmezése – a következményeket figyelembe 
véve – nehezen minősíthető józan belátásnak, és legfeljebb az „angyali naivitás”-nak, 
ha nem „angyali ostobaságnak” mondható. Ugyanis a Potiorek által a fronton elkövetett 
hibákat a szerb főparancsnok Putnik tábornagy kíméletlenül kihasználta és ellenünk for-
dította. Putnik szerb vezérkari főnök ráadásul korábban két győzelmes Balkán-háborút 
is levezényelt, tehát az ő haditapasztalataival ekkor magasan fölötte állt bármelyik 
osztrák–magyar katonai vezetőnek.

A szerbek pedig maximális felkészültséggel figyelik az eseményeket, haderejük 
többsége viszonylag egységes, bár sok esetben hiányos fegyverzettel, de kimagasló har-
ci szellemben várja a küzdelmet. Ha nem így lett volna, akkor Dragutin Dimitrijevič27 
ezredes, a vezérkar titkosszolgálatának főnöke, egyben az Egyesülés vagy Halál (amely 
szervezet „állam volt az államban”) vezetője nem engedi végrehajtatni a merényletet 
Szarajevóban. Téves vélekedés volt a szerbekkel kapcsolatban az is, hogy a két Balkán-
háborúban kivéreztek volna, hiszen éppenséggel olyan harci tapasztalatokra tettek szert, 
amellyel az osztrák–magyar haderő 1914 nyarán még megközelítőleg sem rendelkezett. 
Az orosz mintára megszervezett, gyorsan mozgó tüzérségük igen alaposan begyakorolt 
volt, de a várható támadási irányokat is előrelátóan „elaknásították”, kihasználva a te-
repadottságokat, mint például, hogy gondosan megtervezett erődített állásokat (beton- és 
földerődöket) építenek ki fő ellenállási vonalaikon, vagy, hogy magasra növő kukoricát 
vetettek olyan helyeken, ahol majd előreláthatóan fedett módon kell csapataikat gyorsan 
mozgatni. A szerb vezetés kezdetben mindenképpen védekezni akart, annak érdekében, 
hogy később támadó hadműveletet folytathassanak.

(A Balkán és a szerb hadsereg) A Balkán-félsziget az idők folyamán gyakran a nagyha-
talmi játszmák terepévé vált kedvező földrajzi helyzete miatt, ahol nagy seregek tudtak 
felvonulni. A muzulmán törökök közel 500 éven át tartották hatalmukban a félsziget 
fölötti ellenőrzést, részben a maguk képére formálva azt, de a helyi nacionalizmusok 
felerősödésével és saját hatalmuk hanyatlásával fokozatosan kiszorulni kezdtek róla.

A török hatalom fokozatos összeomlása a Balkánon a rendezetlenség képét jelentette, 
vagyis a képlékenynek látszó határokat minden résztvevő a maga számára igyekezett 
alakítani. Így tett az Osztrák–Magyar Monarchia Bosznia elfoglalásával, annektálásával 
1908-ban, amely alaposan felhergelte Belgrádot, amely már magáénak tekintette a terü-
letet. A Monarchia területén végzett szerb propaganda nem hagyott kétséget a délmagyar 
területek elszakítására való törekvésük felől. Azt azonban Bécsben mégsem merték fel-
tételezni, hogy egy olyan súlyos merényletre vetemednek a szerb kormányhoz szorosan 
kapcsolódó körök, mint a trónörökös meggyilkolása. A mából visszatekintve sem lehet 
szó nélkül elmenni azon tény mellett, hogy a szerb háborús körök egy náluk tízszer na-
gyobb Birodalom főrangú politikusát merészelték likvidálni.

A Szerbia elleni felvonulási tervet még Conrad készítette elő 1908-ban, de végül el-
vetette a kézenfekvő Morava irányt, mert feltételezte, hogy az ellenség itt fog legjobb 
erőivel védekezni, valamint az oroszok elleni felvonulás miatt sem tudott itt nagyobb 
erőt elhelyezni.28 Ezért a „büntető hadjárat” 1914 nyarán nem a logikusnak látszó, törté-
nelmileg és földrajzilag is bevált irányból, a Dunán át a Morava völgyén indult, hanem 
nyugatról Bosznia felől. A döntésben már ekkor szerepet játszott, hogy a 2. hadsereget 
úgyis ki kell majd vonni és északra kell irányítani.29 A Boszniában állomásozó 5. és 
6. hadseregekre várt a feladat, hogy benyomuljanak Szerbiába, míg a 2. hadseregre a 
Duna–Száva vonalát védelmező erőként tekintettek, amelynek érdekében az ellenség 
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figyelmét elterelő látszat támadásokat kellett végrehajtania. A látszat támadások so-
rán azonban súlyos harcokba keveredtek, a IV. (Tersztyánszky) hadtest több alakulata 
Szabácsig jutottak, ahol az ellenség támadásai miatt megrekedtek és nem lehetett őket 
egykönnyen kivonni. Potiorek és az 5. hadsereg parancsnoka, Frank Liborius tábornok 
abban a hiszemben voltak, hogy az AOK Szerbia gyors lerohanását nem veti el, ezért 
természetesnek vették a 2. hadsereg felhasználását Szerbiában.

A szerb hadsereget vezetői három részre osztották. A legjobb emberanyagot tizenegy 
I. és II. vonalbeli gyalog hadosztályba, két önálló gyalog dandárba és egy lovas hadosz-
tályba rendezték, és ezeket három hadseregbe, egy seregcsoportba és két különítménybe 
fogták egybe. A III. vonalbeli ezredeket tartalékként használták. Az I. és II. vonalbeli 
alakulatokba kerültek a balkáni háborúkat megjárt, harcedzett csapatok, különbség annyi 
volt köztük, hogy az I. vonalbeliek 21–31 évesek, míg a II. vonalbeliek a 32–37 éves kor-
osztályból kerültek ki, és ezért az utóbbiak talán még keményebbek voltak. Fegyverzet és 
felszerelés tekintetében a szerb hadsereg az előző háború folytán nagy hiányokban szenve-
dett, így például az I. vonalbeli csapatok sem voltak mind ugyanazon mintájú ismétlőfegy-
verrel ellátva. Egyenruha csak az I. vonalbeli csapatoknak jutott, a II. vonalbeliek részben, 
a III. vonalbeliek kizárólag polgári ruhában teljesítettek szolgálatot. Ez utóbbi tényező 
okozta, hogy az osztrák–magyar csapatok mindenütt „komitácsikat”, vagyis partizánokat, 
nem reguláris haderőbe tartozó terroristákat láttak. Kétségtelen, hogy a szerb nép egy em-
berként vett részt a harcokban, ha arra alkalma nyílt, tehát a „civil” lakosság is támadta az 
osztrák–magyar katonákat, emiatt ellenük gyakran megtorló intézkedésekkel éltek.

A szerbek saját haderejüket 264 ezer főben adták meg, más becslések 180-250 ezerrel szá-
molnak, plusz a montenegróiak 40-60 ezer fős serege.30 A szerb III. vonalbeli, tartalék alaku-
latokat Breit József 100-150 ezer főre becsülte, így viszont a 180 ezerre becsült szerb haderő, 
a montenegróiak nélkül, megközelítette a 350 ezer főt, amivel Potiorek is számolt.31 Az AOK 
jelentősen alábecsülte az erőviszonyokat, melyek a Monarchia számára elégtelenek voltak 
egy sikeres támadó hadműveletre, ráadásul a szerb hadosztályok számbeli erejüknél fogva 
(16-12 gyalog zászlóalj szemben az osztrák–magyar 12-14-gyel) felül is múlták azokat. 
A bizonytalanságot mérlegelve „csapták” hozzá a Balkánra szánt erőkhöz még a 10. gyalog-
ezredet és a III. (grazi) hadtestet is, ez utóbbit azonban mégsem engedték a Balkánra menni.

(A Balkán csoport) A szerbekkel szemben felvonultatott kezdeti 282 ezer fő még a tá-
madáshoz szükséges létszámfölényt sem biztosította, a 2. hadsereg északra küldésével 
pedig kifejezetten hátrányba kerültek a támadók. Az osztrák–magyar Balkán haderő 
körülbelül 18 hadosztálynyi erővel rendelkezett, amelyhez jött még 137 népfölkelő, me-
net- és hadtápzászlóalj. A népfölkelő zászlóaljak géppuska és tüzérség nélküliek voltak, 
ezeket dandárokba szervezték. (A bakanyelv „népkefélők”-nek nevezte el őket.) Elvileg 
az első vonalbeli csapatok veszteségeinek pótlására lettek szánva, azonban a kedvezőt-
len körülmények miatt önállóan is bevetésre kerültek. Mivel a Monarchia nem rendel-
kezett elegendő hadianyaggal, hogy ezen népfölkelő zászlóaljakat ellássa, kényszerű-
ségből, a hadvezetés gyalogsági rohamokkal pótolta ki a tüzérségi tűzben mutatkozó 
hiányt. A saját tüzérség nem állt elég nagy számban rendelkezésre, hogy a szerb, vagy 
az orosz tüzérség fölé kerekedhessen, ezért próbálták a tábornokok gyalogsági rohamok-
kal kiegyensúlyozni ennek hiányát. Ez is magyarázza annak okát, hogy a világháború 
elején miért voltak olyan megdöbbentően nagyok az emberveszteségek. Ebben az eljá-
rásban Potiorek sem volt kivétel, aki ha lehet, még kíméletlenebb volt, mint a többiek.32 
Ráadásul a szerbek számára az időnyerés jelentette a legfőbb stratégiát, amíg az oroszok 
északon megindítják offenzívájukat, tehát védekezniük kellett.



34 PAP KRISZTIÁN: VIRÁGOK HELYETT BOMBÁK

Valóság • 2020. október

Külön hangsúlyozni kell, hogy a szerb tüzérség rendelkezett korszerű tábori és hegyi 
lövegekkel, valamint kitűnő távbeszélő-felszereléssel voltak ellátva. A balkáni háborúk-
ban pedig úgy lövéstechnikailag, mint harcászatilag, a gyalogsággal való összműködés-
ben oly kiváló gyakorlatra tett szert, hogy az osztrák–magyar tüzérséget – kezdetben 
– felülmúlta. A későbbi elemzések megállapították, hogy „a kitűnő kiképzést, a szerb 
katona kiváló harci erényeit, szívósságát és igénytelenségét figyelembe véve, a szerb 
haderőt igen komoly ellenfélnek kellett tekinteni.”33 A szerb mozgósítás nagy valószínű-
séggel augusztus 9-én befejeződött. Mozgósításukat saját bevallásuk szerint hátráltatta 
az aktuális aratás, a vasúti kocsik hiánya, a bevonultak felszerelésének hiányosságai, 
nagy jármű- és lóhiány, továbbá fegyver, egészségügyi és műszaki anyagok hiánya. Egy 
nagy nehézséget azonban a szerb hadvezetőség még idejében kiküszöbölt, ugyanis: „a 
szarajevói gyilkosság idejében a szerb csapatok legnagyobb része új-Szerbiában volt, 
ami a mozgósítás és felvonulás végrehajtását a legnagyobb mértékben késleltette volna. 
A hadvezetés ezeket a csapatokat tehát még július havában a régi országba, mozgósítási 
állomásaikra helyezte vissza.”34 A szerb vezérkar két oldalról, a Duna–Száva és a Drina 
felől várhatta az ellenséges főtámadást, emiatt erőit egy gondosan kiválasztott központi 
területen vonultatta fel, a Morava és Kolubara folyók közötti területen. A Drina felőli 
védelmet kisebb erőkkel tervezték megoldani, mert itt a védőt a terepviszonyok is segí-
tették, de a főerőktől is tudtak segítséget küldeni. Ennek a csoportosításnak a gyengéje 
az Užice (Uzsice) felőli veszélyeztetés volt, mert Užice elvesztése megnyitotta volna a 
Nyugat-Morava völgyét, ezért itt erős osztagokat helyeztek el.

Az AOK bécsi hadműveleti irodának a Szerbia elleni felvonulási terve alapvetően 
téves feltételezésekből épült fel. Főhibája volt, hogy minimális erők bevetését határozta 
meg és nem saját, hanem az ellenfél feltételezett cselekvésére alapozott, vagyis hogy a 
szerbek 4 hadosztállyal betörnek Boszniába. Erre a feltevésre alapozva erősítették meg 
a Boszniában állomásozó erőket, a Szerémséget pedig csupán egy fél (7.) hadosztállyal 
védelmezték, mert a bécsiek számára valószínűtlen volt, hogy a szerbek itt próbálkozná-
nak betöréssel.35 A nagyobb harcok elkerülésére csak akkor lett volna mód, ha Potiorek 
és az AOK maradnak az eredeti tervnél és kivárják, hogy mit lépnek az oroszok.

Az AOK augusztus 6-ai táviratában Potioreket „a Balkánon levő összes haderők 
főparancsnokává” nevezte ki és jelezte, hogy a Balkán-csoport erőit csökkenteni fogja 
ugyan, de: „A Balkán-erők minimális feladata, hogy az ellenségnek a monarchia terü-
letére, főképp Bécs, vagy Budapest felé irányuló betörését megakadályozza.”36 Ebben a 
273. hadműveleti számú táviratban az AOK a szerbek támadásával számolva, Potiorek 
számára szabad kezet adott az 5. hadsereg alkalmazását illetően, mert szerintük a „si-
keres működésnek a szerb előretörés ellen jelenleg felette nagy hordereje volna.” Ezzel 
mintegy sarkallták Potioreket a támadólagos fellépésre. Ugyanakkor azt is kinyilvání-
tották, hogy az orosz beavatkozás miatt „A 2. hadseregnek az északkeleti hadszíntérre 
való elszállítása kb., augusztus 18-án fogja kezdetét venni. A 2. hadseregnek a Száva–
Duna-vonalon való átkelése nincsen tervezve. Addig a hadseregnek helyileg korlátolt 
közreműködésére a hadsereg-főparancsnokságnál javaslat tehető.”37 Ez a parancs Frank 
tábornok számára lehetővé tette a 2. hadsereg „tüntető támadását”, de annak elszállításra 
készen kell állnia és „Oroszország elleni harcban azonnal szükséges, a Száva-Dunán va-
ló átkelése tehát teljes lehetetlenség.”38 Potiorek a távirat tartalmát némileg félremagya-
rázta39, mert a cseh táborszernagy úgy érezte, hogy a leg-„messzebbmenő önállóságot”, 
függetlenséget kapta és rögtön kérdéssel fordult a 2. hadsereghez, hogy annak milyen 
erőire számíthat. Eduard Böhm-Ermolli hadseregénél nem örültek a megkeresésnek, és azt 
nem tartották kivitelezhetőnek, hiszen okkal tartottak attól, hogyha csapataik átkelnek a 
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Száván és harcba keverednek, akkor nem fognak tudni augusztus 18-ára bevagonírozni. 
Potiorek azonban az AOK-hoz azzal a kéréssel fordult, hogy egy rövid időre mégis en-
gedjék a 2. hadsereg részeinek alkalmazását, és kérte a 7. hadosztályt is.

Potiorek jelentést tett az AOK-nak szándékairól, ahonnan viszont kiábrándító választ 
kapott: „a 2. hadsereg és 7. gyaloghadosztály Száva—Duna átkelése teljesen kizárt 
dolog.”40 A számára kellemetlen döntés mögöttes szándékait azonban megértette a tá-
borszernagy: „Azt hiszem, nem tévedek, ha feltételezem, miszerint ez burkolt tanács 
akar lenni, hogy az 5. hadsereggel védőleg viselkedjem, és hogy az 5. hadsereget nem a 
Drinán át, hanem attól nyugatra, a 6. hadseregtől balra, a szerb offenzíva jobb oldala el-
len vessem latba.” Tényleg erről volt szó, Conrad óvatosan akarta a déli hadműveleteket 
vezettetni, de Potiorekben buzgott az ambíció és nagyobb arányú tervben gondolkodott, 
mint naplójába feljegyezte: „Én azonban ily óvatos eljárást sem szükségesnek, sem cél-
szerűnek nem tartok. Ha azt akarjuk, hogy csapataink valamit műveljenek, akkor előre 
kell őket vezetni”41, és újra kérte a 2. hadsereg mozgatását és a fél 7. hadosztály fölötti 
rendelkezési jogot. A bécsi hadműveleti iroda válaszában a 2. hadsereg demonstratív 
felvonulását megengedte ugyan, de „a 7. gyaloghadosztálynak a Száván való átvonását 
a leghatározottabban megtiltotta.”42 Ez megint csak kellemetlen hír volt a táborszernagy 
számára és nem akarván elfogadni az AOK visszafogott álláspontját, kezdte elveszíteni 
türelmét, amit naplója is tanúsít: „Egyébként aligha fogok sokat a főparancsnokságtól 
kérdezni, illetve annak javasolgatni, hanem legjobb tudásom és akaratom szerint fogok 
vezetni és parancsolni.”43 Valóban így is tett, mert sikerült elérnie a 2. hadsereg részeinek 
bevonását a hadműveletekbe.

Potiorek megmaradt támadási szándékánál, azt vizionálva, hogy a szerbek Užice felől 
fognak támadni, amit ő dél felől átkarolással szándékozott elhárítani. Potiorek személye-
sen dolgozta ki az 5. hadsereg számára az előnyomulási tervet a Valjevó út mentén, hogy 
legkésőbb augusztus 12-én egész erejével Valjevónál harcba léphessen. Potiorek lépéseit 
jelezte a felsőbb hadvezetés felé, mivel az AOK érdeklődésére augusztus 8-án kelt táv-
iratában a tervezett hadművelet részleteit is bejelentette, félreértésről tehát szó sincsen, 
az osztrák–magyar vezérkar gyenge volt ezekben a napokban és könnyelmű. Kívánták 
Szerbia vesztét és nem bírták lefogni az ütni készülő kezet, holott pontosan ismerték az 
egyenlőtlen (orosz–szerb) erőviszonyokat.

Ezt mutatja Conrad augusztus 14-ei levele is Potioreknek: „Miután azonban a betörés 
nem történt meg [ahogy várták Užice felől – PK], az előnyomulás a Drinán át az 5. és 
6. hadsereg feladatának legcélszerűbb megoldása és a Nagyméltóságod által választott 
időpont a legmegfelelőbb, mert így egyelőre a 2. hadsereg már puszta jelenlétével és 
tüntetésével érvényesülni tud. Nagyméltóságod rendszabályai teljesen fedi a hadsereg-
főparancsnokság szándékait, amely hozzájárulásával a teljes felelősséget is átvette.”44 
Azzal, hogy az AOK nem határozta meg a Balkán-csoport pontos feladatát (kizárólag 
védekezzen, vagy támadjon), valamint, hogy a védekezés esetére jóval nagyobb erő állt 
rendelkezésre a szükségesnél, ezek a tényezők arra inspirálták Potioreket, hogy saját 
elképzelései után menjen. Az AOK utasításai ugyan érzékelhető visszafogottságot su-
gároztak, de idővel hagyták magukat befolyásolni a táborszernagy túlságosan optimista 
hangulatától, és teljesítették annak egyre erőszakosabb kéréseit. Egy biztos, az osztrák–
magyar vezérkar számára nem lehetett kívánatos a kétfrontos háború, mégis ez történt.

Az AOK-főnök Conrad és a cseh táborszernagy közti emberi viszonyt, illetve kom-
munikációt megnehezítette, hogy amíg előbbi a meggyilkolt trónörökös köréhez tarto-
zott, addig Potiorek az agg uralkodó emberének számított. Ugyanakkor az is igaz, hogy 
az Osztrák–Magyar Monarchia vezetői és annak közvéleménye elsősorban és leginkább 
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Szerbia megbüntetését várták el. Az elvárások azonban nem álltak összhangban a fel-
tételekkel, sem a Potiorek által választott és rossz ütemben végrehajtott hadműveleti 
megoldásokkal. Mint egy későbbi elemzés megállapítja: „Az 5. hadsereg balsikerének 
legfőbb oka már a hadműveleti tervben rejlett: a hadsereg elszigetelt, az összeütközést 
az ellenséges főerőkkel provokáló előnyomultatása védtelen északi szárnnyal és oldallal, 
minden tartalék és támogatási lehetőség nélkül, hozzá oly területre, ahol tüzérségi anya-
gának fölényét érvényesíteni nem tudta, és amelyben való alkalmazásra csak hiányosan 
volt felszerelve, nem is végződhetett másképp”, mint vereséggel.45 Mindezek eredménye 
volt a csapatok felesleges és kimerítő meneteltetése, a rossz ellátás stb., amely mind ne-
gatívan befolyásolta teljesítményüket.

(Megindul az első offenzíva) Potiorek táborszernagyot a császári udvar elvárásai és az 
időtényező sarkallták egy nagyobb támadásra, mivel a 2. hadsereg elszállítása rövid 
időn belül várható volt. Ez azért is volt kellemetlen számára, mert ez a hadsereg volt a 
legnagyobb (három hadtestből: IV., VII. és IX. álló, összesen: 135 zászlóalj, 43 lovas 
század, 56 üteg), a három hadsereg közül. És amely hadsereg jól szervezettsége, ember-
állománya kiváló morálja (háromnegyed részben magyarokból állt) miatt a legremény-
teljesebbnek számított. A táborszernagy két támadó hadseregét egymástól távolabbra 
indította meg, de rosszul is választotta meg a hadműveleti célt, a legnagyobb szerb 
erőcsoportosítás helyett a legkisebbet, és azt is a csapatok teljes beérkezését nem meg-
várva indította el rövidesen kudarcba fúlt hadjáratát. Egy lelkes, ámde rosszul ellátott 
hadsereg indult meg Szerbia belseje felé a rekkenő nyári hőségben egy kérlelhetetlen és 
felkészült ellenség ellen.

Már az augusztusi hadjárat elején felmerült a presztízs, a tekintélyvesztés eshetősége 
is a Balkáni főparancsnok számára, mert Frank tábornoknak a támadás többszöri elha-
lasztási kérelmét (a balesetek miatti szállítások késése okán) az alapján utasította el, 
hogy saját tekintélyének megóvása miatt nem fogadhatott el kifogásokat mindjárt legel-
ső intézkedése ellen. A cseh táborszernagy önbizalmát viszont igencsak megnövelte az 
AOK által augusztus 12-én reggel megküldött távirata, amely teljesen tükrözte Potiorek 
álláspontját: „Minél több szerb erő harcol majd az 5. hadsereg északi szárnya ellen, 
annál hátasosabb lesz a 6. hadsereg támadása Užice tájékán. A cél az marad, hogy az 
ellenség leküzdessék és országának szívéig ható döfés által megakadályoztassék abban, 
hogy a monarchiába betörhessen.”46 Ennek a táviratnak birtokában Potiorek már sokkal 
nagyobb eréllyel gyakorolhatta főparancsnoki hatalmát a vonakodó alárendeltjei fölött. 
A bécsi hadműveleti iroda véleménye a déli határon folyó hadművelet menetéről idővel 
mintha az egyik végletből a másikba csapott volna át. A bécsiek bizonytalanságát talán 
az okozta, hogy kezdetben ők is Szerbia feletti gyors győzelmet akarták, az orosz moz-
gósításkor viszont ingadozni és kapkodni kezdtek, de végül megbíztak a Balkán erők fő-
parancsnokának elszántságában. Az addig csak burkolt formában jelentkező clausewitzi 
„súrlódás” egyre inkább kiütközött a felsőbb vezetők között és idővel egyre kellemet-
lenebb formát öltött, ami nyilván nem könnyítette meg a hadműveletek irányítását, de 
sorra megbosszulta magát a harcba vetett legénységen.

(Szabács első elfoglalása) Az első Potiorek-offenzíva augusztus 12-én indult meg, 
amelynek során az 5. hadsereg Szabács (Šabác) alatt Loznica–Zavalaka–Valjevó irányá-
ba kezdte meg az előretörést. A VIII. hadtest 9. gyaloghadosztálya kezdte meg az átke-
lést a Drinán, amelyet számtalan nehézség hátráltatott. Az átkeléshez hidat kellett verni, 
azt követően pedig kiderült, hogy az ősnövényzettel borított terepen egy körülbelül 2 km 
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hosszú utat kell vágni.47 Az áttekinthetetlen mocsaras-ligetes terepadottságok, a szüksé-
ges vízadagok hiánya (nem voltak málhás állatok, csak szekerek), az ellenség szívós el-
lenállása fékezték a támadás lendületét. A 9-eseket a 21. Landwehr hadosztálya követte, 
amelynek hadtáp vonata lemaradt és két napig nem juthattak friss élelemhez. Mindkét 
hadosztályt a komitácsi bandák gyors tűzrajtaütésekkel kínozták, példát adva a sikeres 
gerilla-hadviselésből. A rosszul előkészített és a vártnál lassabban haladó folyamátkelés 
kedvetlenséget és zavart okozott a felsőbb parancsnokságoknál. A kezdeti téves felfogásokat 
és túl optimista reményeket megcáfolták a körülmények, az előretörés a felderítetlen terepen 
nem a tervek szerint haladt, és a bizonytalanságban rémhírek kaptak lábra. Az egyik ilyen hí-
resztelés után Böhm-Ermolli tábornok a 2. hadsereg beavatkozása mellett döntött, ezért 
a IV. és a IX. hadtest egyes alakulatait a Száván való átkelésre rendelte, hogy segítsék 
a VIII. hadtest támadásának kibontakozását.48 A szervezetlenségre jellemző, hogy nem 
egyszer nagyobb harccsoportokat oda-vissza meneteltettek az augusztusi napsütésben, 
teljesen feleslegesen.

Az 5. hadseregtől északra, a IV. hadtest alakulatainak más szerep jutott. József Ágost 
főherceg 31. hadosztályának (32., 69. és 3. bosnyák gyalogezred) felvonulási területére 
lett beosztva a 44. (kaposvári) gyalogezred, amely a Száva átkelést megkezdte. Az egész 
vállalkozást az elhamarkodottság és a sikertelenség érzete hatotta át, hogy mégis sike-
rült áthajózni a Száván ellenséges tűzben, az József főherceg szerint a parancsnok, Dáni 
Balázs (a hadtest vezérkari főnök, Dáni Béla bátyja) jó vezetésének, és a somogyi 44-es 
gyalogezred „vitéz lelkületének” volt köszönhető. Az átkelés és a Szabács körüli harcok 
augusztus 15-éig a 44-eseknél aránylag kevés49 veszteséggel járt. Az idő előrehaladott-
sága miatt előfordult, hogy a pontonokat a kocsikon hagyva vágtában vitték a folyóba, 
amit az ellenség (két század) a túlparton felsorakozva várt, s a „csapat csendesen ülve 
volt kénytelen a leghevesebb ellenséges tűzben áthajózni”.50 A 44. gyalogezred Dáni tá-
bornok vezetésével augusztus 12-én egy 30 km-es menetelést követően átkelt a Száván 
és még aznap délután elfoglalta Szabácsot. Ezért a tettéért Dáni tábornok megkapta a 
katonai Mária Terézia-rendet. A város templomtornyára Dáni kitűzette a sárga-fekete 
zászlót, amit a katonák élénk tapssal fogadtak, miközben a Száva-parton „lelketrázó” 
gyászindulóba kezdett a zenekar az elesett hősök temetésekor. Komoly nehézséget je-
lentett a fanatizált helyi lakosság, akiket nagy számban (kb. 800 fő) kellett elkülöníteni 
a templomnál, emiatt viszont tömegesen pusztultak el a saját szerb tüzérségük tűzétől, 
amit aztán a későbbi ellenpropaganda szándékos háborús bűntettként igyekezett beál-
lítani. A következő napokban a város környékén folyton kiújultak a harcok, amelynek 
hevességét mutatja, hogy augusztus 15-én Dáni tábornok is golyót kapott a lábába. Dáni 
egyik jelentésében szerepel: „A város szegélyén a csatározás folytonos. A csapatok 
minduntalan fegyveres polgári egyéneket szolgáltatnak be. Ellenfeleim: komitácsik, 
felfegyverzett parasztok, Szabácsi lakosok és II. vonalbeli katonák. A harcban igen me-
részek és vállalkozók voltak. Csapataim állapota a nagy megerőltetések és két ütközet 
dacára igen jó. Harcban, különösen éjjeli helységharcokban kiváló vitézek.”51

Másnap, augusztus 13-án az 5. hadsereg-parancsnokság érzékelve a hadművelet 
vontatottságát, most a 2. hadsereghez fordult segítségért, és annak újabb csapatainak 
bevonását kérte a Szabács körüli harcokba. Böhm-Ermolli teljesen egyetértett Frank tábor-
nokkal és a kért segítséget megadta. Eközben a VIII. hadtest csapatai folytatták az előnyo-
mulást 14-én és a 9. hadosztály a ljesnicai magaslatokat érte el, míg a prágai 21. Landwehr 
(többnyire cseh és német legénységű) hadosztály három ezrede a Čer planinára (planina 
– magaslat, hegy) kapaszkodtak fel, majd onnan leereszkedtek, amikor augusztus 15-én 
éjjel felettébb kellemetlen kudarc érte őket. A 21-esek az egész napos fárasztó menetelés, 
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a víz- és élelemhiány (a mozgókonyhák lemaradtak), valamint a szerb bandák folytonos 
zaklatása következtében teljesen kimerülve, csoportokra szétesve táboroztak le, még az 
óvórendszabályokat sem hozták meg, az őrséget is elnyomta az álom. A szerbek a hely-
zetet felismerték és közvetlenül éjfél után két ezredükkel meglepték a hadosztály alaku-
latait, akiknek tagjai érthető módon igen lassan ébredtek tudatára megtámadtatásuknak. 
Sokáig is tartott, míg minden ember fegyvert fogott és védekezni kezdett. A meglepett 
osztagok kezdetben – szerb adatok szerint is – igen szívósan, tűzzel és ellentámadások-
kal védekeztek, azonban a megújuló szerb roham szétszórta a csoportot.52 A szerbek a 
kibontakozó pánikban olyan hadicsellel éltek, minthogy azt kiáltották: „Nicht schiessen! 
Kroatische Landwehr!” (Ne lőjetek! Horvát Landwehr alakulat!), a megtévesztett, této-
vázó egységet aztán a támadók könnyen legázolták, sokan viszont harc nélkül megadták 
magukat. A hadosztály-parancsnokságot is elérte a támadás és a hadosztályparancsnok, 
Przyborsky altábornagy is puskával a kezében harcolt. A közben kitört éjszakai vihar is 
növelte a pánikot, miközben a szerbek nagyon pontosan vezették oldalukba és hátukba 
támadásaikat. 16-án hajnalban egy újabb szerb ezred lépett akcióba, majd a tüzérségük 
is bekapcsolódott és ez már túl sok volt a cseheknek. A hadosztály felbomlását nem 
lehetett megakadályozni, és a túlélők rendezetlenül menekültek visszafelé a Drina felé, 
miközben az élezred a Traján romok jelentette magaslaton maradt, és ezt az ezredet az 
ellene reggel indított támadásokkal sem lehetett megingatni, itt még 17-én is kitartottak.

A VIII. hadtest szomszédjánál, a XIII. hadtestnél sem alakultak jól a dolgok augusz-
tus 15-én. Az erőltetett menettől szétzilált kötelékeket rendezni kellett, az utánpótlást itt 
sem tudták biztosítani, az emberek a tartalék konzervet felélve, jobb híján szilván éltek. 
A szerbek gerilla osztagok kihasználva terepismeretüket, az utánpótlást szállító társze-
kereket, hadtápvonatokat vették célba, így azok legénységének is állandóan harcolniuk 
kellett, ami a nehéz terep mellett szintén késést eredményezett. A heves esőtől is szen-
vedő 36. és a 42. honvéd hadosztály kitűzött menetcéljainak (Krupanja és Ljubovica) 
csak a közelébe jutott ezen a napon, miközben egy kibontakozó ellentámadással is szá-
molniuk kellett.

A 21-eseket ért katasztrófával egyidőben újabb probléma jelentkezet. A 2. hadsereg-
hez tartózó IX. hadtest ugyanis támadásba lendült a Szabácsot ért állítólagos támadás 
hatására, de ezt a hadtest-parancsnokság nem közölte az 5. hadsereg-parancsnoksággal. 
A támadás 16-án indult és Dobrić helységig jutott minden ellenállás nélkül. A könnyű 
eredmény gondatlanságra vezetett, a támadó oszlopok elhagyták a felderítést és bizto-
sítást, a Čer magaslat felől oda hallatszó szerb ágyútüzet a 21-eseknek tulajdonították, 
azt mintegy biztatásnak is vették. A szétszakadozó oszlopok között aztán szerb gerilla 
csapatok jelentek meg, és puskatüzükkel a legnagyobb zűrzavart sikerült előidézni-
ük. Az eluralkodó fejetlenségben az alakulatok egymást kezdték lőni: „a 94. gya-
logezred saját lovasságába lőtt, amely menekülés közben a saját tüzérség ütegeire 
rontott, a 16. menet zászlóalj pedig a 38. (kecskeméti) gyalogezredet vette tűz alá.”53 
A saját tűznek csak a kecskeméti ezrednél 20 tiszt és 360 fő legénység esett áldozatul, 
a 94. ezrednél 16 tiszt és 600 fő legénység. A beavatkozó szerb tüzérség pedig teljessé 
tette a pánikot, a hadtestparancsnok visszavonulást rendelte el az este folyamán, így a 
21-esek veresége kiegészült a IX. hadtest kudarcával.

A baj mindesetre megtörtént, a szerbek elérték első komolyabb sikerüket, egyben az 
antant erőkön belül is övék volt az első siker. Az üggyel kapcsolatban érdemes figye-
lembe venni Breit József altábornagy véleményét: „Eleinte futótűzkent terjedt el a híre 
annak, hogy a hadseregünket ért nagy szégyen már a jelen esetben is a cseh csapatok 
árulására vezethető vissza, később azonban kiderült, hogy ez nagyrészt rosszakaratú 
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ráfogás volt, mert a háború elején a cseh csapatok még nem ragadtatták el magukat nyílt 
árulásra és csak később, néhány hét múlva váltak a csehek arról híresekké, hogy sorai-
kon át a legkönnyebben törhetett magának utat az ellenség a más nemzetiségű csapatok 
oldala es háta felé, miért is ez időtől kezdve minden magyar, német es horvát csapat 
szinte irtózott a cseh csapatok szomszédságától.”54 (A háború elején a hazai szerbekből 
álló alakulatok is állták a sarat, egy ideig.) A csehek későbbi elítélhető magatartását 
nagyban befolyásolta a tényleges tisztek harcokból való kiesése, akik azért rendet tudtak 
tartani, de a cseh ezredek harckészsége ekkor sem érte el a magyar, osztrák, horvát ezre-
dekét. Amikor pedig cseh és szerb tartalékos tisztek érkeztek a sorezredekhez, onnantól 
a cseh csapatok színvonala is meredeken zuhanni kezdett.

(Az offenzíva folytatódik) Augusztus 16-án az egész 5. hadsereg harcban állt, és támoga-
tására bevetik a Kazimir Lütgendorf-csoportot (7. hadosztály), a 29. hadosztályt pedig 
Szabácsra rendelik, miközben több seregrésznek, gyakorlatilag az egész 2. hadseregnek, 
olyan utasításokat adnak ki, hogy készüljenek a bevagonírozásra. Beérkezett Hortstein 
tábornok „riasztó” jelentése a megvert 21. Landwehr-ről és a következményekről: 
„Ellenség délről és keletről jön Szabácsra. Legalább egy hadosztály beavatkozása sürgő-
sen szükséges.”55 Ekkor Szabács a figyelem középpontjába került, mert mint hídfőt fel-
tétlenül meg kellett tartani, nehogy a szerbek visszafoglalják. Más értesülések híján a 2. 
hadsereg-parancsnokság nem kételkedhetett a jelentés helytállóságában és a Szabácstól 
majd 40 km-re lévő IV. Tersztyánszky hadtest újabb alakulatát indította útba a város fe-
lé. Az északra történő elszállítás időpontja ezzel mindenképpen elcsúszott. Potiorek már 
15-én is több táviratot is küldött a 2. hadsereg-parancsnokságra, amelyekben a harcokba 
való további bekapcsolódásra próbálta ösztönözni Böhm-Ermollit, aki szükségesnek lát-
ta a beavatkozást, talán mert érezte, hogy az egész hadművelet veszélybe került. A IV. 
hadtest tehát belesodródott a harcokba a nem teljesen tisztázott alá-fölé rendelési viszo-
nyok miatt és az „ellentétes érdekek és követelmények” következtében.

Potiorekkel ellentétben az AOK határozottan követelte a VII. hadtest és más egysé-
gek északra szállítását, de érdekes módon ezen táviratban a IV. es IX. hadtestekről nem 
esett szó, ezt a 2. hadsereg-parancsnokság úgy értelmezte, hogy a nevezett hadtesteit 
Szabácsnál szükség esetén felhasználásra kerülhetnek.56 Közben folytatódott a XIII. 
hadtest előretörése napi 12-14 km-t megtéve, állandó harcok között, így a 9. hadosztály 
Tekerisig, a 36. hadosztály Jarebice környékéig jutott előre, míg Stefan Sarkotić altábor-
nagy csoportja (42. honvéd hadosztály döntően horvátokból állt) Krupanj tájékát érte el.

Augusztus 17-én délután Tersztyánszky tábornok támadási parancsot kapott, mivel 
Szabácsot három szerb hadosztály kezdte megközelíteni. Ezekben a napokban a felsőbb 
parancsnokok közötti vitatkozások és táviratváltások szinte követhetetlenek. Az elszalasz-
tott lehetőségeket, az elkövetett hibákat a szerbek nagyon hamar felismerték és igyekeztek 
is kihasználni. Számukra nagy segítséget jelentett, hogy a központi területről, vagyis egy 
belső hadműveleti vonalból tudtak csapatokat mozgatni. Az augusztus 17-ével elrendelt 
nagyobb arányú szerb hadműveletet Putnik vajda, aki állítólag egy speciális kórházi szo-
bából irányított, teljes sikerre tudta vinni, de mint Breit megjegyzi: „ezúttal sem a had-
művelet választott formája, hanem az agilitás, az erély, a tetterő győzött a mi részün-
kön a háború kezdete óta a magasabb parancsnokok részén megnyilatkozó habozás, 
egyenetlenkedés, viszálykodás és a céltudatosságot nélkülöző, kapkodó es többnyire 
mesterkelt hadműveleti vezetés felett.”57 Ezen a napon az AOK Bécsből Przemyślbe 
települt át, és utazás közben értesültek, hogy Böhm-Ermolli jóváhagyta a beavatkozást 
Szabácsnál, aminek nagyon nem örültek, de kénytelenségből beletörődtek. A Száva-parti 
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város helyzetének további stabilizálása elengedhetetlenül fontossá vált, csakúgy, mint 
az 5. hadsereg balszárnyának kritikus állapotba jutásának megszűntetése, ennek elérését 
Potiorek újabb támadással látta elérhetőnek, de a szerbek sem tétlenkedtek.

(A IV. hadtest támadása) Augusztus 17-én tehát a IV. hadtest támadásba lendült 
Szabácstól délre. A 31. hadosztály felvonulási területe szerbek lakta, tehát ellenséges 
területen át vezetett, ennek kapcsán József Ágost altábornagy olyan részleteket is föl-
jegyzett naplójában, mint hogy szerbek mérgezett vizet adtak katonáinak, őt magát pe-
dig egy civil ruhás szerb próbálta pisztollyal leteríteni. Abban az órában eldönthetetlen 
volt, hogy ezek a szerbek a III. vonalbeliek, vagy a helyi ellenállás képviselői voltak-e, 
de ennek kiderítésére nem is tettek kísérletet, mert a harci helyzetnek megfelelően ott a 
helyszínen kivégezték őket. A szerbek jól vezetett és kétségtelenül vitéz harcainak érté-
két csupán az rontotta le, hogy a fogságba esett osztrák–magyar katonákkal igen gyakran 
kegyetlenül bántak. Sokakat sorba állítva és egymás után, vagyis módszeresen agyon-
lőttek, másokat, sok esetben sebesülteket pedig, mint József Ágost is megjegyzi: „… a 
legbrutálisabban megcsonkítják.”58 Gyakori eset volt, hogy a sebesült, vagy fogságba 
esett osztrák–magyar katonák hasát fölhasították, majd sorsukra hagyták, s az így 
„megcsonkított” katona borzalmas kínok között szenvedett ki. A szerbiai küzdelem 
erősen gerillaháború jelleget öltött, a reguláris osztrák–magyar erőket gyakran érték 
nem várt helyekről, házak tetejéről, pincéből puskalövések és házi készítésű „kézi 
bomba” támadások.

A szerb vezetés pontosan felismerte, hogy a kedvezőtlen helyzetű 9. hadosztályt 
kell nagyobb erővel megtámadniuk, melynek oldalában a még mindig sebeit nya-
logató 21-es Landwehr részei voltak. Ezért előbb augusztus 18-án a XIII. hadtest 
jobbszárnyára mértek csapást, ennek hatására előbb a 42. honvédhadosztály, majd a 
36. gyaloghadosztály volt kénytelen visszavonulni. Ezt követően két hadosztályuk 
Tekerisről megrohanta a 9. hadosztályt és azt kis híján bekerítette, akik augusztus 
19-én még tartották magukat, bízva az egynapi távolságra lévő IV. hadtest segítsé-
gében. Azonban a Tersztyánszky csoport (29., 31. és 32. hadosztály) nem érte el időre 
kiinduló állásait, tehát segítséget nem adhattak. Ugyan 19-én délben a csapatok elérték 
a Vrána és a Misar-magaslatokat, de Tersztyánszky az eredményt kissé túlértékelve 
(szerinte az ellenség „általános visszavonulásba” kezdett) juttatta el jelentését az 5. 
hadsereg-parancsnokságra, ahol elrendelték a 21. Landwehr hadosztály fölzárkózását. 
Tersztyánszky a csapatai kifáradása és nagyobb ellenséges erő megjelenése miatt beérte 
az elért eredmény megtartásával, ami feltétlenül okos döntés volt. A hadtestparancsnok 
„győzelmi” jelentése viszont arra sarkallta Potioreket, hogy újra megindítsa a 6. had-
sereg hadtesteit a Drinán át. Ezzel egyidőben az 5. hadsereg számára újabb támadást 
rendelt el augusztus 20–21-ére Ub irányába, miközben a Tersztyánszky csoportnak fi-
gyelemelterelő „tüntetést” kellett végeznie.

Augusztus 19-én hajnalban a szerbek fokozták a nyomást, és rohamot indítottak a 
9. hadosztály bal szárnyán, akiknek az elkeseredett küzdelem végén, lépésről lépésre 
ugyan, de vissza kellett vonulniuk. A szerbek tehát 19-én délután áttörték a frontvonalat. 
A Čer magaslaton ugyan a 21-esek kitartottak, de ennek már nem sok jelentősége volt. 
A 9-esek válságba kerülése az 5. hadsereg-parancsnokságon felzúdulást és „riadalmat” 
keltett, és sürgető parancsok mentek Tersztyánszkynak a támadás azonnali folytatására 
Tekeris irányába. Ezen a napon Pricsinovictól délkeletre, már reggel óta heves harcok 
folytak a József Ágost főherceg hadosztályának vonalán, ahol mindig tüzérséggel meg-
erősített utóvédekbe ütköztek. 19-én reggel érkezett hozzájuk Tersztyánszky parancsa: 
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„Az 5. hadseregnél folyó csata kimenetelének eldöntése a IV. hadtest beavatkozásától 
függ. Felszólítom tehát az összes parancsnokokat, hogy minden más tekintet és kímé-
let félre tételével csak ezen egy cél lebegjen szemeik előtt.”59 A IV. hadtest támadása 
miatt az itt védekező I. vonalbeli Sumadia hadosztály parancsnoka új intézkedéseket 
adott ki: „Elrendelem, hogy a hadosztály az állásokat szívósan és az önfeláldozásig 
védelmezze, mert rajta nyugszik a döntő védelem, súlya.” Valamint: „A parancsnokok 
figyelmét felhívom és ajánlom nekik, hogy minden erélyüket az önfeláldozásig vessék 
latba, mint azt már eddig is tették, hogy a hadosztály feladatának ebben az esetben is 
teljesen megfeleljen.”60

A 31. hadosztály addigra kellemetlen veszteségeket szenvedett, és a vezérkari főnök, 
Iszkowski őrnagy a visszavonulást ajánlotta József főhercegnek, aki pániktól tartva, 
a támadás folytatását rendelte el a sűrű kukoricáson át. Mint a főherceg írta: „Az ellen-
ség megáll, új állásban van és gyilkos tüze megint vadul ropog. Hihetetlenül szívós és 
elkeseredett tűzharc folyik. … 12 óra 30 perckor szuronyroham. A bosnyákokat a szer-
bek túlerővel visszaverik, a többiek rohama sikerül. 1 óra 10 perckor a vitéz bosnyákok 
újból rohamoznak és nagy zsivióval betörnek az ellenség vonalaiba. Véres kézitusa 
után elfoglaljuk az ellenségnek egész állásait s ő igen nagy veszteségek közepette futva 
menekül. Komitácsik, azaz polgári emberek, sok sebesültünket alávaló módon legyil-
kolták és kirabolták, volt közöttük egy asszony is, ki minden sebesültet késével szúrt le. 
Büntetésüket nem kerülték el.”61 A harcok menetében kisebb válságok álltak be, a ki-
terjedt arcvonal és az áttekinthetetlen terep, a saját tűz, valamint a felbomlott kötelékek 
miatt, ezeken néhány óra alatt sikerült úrrá lenni. A IV. hadtest támadása olyan erőtel-
jes volt, hogy az végül a szerb védelmet megbontotta, és a szemközti ezredek hátrálni 
voltak kénytelenek. Ahogy a támadó oszlopok haladtak Szerbia belseje felé, a fogságba 
esett, majd legyilkolt saját katonákon elkövetett borzalmas csonkítások nem maradtak 
hatás nélkül. Ennek kapcsán jegyezte meg a Habsburg főherceg: „A legénység meg-
szűnt beszélgetni, őket is az utálat hallgatatta el. Ez baljóslatú jelenség! Csak lássanak 
még egynéhány ilyen dolgot és ők is brutálisan fogják megbosszulni azt, ami gyalázat 
bajtársaikon esett.”62

Augusztus 20-án történt az a szerencsétlen eset, hogy a 31. hadosztály kétóránként 
az előzővel ellentétes parancsokat kapott. A hadosztály először visszavonulási paran-
csot kapott a Száva-partra, majd két órával később az előrenyomulás folytatására ka-
pott utasítást. Újabb két órával később, 6.40-kor újabb távirati parancs érkezett a IV. 
hadtestparancsnokságtól az előnyomulást beszűntetésére. Újabb két óra elteltével a 
hadtestparancsnokság megismételte a visszavonulási parancsot, amit végrehajtottak és 
a hadosztály Szabácson át Klenakra ment tartalékba.63 A zavaros helyzet azért állt elő, 
mert a szerbek előző nap áttörték a frontvonalat a 9. hadosztálynál. Potiorek ugyan igye-
kezett erősítéseket juttatni a veszélyeztetett pontokra, de azokkal elkésett. Utólag el kell 
ismerni, hogy az AOK-nak a hadművelet ezen időpontjában feltétlenül döntésre kellett 
volna jutnia, hogy vagy támogatja minden erővel az 5. hadsereg támadását, vagy hatá-
rozottan megtagadja azt. Az 5. hadseregnél a 21. Landwehr hadosztály megállításával 
majd hátrálásával az első Potiorek-offenzíva összeomlott.

(Az első kudarc) Hogy milyen zűrzavar jelentkezett a szerb siker nyomán a Balkán-csoport 
felsőbb vezetésében, azt jól mutatják a Tersztyánszkyval történtek, aki augusztus 19-én, 
21 órai táviratában arról tájékoztatta a 2. és az 5. hadsereget, valamint Potioreket, hogy a 
IV. hadtest és a 29. hadosztály támadása „lassú előrehaladásban”. Csakhogy közben az 5. 
hadsereg visszavonulásba kezdett és ekkor Tersztyánszky hadtestparancsnok „néhány órán 
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belül három különféle helyről hét, egymásnak részben ellentmondó parancsot kapott.”64 
Nem lehet azon csodálkozni, hogy tragikomikus módon a 2. hadsereg délelőtt 11 óra 
felé kérdést intézett hozzá, hogy „vajon csoportja előre vagy hátra menetel-e és hogy 
Szabácsot tartani avagy feladni szándékozik?”65 Tersztyánszky Szabács tartása mellett 
döntött. Zavar a zavarban, hogy a 2. hadsereg eleve kétséges viszonylata a térségben, plusz 
a parancsnoklási rendezetlenség a csapatokra is káros befolyással volt. Ilyen körülmények 
között az sem meglepő, hogy az amúgy sem a türelmességéről ismert Tersztyánszky, 
haragját még a legénység előtt is kimutatta, de József Ágost főherceggel szemben sem 
fogta vissza magát. Tersztyánszky keményen megkövetelte, hogy kiadott rendelkezéseit a 
leghatározottabban végrehajtsák, ha ez túlzott veszteségekre is vezetett, ezen magatartása 
miatt később, a Kárpátokban József Ágost főherceg el is nevezi őt naplójában a „brutalitás 
apjának”. Ettől függetlenül Tersztyánszky emberi vagy szakmai hibái eltörpültek a felet-
tes szervek mulasztásai mellett. Potiorek optimizmusa viszont továbbra is töretlen volt, 
mint Tersztyánszkynak augusztus 21-ei táviratában üzente: „…Az 5. hadseregen esett 
csorbát azonban fényesen ki fogjuk köszörülni, ha Önök mindnyájan továbbra is bíznak 
teljesítőképességünkben.”66 Augusztus 22–23-án József Ágost főherceg ugyan a hadtest 
hadosztályaival visszatért az addigra szétbombázott Szabácsra, hogy onnan újra támadásra 
induljanak, de szervezési zavarok és főleg a szerb nehéztüzérség pontos tűzvezetése miatt 
fel kellett adniuk a harcot, és vissza kellett térniük Klenakra. Augusztus 24-nek délutánjá-
ra a nagyreményű osztrák–magyar ármádiának „szégyenszemre mindenütt a határfolyók 
mögött fekvő eredeti állásokba kell visszatakarodniok”.67

(A 6. hadsereg támadása) Az osztrák–magyar 6. hadsereg az 5.-kel egyidőben kezdte 
meg hadműveleteit szintén a Drinán át Užice irányába, elfoglalva kijelölt csoportosí-
tási helyüket, hogy majd augusztus 18-án (Ferenc József születésnapján) megkezdjék 
támadásukat. A szerbek nagyrészt nem akadályozták a 6. hadsereg előrejövetelét, csak 
az Užice csoport vonult fel tüntetőleg és ezt olyan hatásosan tette, hogy a XV. hadtest 
parancsnoka (Michael Appel gyalogsági tábornok) a főtámadás megindítás elnapolását 
kérte 19-ére, amit furcsa módon Potiorek engedélyezett. Sőt, a kiadott tervet módosí-
totta, és még egy csapatot (a 12. hegyi dandárt) tolt el Užice irányába, de ezek a módo-
sítások inkább ártottak, mint előremozdították volna a hadjáratot, mert zavart keltettek 
a saját csapatoknál. Ezzel együtt a višegrádi ütközetben a 40. honvéd hadosztály kitün-
tette magát, amely még Potiorek elismerését is kivívta. A XVI. hadtestnél (báró Wurm 
Wenzel táborszernagy) kisebb harcokat követően, a Bogat-csoport augusztus 20-án reg-
gel folytatta előrenyomulását Vlahovicon át, Panos és Panaliste irányába és egész napos 
harcot követően este a szerbek visszavonultak. Panos magaslat előtt többsoros ellenál-
lási vonalat kilenc órán át tartó, kézitusáig jutó küzdelemben kellett áttörnie a horvát 
Stephan Bogat altábornagy cs. és kir. 1. gyaloghadosztályának, és csak így sikerült az 
ellenséget elűzniük. Potiorek nem akarta az ellenség üldözését, hanem a XV. hadtestnek 
az 5. hadsereg megsegítésére északnyugati irányba való eltolását rendelte el. Ez nem 
biztos, hogy jó döntés volt, hiszen a 6. hadsereg előretörése Užice irányába jól haladt, 
amely talán lelkesítően hatott volna az 5. hadsereg csapataira is.

(Potiorek elszabadul) Az AOK és Potiorek táborszernagy között zajló kötélhúzás a 2. hadse-
reg erőinek felhasználása ügyében augusztus 17-ére oda jutott, hogy az AOK az említett 
kényszerítő körülmények hatására a IV. hadtest harcbavetéséhez hozzájárult. Egyre ke-
vésbé bíztak a döntő győzelemben, és annak elhúzódás-elmaradása miatt újra a hadtest 
elszállítására gondoltak, azonban Conradot ebben megakadályozta Ferenc József 
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augusztus 21-én kelt parancsa, amely Potioreket önállósította, és a Balkánon harcoló 
erők egységes vezetését adta a kezébe. Ezzel Potiorek nagyrészt függetlenné vált az 
AOK-tól. Őfelsége azt is kinyilvánította ekkor, hogy a Balkán csoportot „semmi szín 
alatt” nem akarja csökkenteni. Erre mondta később Conrad: „Ez a távirat úgy ért engem, 
mint valami pörölycsapás!”68 Az AOK élt is az ellenvetéssel a IV. hadtest vonatkozá-
sában, amelyre égetően szükség volt északon, ebbe Ferenc József bele is egyezett, és 
a hadtest elszállítását 24-én elrendelték. Innentől kezdve viszont a cseh táborszernagy 
függetlenítette magát az AOK-tól, gyakorlatilag egy saját háborút folytatott. Egészen 
augusztus 18-áig Potiorek jelentései a neki felettes hadsereg-főparancsnokságon ke-
resztüljutottak el Őfelségéhez, melyek igen szűkszavúak lettek addigra. Ekkor, 18-án 
Őfelsége elrendelte, hogy a táborszernagy közvetlenül neki jelentsen s ezekbe a jelenté-
sekbe Potiorek megjegyzéseket fűzött és kritikai véleményeket az AOK-ról, kiemelve, 
hogy szabad kézre van szüksége a siker eléréséhez. Bécsi körök (mint Berchtold gróf) 
a hadműveleteknek még a megszakításától is megborzongtak, és Tisza István, nem is-
mervén teljesen a körülményeket, augusztus 23-án „Ő Felségéhez intézett felterjeszté-
sében szintén minél nagyobb erőknek a balkáni hadszíntéren való meghagyása mellett 
foglalt állást.”69 A katonai iroda vezetője, báró Arthur Bolfras, Potiorekkel bizalmas, 
baráti levelezést folytatott, és végül ő vitte ki az uralkodónál a Tersztyánszky csoport 
visszatartását és a cseh táborszernagynak a főparancsnokságot.70 Potiorek önállósodása 
tehát olyan külső körülmények összjátékának is köszönhető, minthogy Ferenc József 
katonai irodája nem találta meg a „hangot” a túlságosan zárkózott AOK-főnökkel, de 
szerepet játszott benne a cseh táborszernagy túlzott optimizmusa is, ha nem erőszakos-
sága. Conradnak, még uralkodója felé is fenntartott bizalmatlanságát túlzott titoktartási 
kényszerével lehet magyarázni.

Potiorek önállósítása legkevésbé sem tudta mérsékelni az elkövetett hibákat, ame-
lyek következménye lett délen az általános visszavonulás, valamint az, hogy augusztus 
24-e délután a IV. hadtest átkelt a Száván, vagyis feladták Szabács védelmét. Potiorek 
táborszernagy hadműveleti terveiben a döntő szerepet a 6. (saját) hadseregének szánta, 
amelynek csapatai egy hegyi háborúra való felszerelésük és kiképzésük miatt sokkal 
megfelelőbbnek tartott a döntő siker kivívásához. Az 5. hadseregnek inkább előkészítő, 
majd segítő szerepet szánt, de a kudarcba fulladt támadás miatt megfordultak a szerepek, 
és a 6. hadseregre lett szükség, mint kisegítőre. Emiatt pedig, bár mindkét hadtestének 
először támadási parancsot adott, rövidesen a XV. (Appel tábornok) hadtestnek egy je-
lentős részének nem előre, hanem hátrafelé, az 5. hadsereg közvetlen támogatásra lett 
felhasználva. A 6. hadsereg (XV. és XVI. hadtest) valóban jobban, vagy legalábbis vala-
mivel szerencsésebben vette az akadályokat, mint Frank Liborius hadserege. Az augusz-
tus 19-én mozgásba lendülő 6. hadsereg harccsoportjai a kitűzött hadműveleti célokat 
(Višegradot, és a Lim-folyót) elérték, a szerbeket, akik a túlerővel szemben is rendkívül 
szívósan ellenálltak, sikerült visszaszorítaniuk. Plevjét 10 ezer montenegrói katona 
ellenállás nélkül feladta és visszavonult.

(A harcászati tapasztalatok levonása) A felsőbb vezetésben megmutatkozó összhang hi-
ánya legalább annyira befolyással bírt az első offenzíva sikertelenségére, és az aránytalan 
veszteségekre, mint a harcászati tapasztalatok hiánya. Melyek voltak ezek? Az első, hogy 
a harcfelderítés teljesen elégtelen volt, amit az is mutat, hogy a lovasság ekkor szinte 
érintetlenül kerül ki a harcokból. Tapasztalat lett, hogy erős osztagokkal kell felderíteni, 
amelyek az ellenséges alakulatot már korán a tűz megnyitására kényszerítik, és ezzel 
elárulják helyzetüket, nagyságukat. Az osztrák–magyar gyalogság az ellenség gyors 
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megközelítése érdekében mellőzte az átkarolást, az oldalozó tűzhatást, a rendszeres tűz-
harcot, és frontálisan rohant neki az ellenséges vonalnak, miközben a saját tüzérségnek 
időt sem hagytak, hogy kellő tűzhatást fejtsen ki. Feltűnő volt, hogy a tisztek túlságosan 
kitették magukat a veszélynek és a körülöttük tömörülő embereiket rövid tűzharc után 
rohamra vezették, ezt a harcmodort a szerbek úgy használták ki, hogy fedezékekben 
elbújva, gyalogságunkat 400 lépésre engedték közeledni, akiket azután csapatuk sortü-
zével árasztottak el. Mint az elemzések megállapították: „Ez az oka az aránytanul nagy 
veszteségeknek.”71 Később a rohamtávolság már 100 méterre csökkent.

A saját tüzérség rendszerint nyitott, tömör állásokból, minden előzetes célfelderítés 
nélkül tüzelt, míg „a szerb tüzérség állásainak leplezése és megtévesztő állások létesí-
tése által vonja ki magát a tűzhatás alól.”72 A gyakran áttekinthetetlen terepen közvetlen 
célzásra kaptak utasítást, vagyis arra lőttek, amit láttak. Fogságba esett szerb vezérkari 
tiszt vallomása szerint gyalogságunk oly nagy lármával nyomult előre, hogy közeled-
tét messziről elárulta. További veszélyes gondatlanságot jelentett, hogy éjjel gyakran 
lámpavilág és tábortüzek árulták el csapataink helyzetét, ami megkönnyítette ellenük a 
meglepetésszerű támadásokat, és az orvlövészek dolgát. „A szerb gyalogság majd min-
dig a puszta védelemre szorítkozott, igen jól elkészített fedezékekben (mély árok, ala-
csony feltöltés, harántgát, leplezés), sokszor mindenféle csellel élt, pl., hátibőröndöket, 
sapkákat helyezett az erdő szélére, hogy ezáltal egy rajvonalat jelezzen, míg az emberek 
a fákon vannak.”73 Gyalogságuk csak akkor tüzelt, ha a saját gyalogság mozgásban volt, 
mihelyt utóbbi tüzelni kezdett, a szerbek eltűntek fedezékeikben. Ebből is látszik, meny-
nyivel nagyobb taktikai fölényben voltak már a harcok kezdetén, mint abból is, hogy 
nyugalomban levő célokra „a szerb tüzérség körülbelül percenként adott le egy-egy lö-
vést. Így a tűz alá vett csapatnak sohasem volt nyugta, a szerb tüzérség pedig a lőszerrel 
takarékoskodott.”74 A szerb különítményekre jellemző volt, hogy terepismeretük révén 
gyorsan felbukkantak, tüzeltek, majd sietve eltűntek. Ez a harcmodor amilyen bosszan-
tó, annyira hatékony is volt. A szerbek még arra is odafigyeltek, hogy támadásaik mindig 
kora délután kezdődjenek, estére viszont félbeszakadtak.

Az sem volt elhanyagolható hiányosság, hogy a csapatokkal, de az alsóbb vezetés-
sel sem közölték, hogy az adott feladatnak mi a magasabb értelme, ezért a csapatok 
nem tudták, nem értették, hogy mit miért kell végrehajtani. A levont tanulságokat át 
kellett ültetni a gyakorlatba, ami megint csak időbe és újabb fájó veszteségekbe került. 
A veszteségek és a megszégyenítő visszavonulás ellenére az 5. hadsereg ereje nem 
volt megtörtnek mondható, és az egyéb tényezők is arra sarkallták Potioreket, hogy új 
offenzívát tervezzen. Báró Bolfrastól származó levelek Ferenc József feltétlen bizal-
máról biztosították a táborszernagyot, mint annak augusztus 29-ei leveléből is kitűnik: 
„Becses soraidat felolvastam Őfelségének; Őfelsége a legkegyelmesebben üdvözöltet és 
a legteljesebb mértékben bízik Benned.”75 Arra azonban Bolfras is utalt levelében, hogy 
az AOK-t a hadműveletek vezetése során nem lehet teljesen mellőzni, emiatt Potiorek 
fontosabb döntéseit, mint egy jóváhagyásra, az AOK-nak is megküldte. Egy ilyen levél-
váltás eredménye volt, hogy a bécsi hadműveleti iroda szeptember 4-én megadta az en-
gedélyt, hogy Potiorek újabb offenzívát indítson, amellyel a magyar területekre történő 
szerb betöréseket is megakadályozni szándékozta.

Érdemes az ellenfél véleményét is meghallgatni a bevezető harcokkal kapcsolatban. 
A második Drina hadjárat elején fogságba esett szerb tiszt vallotta: „Az osztrák–magyar 
hadsereg megítélésében a szerb tisztek nagyon tévedtek. Tudták, hogy a csapatok 
jobban vannak felszerelve, de az anyagot (tisztek és legénységet) gyengének tartot-
ták. Az események másra tanítottak. Szabácsnál például a támadás, az osztrák–magyar 
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csapatok rohama oly lendületes volt, hogy azt hittük, hogy bolgár tisztek vezetik ellen-
felünket, mert ezektől a tisztektől láttunk eddig ilyen feltartóztathatatlan rohamokat. 
Állásainkat menekülésszerűen kellett elhagynunk.”76 A Szabácsnál harcoló Leitmeritzi 
IX. hadtest magyar ezredei, a kecskeméti és szolnoki bakák és morvaországi osztrák–
német hadosztály harcolt, valószínűleg ezekre gondolt a szerb tiszt. Aki azt is elmondta, 
hogy: „Szabács első bevételénél is láttunk egy osztrák–magyar őrnagyot, aki a leghe-
vesebb srapnell-, puska- és géppuskatűz dacára lóháton vezette zászlóalját rohamra és 
állásainkat, anélkül, hogy a lóról szállt volna, túlrohanta. Azóta egész másképp gondol-
kodunk az osztrák–magyar tisztekről és legénységről. Látjuk, hogy a tisztek bátrak és 
kitűnőek, a legénységnél pedig vasfegyelem uralkodik. Az osztrák–magyar vezetés jobb 
mint a mienk.”77 Ezek a fölismerések is esetleg befolyásolhatták a szerb haderő egészé-
nek hangulatát, és visszavonulásaik során fokozhatták levertségüket.
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Magyar Monarchia hadseregének veresége a Dráva–
Száva mentén 1914 augusztusában. Hadtörténelmi 
Közlemények, 1984/3. szám. 445. o.

10 Először Alfred Redl árulása révén szerzik meg az 
oroszok a felvonulási terveket, majd Redl lebukása 
után két cseh személy szerzi meg az új terveket, 
egy Bécsben élő politikus, aki Conrad inasát fizeti 
le az okmányok megszerzésére. Conrad az utolsó 
pillanatban azonban módosításokat eszközölt, immár 
harmadszor a haditervein, a bizonytalan román álláspont 
miatt, amiről viszont az oroszok már nem tudhattak. 
Részletesen lásd: Botár Árpád: A láthatatlan hadse-
reg: Kémek, Árulók, Merénylők. Zrínyi nyomda 
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kiadója, 1990. 63–64. o. A végső haditerv 1914. 
júliusában készült el, tehát „ez az óriási munka 
az utolsó pillanatban lett készen”, mert Szerbia 
július 24-én elrendelte az általános mozgósítást. 
A Világháború, I. köt. 96. o.

11 „Conrad úgy számolt, ha most meglepetésszerű 
gyorsasággal mozgósítanak Szerbia ellen, akkor 
ezt a két hetet feltétlenül megnyerik. Ha pedig a 
Szerbia elleni támadó mozgósítás befejeződött, 
és megkezdődött az ország lerohanása – amit 
néhány hétre terveztek –, akkor már Oroszország 
belépése esetén is befejezhető a Szerbia elleni 
háború…” Galántai, 1975. 48. o.

12 Conrad hajlott arra, hogy az oroszok megindulá-
sa után a délre menő csapatoknak legalább egy 
részét leállítsák és visszafordítsák, de a vasúti 
szállítási iroda vezetője, Johann Straub és annak 
mozgósítási csoportvezetője, Emil Ratzenhofer 
egyöntetűen lehetetlennek mondták ennek kivi-
telezését. Hajdú Tibor–Polmann Ferenc: A ré-
gi Magyarország utolsó háborúja 1914–1918. 
Budapest, 2014. 61. o.

13 A Világháború, I. köt. 98. o.
14 A Világháború, IV. kötet. 26. o.
15 Ravasz István: A nagy háború első hősi halottja. 

Hadtörténelmi Közlemények, 2014. szeptember. 
754–756. o.

16 A Világháború, IV. kötet, 363. o.
17 A Világháború, II. köt. 10. o.
18 Farkas, 1984. 442. o.
19 A Világháború, 4. kötet, 21. o.
20 A Világháború, 4. kötet, 23. o.
21 A Világháború, 4. kötet, 23. o.
22 Idézi: Breit József: Az 1914. évi osztrák-magyar 

– szerb-montenegrói hadjárat. Magyar Királyi 
Hadtörténelmi Levéltár. Budapest, 1926. 8. o.

23 Adatok: MEV Lexikon. Potiorek-offenzívák cím-
szó, 551. o. A tervek végrehajtására vonatkozó 
parancsok az AOK-n keresztül érkeztek.

24 Herczeg, 1985. 476. o.
25 A második Drina menti csata (szeptember 8–15.) 

során több sikertelen folyóátkelési kísérlet törté-
nik, amelyet a szerb tüzérségi fölény miatt tudnak 
megakadályozni. Potiorek az elavult lövőanyag 
kicserélését kéri modernebbre, amit az orosz 
hadszíntér „óriási lőszerszükséglete” miatt a had-
sereg-főparancsnokság nem akart teljesíteni. Erre 
Potiorek szeptember 17-én a katonai iroda 
főnökével közölte, hogy „lőszerhiány eseté-
ben az egész hadművelet eredménye kérdéses 
lehet.” Ez a jelentés az uralkodó beavatko-
zását és a balkáni hadszíntérre soron kívüli 
lőszerszállítmányok elindítását vonta maga után. 
„…Ekkor is a katonai iroda húzta rövidebbet. Ez 
a hadsereg-főparancsnokság és Potiorek tábor-
szernagy közötti amúgy is feszült viszonyt még 
jobban elmérgesítette és a hadsereg-főparancs-
nokság ettől kezdve jóformán semmit sem törő-

dött Potiorek hadvezetésével.” A Világháború, V. 
köt. 100. o.

26 Radomir Putnik (1847–1917). Szerb marsall, vaj-
da és vezérkari főnök. Mindkét Balkán-háborúban 
ő irányítja a hadműveleteket. Stájerországi 
fürdőből utazik hazafelé, amikor Budapesten 
Tersztyánszky Károly feltartóztatja, de Ferenc 
József utasítására tovább engedik. Döntő szerepe 
van a Potiorek-offenzívák elhárításában.

27 Dimitrijevič (1876–1917). Vezérkari ezredes, a 
vezérkar hírszerző osztályának vezetője. A szalo-
niki perben elismerte szerepét az o–m. trónörökös 
meggyilkolásában, de a Sándor régens elleni 
állítólagos merénylet tervéért ítélik halálra. MEV, 
Lexikon i. m. 128. o.

28 Nagy Mihály, 14. o.
29 Hajdú–Polmann, 2014. 50. o.
30 Hajdú–Pollmann, 2014. 82. o.
31 Breit, 17. o., és Hajdú-Pollmann, 2014. 82. o.
32 Julier Ferenc: Potiorek haderői. Magyar Szemle, 

1932. 266. o.
33 A Világháború, IV. kötet, 27. o.
34 A Világháború, IV. kötet, 29. o.
35 „Nagyobb szerb ellenállástól Szerbiának ebben 

a főerők felvonulási területétől legtávolabb eső, 
három oldalról osztrák-magyar magyar terület 
által körülvett szögében nem kellett tartani és 
attól sem, hogy a vállalkozás idő előtt nagyobb 
harcokat robbantott volna ki.” A Világháború, 4. 
köt 33. O.

36 Breit, 1926. 21. o.
37 Breit, 1926. 21. o.
38 A Világháború, IV. kötet, 43. o.
39 Mint naplójában írta: „Örvendek ennek az új 

helyzetnek, mely bár rám nézve felette nehéz, 
de messzemenő önállóságot biztosit számomra. 
Mindenekelőtt feltétlenül offenzív módon szándé-
kozom cselekedni.” idézi: Breit, 1926. 21. o.

40 Breit, 1926. 24. o.
41 Breit, 1926. 24. o.
42 Breit, 1926. 25. o.
43 Breit, 1926. 25. o.
44 A Világháború, IV. kötet, 46. o.
45 A Világháború, IV. kötet, 346. o.
46 Breit, 1926. 33. o.
47 Farkas, 1984. 453. o.
48 Breit, 1926. 47. o.
49 A Cs. és Kir. „Albrecht főherceg” 44. „rossebb” 

Gyalogezred és a Cs. és Kir. 105. Gyalogezred 
története. Kurtz Géza, Kristófy Géza. Budapest, 
é. n. 39. o. Összesen 12%, de a tiszteké 22%.

50 József Ágost főherceg, A világháború, amilyen-
nek én láttam. I. kötet, 19. o.

51 A Világháború, IV. kötet, 88. o.
52 A Világháború, IV. kötet, 136. o.
53 Farkas, 1984. 458. o.
54 Breit, 1926. 60. o.
55 A Világháború, IV. kötet, 179. o.
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56 Breit, 1926. 58. o. 
57 Breit, 1926. 68. o.
58 József Ágost főherceg, I. kötet, 26. o.
59 Kurtz, 45. o.
60 Kurtz, 45. o.
61 Kurtz, 49. o.
62 Kurtz, 50. o.
63 Kurtz, 50. o.
64 A Világháború, IV. kötet, 291. o.
65 Breit, 1926. 74. o.
66 A Világháború, IV. kötet, 292. o.
67 Breit, 1926. 72. o.
68 Idézi: Hajdú–Pollmann, 2014. 84. o. Feldmarschall 

Conrad, B. IV. 465.
69 A Világháború, IV. kötet, 317. o.
70 Bolfras az augusztus 14-én a Balkán haderők 

főparancsnokának írt levélében az AOK túlságos 

„szűkszavúságáról” panaszkodott, majd így fejez-
te be levelét: „Ily körülmények között jogosnak 
tartom abbéli kérelmemet Hozzád, lennel szíves a 
Te hadiszínteredre vonatkozó legfontosabb adato-
kat Őfelségének való legalázatosabb előterjesztés 
végett a legszűkebb szavakkal nekem közvetlenül 
megtáviratozni, feltéve, hogy ez Neked kimon-
dottan meg nem tiltatott volna. A titoktartást 
részemről nem is kell külön hangsúlyoznom.” 
Breit, 1926. 82. o.

71 A Világháború, IV. kötet, 350–363. o.
72 A Világháború, IV. kötet, 350–363. o.
73 A Világháború, IV. kötet, 350–363. o.
74 A Világháború, IV. kötet, 350–363. o.
75 Breit, 1926. 106. o.
76 Julier Ferenc: Potiorek haderői. Magyar Szemle, 

1932. 268. o.



MÉNES ANDRÁS

Ötven éve hunyt el Otto Heinrich Warburg

Otto Heinrich Warburg 1883. október 8-án született Freiburg im Breisgauban Emil 
Gabriel Warburg és Elizabeth Gaertner gyermekeként. Apja neves fizikus volt – evan-
gélikus hitre áttért zsidó –, 1896-tól a berlini Frigyes Vilmos (ma Humboldt) Egyetem 
fizika tanszékének vezetője, később a Fizikai Intézet vezetője. Anyai ágon régi tisztvi-
selő és katonacsaládból származott.

Otto a középiskolát a humán beállítottságú Friedrichwerdersches Gymnasiumban végez-
te. A Berlini Egyetemen szerzett kémiai és a Heidelbergben átvett orvosi doktorátus (1906, 
illetve 1911) megszerzése után kezd el foglalkozni a sejtek anyagcsere folyamataival.

Közben kitört az első világháború, így a német biokémikust a fehér köpenyes kutatók-
kal teli laboratórium helyett a poros-sáros harctéren találjuk. Albert Einstein azonban, aki 
a család barátjaként gyakori vacsoravendég volt Otto apja házában, levélben arra kérte a 
Vaskereszttel kitüntetett ifjú Ottót, hogy térjen vissza a kutatásaihoz, mert a tudományos 
világnak nagy kár lenne elvesztenie egy ilyen tehetséget. A fiatal kutatót tulajdonképpen 
ez a levél is segítette abban, hogy – ha mondhatjuk így – a rákkutatás első élharcosainak 
egyike legyen, aki a légzőfermentum felfedezésével forradalmasítja a sejtkutatást.

Otto Heinrich Warburg már az 1924-es jegyzeteiben foglalkozik a rákos és az egész-
séges sejtek anyagcseréjének az eltéréseivel. Az általa megalkotott manométeres mód-
szerrel mérhetővé vált a gáznyomás változása, az élő szövetmetszetek oxigénfelvételé-
nek a sebessége. A később Warburg-készüléknek nevezett szerkezettel a német orvos a 
beteg sejtek esetében aránytalanul nagy tejsav értéket mért. Megállapította, hogy a tu-
mor növekedéséért a mitokondriumok diszfunkciója okolható. Egyébként Otto Warburg 
sejtlégzést vizsgáló 1920-as kísérleteiben alkalmazta először meggyőző eredménnyel 
élő szövetszeleteket. Ezeket sokáig szabad kézzel vágták, ma már a rezgőkés (vibratom) 
végzi ezen műtéteket. A sejtek oxigénszállításának és felhasználásának vizsgálatainak a 
nyomán jutott el azon felismerésig „… a rák végső oka az, hogy a testsejtek oxigénfelvé-
telét az erjedés váltja fel. Az oxigén a rákos sejtekben trónfosztott lett, s az alacsonyabb 
rendű élőlények energiaszállító reakciója, az erjedés lép a helyébe.”

A légzőfermentek oxigénátvivő szerepét zseniális kísérletekkel igazoló Otto Warburg 
– aki 1918-tól a berlini Max Planck biológiai intézetben kutatott, majd ugyanitt a sejt-
fiziológiai intézet vezetőjeként tevékenykedett – 1931-ben vette át a Nobel-díjat. (Otto 
Warburg három tanítványa, Hans Krebs, Otto Meyerhof és Axel Theorell szintén meg-
kapta ezt a rangos tudományos kitüntetést.)

A Chlorella fotoszintézisét érintő kutatások nyomán Otto Warburg elsőként figyelte 
meg, hogy a rosszindulatú sejtek szaporodásához jóval kevesebb oxigénre van szük-
ség, mint az egészséges sejtekéhez. A német biokémikus 1932-re izolálta a sejtek 
dehidrogénezési reakcióiban nélkülözhetetlen „sárga enzimet” (flavinenzim). Felfedezte, 
hogy az enzim egy fehérjét nem tartalmazó komponenssel, a flavin-adenin-dinukleotiddal 
(koenzim) együtt fejti ki hatását. 1935-ben egy másik koenzimben a nikotinsavamidra 
bukkant rá, amely ugyancsak fontos „szereplője” a biológiai dehidrogénezésnek. Később 
ez a koenzim a nikotinsavamid- adenin-dinukleotid (NAD) elnevezést kapta.

Tudjuk, hogy a megnövekedett cukorfogyasztás növeli a daganatos betegségek 
kockázatát. Rengeteg elmélet született már az évtizedek alatt. A rák okának pontos 
definíciója azonban még ma sem ismert. 2007-ben azonban a dicholoroacetát (DCA) 
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molekula kutatása során újra előtérbe kerültek Warburg korábbi felfedezései. Már lé-
teznek modern rákdiagnosztikai eszközök, amelyekkel pontosabb kórkép állítható elő. 
Ilyen például a PET/CT is, amely azokat a területeket „pásztázza” a testben, ahol 
nagyon magas a glükózfogyasztás, hiszen a rosszindulatú daganatok anyagcseréje 
éppen ennek a mértékétől függ, és mindez gyulladásra vagy rákra utalhat. A tumo-
ros sejtek kétféle anyagcserés úton szerezhetnek energiát. Az első, amikor a cukrot a 
mitokondriumok alakítják át oxigén segítségével széndioxiddá és vízzé, a másik mód 
az erjedés, amikor a cukorból kevés oxigén jelenléte mellett tejsav képződik, vagy 
ahogy egykoron Otto Heinrich Warburg írta: „A testsejtek oxigénfelvétellel fedezik 
energiaszükségletüket, csak a rákos sejtek fedezik az erjedésből.” A tumornak „jól 
jön” a tejsavas közeg, amely savassá és könnyen oldhatóvá teszi a környező szövete-
ket. Így a daganat növekedik, az erjedésen alapuló folyamat pedig immunissá teszi a 
szervezetet a sugár- és kemoterápiás módszerekkel szemben.

A német biokémikust jelentős felfedezéseiért 1944-ben másodszor is jelölték 
Nobel-díjra. Hitler azonban nem engedte meg, hogy a tudós átvegye a kitüntetést, de 
elhurcoltatni sem merte a már nemzetközi hírű szaktekintélyt, a birodalmi kancellár 
ugyanis ezen betegségtől is rettegett. Így az apja részéről félzsidó Warburg – akinek 
laboratóriumába származása miatt egyszer már „betoppantak” a hatóságok, leállítva az 
akkori kísérleteit – Hitler utasítására ismét folytathatta kutatásait.

Otto Heinrich Warburg, aki a legrégebbi angol tudományos társaságnak (Royal 
Society) és számos más akadémiának is tagja volt, semmilyen érdeklődést nem mu-
tatott a társasági élet iránt. Leginkább a tudományos kutatásaiban mélyedt el. Sohasem 
nősült meg. A lovassport volt az egyetlen szenvedélye. Utolsó éveiben, amikor már csak 
kenyeret és vajat fogyasztott, mondván mindkettő organikus, intézetében a kemoterápia le-
hetőségeivel foglalkozott. A német biokémikus, aki hálás volt a sorsnak, hogy egész életét 
a tudománynak szentelhette, 87 évesen halt meg Nyugat-Berlinben, 1970. augusztus 1-én.



N. SZABÓ JÓZSEF

A szabadművelődés létrejötte és felszámolása 
(1946–1948)

A tanulmány célja annak bemutatása, hogy Magyarországon miként épült ki a II. világ-
háború után a szabadművelődés rendszere és annak a feltárása, hogy ezt a jól működő 
kulturálódási mozgalmat miként számolja fel a Magyar Kommunista Párt (MKP) a 
Magyar Szociáldemokrata Párt (MSZDP) baloldalával együttműködve 1946 ősze és 
1949 között. A dolgozatból azt is megtudjuk, hogy a demokráciával már deklaráltan sza-
kító MKP III. kongresszus után nemcsak a párt saját művelődési szervezeteit, hanem az 
egész kulturális szférát a kommunista politika és ideológia szolgálatába kívánta állítani. 
A kutatás során az is feltárul, hogy a gyenge vidéki bázissal rendelkező Kommunista 
Párt milyen lépéseket tett a falusi kulturális munka kommunista szempontú átalakításá-
ra, illetve miként kívánt behatolni a szabadművelődést irányító Vallás- és Közoktatási 
Minisztérium (VKM) szervezetébe, illetve milyen intézkedéseket hozott a minisztérium 
Szabadművelődési Ügyosztályán vezető pozícióik megszerzéséért.

A kutatás azt is megmutatja, hogy a kultúra mely területeire koncentráltak 1947-től 
az egyeduralomra törekvő kommunisták, továbbá az is feltárul, hogy az MKP mely kul-
turális szervezetek megszüntetését és mely vezetők leváltását tartotta kiemelt feladat-
nak. Tisztázódott az is, hogy a birtokos parasztság körében nagy befolyással rendelkező 
Független Kisgazdapártnak (FKGP) a „szalámi taktika” révén történő szétverése után a 
kommunisták a kulturális politika terén mit kívántak „kezdeni” a kisgazdákkal és a többi, 
nem a „népi demokrácia” talaján álló politikai párttal és szervezettel.

Mivel a háború utáni szabadművelődési rendszer létrehozásában és működtetésében 
meghatározó szerepet játszott a Nemzeti Parasztpárt (NPP) és annak parasztpárti kötő-
désű kulturális minisztere, Keresztury Dezső, ezért fontos annak is a bemutatása, hogy 
milyen szabadművelődési politikája volt az NPP-nek. Lényeges annak a feltárása, hogy 
milyen hozzáállást tanúsítottak a kommunisták és szociáldemokraták a szabadművelés-
sel és Keresztury Dezsővel kapcsolatosan.

(Demokrácia és szabadművelődés) A háború után kiépült szabadművelődési mozgalom 
a felülről jövő, a politikai célokat szolgáló népművelést tagadta, és a politikai irányítás 
nélküli, az egyéni, saját érdeklődésén alapuló, a társadalmi öntevékenységre ráépülő 
kulturális mozgalmat kívánta megvalósítani. A szabadművelődés ebben a formában 
új keretet adott a társadalom önművelése és önképzése számára. A szabadművelődési 
mozgalom szervezeti „beindítása” Gombos Ferenc nevéhez kötődik, teoretikusa pedig 
Karácsony Sándor volt. 1946. január 8-án terjesztették elő Karácsony Sándort a Nemzeti 
Főtanácshoz az Országos Szabadművelődési Tanács elnökének.1

A VKM 12. 100/1945. sz. rendeletével létrehozták az Országos Szabadművelődési 
Tanácsot, amelynek immár kinevezett elnöke Karácsony Sándor debreceni professzor 
lett. A VKM 1946. április 9-én dr. Szabó Árpád rendkívüli egyetemi tanárt az Országos 
Szabadművelődési Tanács főtitkári teendőinek ellátásával bízta meg.2 A szervezet Új 
Szántás néven folyóiratot is indított. A szabadművelődés kezdetben a két világháború kö-
zötti kulturális szervezetekre, intézményekre, a népfőiskolákra, a dalos és önképzőkörökre, 
az iparos- és gazdakörökre, valamint az egyházi kulturális szervezetekre épített.
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A szabadművelődési mozgalom kibontakozásában meghatározó fontosságú szerepe 
volt az 1945-ös parlamenti választások után létrejött kisgazda vezetésű Tildy-kormány 
parasztpárti kötődésű VKM-miniszternek, Keresztury Derzsőnek. Keresztury egy 1947. 
március 13-i nemzetgyűlési felszólalásában kinevezésével kapcsolatosan arról beszélt, 
hogy azzal a megbízatással küldték a miniszteri tisztségbe, hogy ott mint szakmai hoz-
záértő ember szakminiszterként „vigye az ügyet”.3

1945 után a kultúra területén elvi jelentőségű, döntő változások történtek, amelyek 
az eddigiektől eltérő megközelítést kívántak. Keresztury ennek lényegét abban látta, 
hogy azelőtt iskolán kívüli népművelésnek nevezték ezt a munkát, bizonyos demofil 
leereszkedéssel, mondván, hogy a műveletlen néphez kell az igazság, a tudás birtokát 
eljuttatni.4 Keresztury szerint az új helyzetben a nép körében van egy igény, amely sze-
rint magának kell bizonyos típusú tudást megszerezni, másrészt pedig elsőrendű érdeke 
a fejlődésnek, hogy az újabb tudás bizonyos művelődési hagyományhoz fűződjék, ami a 
szabadművelődés elnevezésben jut kifejezésre. A miniszter úgy látta, hogy a szabadmű-
velődés csak az állam és a társadalom közös akciójaként, közös vállalkozásaként lehet 
eredményes. Ebben az együttműködésben az államnak az a feladata, hogy megfelelő 
adminisztrációt bocsásson rendelkezésre, mert a többit, a művelődés vágyát, szándékát 
a tanulás akaratát nem adhatja meg az állam.5

A kisgazdapárti centrum, illetve a kormányfő elleni baloldali támadások idején, az 
1947. március 29-i művelődéspolitikáról szóló parlamenti vitában Nagy Ferenc kinyil-
vánította, hogy kormánya elő fogja segíteni azoknak a művelődését, akiknek nem áll 
módjában, hogy az iskolában szerezzék meg a magasabb műveltséget.6

(A szabadművelődés szervezetei, intézményei) A háború után a politikai rendszer 
lehetővé tette, és ösztönözte a demokratikus intézményeket, így a szabadművelődés 
szervezeteinek létrehozását. 1946. február 8-án a Szabadság nevű napilap arról számolt 
be, hogy a minisztertanács nagy fontosságú rendeletet fogadott el, amely lehetővé tette 
a szabadművelődés korszerű fejlődésének megteremtését, aminek szervezeti alapjául a 
szabadművelődési kerületek szolgáltak. A rendelet a szabadművelődési kerület élére, 
hatósági jogkörrel felruházott szabadművelődési felügyelőt állított, akit az iskolán kívü-
li nevelési igazgatásban és felügyeletben a kerületi szabadművelődési tanács támogat.7

Keresztury Dezső két nappal később, 1946. február 10-én a fővárosi sajtó előtt újólag 
megerősítette, hogy ebben a helyzetben a legfontosabb teendő tervszerűen elősegíteni 
a magyar szellemi élet szabad kifejlődését. A miniszter nagy jelentőségűnek tartotta a 
szabadművelődés országos megszervezését, mert benne a népi tömegek kulturálódását 
nem a magasabb irányítás, hanem a társadalmi kezdeményezés biztosítja.8

A szabadművelődés intézményrendszerének kiépülésében fontos állomás volt 
a Szabad Művelődés Tudományos Intézet létrehozása, valamint a Magyar Népi 
Művelődési Intézet megalapítása. A VKM miniszter 1000/1946 VKM. sz. rendelete in-
tézkedett a Szabad Művelődés Tudományos Intézet létesítéséről. A tudományos intézet 
alapításának célja az iskolán kívüli nevelés előmozdítása volt, feladata pedig a korszerű 
iskolán kívüli nevelés tudományos megalapozása és az azzal kapcsolatos kutatómunka. 
Az intézetet a Vallás- és Közoktatási Minisztérium felügyelte.9

Az 1946. július 16-án megjelent 3981/1946. VKM. miniszteri rendelet pedig a 
Magyar Népi Művelődési Intézet létrehozásáról rendelkezett. A rendelet szerint a Vallás- 
és Közoktatási miniszter Budapest székhellyel a magyar nép, elsősorban a tanyák és 
községek, a falu népe művelődésnek előmozdítására Magyar Művelődési Intézetet 
létesített. Feladata többek között az volt, hogy előkészítő tanfolyamokat szervezzen 
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az iskoláskorúak és a felnőttek számára az egyes iskolafajokban (típusokban) való to-
vábbtanulás lehetővé tételére. Továbbá, hogy biztosítsa a falu gyermekei számára az 
iskolai tanfolyamok lefolytatását, evégett pedig népi tanulóotthonok fenntartásáról is 
gondoskodjék.10

Néhány nappal később, július 21-én, a Szabad Népben megjelent Illyés Gyula kiált-
ványa a Magyar Népi Művelődési Intézet megalakulásával kapcsolatban. Ebben Illyés 
felszólítja a parasztokat, hogy válasszák ki a falvakban az értelmes gyerekeket, szedjék 
össze a nagyobb településeken a dolgozók iskoláinak megindulásához szükséges 10-15 
hallgatót.11

Július 30-án az író felajánlotta Akadémiai pályadíját a Magyar Népi Művelődési 
Intézet támogatására.12

Elsősorban a népi írók és a Nemzeti Parasztpárt által patronált és létrehozott 
Magyar Népi Művelődési Intézetet a Szociáldemokrata Párt bírálta és elutasította, mert 
narodnyik képződménynek tartotta.13

Az SZDP a Szabadművelődési Tanács munkájában sem vett részt intenzíven, de fel-
karolt különböző társadalmi szervezeteket.14

1946 őszén a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium a parasztság részére külön 
szervezett dolgozók iskoláját, amelynek tanulmányi ideje októbertől áprilisig tart, és 
a résztvevők ez idő alatt két osztály anyagát is elvégezték. A nyári dologidőben ezt a 
tömörített tanítást a vasárnapi iskolák keretében szeminárium egészítette ki. A paraszt-
ság részére létrehozott iskolát a falvakban és a tanyákon állították fel és a tananyagot a 
tanulók érdeklődési körének megfelelően szervezték.15

Négy nappal Illyés kiáltványa után, 1946. július 25-én Keresztury Dezső VKM-
miniszter felkérte dr. Fülöp Lajos egyetemi tanárt, Illyés Gyulát az Írószövetség elnö-
két, dr. Kemény Gábor kommunista oktatáspolitikust, Kiss Sándort, a Parasztszövetség 
igazgatóját és Takács Ferencet, a Földművelésügyi Minisztérium államtitkárát a Magyar 
Népi Művelődési Intézet elnöki tanácsának tagságára és hat hónapra meghízta őket az 
intézet munkájának segítésére.16

Illyés Gyulának a falvak dolgozóiskolájának megalapítására kiadott kiáltványa a 
megvalósításhoz vezetett, mert szeptember 18-án a VKM miniszter 4841/1946 VKM. 
sz. rendelete szerint a parasztdolgozók iskolájának létrehozásáról rendelkezett. A ren-
delkezés arról szólt, hogy a földműves lakosság számára a hatékonyabb képzés kiter-
jesztése különleges tantervű és időbeosztású parasztdolgozók iskoláinak felállításáról, 
illetőleg előkészítő tanfolyamoknak a tartásáról kell gondoskodni.17

(Karácsony Sándor és Keresztury Dezső elleni támadás) A demokrácia értékrendjének 
megfelelő, elsősorban a vidék és a parasztság – de minden művelődni akaró ember – fel-
emelkedését segítő kulturálódási mozgalom, a szabadművelődés az 1946-os évben szép 
eredményeket ért el. Az 1946-os év ugyanakkor a politikai demokrácia elleni támadá-
sok kezdetének esztendeje is volt. Az 1945-ös őszi parlamenti választásokon 16,9%-os 
„eredménnyel” megalázó vereséget szenvedett a Magyar Kommunista Párt. A kudarcot 
nem elviselve az MKP a demokratikus politika játékszabályait mellőzve támadást 
intézett a politikai berendezkedést leginkább megvalósítani akaró, 57%-os választási 
sikert elért Független Kisgazdapárt ellen. A kommunisták „szalámi taktika” módszere 
azonban nemcsak az FKGP polgári erőinek az eltávolításáról szólt, hanem valamennyi 
koalíciós párt jobboldalának a kiszorításáról és felszámolásáról is intézkedni kívánt. 
A „népellenes” erők felszámolásában szerepet vállalt a Baloldali Blokkban tömörült 
koalíciós baloldal is.
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A kommunisták – hegemonisztikus hatalomra való törekvéseiktől – 1946-tól a „nem-
csak” a tisztán polgári demokrácia talaján álló pártokkal és szervezetekkel nem értettek 
egyet, hanem a Baloldali Blokkba tartozó NPP kulturális és politikai elképzeléseinek 
egy részével sem. A Nemzeti Paraszt Párt Centruma és jobboldala ugyanis nem fogadta 
el a munkásosztály vezető szerepét és a kommunisták kultúrpolitikai felfogását. Ez a pa-
rasztpárti különbség jól érzékelhető volt a párt 1946. január 21-én kezdődött első pécsi 
Népi Egyetemprogramjából, ahol a magyarság minden fontosabb problémája, a magyar 
jövő kialakulásának minden lényeges kérdése szerepelt. Az előadásokban központi he-
lyet foglalt el a politikatörténet áttekintése, továbbá a magyar kultúra és közgazdaságtan 
kérdései. Az előadók: Veres Péter, Erdei Ferenc, Keresztury Dezső, Jócsik Lajos, Farkas 
Ferenc, Somogyi Imre és Muharay Elemér voltak.18

A kommunisták nem ezeknek az előadóknak az elgondolásait vallották. De az sem 
volt véletlen, hogy Magyarországon a kommunistákétól eltérő koncepció alapján hoz-
zák létre a parasztfőiskolákat. A parasztegyetemek célját az igazi lelki közösség kiala-
kításában és a valósággal való szembesítésben látták.19 A földművelésügyi miniszter 
138.110/1946. FM. számú rendelete intézkedett a parasztfőiskolák felállításáról és szer-
vezéséről. A főiskola célja a parasztifjak magyarság- és parasztöntudatának elmélyítése, 
továbbá a mezőgazdasági gyakorlati szakképzettségének emelése lett. A Magyar Állami 
Parasztfőiskola célja az általános és nemzeti műveltség megismertetése a gazdasági és 
szaktudás elsajátítása volt. Az elképzelés szerint ennek a tudásnak a birtokában lehető-
vé válik a falu életének vezetése, a mezőgazdasági termelés irányítása, a termelési és 
értékesítési szövetkezetek szervezése. A rendelet szerint a hallgatók tanulmányaikról 
végbizonyítványt kapnak, amely szövetkezeti és mezőgazdasági érdekképviseleti szak-
tisztviselői állások betöltésére is alkalmasság teszi a végzetteket.20

A kommunisták nem parasztdemokráciát, hanem „népi demokráciát” kívántak meg-
valósítani, amit a párt III. kongresszusán 1946 szeptemberében ki is nyilvánítottak. Nem 
véletlen, hogy a kommunisták támadásainak lettek kitéve azon gondolkodók, akik nem 
osztályharcos alapon álltak, vagy az olyan szervezetek, amelyek nemzeti keretek kö-
zött keresték a nemzet jövőjét, és akik a parasztság sorsát másként értelmezték, mint a 
kommunisták, vagy a szociáldemokraták. Nem meglepő, hogy állandó támadások érték 
Karácsony Sándort is. Talán nem véletlen, de a kongresszus első napján, szeptember 
29-én mondott le az Országos Szabadművelődési Tanács elnöki tisztségéről Karácsony 
Sándor, aki nemcsak a mozgalom teoretikusa, hanem a „lelke” is volt a szabadművelő-
désnek.

A Magyar Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt baloldala és részben a 
Nemzeti Parasztpárt balszárnya számára ezután már elfogadhatatlanná vált a Keresztury 
Dezső által képviselt kultúrpolitika. Nem meglepő az sem, hogy a VKM-miniszter elleni 
támadás az MKP III. kongresszusa után felerősödött. Ezen a pártkonferencián a kommu-
nisták ugyanis deklaráltan szakítottak az eddig általuk is formálisan „betartott” politikai 
játékszabályokkal és „a nép ellenségének” a koalícióból való eltávolításáról döntöttek. 
Az MKP mindazoknak a politikai ellehetetlenítését akarta, akik nem fogadták el az 
osztályharcot és a kommunista berendezkedést. Ez a támadás 1946 végén elsősorban az 
FKGP centruma ellen irányult. A politikai hegemóniának a kommunisták általi megte-
remtése együtt járt a szervezeti pluralizmus fokozatos megszüntetésével, a baloldaltól 
eltérő alternatív intézmények és csoportok – beleértve a különböző kulturális és egyházi 
szervezeteket is – korlátozásával és felszámolásával. Nem véletlen, hogy a kultúra terüle-
tén a támadások egyik célpontja a szabadművelődés lett. A kommunisták már e pártkonfe-
renciát megelőző időszakban is pozíciókat igyekeztek szerezni a kulturális irányítás 
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területén. Jól példázza ezt, hogy 1946. szeptember 17-én a parlament 15 fős Könyvtári- és 
Múzeumi Bizottságába a kommunisták három főt bejuttattak. Ekkor lettek tagok: Aczél 
György, Kardos László és Rudas László.21 Folytatódott a Keresztury elleni támadás.

A Keresztury Dezső elleni támadások része volt a III. kongresszus után, 1946. ok-
tóber 16-án Beöthy Ottó lakásán tartott megbeszélés. A megtámadott Keresztury ki-
vételével a résztvevők valamennyien baloldali kötődésű „koalíciós” pártiak, kommu-
nisták, és szociáldemokraták voltak. Ott volt Justus Pál, Horváth Zoltán, Bóka László, 
Beöthy Ottó, Sőtér István, Mátrai László, Tolnai Gábor, Ortutay Gyula és Győry János. 
Az összejövetelről Révai Józsefnek jelentést készített. Győry Jánostól tudjuk: azért 
jöttek össze, hogy Keresztury és minisztériuma elleni panaszokat előadják és „megol-
dást” találjanak. azok orvoslására. A kommunista Győry János szerint főleg a baloldali 
szociáldemokrata Justus Pál és Horváth Zoltán támadták leginkább a minisztert és 
„közismert” kifogásokat adtak elő. A VKM vezetéséből Basola Zoltán államtitkár és 
Király Rudolf ügyosztályvezető személyét kifogásolták, valamint úgy ítélték meg, hogy 
nagy a „klerikális” befolyás a minisztériumban.

Keresztury Dezső a személyét ért vádakra válaszolva kifejtette, hogy az ügyvitel hiá-
nyossága rajta kívül álló okokra vezethető vissza, az egyetemi autonómiába pedig nincs 
beleszólása. A minisztérium összetételével kapcsolatosan „védekezésül” az emberhiányt 
említette. Arról is beszélt, hogy akiket elsőként kért fel vezetői tisztségek betöltésére, 
azok rendszerint nem vállalták el a felkínált hivatalt. A válaszokból látható, hogy a meg-
fogalmazott vádakat Keresztury könnyedén visszautasította.

A baloldali szociáldemokrata Justus Pál ezután azt javasolta, hogy minden párt de-
legálja a maga teljhatalmú megbízottját a miniszter mellé, s a nem megfelelő tisztvi-
selők helyére a pártok azonnal adják a maguk embereit. A Magyar Kommunista Párt 
delegáltja, Győry János a találkozó után azt javasolta Révai Józsefnek, a párt vezető 
kultúrpolitikusának, mindegy hogy Keresztury marad-e, vagy sem, az MKP-nek azonnal 
delegálni kell egy illetékes elvtársat, aki nemcsak esélyes, hanem kellő idővel is rendel-
kezik. Győry ezután alaptalanul és sértő módon ítélte meg a miniszter tevékenységét, 
mert azt mondta, hogy „engedékenységét” miniszterségének megtartása érdekében tet-
te. Győry ezután a Keresztury körüli „helyzetet” az MKP pozíciójának kihasználására 
javasolta Révainak. Úgy ítélte meg, ez az „állapot” kitűnően kihasználható egy 
komoly pozíció legalizálására a miniszter mellett állandósítandó tanácsban, ami által a 
Kommunista Párt befolyása lényegesen nagyobb lehet.22

A történtek után november 6-án Keresztury Dezső miniszter levelet küldött Veres 
Péternek, a Nemzeti Parasztpárt elnökének és lemondott tisztségéről.23 Lemondása ösz-
szefüggésbe hozható a Szociáldemokrata Párt támadásával is.24

Az NPP Politikai Bizottsága december 30-án egyhangú határozattal döntött, hogy Szabó 
Zoltán kiváló népi írót, falukutató szociológust jelöli VKM-miniszternek.25 1947 elején 
azonban sem Szabó Zoltán, sem a szociáldemokrata jelöltek és önjelöltek kinevezésére nem 
került sor. Keresztury 1947. március 14-ig hivatalában maradt. Az új miniszter a Független 
Kisgazdapárt baloldalához tartozó néprajztudós Ortutay Gyula lett, aki 1947. március 14-től 
1950. február 25-ig vezette a VKM-et. Ortutay nemcsak a „népi demokratikus” átalakulást 
támogató baloldali kisgazda Dinnyés Lajos kabinetjének volt a kultuszminisztere, hanem a 
totalitárius rendszer kiépítésében szerepet játszó kormányoknak is tagja maradt.

1947 elején folytatódott a hatalom különböző szintjein a demokrácia talaján állók 
eltávolítása. Január 25-én a Szabad Nép arról írt, hogy a Szabadművelődési Tanács 
Politikai Bizottságából kizárták Gyulai Lászlót, az FKGP delegáltját, mert részt vett a 
köztársaság-ellenes „összeesküvésben”.26
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Mivel a népi nemzeti szellem volt a szabadművelődés meghatározó ideológiája, ezért 
1947-től annak kiszorítása vált az MKP számára az egyik legfontosabb politikai célki-
tűzéssé. Hasonló okokból a népieket támadta az SZDP is. A Szociáldemokrata Párt ál-
landóan tiltakozott Németh László, Cs. Szabó László és másoknak a Szabadművelődési 
Tanácsban betöltött tisztsége ellen.27

Karácsony Sándornak az Országos Szabadművelődési Tanács elnöki tisztségéről 
való lemondása, az MKP III. kongresszusának döntései, a Keresztury Dezső elleni 
támadások, valamint a „szalámi” taktika sikere alapján a párt a népművelésért felelős 
vezetője, E. Kovács Kálmán úgy látta, hogy az Országos Szabadművelődési Tanácsban 
az összetétel az MKP javára módosult és elég erős a párt elhatározásának keresztül 
vitelére. Ebben a helyzetben E. Kovács még jelentősebbnek tartotta a községi Szabad 
Művelődési Tanácsok életre hívását és a Szabad Föld Téli Esték (SzFTE) aktivizálásával 
a falusi művelődéspolitika végrehajtását.28

(A kulturális önszerveződések megszüntetése) A Független Kisgazdapárt centrumának 
1947 tavaszán történt megszűntetésével egyidejűleg megtörtént a nemzeti parasztpárti 
és a szociáldemokrata párti jobboldallal való leszámolás is. Mindkét pártban ezután csak 
a népi demokrácia hívei maradtak. A Dinnyés-kormány és annak kultuszminisztere elfo-
gadja a „népi demokratikus” átalakulást, ami lényegében egyet jelentett a kommunista 
hatalomátvétellel.

A Magyar Kommunista Párt 1947 őszén a szabadművelés terén befolyását tovább 
akarta növelni. A Kulturális Alosztály 1947. október 1-től – decemberig tartó mun-
katervében megfogalmazta, hogy a pártnak fokozott mértékben kell részt vennie és 
befolyást szerezni a szabadművelődési munkában és a kulturális tömegmunkák számá-
ra komoly anyagi és erkölcsi támogatást kell biztosítani. A cél realizálása érdekében 
a Kulturális Alosztály kezdeményezte, hogy a Vallás- és Közoktatási Minisztérium 
Szabadművelődés Ügyosztályára egy kommunistát kell beküldeni.29

A III. kongresszus utáni időszaktól az Országos Propaganda Osztály úgy ítélte meg, 
hogy a kultúrmunka hibája, hogy meglehetősen befelé fordult, holott az lett volna a fel-
adata, hogy a párton kívüliek hatalmas tömegeit közelebb hozza az MKP-hez. Konkrét 
célként meg is fogalmazódott, hogy a mély hagyománnyal rendelkező falusi műkedvelés 
kommunista irányítás alatt álljon, ami által a párt előre tudja vinni a falu népe „demok-
ratikus” átnevelésének ügyét. 1947 őszén a Magyar Kommunista Párt arra törekedett, 
hogy a falusi kulturális munka, a szórakozás kommunista vezetés alatt szerveződjön.30

1947–1948 fordulójától a szabadművelődést kezdi felváltani az MKP által képviselt 
népművelés megvalósítására való törekvés. A civil szervezetek és az egyházak által 
működtetett kulturális életet 1948-tól a centralizált népművelés követte. A totalitárius 
rendszer kiépülésével megvalósult az állami beavatkozás, aminek következményeként 
fokozatosan felszámolták a szabad szellemi életet.

A kommunista felfogás szerint a társadalom szellemi felemelkedését a kulturális 
forradalom biztosítja. A kulturális forradalomnak az osztályharc stratégia céljait kellett 
szolgálni, amely a munkásosztály élcsapata, a párt irányításával megszünteti a volt uralko-
dó osztály művelődési monopóliumát. A két munkáspárt 1948. májusi egyesülésével lét-
rejövő Magyar Dolgozók Pártja megteremti a munkásosztály, a proletariátus diktatúráját. 
A proletárdiktatúrával már összeegyeztethetetlen volt elsősorban a falura, a parasztságra 
koncentráló szabadművelődés. A korszak kultúrpolitikájában olyan népművelés kapott 
kiemelt szerepet, amelyet „beállítottak” a politika szolgálatába és a propaganda eszközévé 
tettek. A népművelésnek fel kellett vállalnia az MDP ideológiai szolgálatát.
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Ez a harc tükröződött abban is, hogy 1948. január 18-án a szakmailag kiváló, 
de kommunista Zsiray Miklóst nevezték ki az Országos Szabadművelődési Tanács 
alelnökének.31

Az MKP pozíciói tovább „javultak”. Az Országos Propaganda Osztály 1948. februári 
jelentéséből arról értesülünk, hogy Baranya, Veszprém és Szabolcs megye szabadműve-
lődési felügyelete teljesen a Magyar Kommunista Párt irányítása alá került.32

1948 elejétől a kultúra területén tervszerűen megindult a kommunista hatalomátvé-
tel. Az Országos Propaganda Osztály elképzelése szerint szükségessé vált az Országos 
Szabadművelődési Tanácsba kommunista szervező titkárt elhelyezni. Az is megfo-
galmazódott, hogy március közepéig pedig a VKM Szabadművelődési Ügyosztályára 
további három MKP-tagot kell átcsoportosítani. A párt számára fontossá vált a kom-
munista kulturális káderek képzése, országos és nagy budapesti kultúrvezetői tanfo-
lyamok tartása, továbbá a falusi tömegszervezetek központjába kultúrfelelős beállítása. 
Feladattá tették, hogy a megyeszékhelyeken vidéki kultúrvezetők számára háromnapos 
tanfolyamokat tartsanak, hat megyében pedig kultúrmegbízott beállítását. Az Országos 
Propaganda Osztály tervbe vette azt is, hogy a megyei és városi szabadművelődési taná-
csot a megyei bizottságokkal karöltve átszervezzék.33

Az MKP politikai túlsúlyából következően az Országos Propaganda Osztály 1948. 
március 6-i osztályértekezletén egyértelművé tette, hogy az „új” helyzetben az a feladat, 
hogy a párt államhatalmi helyzetének, pozícióinak birtokában sokkal messzemenőbb be-
folyással rendelkezzen a Rádió, a film, a sajtó és a szabadművelődés irányítása terén és 
ezen keresztül a Kommunista Párt kultúrpolitikájának érvényesítésében.34

A Propaganda Osztály Népművelési Alosztályának 1948. április 3. értekezletén meg-
állapítást nyert, hogy szükséges a városi népművelési munkaterv gondosabb kidolgozá-
sa, mivel a jelenlegi terv főleg a falusi munkákkal foglalkozott.35

A megállapítás rámutat arra, hogy a politikai hatalom teljes birtoklása után, egy mun-
kásosztály bevezette proletárdiktatúrában a Kommunista Párt számára a parasztság és a 
falu elveszítette korábbi fontosságát. A kulturális szervezetek politikai fontossága a párt 
számára azonban továbbra is megmaradt. Az Országos Propaganda Osztály 1948. május 
15-én olyan határozatot hozott, hogy a kulturális osztály dolgozzon ki olyan határoza-
tot, hogy az egyházi iskolák államosítási kampányába az összes tömegszervezet a falusi 
tömegszervezetek bevonásával kapcsolódjon be.36

Annak ellenére, hogy a totalizálódó politikai rendszer már a teljes kiépülés fázisába 
érkezett és a szabadművelődés felszámolása is előrehaladott volt, Tomasovszky András, 
a Nemzeti Parasztpárt képviselője az országgyűlés 1948. február 24-i ülésén még arról 
mert beszélni, hogy a parasztokat a kultúrpolitikából az elemi iskola, a dolgozók iskolája 
és a szabadművelődés érdekli.37

Tomasovszky azt is kihangsúlyozta, hogyha azt akarjuk, hogy a parasztság művelőd-
jön, akkor a szabadművelődést minden eszközzel támogatni kell.38

A kommunisták és a szociáldemokraták koncepciójával szemben kimondja, hogy a 
szabadművelődés hivatott arra, hogy a parasztság kulturális emelkedését előmozdítsa.39

A szabadművelődés fontosságát hangsúlyozta parlamenti felszólalásában Mézes 
Miklós, a Demokrata Néppárt képviselője is. A politikus szerint a kulturális igényeknek 
és szükségleteknek fejlesztésében a szabadművelődésnek igen nagy a szerepe. Mézes 
Miklós az egyházak elleni támadások idején azt is kívánatosnak tartotta, hogy az egyes 
felekezetek és ifjúsági szervezetek működési engedélyét garantálják és képviseletet 
kapjanak a helyi és kerületi szabadművelődési tanácsokban. A néppárti politikus azt is 
kimondta, hogy a szabadművelődés egyáltalán nem mondható szabadnak.40
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A továbbiakban arról beszélt, hogy a szabadművelődés kedvelt ága a műkedve-
lő előadás, ezért kéri, hogy tegyék elérhetővé a helyi szabadművelődési előadások 
engedélyezését.41

A képviselő szerint a népkönyvtárak ügye is nagyon fontos része a szabadművelődés-
nek, ezért igyekezni kell jó nevelő és oktató könyveket eljuttatni népünknek. Felfogása 
szerint nagy súlyt kell helyezni arra is, hogy a falvakban a szabadművelődés és a falu 
kultúrája érdekében megfelelő helyiségek, kultúrházak álljanak rendelkezésre. Ezért 
azt javasolta, hogy kastélyokból kell kultúrházakat létrehozni. Az volt a meglátása, 
hogy a szabadművelődést nem lehet a társadalom jó szándékára, adakozásokra bízni, 
hanem a költségvetésben megfelelően kell kezelni. Azon az állásponton volt, hogy kell 
a magas művészet és műveltség, de ugyanakkor égetően fontos a nép széles rétegének 
a felemelése. Összegző értékelésnek is tekinthetjük azt a véleményt, hogy dán, svéd és 
finn példák alapján, a magyar viszonyoknak megfelelően népfőiskolák álljanak a szabad 
művelődés, a magyar nép szolgálatába.42

Látható, hogy a parasztpárti és néppárti politikusok szabadművelődési véleménye 
teljesen eltért a kiépülő proletárdiktatúra népművelési felfogásától.

A Magyar Kommunista Párt kulturális befolyásának növelése és a különböző „re-
akciós” kulturális erők visszaszorítása érdekében a párt Politikai Bizottsága 1948. 
március 11-ig ülésén döntött egy Kultúrpolitikai Bizottság felállításáról. Egyelőre 
ideiglenes bizottságot küldött ki, amely javaslatot tett egy végleges bizottság ösz-
szetételére. Az Ideiglenes Bizottság tagjai lettek: Horváth Márton, Orbán László és 
Csillag Miklós. A bizottság felelőse Horváth Márton lett. Az Értelmiségi Osztály és 
az Országos Propaganda Osztály együttesen készített egy javaslatot a PB-nek. Ebben 
azt indítványozták, hogy az új politikai helyzetben a kultúrmunkára a népi demokra-
tikus átnevelés terén fokozottabb gondot kell fordítani. Az utóbbi időben megszerzett 
kommunista pozíciók ellenére a két osztály úgy ítélte meg, hogy az MKP kulturálisan 
lemaradt, aminek legfőbb okát abban láttat, hogy a kultúra kérdése párton belül hát-
térbe szorult. Ennek az lett a következménye, hogy nincs egységes, határozott kul-
turális – ideológia irányvonal, ezért szükséges a kultúrpolitikai munka felülvizsgálása 
és átszervezése. Ezért indítványozta egy kultúrpolitikai bizottság kiküldését, melynek 
vezetője Horváth Márton lett. Tagjai voltak még: Orbán László, Lukács György, Hont 
Ferenc, Antal Jánosné és Csillag Miklós.43

A Politikai Bizottság 1948. május 7-i ülésén a Kultúrpolitikai Bizottság több javasla-
tát nem fogadta el.44

Ugyanakkor kezdeményezték a Szabadművelődési Tanáccsal kapcsolatosan, hogy a 
Szabadművelődési Tanács eddigi feladatát a Magyar Művelődési Szövetség kapja meg. 
A Politikai Bizottság úgy ítélte meg, hogy a Magyar Művelődési Szövetségben a teljes 
párt és állami kontrollt még biztosítani lehet. Ezenkívül azon a véleményen volt, hogy 
a Szövetségben a tömegek közötti kulturális munka egységes ideológiai és szervezeti 
irányítása és összefogása kommunista vezetéssel biztosítva van. Így megvalósulhat 
az állami szervek megfelelő ellenőrzése és ezzel az egységes kulturális tömegmunka. 
A Politikai Bizottság úgy látta, ahhoz, hogy a Magyar Művelődési Szövetség munkája 
megfelelően működjön, szükséges a VKM-en a Szabadművelődési Ügyosztály átszer-
vezése további kommunista tisztviselők elhelyezése. A PB meglátása szerint a főosztály 
átszervezésével gondoskodni kell arról is, hogy az országos hálózatban személyi vál-
toztatásokat hajtsanak végre. A megyei, városi szabadművelődési felügyelői állásokban 
megfelelő személyek, elvtársak kerüljenek. A PB szükségesnek tartotta a falusi ügyve-
zetők nagyobb részének eltávolítását is.45
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A Karácsony Sándor, illetve a Szabadművelődési Tanács elleni támadások, valamint 
a PB-nek a Kultúrpolitikai Bizottság felállításáról szóló döntései nem véletlenül 
vezettek oda, hogy a kommunisták a Szabadművelődési Tanács felszámolását kez-
deményezték. A szabadművelődés teljes kommunista kontrolljára vonatkozó elkép-
zelések azonban nem hozták meg a várt sikert.

A Kultúrpolitikai Bizottság 1948. májusi véleménye szerint a szabadművelő-
dést nem sikerült a párt befolyása alá vonni, mert a szabadművelődés lehetőséget 
biztosított a klerikális reakcióknak, a jobboldali parasztpárti és paraszt irányza-
toknak. A Kultúrpolitikai Bizottság úgy ítélte meg, hogy Karácsony Sándorral az 
élen az Országos Szabadművelődési Tanács teljesen „életképtelennek” bizonyult. 
Szervezetei tisztán karácsonyista elemekből tevődnek össze, munkájukban káros 
ideológiát tükröznek vissza.

A kommunista ideológiai és szervezeti munka kiszélesítésére a Kultúrpolitikai 
Bizottság ezért azt javasolta, hogy a Szabadművelődési Tanácsot fel kell számolni 
és helyette az MKP irányítása alatt, a többi „demokratikus” párt és tömegszervezet 
megbízottaival létre kell hozni a Magyar Művelődési Szövetséget. A Szövetségnek 
pedig az a feladata, hogy kommunista vezetéssel egységes ideológiai és szervezeti 
irányítással végezze a tömegek közötti kulturális munkát.46

A Szabadművelődési Tanács helyett így létrehozták a Magyar Művelődési 
Szövetséget. Az „új” szervezettel a kultúra felett biztosítva lett a teljes állami és 
pártkontroll, megvalósult a művelődési munka egységes szervezeti és ideológiai 
irányítása. Az állam pénzügyi támogatásának „helyes” felhasználásával a gazda-
sági függés is teljessé vált. Az egységes kulturális tömegmunka megteremtődött 
azáltal is, hogy a Magyar Művelődési Szövetségben betagozódtak a Függetlenségi 
Frontba tartozó tömegszervezetek. A Szövetség kulturális munkájának irányítá-
sát a Szervezeti Bizottság, a Művészeti Szakbizottságok és a Külföldi Kulturális 
Kapcsolatokkal foglalkozó szervezetek végezték. A falusi kulturális élet ezentúl a 
Falusi Művelődési Körben folyt. Feladata az lett, hogy megfelelően egyesítse az erő-
ket a „klerikális reakció” kiszorítására. Ahhoz, hogy a Magyar Művelődési Szövetség 
munkáját megfelelő állami támogatással biztosítsa, szükségessé vált a VKM átszerve-
zése és a Szabadművelődési Ügyosztály átalakítása.47

A totalitárius diktatúrának a kulturális feltételrendszerét a párt ezennel megterem-
tette.

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a kulturális pluralizmust biztosító 
szabadművelődés a maga sokszínűségével, alulról jövő kezdeményezéseivel olyan 
dinamikus erőt jelentett a kommunista kulturális és politikai elképzelésekkel szemben, 
amely már puszta létével „fenyegette” a párt egyeduralomra törő elképzeléseit. A sza-
badművelődés által biztosított sokszínűség garantálta, hogy egyetlen párt se kapjon 
lehetőséget ideológiai – kulturális monopólium megvalósítására. Nem véletlen, hogy 
1949-től sor kerül a nem kommunista egyesületek, vallási és kulturális szervezetek 
felszámolására. A létrehozott kommunista népművelés tartalmi tevekénységét az ideo-
lógiai túlsúly, a tudati meggyőzésre való törekvés jellemezte és döntően az ideológiai-
lag – politikailag „elmaradott” falura és a parasztságra koncentrált. A párt elsősorban a 
falusi elnyomó réteg, a gazdag parasztság felszámolására törekedett, a népműveléssel 
a munkásosztály és a szegény parasztság kulturális felemelését kívánta elérni.
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HORVÁTH JÓZSEF

Mindannyiunk írója: Fekete István (1900–1970)

Magyarország egyik legismertebb írójának, Fekete Istvánnak ebben az évben két kerek 
évfordulójáról is megemlékezhetünk. 120 éve született, és 50 éve hunyt el.

Szülei első gyermekeként 1900. január 25-én jött világra a Somogy megyei Göllén. 
Később még öt testvére született, akik közül hárman – Ilona (1904–1977), Katalin 
(1905–1991), Anna (1907–1989) – túlélték bátyjukat. Édesapja, Fekete Árpád a pécsi 
tanítóképzőben végzett, majd 1888-ban sikeresen pályázta meg Göllében a kántortaní-
tói állást. Iskolai munkája mellett eredményes gazdálkodó is volt, az 1909-es budapesti 
állatkiállításon első díjat nyert az egyik tehene. Édesanyja, Sipos Anna az akkori viszo-
nyoknak megfelelően a háztartást vezette. Fekete István első tíz évét Göllén töltötte, ami 
későbbi életének meghatározó emléke maradt. Ennek legszebb bizonyítéka az 1962-ben 
megjelent Őszi vásár című könyve. A vaskos kötet első részében boldog gyermekkorá-
nak állít emléket rövid, hangulatos írásaival.

Tízéves korában szülei Kaposvárra költöztek, aminek egyik oka éppen István fiúk 
későbbi taníttatása lehetett. Ott az állami főgimnáziumba íratták, de már az első évben 
osztályismétlésre kényszerült. A viszonylag idillinek tekinthető falusi életből kiszakít-
va nem tudott a városi életformához alkalmazkodni, ez is oka lehetett rossz tanulmányi 
eredményének. A következő évet már a polgári fiúiskolában kezdte. Itt olyan közegbe 
került, ahol új barátokat szerezhetett, akikről később írásaiban is megemlékezett. Egy ide-
ig osztályfőnöke és természetrajz tanára volt az ismert költő, Takáts Gyula (1911–2008) 
azonos nevű édesapja is. Ha nem is tűnt ki társai közül tanulmányi eredményeivel, ma-
gyartanára felismerte tehetségét: „Közöttetek csak egyvalaki van, akire el lehet monda-
ni, hogy jó tollú, ez a valaki Fekete István…”1 Első – cím nélküli – versét nyomtatásban 
a Zászlónk című ifjúsági lap közölte 1917 szeptemberében, név nélkül, csupán az alábbi 
utalással a „költőre”: Egy dunántúli (kaposvári) kereskedelmi iskolai ifjú.

Tanulmányait a hároméves felsőkereskedelmi iskolában folytatta, majd a végén 
1918-ban hadiérettségit tett és rögtön bevonult katonának. Ezekről az évekről szinte 
semmit sem tudni, csupán a későbbi levelezéseiben utalt egy-egy félmondattal az akkori 
történésekre. Később, katonaként alkalma nyílt a továbbtanulásra. A Debreceni M. Kir. 
Gazdasági Akadémia főiskolai hallgatója (karpaszományos őrmester)2 lett az 1923/24-
es tanévben, az 1924/25-ös tanév februárjáig. Ezt követően átiratkozott a hasonló 
képzést adó mosonmagyaróvári akadémiára, ahol sikeresen fejezte be tanulmányait. 
Ezzel vége lett a szabad, néha éjszakába nyúló víg és duhaj életnek. A felsőoktatási 
intézmény nem feledkezett meg híressé vált diákjáról, és 40 év elmúltával meghívták 
Mosonmagyaróvárra. A meghívást elfogadó író az 1968-ban megjelenő Barangolások 
című kötetét így ajánlotta: A 150 éves Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskolának 
szeretettel ajánlja ezt a könyvét öreg diákja / Fekete István.

Tanulmányai befejezése után szinte azonnal, 1926 őszén állást kapott Bakócán, gróf 
Majláth György (1883–1968?) birtokán. Ezzel életének egy rövid, de nagyon fontos 
szakasza kezdődött. Valójában nem is Bakócán, hanem a környéken lévő, néhány ház-
ból álló alsókövesdi majorságban volt a szállása, a zselici erdőrengetegben. Erre az 
időszakra így emlékezik vissza Uhl Antal (1902–1982) plébános, Fekete Istvánra em-
lékezem… című írásában: „Fekete Istvánt azokban az években kötelességtudó, komoly, 
befelé élő, de amellett kiegyensúlyozott kedélyű, udvarias fiatalembernek ismertem. 
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Nem kereste a társaságot, de ha benne volt, kitűnt zamatos, zengzetes szép magyar be-
szédjével (somogyi, göllei tájszólással beszélt), lebilincselő szellemességével és pompás 
előadókészségével. Magas, szálfaegyenes testtartásával, kisportolt lendületességével 
igazi férfiszépség volt. Semmiképpen sem volt kiáradó, kirobbanó természetű, inkább 
tartózkodó és kissé zárkózott. Mélyen érző, finom lelkületét előttem, a papbarát előtt 
bizalommal kitárta.”3

Ebben az elzárt világban, ahol alig volt lehetőség az ismerkedésre, mégis rátalált a 
szerelem. Megismerkedett a bakócai orvos, Piller Ernő (1873–1935) lányával, Edithtel4 
(1909–1997). A fiatalok, ha nem is tudtak gyakran találkozni, hetente többször levelet 
váltottak egymással. „Kedves Pistám!”, így kezdte levelét Edith, amire azonnal jött a 
válasz „Édes kicsi Virágom!” megszólítással. Az 1928–1929 közötti levelekből ad bő-
séges válogatást az író fia, édesapjáról szóló köteteiben.5 „Virágos út, messzeségbe futó 
és hallgatózó némaság, ahol csak gondolatok járnak és zsonganak, mint a messzi-messzi 
muzsikaszó alkonyattól hajnalpirkadásig.” Majd néhány sorral lejjebb ugyanabban a le-
vélben: „Kezdett besötétedni. Szentjánosbogárkák világítottak az úton, amely vég nélkül 
futott a csillagfényes éjszakában, és mi mentünk, mentünk, el nem fáradva, mámorosan, 
boldogan, mintha megrészegített volna bennünket ez a virágillatos nyárelői éjszaka.”6 
Írói tehetségének ezek az első látható, olvasható megnyilvánulásai.

Már a házasságra gondolva intenzíven kereste azt az álláslehetőséget, amellyel párját 
is el tudja tartani, így szinte az összes megjelenő hirdetésre jelentkezett. Igyekezetét 
siker koronázta. 1929 júliusában próbaidőre, majd szeptembertől véglegesítve az ajkai 
Nirnsee Ferenc (1859–1943) birtokára került intézőnek. Itt már biztosítva volt a lakás, 
havi fizetés, az éves egyéb juttatások, amiből eltarthatta leendő családját. Az esküvő 
1929. december 12-én Bakócán volt.

Az ifjú pár hamarosan berendezkedett új otthonában. Első gyermekük Edit (1930–
2013) után másfél évre István is megszületett (1932–). Egész napot igénybe vevő 
munkája mellett vélhetően hiányzott az írás, hiszen most már nem kellett leveleznie 
a feleségével. Ezért küldte be első rövid cikkét a Nimród Vadászújságba, amely 
1930. március 1-én jelent meg, a Hírek mindenfelől rovatban. Aztán még megjelent 
néhány írása, amire a lap főszerkesztője, Kittenberger Kálmán (1881–1958) is fel-
figyelt, és magához kérette az ifjú szerzőt. (Hogy mit látott ezekben az írásokban, 
nem tudjuk, de az biztos, hogy lapjának következő közel két évtizedében az egyik 
legrangosabb szerzője lett Fekete István.) Már az első találkozón örök barátság 
szövődött a 19 évvel idősebb és már világhírű Afrika-vadász és az ifjú gazdatiszt 
között. Kittenberger baráti köre, legfőképpen Csathó Kálmán (1881–1964) író ta-
nácsai, kapcsolatrendszere indította el Feketét az ismertség felé. A következő évek-
ben nemcsak a Nimródban találhatók meg írásai, hanem neves pesti újságokban is 
(Budapesti Hírlap, Új Idők stb.).

Az Ünnep című hetilapban jelent meg a Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság re-
génypályázata, erre küldte be az író A koppányi aga testamentuma című kéziratát, 
amellyel első díjat nyert. 1937-ben a júniusi könyvnapra jelent meg, és két nap alatt 
elkapkodták. Júliusban már arról írt a Szabadság című lap7, hogy a kötet újabb kiadá-
sát készítik elő. A hagyatékban megmaradt az a példány, amelyet a megjelenés után 
maga a szerző nézett át, és nemcsak a nyomdai hibákat javította ki, hanem stilárisan 
is sok változtatást végzett. Az 1958-as megjelenésnél már eszerint nyomták a regényt!

A siker meghozta önbizalmát, amelyet legújabb barátja, Sólyom, alias Láng Rudolf 
(1881–1963) – a Nimród Vadászújság neves szerzője – is messzemenően támogatott. 
A napi 10–14 órás munka után, amelyet becsülettel és pontosan ellátott, írásra csak éjjel 
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jutott ideje. Ezekben az években megfeszítetten dolgozott. Helytállt mint intéző, és 
vezette a nagy gazdaságot, írta az elbeszéléseit a napi- és hetilapoknak, dolgozott az 
újabb kötetén.

A második regénye is pályázaton (Királyi Magyar Egyetemi Nyomda) hozta el az 
első díjat. Az ismertségen túl 3000 pengővel lett gazdagabb. Ez már nem a régmúlt 
történelmével foglalkozott, hanem a közeli valósággal. A Zsellérek című művében hi-
telesen leírja az 1919-es Tanácsköztársaság és a vörös terror rémtetteit. Az 1939-ben 
megjelent regény olyan sikeres volt, hogy 1944-ben már a hetedik kiadását hirdették.8 
„Természetesen” a kommunista érában tiltott könyv lett. Aztán legközelebb 47 év után 
jelenhetett meg, 1991-ben, de még ekkor is cenzúrázva! (Feledhetetlen személyes él-
ményem, amikor 1977 őszén a rendszeresen látogatott székesfehérvári antikváriumban 
az eladó hölgy behívott a raktárba, és kezembe adta a könyv harmadik [1940] kiadását 
azzal, hogy ha érdekel, megvehetem 300 forintért. Ma is őrzöm a kötetet.)

A sikert munkáltatója már kevésbé tolerálta, különösen, amikor az első színdarabját 
1940. november közepén Hajnalodik címmel – Páger Antal és Komár Júlia főszerep-
lésével – a budapesti Magyar Színház bemutatta. Diadalkapuval fogadták Ajkán9…, 
írta az egyik pesti napilap. Több mint százszor került színpadra a mű. Játszották vidéki 
színházban (Szeged) és Erdélyben (Nagyvárad, Kolozsvár). Ajkán még egy amatőr tár-
sulat is sikerrel adta elő a darabot. Így aztán nem volt meglepő, amikor a lapok arról 
adtak hírt, hogy „Fekete István irodalmi sikerei miatt elvesztette intézői állását.”10 Nem 
előzmény nélküli az elbocsátás. Ő maga is érezte, hogy erre előbb vagy utóbb sor kerül. 
Ezért a pesti befolyásos barátai keresték az új állást számára, köztük Zsindely Ferenc 
(1891–1963) államtitkár is. Végül sikerült a Földmívelésügyi Minisztériumba kerülnie, 
arra az osztályra, ahol a mezőgazdasági oktatófilmeket11 készítették. 1941 májusában 
költöztek Budára, a Sas-hegyre, és béreltek lakást a Miasszonyunk útján, amely a mai 
Meredek utca.

Persze közben is dolgozott, megjelent a Csi című kötete (1940), benne a Csathó 
Kálmán szorgalmazta négy (Csi, Hu, Kele és Vuk), állatos kisregényével. Egy, még ma 
is élő tévhit, hogy az 1965-ben önállóan megjelenő és nagy karriert befutó Vuk lenne a 
népszerű regény első megjelenése, hiszen mint látható, már 1940-ben olvashatták. A bájos 
állatregénynek van még egy, talán alig ismert érdekessége. Az 1950 előtti művei közül 
egyedüliként ezt a kötetét nem cenzúrázta a kommunista hatalom. 1941-ben került ki 
a nyomdából az Öreg utakon című válogatása, az addig újságokban megjelent írásaiból.

Budára költözése után az alkotás egy újabb formáját találta meg, filmforgatókönyveket 
készített. Ezekből készült az Aranypáva, Féltékenység és a Dr. Kovács István is. A fil-
mekkel népszerűsége csúcsára ért fel a negyvenes évek közepére. (Ismert még néhány 
forgatókönyve, de ezekből valószínűleg film már nem készült.) 1948-ig több könyve 
jelent meg (Hajnal Badányban, Egy szem kukorica, Emberek között, Gyeplő nélkül, 
Tíz szál gyertya). Ezek közül kiemelkedik a Gyeplő nélkül című regénye, amely valójá-
ban az ajkai intézői munkásságának életrajzi elemeiből épült fel.

A 2. világháború végén bérelt lakásuk is megsérült. Budapest ostromát különböző 
helyeken vészelték át. Rajnai Gábor (1885–1961), ismert színész felajánlotta, hogy 
költözzenek hozzá, attól tartva, hogy idegeneket telepítenek a többlakásos Tárogató 
úti villájába. Elfogadva Rajnai baráti ajánlatát, családjával beköltözött az egyik nagy 
alapterületű földszinti lakásba, amelynek egy része a mai napig a család örököseinek 
birtokában van. Közben egyéb durva atrocitások is érték (ávósok kiverték a szemét, stb.), 
de erről hivatalos dokumentumot nem találni, így csak a fia személyes emlékeire hagyat-
kozhatunk.12 Leánya belépett a Sacré Cœur rendbe13, akinek egy idő után rendtársaival el 
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kellett hagynia az országot. Az író minisztériumi állását különböző változások mellett 
1949 nyaráig tarthatta meg. Utána a családban az út- és hídépítésnél segédmunkát végző 
ifj. Fekete István keresete volt az egyedüli anyagi forrás, és az a néhány írás díja, ami 
a Magyar Nemzetben, az Új Emberben és a Vigiliában megjelenhetett. Később alkalmi 
munkáiból éltek. Ami biztosan tudható: a fennmaradt szerződések szerint, a Dunán ga-
bonát szállító uszályokon forgatta, lapátolta a búzát.

1952-ben baráti segítséggel végre állást kapott. Néhány évig Kunszentmártonban 
tanított a halászképző iskolában, és közben írta a regényeit, egyelőre az asztalfiók szá-
mára. 1955-ben nyílt meg előtte újra a könyvkiadás lehetősége. Egyszerre három kötete 
jelent meg: a Halászat, Lutra és a Kele. Sorra adták ki új és népszerű könyveit: Bogáncs 
(1957), Tüskevár (1957), Téli berek (1959), majd a Köd (1960), Pepi-kert (1960), 
Kittenberger Kálmán élete (1962). Ezeket követte az Őszi vásár (1962), Csend (1965), 
21 nap (1965), Hu (1966), Barangolások (1968) és az utolsó, a Ballagó idő (1970) cí-
mű életrajzi regény, amelynek még kétkötetnyi folytatását is tervezte. De ez már nem 
valósulhatott meg.

Munkásságáért 1960-ban József Attila-díjat kapott. Ezekben az években sokat dolgo-
zott, egészsége azonban folyamatosan romlott. A hagyatékban maradt naplótöredékek 
erről is beszámolnak. Így kezdi az utolsó, kézzel írt „naplóját”:14

„1969. okt. 19. [Vasárnap]
 Nem tudom én, hány naplót kezdtem már el és – különféle helyeken – hány 

ilyen naplót kell majd összeszedni, ha vajon akad valaki, aki érdemesnek tartja egy em-
ber hétköznapi és nem túlságosan fontos gondolatait összegyűjteni…

 Ma-holnap hetven éves vagyok, idegeim is meglazultak, hát – azt hiszem ez érthető.
 És a kórházból is tegnap jöttem meg – két hét után – a szívemmel, ami talán 

nem elég világos, hiszen általában a szívükkel érkeznek meg ide, vagy oda az emberek. 
Október 21. [Kedd]
 Pocsék nap, pocsék napok. Idegeim, mint rozzant telefondrótok és mit lehet a 

rozzant telefondrótokkal kezdeni? Memóriám: nem ilyen, vagy olyan, hanem egyszerű-
en: nincs! Persze nem egészen – nincs, bár talán jobb lenne, ha egészen nem lenne.

 Írtunk Öcsinek!15

 Naponként jön a doktornő és injekciókat ad. Bal karomon a fő érbe. Utána egy 
órát mozdulatlanul kell feküdni, bár semmi kedvem nincs ficánkolni.

 Utálat!
Okt. 22. [Szerda]
 Pirossal írtam a dátumot, talán vonz valami jót erre a napra… Memóriám ja-

vulást, okos gondolatokat, békességet otthonunkban…– szándékosan nem írtam Házat, 
mert: mi közöm a többi lakáshoz? Kívánjanak ők is maguknak – vagy kérjenek a jó 
Istentől, amit akarnak.

Okt. 23. [Csütörtök]
 Rongy – veszekedő – reggel, rossz ébredés s ezek után milyen lehet a folytatás?…
Okt. 24. [Péntek]
 Péntek ide – péntek oda: megjött a tüzelő, befűtöttem a nagyszobába és estére 

– úgy-ahogy – szegény Bibócsnak16 nem kell egészen megfagynia.
Okt. 26. Vasárnap
 Mise. A templom17 hideg. Enyhe ütődöttség, rossz éjszaka után.
Okt. 28. Kedd
 Ütődött hétfő után – ütődött kedd… Hát – mit lehetne erről feljegyezni?…



64 HORVÁTH JÓZSEF: MINDANNYIUNK ÍRÓJA: FEKETE ISTVÁN (1900–1970)

Valóság • 2020. október

 B[ibócs] kiment a Farkasréti temető hozzánk tartozó részét Mindenszentekre 
előkészíteni. Sokszor gondolok rá: hát énvelem mi lesz? Én mikor kerülök oda? Nem 
mondhatom azt, hogy: kívánom… de azt sem, hogy irtózom tőle. A Jó Istenre bízom!

Nov. 5. Szerda
 Milyen jó békességre ébredni! 
 De ne kiabáljuk el!
Nov. 17. Hétfő
 Ködös hétfő. Ködös gondolatok, álomtalan éjszaka után. Postán voltam, úgy 

éreztem az utca már nem a miénk. A kertek és a fák eltűnnek – meghalnak, és épül 15–20 
ház, és 50–60 W. C…

 Jó lenne a Várba felmenni lakni – ott legalább a W. C-k is öregek… Írtam 
Pfannl Egonnak18. – Ő a Várban lakik – Zsukáékkal19 egy házban –, hogy a Várba való 
vágyódásunk realizálódására valami okos tanácsot kapjunk.

Nov. 20. Csütörtök
 Rossz napok és egyre rosszabb napok. Kit okoljak érte? Magamat?… Én – kis-

sé szellemileg és nagyon idegileg – kész vagyok.
Dec. 10. [Szerda]
 Olvad a hó s az időt minden túlzás nélkül taknyosnak lehet nevezni. Érdekes 

azonban, hogy a Dunántúlon tovább esik a hó és egy csomó autó áll – se ide, se oda – 
behavazva.

 Elkezdtük a karácsonyi lapokat megírni, sőt Csekonics Bandinak20 Lisszabon-
ba már el is küldtem.

 És várom a kis Doktornőt – hetenként szerdán látogat meg –, hogy javulásom 
ellenőrizze. Fizikai egészségem – úgy érzem – nem is hagy kívánni valót, de az idegál-
lapotom szinte semmi javulást nem mutat.

1970. Január 13. [Kedd]
 Megint lakást nézni! Semmi értelme nincs, de lehet, hogy az ilyen felesleges út 

a lépcső, ami majd valahova vezet. Nem túlságosan érdekel az egész… de talán arra jó, 
hogy közelebb érünk a megoldáshoz.

 A mesék megírását el kellene kezdeni és talán el is kezdem. Még ma!
 Persze erdei dolgokkal.
 Mókusokkal, madarakkal és nagyon kevés emberrel, olyan emberrel, akiket 

nagy betűvel kell írni!
 Jó lesz még ma elkezdeni, mert 13-a van!
 Január 13. és – olvad a hó.
 A ház és az egész élet Békétlen.
1970. Január 11–25. 
 Zűrzavar, születésnap, nagytakarítások, egy-két rosszullét – megfelelő előzmé-

nyekkel… – és – kitüntetések!
 És bankett, Saád Béla21, illetve az Új Ember rendezésében.
 Először a Móra emlékezett meg – elég gyengén – 70. születésnapomról…
 A második kitüntetés azonban komoly volt, amire igazán nem számítottam. 

A Munka arany érdem-érem 1. fokozata22. Ketten kaptuk meg Zsukával – már, mint írók 
– a többiek másféle dolgozók voltak…

1970. Január 25 – február 20. 
 Hát mi is volt? Volt 30 dísztávirat, 300 gratuláló levél, amelyek nagyon jól 

estek, bár, ha Bibócs meg nem válaszolja nagy többségét, én lusta lettem volna a vá-
laszokkal ügyetlenkedni. Egy azonban bizonyos: a sikert és dicsőséget az Örökkévaló 
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Istennek, az Ő irgalmából Édes jó Szüleimnek köszönhetem és hiszem, hogy imáimban 
is és még személyesen is megköszönhetem.

1970. Március 20. [Péntek]
 Rettenetes, bomlott, félőrült napok.
 Péntek van és – Takarítás…
1970. március 25. [Szerda]
 Enyhülő, békésebb napok, amelyekben – ha tartósak lennének, talán én is 

rendbe jönnék. Kató23 nálunk van, és B[ibócs] vendégszeretete nem hagy kívánnivalót. 
Hiszen olyan pazarlóan áldott, jó is tud Ő lenni…

 Magamról? Vagyok! Ha béke lenne körülöttem, maradandó, tartós béke. Talán 
még helyre is jönnék…? És talán visszajönnének a régi témák és álmok, amelyek ki-
fogyhatatlanok, ha a légkör meg nem fojtja azokat.

1970. március 27. Nagyszombat
 Délután Feltámadásra megyünk! 
 Mint Göllében!
 Feltámadt Krisztus e napon! Alleluja, Alleluja!!!
1970. május 6. [Szerda]
 Készülődés Bécsbe, készülődés Tupihoz24 Riedenburgba.
 Talán, – majdnem valószínű – utoljára. Testi állapotom nem mond jót és lelkem 

– egyelőre hallgat. Talán nem akarja ezt a romlandó, laza Valakit megijeszteni? Lehet, 
hogy nem is ijedne meg olyan nagyon, de lehet, hogy nagyon megrémülne…

 Barátom, aki lelkem hordozója voltál, nincs valami mondanivalód? Csend!… és ez bi-
zonyos bölcsességre vall… hazudni nem akar és az igazságot, a jövőt nem tudja. Talán jobb is?…

 Bizony: jobb!
1970. május 7. [Csütörtök]
 B[ibócs] – úgy látszik – lemondott az új lakás, a költözködés és irtózatos rum-

lijáról… Hála Isten! Bár én úgyis Vidékre költöztem volna…
 Egyszóval rendbe hozzuk a lakást – szerény és megbízhatatlan becslésem sze-

rint: legalább 30 ezer pengő25… – de mindent megér, ha utána BÉKE lesz a lakásban…”26

A napló teljes egésze, de az abból idézett részletek is világosan bemutatják az író ha-
nyatló egészségi és lelkiállapotát.

Az utolsó bejegyzést követően másfél hónap múlva, 1970. június 23-án hajnali három óra 
körül az otthonában, szenvedés nélkül, örökre lehunyta szemét, és megtért Teremtőjéhez.

Halálával egy kitűnő író, nagy mesélő, a természetet ismerő és szerető, mélyen hu-
mánus és hívő ember hagyta ránk szellemi örökségét. Kultusza ma is töretlen. A múlt 
század hetvenes, nyolcvanas éveiben megjelenő könyvei a mai átlag 2–3 ezres példány-
szám helyett 100–180 ezres példányszámban jelentek meg. Halála után számtalan válo-
gatáskötete látott napvilágot. A legfontosabbak: Tarka rét (1973), Rózsakunyhó (1973), 
Ködös utak (1979), Képzelet és valóság (2002). A kilencvenes években elárasztották a 
piacot a műveit kiadó Nesztor-kötetek. 1999-től a Móra Kiadó adja ki az ifjúsági köny-
veit. Összkiadást számolva a Tüskevár 57, a Vuk 34 kiadást ért meg eddig.

A 2000-es évek elején új szintet lépett a könyveinek megjelentetése. A szegedi Sánta 
Gábor (1967–2016) irodalomtörténész a Lazi Kiadó közreműködésével 27 kötetben ad-
ta ki a Fekete István művei sorozatban az író könyveit. A köteteket nemcsak az igényes 
megjelenés jellemezte, hanem az is, hogy minden esetben az eredeti, cenzúrázatlan írá-
sai kerültek be. A könyvek végén Sánta Gábor tanulmányai olvashatók. 2011-ben a teljes 
életmű gondozása átkerült a Móra Kiadóhoz.
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Az 1970-es évek második felében Ajkán megalakult a Fekete István Irodalmi 
Társaság, Göllén is egy, az író emlékét ápoló közösség jött létre, ami később átkerült 
Dombóvárra, Fekete István Kulturális Egyesületként. Több múzeum is őrzi hagyatékát. 
Ajkán, Dombóváron, Göllében, a kis-balatoni Diás-szigeten, és Keszthelyen is van egy 
emlékszobája.

Fekete István hazatalált Göllére. Holnap újratemetik huszadik századi irodalmunk 
jeles képviselőjét – írta Pósa Zoltán a Magyar Nemzet 2004. augusztus 13-i számában. 
Másnap hatalmas tömeg részvétele mellett kísérték végső nyughelyére az írót, a felesé-
gét (és hűséges Bogáncs kutyájukat).

Fekete István nem része a magyar irodalmi kánonnak, állítják még most is. Ezt a vitát 
hagyjuk az irodalomtörténészekre. Elég, ha százezrek veszik kézbe könyveit, olvassák 
műveit. Egy író számára ez a legnagyobb elismerés.

FELHASZNÁLT IRODALOM

Fekete István kiadatlan naplójából (1969–1970)
Horváth József: Fekete István bibliográfia (2008)
Sánta Gábor: Fekete István nyomában (2014)

JEGYZETEK

1 Ballagó idő (1970). 245.
2 A Hadtörténeti Levéltár és Irattárban meglévő 

Fekete István személyi adatlapja (1951. 06. 28.) 
alapján.

3 Új Ember, 1971. ápr. 18. 3.
4 A születési anyakönyvi kivonat 1939. ápr. 20-i 

másolatában az Edith keresztnevet th-val ír-
ták, és így használta maga Fekete Istvánné is 
levelezésében.

5 Ifj. Fekete István: Fekete István az Édesapám 
volt… (2004), és Fekete Istvánra emlékezve…
(2005).

6 Fekete Istvánra emlékezve… (127.).
7 Szabadság, 1937. júl. 11. 7.
8 Diárium, 1944. jún. hátsó borító belső oldala.
9 8 Órai Újság, 1940. nov. 20. 4.
10 Gazdatisztek Lapja, 1941. jún. 1. 2.
11 Néhány filmjéről hírt adtak a korabeli újságok, de 

valójában csak a kétezres évek után találták meg a 
régi kópiák egy részét.

12 Somogyi Hírlap, 2000. ápr. 19. 4.
13 Erről szól ifj. Fekete István írása a Kanadai 

Magyarság 1979/13. számában, majd egy bőví-
tett változata az 1996/51. számban Nővérem… 
címmel.

14 Részletek az eredeti, kiadatlan naplóból, amely a 
tulajdonomban van.

15 Chicagóban élő fiát (1932–) nevezték így a 
családban.

16 Felesége beceneve.
17 Fekete István a lakásának egyik nagy helyiségét 

adta át az 1950-ben kilakoltatott apácáknak, ami 
abban az időben nagyon bátor tett volt! A helyiség 
azóta is kápolnaként működik.

18 Pfannl Egon (1911–1973) illusztrálta Fekete 
István Kittenberger Kálmán élete című kötetét.

19 Dénes Zsófia (1885–1987) írónő.
20 Gróf Csekonics Endrét (1901–1992) még a hábo-

rú előtti időkből ismerte, akivel a hatvanas évek-
ben is rendszeresen levelezett. Csekonics Endre 
halálát tévesen jelzik a Wikipédián és a Nimród, 
2007/11.-i számában is (1983). A lányától (Julia 
Wood) kapott pontos adat, Lisszabon, 1992. 11. 
14.)

21 Saád Béla (1905–1993) a katolikus hetilap, az Új 
Ember szerkesztője.

22 Pontos megnevezése: A Munka Érdemrend arany 
fokozata. (Népszabadság, 1970. jan. 29. 8.)

23 Fekete Katalin Saád Ferencné (1905–1991).
24 Ausztriában élő lányukat – családon belül – hív-

ták így.
25 A naplóban mindig, vélhetően tudatosan, a forint 

helyett a régi pengőt említi.
26 A napló utolsó sorai.



Krúdy: Egy város anatómiája

Az óbudai Esernyős Galériában 2018. október 15–16-án a Magyar Művészeti Akadémia 
Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete által szervezett kétnapos szimpózium 
Krúdy Gyula életműve mentén a TÁRGY, TÉR, TÁVLAT, METSZET, TEXTÚRA, 
KÉPZET, TOPOSZ és ATTRIBÚTUM szekciókban olvasta össze az egykori fővárosi 
kultúrát és az írói életművet. Az ülésszak annyit mutatott meg Krúdy Gyulából, ameny-
nyit ő mutatott önmagából budapesti anzikszjaiban. Nagy léptékű miniatűrjeiben nem-
csak egy álarcokat váltó életút és egy nosztalgikus-ironikus életmű érhető tetten, hanem 
az a közeg is, amely környezetet, keretet és gátat teremtett az író számára. Az 1910 és 
1930 közötti budapesti kulturális élet speciális, olykor túl-, máskor alulértékelt urbanisz-
tikáját, városi miliőjét és mikrotörténetét Krúdy nyomán, mentén mutatták be a felkért 
előadók. Az egyes szekciókban az irodalomtudomány képviselői mellett megszólaltak a 
korszak budapesti urbanisztikáját, anyagi kultúráját, városi életét, komplex vizualitását 
és zeneiségét kutató szakemberek is.

Az alábbiakban – két lapszámunkban – ennek a konferenciának a dolgozatait adjuk 
közre.

A Szerkesztőség

MŰHELY



VISZKET ZOLTÁN

„Ódonságok városa” 
Óbuda a XX. század első felében1

(Bevezetés – Településtörténeti, társadalmi, gazdasági előzmények) Az alábbiakban 
Krúdy Gyula műveiben gyakran feltűnő, majd utolsó három évében az író számára 
lakóhelyet biztosító település, Óbuda történetét, a XX. század első felében jellemző 
ismertetőjeleit, viszonyait tekintjük át vázlatosan, mintegy lehetőséget teremtve arra, 
hogy párhuzamba lehessen állítani a valóságos és Krúdy írásaiban megjelenő Óbudát.

Kiindulásként Óbuda újkori történetét érdemes áttekinteni, hiszen ekkor indultak meg 
azok a folyamatok, amelyek városszerkezeti, gazdasági, társadalmi alapját adták „Krúdy 
Óbudájának”. A várostörténet e – témánk szempontjából releváns – szakasza a török ki-
űzése után kezdődött, az azt megelőző időszakban, a török uralom alatt, a szomszédos 
Buda ostromai következtében Óbuda hadszíntér jelleget öltött, ezért 1526–1686 között 
többször lerombolták és felégették.2 A sok pusztítás ellenére azonban a település – két 
rövid időszakot leszámítva – lakott maradt, ezáltal a lakosság és a kultúra kontinuitása 
is biztosítva volt.3

A török kiűzését követően, 1688-ban költözött vissza Óbudára 40 magyar – korábban 
itt lakó – család, és ettől az időszaktól kezdve indultak meg azok a folyamatok – példá-
ul több nemzetiség/kultúrkör folyamatos betelepülése, ennek következtében a sokszínű 
kulturális/vallási élet kialakulása, illetve a mezőgazdaság, elsősorban szőlőművelés, ál-
lattartás fellendülése, stb. –, amelyek következtében Óbuda előbb egy, a Zichy-család által 
irányított barokk földesúri, majd 1766-tól kamarai mezővárosként élte az életét. A sokszínű 
– magyar, német (sváb), zsidó és szláv (dél és északi) lakosokból álló – társadalom bé-
kés együttélése, elsősorban a szőlőművelésből és a hozzá kapcsolódó kézművesiparból, 
kereskedelemből, fuvarozásból álló foglalkozásszerkezet, illetőleg a főúri és egyházi 
építkezés által (Zichy-kastély, Szent Péter és Pál-főplébániatemplom, Kiscelli trinitárius 
kolostor és templom, református templom, zsinagóga) egyre több impozáns épülettel 
bővülő, de mindamellett falusias városkép jellemezte a korabeli Óbudát.4

Az így kialakult település – amelyet németül Alt Ofennek, jiddisül Ofen Jásánnak hív-
tak – adta az alapját, a gyökereit az új- és legújabb kori Óbudának, amelyet a XIX–XX. 
század folyamán újabb jelentős fordulatok, átalakulások érintettek.

(A XIX. század második felében bekövetkező változások kiváltó okai) A XIX. században egy-
mást követték azok az események, történések, amelyek Óbuda átrendeződését, megújulását 
jelezték és eredményezték, a század utolsó évtizedeiben pedig azok a változások mentek 
végbe, amelyek a település korábbi életét visszafordíthatatlanul átalakították. Az alábbiakban 
egy, a teljesség igénye nélküli (részben szubjektív), felsorolásszerű áttekintés által érdemes 
a jelentősebb eseményeket feleleveníteni. A felsorolásban megemlített eseményeket két cso-
portba lehet osztani. Az elsőben azok a történések kapnak helyet, amelyek – részben a na-
gyobb időbeli távolság miatt – közvetett szerepet játszottak a két világháború közötti Óbuda 
átalakulásában, a második csoportban pedig azok az események kerülnek bemutatásra, ame-
lyek közvetlen szerepet játszottak a Krúdy-korabeli Óbuda létrejöttében.

• A felsorolást a reformkori társadalmi változásokkal érdemes kezdeni, amelyek 
következtében az országos tekintetben is jelentősnek számító óbudai zsidóság 
egy része átköltözött Pestre, megalakítva a Pesti Izraelita Hitközséget. Mindez 
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az óbudai közösség és így a település egész társadalmának összetételére, viszo-
nyaira is nagy hatással volt.5

• Az 1838-as árvízben a település lakóházainak többsége megsemmisült vagy 
súlyos károkat szenvedett, ami családok tömegeit hozta kiszolgáltatott helyzet-
be, miközben a pusztítás egyben átalakította a város arculatát is.

• Az 1848–1849-es szabadságharc következtében elindult – szigorú/büntető – 
intézkedések következtében a település jogállása többször változott. Óbudát 
1850-től Budához csatolták, amely azt jelentette, hogy a mezőváros elveszítette 
önállóságát. Több mint egy évtizedet követően, a politikai viszonyok enyhülé-
sének jegyében, 1861-ben Óbudát rendezett tanácsú mezővárosként leválasz-
tották Budáról és ismét Pest-Pilis-Solt vármegye fennhatósága alá került. Az 
1870-es évektől kezdve a községi törvények6 hatására már polgármestert is 
választhatott, amelynek eredményeként Harrer Pál 1872. november 10-én lett 
Óbuda első polgármestere és a tisztséget 1873 novemberéig, a főváros megala-
kulásáig töltötte be.7

• A XIX. század második felétől a felszabadult jobbágyok az új ipartörvények-
nek köszönhetően szabadon értékesíthették boraikat, amennyiben befizették 
a termésre kirótt illetékeket és adókat. Az itt élők hamar rájöttek arra, hogy a 
szőlőtermesztésből úgy juthatnak a legkönnyebben bevételi forráshoz, ha bo-
raikat a saját házukban kialakított borkimérésben maguk értékesítik, amelyek a 
Krúdy által többször tárgyalt óbudai vendéglátás alapjait jelentették.

Az előbbi felsorolást követően a második csoportba azok a XIX. század második 
felében végbemenő jelenségek tartoznak, amelyek közvetlenül és rendkívüli mértékben 
hozzájárultak Óbuda városszerkezetének/városképének, társadalmának, gazdaságának 
és az itt élő lakosok életmódjának megváltozásához, a múlt és a jelen érdekes, egyben 
keserédes elegyének kialakulásához.

• Városegyesítés
Rövid áttekintésként a három település (Buda, Pest és Óbuda), valamint polgár-
mestereik által képviselt, városegyesítéssel kapcsolatos legfontosabb elvárásokat, 
illetve félelmeket érintjük.

Házmán Ferencet 1867-ben választották meg Buda polgármesterévé és ezt a szolgá-
latot egészen a főváros egyesítéséig viselte. Az 1849-et követő évtizedekben leépült, 
eladósodott helyzetéből fakadóan a város és képviseletében Házmán támogatta a város-
egyesítést, mivel ettől várták a felemelkedést, Pesthez való felzárkózást. Ennek érdeké-
ben az 1860-as évek végére Buda városa és Házmán Ferenc is a városegyesítés legfőbb 
szószólói lettek.8

Pest város főpolgármestere, Szentkirályi Móric úgy gondolta, hogy tehetségénél fog-
va Pest városa önállóan is képes lenne fővárosi ranggal bírni. A városok egyesítésével 
kapcsolatban olyan törvényi szabályozás szükségességét hangsúlyozta, ami Pestre néz-
ve egyáltalán nem hátrányos. Ugyanakkor már korábban, 1867-ben az egyesítés prob-
lémáira (német nyelv előtérbe kerülése, Buda szegénysége, eladósodása) is felhívta a 
figyelmet.9

Harrer Pál városegyesítéssel kapcsolatos írása alapján megállapítható, hogy az egyez-
tetések idején Óbudának két, a lakosság anyagi helyzetéhez szorosan kapcsolódó terület 
volt kiemelten fontos. A házadó, illetve a koronához tartozó úgynevezett regáléjogok 
ügye. Ez utóbbival kapcsolatban lényeges megemlíteni, hogy Óbuda területén kamarai 
mezővárosként voltak olyan földterületek és szolgáltatások, jogosultságok, amelyekkel 
közvetlenül a korona irányába kellett elszámolni. A fővárosba való betagozódás esetén 
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viszont ezeket a tulajdonlási viszonyokat rendezni kellett, hiszen az volt kívánatos, 
hogy a főváros egész területével maga a főváros rendelkezzen. A házadó kérdésének 
– az óbudaiak szempontjából előnyös – rendezése alapvető fontossággal bírt, hiszen 
1873-at megelőzően az óbudaiak alacsonyabb adókategóriába tartoztak, mint a pesti 
vagy budai lakosok, és anyagi helyzetükből kiindulva kifejezetten fontos volt számukra, 
hogy a városegyesítés ne jelentsen magasabb adóterheket számukra. Harrer törekvéseit 
siker koronázta, mivel Óbuda részére törvényben biztosították a II. házadó osztályban 
való maradást, sőt később, Wekerle pénzügyminisztersége alatt (1889–1892) létrejött 
adótörvényben Óbuda újabb kedvezményeket kapott. A korona részére történő kártala-
nítást illetően, a törvényhozás nagylelkűen, megváltás nélkül minden jogot átengedett a 
főváros kezébe.10 Az előbbiek alapján érthető, hogy miért pont ezt a két ügyet tekintette 
Harrer elsődleges fontosságúnak. A házadó egy olyan teher volt, ami nemcsak a tulajdo-
nosokat, hanem a bérlőket is sújtotta, megnehezítve mindennapi megélhetésüket. A há-
rom település közti vagyoni különbséget jól illusztrálja egy 1871-es adókimutatás, ami 
alapján Óbudán a legtöbbet adózó 538 forint 82 krajcárt, Budán 6061 forintot, Pesten 
19 126 forintot fizetett.11 Ha ennek okán a jobb viszonyok között élő pesti és budai la-
kosokat érintő magasabb adóterhek illették volna az óbudaiakat is, akkor ennek egyenes 
következménye lett volna az óbudai lakosság még erőteljesebb lemaradása két testvér-
városának lakosaival szemben. További szempontból megközelítve az is érdekes kérdés 
lehet, hogy milyen másik területen tudta volna Óbuda ilyen markánsan és sikeresen 
érvényesíteni az érdekeit. Az egyesítéshez kapcsolódó szabályrendeleteket előkészítő 
34-es bizottság (Pest: 20 Buda: 10 Óbuda: 4 tag) létszámeloszlásának ismeretében nehéz 
elképzelni, hogy Óbuda sikeresen érvényesíthette volna érdekeit Pesttel szemben olyan 
kérdésekben, amihez a fejlettebb települést fontos érdekek fűzték.

• Filoxéra, peronoszpóra és lisztharmat
Óbudán a szőlőművelés és borkészítés virágkora a XVII. század második felében 
a területet birtokló Zichy családnak köszönhetően kezdődött és 1887-ig, a filoxé-
ra pusztításáig tartott (az 1766/1767. évi összeírás szerint 424 gazda foglalkozott 
Óbudán szőlőtermesztéssel, amelyből 29 020 akó bort készítettek). A szőlőműve-
lés a XIX. század végéig meghatározta Óbuda társadalmi, gazdasági életét, hiszen 
sok család megélhetését biztosította. Az óbudai vendéglátás alapját a helyben ter-
mesztett, könnyű asztali borok készítésére alkalmas szőlőfajták, például Zirfandler, 
Burgunder, Honigler, Othonell, Mustos, Portugeser, Lammschweif, Dinka, Csóka 
szőlő, Kadarka jelentették.12

A filoxéra, más néven gyökértetű, a szőlő hajtásán és gyökerén megtelepedett élős-
ködő, amely elszívja a szőlőtőke nedvességét, ezzel a növény elhalását okozza. Óbudán 
1882-ben észlelték először a filoxérát, majd az 1890-es évektől a – peronoszpóra és 
lisztharmat – gombás fertőzéseket. A szőlősgazdák amellett, hogy szénkénegezéssel 
igyekeztek megakadályozni az újabb szőlőtövek kipusztulását, a filoxéra terjedése ellen 
még kápolnát is emeltek a szőlőültetvények között. A szőlőtermés először 1887-ben 
esett vissza, majd utána évről évre csökkent egészen az 1892. évi mélypontig. Ekkor a 
korábban 40 ezer hektolitert is meghaladó óbudai bortermelés már a 100 hektolitert sem 
érte el.13

• A gyáripar megerősödése
A XVIII. század végén és a XIX. század első évtizedeiben a magyar gazdaság meg-
próbált kitörni feudális keretei közül és bekapcsolódni a világgazdaság vérkeringé-
sébe. Annak ellenére, hogy 1835-ben alapították meg az Óbudai Hajógyárat, ami 
önmagában nagymértékű – gazdasági és társadalmi – változást hozott a település 
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életébe, Óbudán a gyártelepek tömeges megjelenéséről az 1880-as évek második 
felétől kezdve beszélhetünk, amelynek eredményeként a XX. század első évtizede-
inek idejére közel félszáz gyártelep létesült a településen.

A település átalakulásának egyik legplasztikusabb szimbólumának a Flórián téri 
emberpiac megváltozása tekinthető. Az emberpiac (más néven koplaló, köpködő) a 
mezőgazdasági bérmunkások időszakos foglalkoztatásából alakult ki. A nyílt téri em-
berpiacok a XVIII. század végétől dokumentálhatók, virágkorukat azonban a XIX. 
század második fele és az 1940-es évek közötti időszak jelentette. Óbudán a Flórián 
téren található emberpiacon már éjjel 2-3 órától várakoztak azok a napszámosok, 
akik munkájukat áruba akarták bocsátani. A korai jelenlét magyarázata, hogy a szin-
tén hajnali órákban érkező – a munkásokat bérbe vevő – (szőlős)gazdák kedvükre 
válogathassanak belőlük. Azok, akik nem kaptak munkát, a környék kocsmáiban 
folytatták napjukat, őket nevezte az óbudai zsargon „Flórián huszároknak”. A filo-
xéra pusztítását követően azonban változott a helyzet. A szőlőtelep kipusztulása után 
a szőlősgazdák már nem mint munkaadók, hanem saját munkájukat áruba bocsátók 
jelentek meg. Legtöbb esetben a gyári napszámban vagy az egyre gyakoribb építke-
zéseknél próbáltak elhelyezkedni, a fiatalok általában ipari munkára, az idősebbek 
napszámba jelentkeztek.14 (A Flórián téri emberpiac a második világháború alatt, 1940-
ben szűnt meg.)

(Óbuda a két világháború között) Az utolsó fejezetben a korábbi változások nyomán 
átalakult, két világháború közötti Óbuda jellegzetességeinek több szempontból való át-
tekintésére kerül sor. Egyrészt arra a kérdésre keressük a választ, hogy az óbudaiak hol 
éltek, vagyis milyen volt a városkép. Szintén fontos kérdés, hogy kik és miből éltek, 
azaz milyen lett a település társadalma és gazdasága, legvégül pedig arra keressük a vá-
laszt, hogy a lakosok hogyan éltek, milyen életmódot folytattak. A válaszokat – hasonló-
an a korábbiakhoz – a teljesség igénye nélkül, kiragadott, szubjektív módon kiválasztott 
példákon keresztül próbáljuk meg érzékeltetni.

Városkép – Hol éltek?
A XVIII. századtól kezdve jellemző volt a településre a szalagtelkes utcahálózat, ahol a 
beltelkek az utcára merőlegesek, a házak a telkek utca felőli oldalán épültek, így az utca-
képet parasztházak százai uralták. A parasztházak építőanyaga vályog és terméskő, illet-
ve általában fazsindellyel fedték a nyereg- és félnyeregtetőket. 1874–1880 között ötször 
annyi szoba-konyhás toldalék épült, mint új lakóház. Az építkezések célja ugyanaz volt, 
mint az 1860-as években: a beköltözések következtében megnőtt a lakások iránti keres-
let, ami a háztulajdonosokat bérlakások kialakítására ösztönözte, amelyet a beltelkek 
fokozott beépítésével, az épületek toldásával oldottak meg. Ennek következtében egyre 
nőtt a hosszú, keskeny udvarokra nyíló, szegényes komfortot biztosító, szoba-konyhás 
lakrészek száma.15

A gyáripar fejlődése és ennek következtében a lakosságszám drasztikus növekedése 
miatt azonban a parasztházak mellett egyre több új lakóépületet emeltek a kerületben, 
amelyek egyrészt a gyárak tisztviselőinek, munkásainak biztosítottak lakóteret (pl. 
Gázgyári lakótelep Almási Balogh Lóránd és Reichl Kálmán tervei alapján 1910–1914), 
másrészt a kerületben is épültek úgynevezett városi házak, amelyeket a főváros támo-
gatásából építettek. Az utóbbi esetben a Nagyszombat és Bécsi út kereszteződésénél 
megvalósított épületet Hikisch Rezső és ifj. Paulheim Ferenc tervrajza alapján emelték 
1926–1928 között. „A lakások jobb kivitelben készültek, majdnem mindegyik lakáshoz 
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fürdő- és cselédszoba csatlakozik, a szobák parkettával, a konyha, kamra és WC-k, úgy-
szintén a függőfolyosók márványmozaik lapburkolással készültek, s a négyemeletes lép-
csőházakban felvonók vannak. Az épület főfalai kivétel nélkül égetett agyagtéglából ké-
szültek, a mennyezetszerkezet vastartók közötti síktéglafödém. A szobák mindenütt jobb 
kivitelezésű festést kaptak. A lakások száma: mind az öt épületben 59 egyszobás, 178 
kétszobás, 124 kétszobás fürdőszobával, 95 háromszobás összes mel1ékhelyiséggel, 
4 négyszobás összes mellékhelyiségekkel és 34 üzlet, melyek az épületcsoport Bécsi-úti 
részén az I-ső és II-ik alagsorában nyertek elhelyezést.”16

A XIX–XX. század fordulóján a tömegközlekedés fejlődött a legjelentősebben. 
A lakosságnak kifejezetten nagy szüksége volt a változásra, hiszen Óbudát Pesttől a 
Duna választotta el, Budát pedig csak egyetlen helyen, az újlaki szűkületen keresztül 
lehetett aránylag gyorsan elérni. Mindez különösképpen megnehezítette az óbudaiak 
közlekedését. A tömegközlekedés igazi kiépülése 1868-ban kezdődött, amikor a Budai 
Közúti Vaspálya Társaság kezelésében megnyílt az első lóvasútvonal a Lánchíd és a Fő 
tér között, amit 1895-ben villamosítottak, majd a XX. század elején, 1907-ben a Fő tér-
től a Vörösvári úton keresztül egészen a Bécsi útig vitték tovább a villamossíneket. 
A Bécsi és Pomázi út sarkán 1910-ben nyílt meg az új köztemető és ettől az évtől kezdve 
omnibusz (társaskocsi) szállította az utasokat a Bécsi és Vörösvári út sarkáig. Az 1880-
as évek végétől helyiérdekű vasút (HÉV) kötötte össze Szentendrét és Óbudát, a további 
fejlesztés eredményeként 1895-től pedig a HÉV-szerelvények átszállás nélkül vihették 
utasaikat a Lánchídig. Az ipari teherszállítás érdekében a MÁV az 1880-as évek végén 
lefektette saját vágányait a mai Bem József tértől a Filatorigátig és 1895-ig közvetítette 
a szentendrei HÉV átmenő forgalmát is. 1895-ben valósult meg a vasúti összeköttetés 
Óbuda és Esztergom között. Az 1896-ban megépült Északi (Újpesti) vasúti összekötő 
híd pedig végre közvetlen kapcsolatot teremtett Pesttel.17

Ami az óbudai gyáripart és annak épületeit illeti, a városegyesítést követően az 1890-
es évekig nem létesültek említésre méltó üzemek, viszont ettől kezdve – amint a koráb-
biakban már elhangzott – egyre több gyár létesült Óbudán, amelyek telepeiket sokszor 
az elpusztult szőlőültetvényeken állították fel.

Évtizedek óta nem létesült olyan középület, amely erősítette volna Óbuda városias 
arculatát. A Fő téren álló elöljárósági épület – régi városháza – egy 1894-ben megjelent 
újságcikk szerint igen elavult állapotban volt, s bár a régi anyagból épült földszintre 
emeletet húztak, a ház nem kerülhette el a lebontást. 1901-ben felkérték Barcza Eleket 
egy új elöljárósági épület megtervezésére, amivel a mérnök már a következő év közepén 
elkészült. A tényleges kivitelezésre azonban 1905-ig várni kellett, ekkor indultak meg 
a korábbi épület bontási munkálatai, majd nem sokkal később, 1906 novemberében a 
kor igényeinek megfelelő helyre költözhetett vissza az óbudai elöljáróság. A ma is lát-
ható, új városháza kétemeletes épülete magasított földszinttel és alagsorral rendelkezik. 
Héttengelyes főhomlokzatát négy oszlopliéna díszíti. A földszint falsíkjában középen talál-
ható kaput emberalakos hermapillérek fogják közre. Az épületen belül – átadásának idején 
– az alagsorban kaptak helyet az étkezőtermek, a népkonyha, a könyvtár, a munkáskaszinó 
és a mellékhelyiségek, a földszinten a pénztári és számvevőségi irodák. Az első emeleten 
helyezték el az elöljáró és a jegyző hivatalát, illetve itt dolgoztak a különböző adminiszt-
ratív munkatársak. Az épület második emeletén az anyakönyvi hivatal, a kerületi mérnök, 
az orvos és az adófelügyelőség hivatali helyiségei voltak megtalálhatók.18

A városegyesítést követően a kerület lakosságszámának növekedése halaszthatatlan-
ná tette egy korszerű kórház megnyitását. 1897-ben adták át a Szent Margit Kórházat a 
Bécsi úton. Kezdetben csak nyolcvan ágy állt a gyógyítás rendelkezésére, holott Óbuda 
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lakosságszáma már az átadáskor huszonötezer volt. A századfordulóra a kórház szűkös 
kapacitását százágyasra bővítették, és mellette számos új szakrendelést is elindítottak. 
Az akkori idő világújdonságát, a röntgenvizsgálatokat már 1903-ban sikeresen alkal-
mazták a városszéli kórházban. A kórházi ápolást végző irgalmas nővérek kivették a 
részüket a szociális gondozó munkából is, 1900-ban megalapították az Irgalom Háza 
nevű otthont, gyógyíthatatlan betegek számára.19

A városegyesítés előtt a kulturális élet szinte egyetlen megjelenési formája Óbudán 
a vándorszíntársulatok vendégszereplése volt. 1892-ben Goldberger Imre fából épült 
színházat építtetett, ahol az Óbudai Színkör társulata lépett fel, majd 1897-ben kőszín-
ház létesült a Lajos utcában. A Kisfaludy Színház hosszabb-rövidebb megszakítások-
kal 1944-ig üzemelt.20

Az óbudai lakosság nagy része a városegyesítés előtt német ajkú volt, illetve egyedi 
nyelvjárást, az óbudai dialektust (a jiddis és a sváb nyelv sajátos keveréke) beszélte. 
A városegyesítés egyik következményét a magyarosítás jelentette, a korábban német 
utcaneveket magyarra cserélték (például Minutegasse helyett Perc utca, Hauptgasse 
helyett Fő utca).

A lakosság számának növekedését követve a városegyesítés után több elemi iskola is 
épült a kerületben: 1876-ban a Lajos utcai, valamint a Kiskorona utcai iskola, 1880-ban 
a Raktár utcai, valamint a Kórház utcai iskola kezdte meg a működését.21

A két világháború között sem maradt a település egyházi építkezések nélkül, ame-
lyek közül mindenképpen kiemelendő az Óbudai Evangélikus Gyülekezet 1935-ben, 
Friedrich Lóránt tervei alapján felépített temploma, amely nagymértékben befolyásolta 
a mai Pacsirtamező utca azon részének hangulatát.22

Társadalom és gazdaság – Kik és miből éltek?
Társadalom – Kik éltek itt?

Óbuda életének évszázadokon át meghatározó eleme volt a munkaerő beáramlása, a fo-
lyamatos népességmozgás. A XVIII. századi tudatos betelepítések után a XIX. század 
első felében a szőlőművelés, a mezőgazdasági munkák (zöldség- és gyümölcstermesztés) 
biztosította folyamatos munkalehetőség miatt bérmunkások ezrei érkeztek és telepedtek 
le Óbudán. Főleg szlovák és német anyanyelvűek érkeztek a Felvidékről, ezen belül is 
elsősorban Nyitráról, Körmöcbányáról, Trencsénből és Teplicéről, akiket a köznyelvben 
a helyiek „tótoknak” és „dájcsprommernek” neveztek. A közeli Pilis- és Budai-hegység 
falvaiból szintén sok magyar, német és szlovák bérmunkás, illetve idénymunkás érkezett. 
Ebben az időszakban alakult ki a város jellegzetes soknemzetiségű volta.23

Az óbudai lakosságszám növekedésének és társadalmi összetételének megváltozá-
sában komoly szerepet játszott a Hajógyár megalapítása (1835), ami néhány évtized 
alatt több mint húszezer munkást, elsősorban cseh, morva és osztrák területekről érkező 
szakmunkásokat foglalkoztatott. A XIX. század második felének társadalmi változását 
jelentősen befolyásolta az 1870–1900 közötti gazdasági konjunktúra, amelynek követ-
keztében újabb és újabb gyárakat alapítottak Óbudán. Ezek az ipari üzemek jelentős szá-
mú képzett szakmunkást, valamint még jelentősebb számú segédmunkást és betanított 
munkást vonzottak ide az ország legkülönbözőbb területeiről. 

A gyáripar fejlődése, a mezőgazdaság hanyatlása, illetve Budapest 1873-as megala-
kulása együttesen járult hozzá, hogy Óbuda falusias, parasztpolgári mezővárosból a 
főváros egyik ipari kerületévé alakult át. Ennek eredményeként a XX. század elejére 
a társadalom jól elkülöníthető nemzetiségi/kulturális felosztása – magyar, német, 
zsidó, tót – és a korábban jellegzetes parasztpolgári réteg majdnem teljesen eltűnt. 
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A közigazgatási határok szélesedésével, a gyáripar elterjedésével a lakosság, főleg a 
munkásréteg létszáma megnőtt, a társadalom differenciálódott, ezzel párhuzamosan az 
értékek és az igények módosultak.24 

Gazdaság – Miből éltek?
A házi borkimérések a filoxéra pusztítása miatt megszűntek, helyüket egyre nagyobb 
számban a kiskocsmák vették át, amelyeket – a borkimérésekhez hasonlóan – általában 
a szőlősgazdák üzemeltettek és a saját lakásukból kialakított helyiségekből álltak. A be-
járat után legtöbbször rögtön a söntés következett asztalokkal, székekkel, fogasokkal, 
a kocsmapult pedig fából készült, aminek tetején rendszerint bádogborítást használtak. 
Hátul a pult mögött polcok sorakoztak, ahol az italokat és a poharakat tárolták. A legtöbb 
óbudai kocsmában volt egy kisebb, második szoba is, ahol a különböző asztaltársaságok, 
egyletek, családok tartották rendezvényeiket, összejövetelüket. A III. kerületi kocsmák 
többségéhez kerthelyiség is tartozott, ami gyakorlatilag a ház leanderes macskaköves ud-
varát jelentette, ahol a vendégek tavasztól őszig fogyaszthatták a könnyű óbudai borokat. 
A kerthelyiségben általában citera- és gitárzene mellett lehetett kártyázni, beszélgetni.25

A kiskocsmák mellett, a társadalom polgárosodó rétegeinek igényére reagálva meg-
jelentek a vendéglők is. Az 1921. évi XXIII. törvénycikk értelmében meleg étel áru-
sítására kizárólag az éttermek voltak jogosultak. Az óbudai vendéglők „egyediségét”, 
a vendéglátás esszenciáját a híres „óbudai hangulat” jelentette, amelyet a barátságos 
környezet, a szűk, macskaköves utcák, a csendes házak udvarai és a házias ételek tettek 
egyedivé. A vendéglők vendégköre kezdetben a jobb módú, kereskedelemben, vállalko-
zásokban, hivatalokban dolgozó óbudaiak közül került ki, később a főváros egész terü-
letéről jöttek megízlelni ezt a hangulatot. Az újonnan megnyíló vendéglők berendezé-
se viszonylag egyszerűnek mondható: éttermi rész, konyha, raktár, esetleg borospince. 
A vendéglő ajtaján belépve az éttermi részben a főpincér és a terített asztalok várták a 
vendégeket. A kiszolgáló rész és a konyha gyakran egy légtérben volt. A konyhában 
történt a nyersanyagok előkészítése, valamint a főzés. Az italokat, borokat, a frissen 
csapolt sört, esetleg pálinkát az italos fiú szolgálta fel. A legtöbb óbudai vendéglőnek 
volt kerthelyisége, ahol élőzene, általában sramli szólt. Elsősorban könnyű vörösborokat 
(főleg kadarkát), és az óbudai nemzetiségekre (magyar, sváb, tót, zsidó) jellemző étele-
ket kínáltak. Híres óbudai vendéglő volt a Kéhli, a Sipos, a Bürgermeister, a Gigler, a 
Bivalyos, a Fenyőgyöngye, az Erdei lak, a Berlinger, a Fahn, a Nedeczky és az Udvarház 
étterem. Óbudán 1880–1948 között körülbelül 850 vendéglátóhely működött.26

A szőlőültetvények kipusztulását követően a szőlősgazdáknak, elsősorban azoknak, 
akiknek volt igavonó lovuk (kevert tenyésztésű muraközi, amelyeket általában vásároltak, 
nem tenyésztettek), illetve szekerük („féderes kocsi”), egy része fuvarozásból élt. Ők jel-
lemzően az Óbudán egyre inkább tömegessé váló téglagyártásból származó építőanyago-
kat vitték a környék településeire, leginkább az egyre több építkezésbe kezdő új főváros 
pesti és budai részébe, de szállítottak az ország más részeibe is téglákat, köveket.

Amint korábban már szóba került, a gyáripar igazi fellendülésére a XIX. század végén 
került sor, egészen addig a korábban már említett kézműves-foglalkozások jelentették a 
helyi ipar alapját. Ettől az időszaktól kezdve azonban sorra alakultak a különböző gyárak 
a kerületben: 1890-ben jött létre a szerszámgyár, 1892-ben a dohánygyár, 1893-ban a 
Budapesti Tégla- és Mészégető Rt., 1894-ben a Székesfővárosi Kesztyűvarrótelep, 1895-
ben az Újlaki Tégla- és Mészégető Rt. Az 1910-es évek végéig az 1913-ban alapított 
Gázgyárban előállított gázzal látták el Budát és a pesti oldalon elhelyezett tartályokat is. 
A településen amellett, hogy több tevékenységi kör képviseltette magát, két terület mégis 
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kiemelhető: a téglagyárak sokasága, illetve a textiliparhoz kötődő termelés. Gyakorlatilag 
Újlaktól kezdve a Bécsi út majdnem egészén húzódtak végig a téglatelepek (például Újlaki 
Tégla és Mészégető, Kunwald Jakab téglagyára, „Victoria” téglagyár, Budapesti Tégla- és 
Mészégető Rt., Rozália téglagyár). A textilgyárak sorából pedig mindenképpen kiemelen-
dő a Goldberger textilgyár, amely ebben a korszakban élte virágkorát és vált világhírűvé. 
Mindez együttesen eredményezte, hogy a kerület szép lassan egy szőlőművelésen alapuló 
mezővárosból a főváros ipari külvárosává alakult át.27

Életmód – Hogyan éltek?
A XX. század elejére Óbudán mind vallási, mind kulturális, mind nemzetiségi szem-
pontból nagyon heterogén társadalom alakult ki, amely részben megőrizte régi szoká-
sait, hagyományait, részben élve az együttélés nyújtotta új lehetőségekkel, életmódja 
újabb elemekkel bővült.

A legáltalánosabbnak tekinthető fazsindelyes, vályogból és terméskőből épített pa-
rasztházak bútorzata általában diófából készült, színe közép- vagy sötétbarna volt és ha-
sonlított a korabeli polgárság bútoraihoz. A szobában ruhásszekrény, támlás ágy, éjjeli-
szekrény, asztal, székek, tükör, sublót, kályha, íróasztal, a konyhában pedig konyhaszek-
rény, asztal, székek, tűzhely állt. A falakon olajnyomatokat, szentképeket, fényképeket 
helyeztek el, a bejárati ajtó fölé pedig házi áldást tettek (izraelita lakásoknál mezüzét).28

Óbuda társadalmában a XIX. század második felétől megfigyelhető a polgári értékek 
erősödése. Ennek egyik jele, hogy mindenféle szempontok – foglalkozás, vallás, munka-
hely, életkor, nemzetiség stb. – alapján különböző egyesületeket, egyleteket, társaságo-
kat hoztak létre. Az egyletek feladata, jelentősége kettős volt. Egyrészt sportolási, szóra-
kozási lehetőségeket biztosíthattak a tagjaik számára, másrészt érdekvédelmi szervként 
is működhettek, mint például a különböző betegsegélyező egyesületek. Az 1860-as és 
1910-es évek között összesen 83 egyesület jött létre Óbudán és közülük jó néhánynak 
60–80 éven keresztül volt folyamatos tagsága.

A kocsmák és a vendéglők a társas összejövetelek színterei is voltak, ahol a közösségi 
szellem erősítése érdekében a törzsvendégek asztaltársaságokat alakítottak. Az asztaltár-
saságoknak saját találkozási rendjük, a közös időtöltést befolyásoló szokásaik, ceremó-
niáik voltak, amelyek egyedivé, különlegessé tették az együttlét hangulatát.

Óbudán rendszerint minden vendéglőnek külön asztaltársasága és törzsvendége volt. 
Egyes asztaltársaságok célként tűzték ki, hogy takarékosságra neveljék tagjaikat, főként 
azokat, akik mindennap eljártak a vendéglőkbe. Több helyen is működött úgynevezett 
spóregylet, azaz takaréktársaság. E takarékegyletnek az volt a lényege, hogy az asztal-
társaság tagjai befizettek 1-2 pengőt, és egy évben egyszer, rendszerint karácsonykor a 
tagoknak a befizetés arányában egy összegben visszafizették a spórolt pénzt, ha pedig 
év közben megszorultak, volt hová kölcsönért fordulniuk. A takarékosság cím alatt 
összegyűjtött kis tőke egy részét jótékony célokra fordították. A takarék asztaltársasá-
gok a tagok által kötelezően elfogadott, a jogokat és kötelezettségeket írásban rögzítő 
alapszabállyal rendelkeztek, vacsorákat, bálokat, ünnepségeket tartottak. Óbudán ilyen 
társaságnak számított az Első Magyar Nemzeti Asztaltársaság, a Jóbarátok, valamint a 
Caritas asztaltársaság.29

A századforduló környékén a III. kerületben is virágzásnak indult a fürdőélet. 1895-
től kezdődött a rómaifürdői villatelep kialakítása, és ezzel párhuzamosan épültek 
fel a partmenti sport- és fürdőtelepek. A Római-part a két világháború között 
vált a csónaksport és az üdülőközönség Paradicsomává. 1892-ben megalakult az 
Evező Szövetség, 1896-ban pedig megalapították a Római Fürdőtelep Egyesületet, 
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amely szigorúan szabályozta, irányította a terület életét. Ekkor kezdtek épülni a később 
híressé vált csónakházak, mint Hattyú, Fájt, Weinberger, Magasházy, Spárta, Bíbic, 
Kócsag, Adria, Csuka, Ampére, Bürgermeister. Közülük néhány fennmaradt csónakház 
műemléki védettséget is kapott. Legnépszerűbb sporteszköz a kielboat volt, vagyis az 
a kétpárevezős, szabadidős és túracélokat is szolgáló fahajó, amelyben az evezősök a 
menetiránynak háttal eveznek a guruló ülésen. 

Bármennyire is megváltozott a település társadalmi összetétele, a vallásos élet közössé-
gi eseményei továbbra is a település központi történéseinek számítottak. Az év nagy ese-
ménye a június 29-i Péter-Pál-napi búcsú. Óbudán a Szent Péter és Pál-főplébánia búcsúját 
cseresznyés búcsúnak is hívták, amely a főváros egyik legnépszerűbb búcsújának számí-
tott. Előfordult olyan alkalom, amikor több tízezer látogató érkezett Pestről és Budáról, 
valamint a szomszédos sváb falvakból. Ez a búcsú az aratás kezdetét jelezte. A braunhaxler 
házakat frissen kimeszelték, lent kék, vörösesbarna vagy zöld csíkkal díszítették. Az udva-
rokat, utcákat tisztára söpörték, a házat belülről is kitakarították. Az asszonyok rengeteget 
főztek, libát, tyúkot, malacot sütöttek, például „khiritoglevest”, marhahúslevest, cseresz-
nyés rétest. A búcsút ünnepélyes körmenet nyitotta meg, majd az ebéd következett, ahol 
a főfogást a fiatal liba jelentette. A kijelölt városrészen az árusok felépítették bódéikat és 
készültek a látogatókra.30 A korabeli sajtóban az alábbiakban emlékeztek meg az óbudai 
búcsúról: „Leírhatatlan a hangzavar, amely egész délután uralta a helyzetet. De nem hiába, 
mert csinált Óbudának legalább 10 ezernyi idegenforgalmat. – Ennek az idegenforgalom-
nak legnagyobb hasznát a vendéglősök és kávésok látták, ahová estefelé csak úgy tódult 
a közönség. Egy-egy vendéglő udvara egy-egy fiókbúcsú színhelye volt. – Kíntorna, he-
gedű, dob, trombita, cintányér, rézüst, hárfa, tambura, citera, triangulum stb., stb., mellett 
a csepürágók, legyező- és papírsapkaárusok, kucséberek, műszavalók, recitátorok, gondo-
latolvasók, műordítnokok, kardnyelők, »ki letépte láncát«, műkomikusok, nevető, kacagó, 
röhögő és díjköhögő művészgárda ostromolta a mulató és veszekedő emberek pénztárcáját 
elannyira, hogy mindenki elmondhatta: ez jól sikerült búcsú volt […].”31
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VADAS JÓZSEF

„Zúg és... kihívó hangot ád” 
Krúdy és a modern nagyvárosi közlekedés

Krúdy életművének talán legjobb ismerője, Fábri Anna szerint „Krúdy […] soha nem 
a jelenről ír. Történetmondóként szinte mindig az emlékező helyzetében nyilvánul 
meg.”1 Legjelentősebb munkái a tízes évek eleje (Szindbád ifjúsága, 1911) és a 
húszas évek dereka (Szindbád megtérése, 1925) között születnek. Miközben azon-
ban az írót „emlékező attitűd”-je2 akaratlanul is hajdanvolt ifjúságának („boldogult 
úrfikorom”3) világába csalogatja, a kortárs építészet és tárgykultúra, amely munkái-
nak díszleteit szolgáltatja, éppen ezzel a hagyományközpontú felfogással kívánt – a 
jövő nevében – radikálisan leszámolni. Íme néhány kulcsfontosságú esemény, amely 
ezt a múlt és jelen közé metszett cezúrát máig ható érvénnyel szemlélteti. 1907-ben 
alakul meg építészek, iparművészek és vállalkozók részvételével a kézművesség 
ellenében a nagyipari tárgykultúrát szorgalmazó Deutscher Werkbund. A szervezet 
meghatározó egyénisége a sokoldalú Peter Behrens,4 1907 és 1910 között az AEG5 
művészeti vezetője, aki már szinte mai designerként tervezi a cég elektromos készü-
lékeit. Irodájában dolgozik 1908 és 1910 között Walter Gropius építész;6 1912-ben 
tervezett Fagus kaptafagyára az első függönyfalas modern épület. Ekkor lesz ő is a 
Werkbund tagja, majd 1919-ben vezetésével alakul meg a Bauhaus,7 a múlttal gyö-
keresen szakító funkcionalista építészet és a formatervezés legjelentősebb szellemi 
műhelye.

De maradjunk Magyarországon, ahol Krúdy hősei élnek és regényei játszódnak! 
Ezek helyszíne – néhány vidéki kúriától, udvarháztól eltekintve – Buda és Pest, meg 
persze Óbuda. (Sokkal inkább a három régi városrész, s nem az 1873-as egyesülés 
után metropolisszá váló Budapest.) Itt – az ismert történelmi okok következtében 
– barokk vagy még régebbi emlék alig maradt ránk; XVIII. századi is csak elvétve 
akad. Ilyen az 1743-ban elkészült Ferencesek temploma. A várost többségében XIX. 
századi épületek alkotják, s ezek dominálnak Krúdy könyveinek lapjain. Közülük 
az egyik végletet a Józsefváros szegényes – földszintes, két- vagy háromemeletes – 
házai alkotják (a Gyöngytyúk, a mai Gyulai Pál utcában lakott fővárosba költöző író 
1897 táján), a másikat az Andrássy út előkelő neoreneszánsz bérpalotái. Ugyancsak 
két szélső pólus az akkor még majdhogynem falusi miliőt mutató Tabán (görbe ut-
cácskáiban a Balkánra tartó fiatal Le Corbusier is élvezetét lelte 1911-ben), illetve 
a Nemzeti Múzeum mögött a palotanegyed, amelynek több kiemelkedő darabja 
(Ybl Miklós: Károlyi-palota, Baumgarten Sándor: Esterházy-palota, Pucher József: 
Wenckheim-palota) helyreállítva ma is Budapest ékessége. A regények leggyakoribb 
színhelye azonban Pest belső körzete: a nagykörút és a Duna közti terület. Maga 
Krúdy a századfordulón már a terézvárosi Pekáry-házban (Király utca 47.) élt. 
Olyan város- és építészettörténeti szempontból jelentős művek találhatók a szom-
szédságában, mint a Hatvani (ma Kossuth Lajos) utcában a Nemzeti Kaszinó (Hild 
József), a Kálvin téri (Hild Vince), a terézvárosi (Kasselik Fidél) vagy a Bakáts téri 
templom (Ybl Miklós), Calderoni üzlete a Váci utca és a Vörösmarty tér sarkán, a 
Nagyvásárcsarnok (Petz Samu), a Neruda-drogéria ugyancsak a Hatvani utcában, 
hogy csak a műveiben említett nevezetességekre hivatkozzunk.
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Krúdy világlátását azonban nem elsősorban az általa említett épületek szemléltetik. 
Legalább annyira azok, amelyek nem szerepelnek a regényeiben, noha akkor már lé-
teztek, sőt meghatározó módon hozzájárultak a város összképéhez. A magyar építészet 
ugyanis nem maradt érintetlen a bevezetőben említett, a hagyományostól merőben 
eltérő gyakorlatot hozó és a korábbiakkal ellentétes elvekre alapozó egyetemes ten-
denciáktól. Ennek az új formavilágnak és stílusnak a főbb képviselői Lajta Béla, 
Málnai Béla és a Vágó fivérek voltak, akik szakítottak mind Ybl nemzedékének 
historizáló, mind a népies szecesszió (Lechner alkotásaiban kiteljesedő) felfogásával 
és egy premodern, akár kubistának is tekinthető puritán irányzat híveiként egymás 
után alkották jelentős munkáikat az első világháború előtti évtizedben. Időrendben 
a legismertebbek: Vágó József és László: Gutenberg-ház (1907) a hasonló nevű té-
ren, ugyanők: Árkád Bazár (1908) a Dohány utcában, Lajta Béla: Vas utcai iskola 
(1909–1910), Málnai Béla: Cseh–Magyar Iparbank (1911) a Nádor utcában, Lajta 
Béla: Bérház a Népszínház utcában (1911), ugyanő: Rózsavölgyi-ház (1912–1913) 
a Szervita-téren, Tőry Emil – Pogány Móric: Adria Biztosító (1913) a Deák tér és 
az Erzsébet tér között. A közelükben élő Krúdynak látnia kellett és minden bizony-
nyal látta is őket. Csak éppen ez a merőben XX. századi építészet nem illeszkedett 
prózája nosztalgiás világába. Eklatáns példa rá az a kőszínház, amelyet 1908-ban 
emeltek Vágó József és Quittner Zsigmond tervei alapján a mai Ajtósi Dürer-sor és a 
Dózsa György út sarkán a még 1879-ben alapított városligeti színkör helyén (1952-
ben a Felvonulási tér miatt lebontották). De mintha mi sem történt volna. Az 1913-as 
Vörös postakocsi említésre sem méltatja az író számára történetmondóként merőben 
érdektelen új teátrumot, noha tud róla. Hiszen akaratlanul is utal rá, amikor a régit a 
jelen felől nézve ekként méltatja: ez „fából volt, s Feld Zsigmond sem szerette szín-
háznak nevezni akkoriban, színkör volt a neve a bódénak […]”.8 Krúdynak a kortárs 
építészettől való idegenkedése bizonysága az is, hogy Lechnernek a színkör közelé-
ben álló (a magyar kultúra általa rekonstruált ősi motívumkincsének alkalmazásáról 
nevezetes) Sipeki-villája9 sem kelti fel érdeklődését.

Nem csupán építészetünk újult meg a századelőn. Maguk a városok – Budapest 
mellett a vidéki központok (Nagyvárad és Kolozsvár, Kassa és Pozsony, Arad és 
Szabadka) – is jelentős – mindennapi életüket alapjaiban megváltoztató – fejlődé-
sen mentek keresztül. Ez a fordulat leglátványosabban a közlekedés szinte forradal-
mi átalakulásán érzékelhető. Még Krúdy sem tudja kivonni magát a jelenség átütő 
hatása alól. Miközben egyetlen modern épületre sem hivatkozik, szinte minden új 
közlekedési eszköz felbukkan írásaiban: a Pullman-kocsi, az automobil, az Andrássy 
úti földalatti és a villamos. Más kérdés, hogy szinte csak futólag – mellékes vagy 
epizodisztikus formában – kerülnek említésre. „[H]ősei sokat vannak az utcán” – ál-
lapítja meg Fábri Anna, aki szerint „Bár szó esik az automobilokról, a villamosokról 
és a földalattiról is, csak a lovas kocsik változatos fajtáit érdemesíti arra, hogy komo-
lyabb szerephez juttassa őket”.10

Még a földalatti lejárati csarnokai sem ragadják meg képzeletét, holott a Schickedanz 
Albert – Herzog Fülöp-páros, illetve Brüggenann György historikus építményei korre-
lálnak az író ízlésével. Elfogultságnak is tekinthető vonzalmát illusztrálja a Boldogult if-
júkoromban egyik epizódja, amely azzal kezdődik, hogy hősei „Lóvasúttal mentek végig 
a behavazott szigeten […] Az alsó szigeten, ahol a síneknek nyomuk veszett, a lóvasút 
véglegesen megállott […] A szigettől kiérve tehát darab időre villamosvasútra ültek […] 
bár átmeneti állapotnak” tekintették, mert Vilma kisasszony omnibuszra vágyott: „Még 
sohasem utaztam omnibuszon […] habár sokszor olvastam az omnibuszokról.”11 Hiába 
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ajánlotta figyelmükbe a kalauz az Andrássy útnál a földalattit, maradtak. Így jutottak 
„[m]inden baj nélkül […] utasaink a híres Király utca sarkára, ahol az omnibusz meg-
állni szokott hosszadalmas utazásában, amelyet Budáról Pestre végez. És a nagykerekű, 
hatalmas sárga kocsi valóban már jött is a forgalmas térségen keresztül […] Utasaink 
helyet kaptak a bőrüléseken, amelyek ugyan szakadtak, kopottak voltak, de mégis arról 
tettek bizonyságot, hogy olyan korban szállítottak pasasérokat, amikor még szokásban 
volt az utasok kényelméről gondoskodni.”12

Az Athenaeum épülete fiákerekkel, konflisokkal, omnibusszal a Ferenciek terén. 
Klösz György felvétele, 1894. Forrás: Budapest Főváros Levéltára. Ltsz: HU_

BFL_XV_19_d_1_07_158

Vilma kisasszony helyébe akár magát az írót is képzelhetjük. Krúdy hősei a 
legritkább esetben – csak jobb híján és átmenetileg – ülnek villamosra, többnyi-
re kocsit hívnak, ami konflis vagy fiáker, s ha már tömegközlekedés, akkor is a 
ló vontatta omnibuszt választják. Így jutnak kávéházból vendéglőbe, onnan haza 
vagy éppen kisasszonylátogatóba. Családjával Krúdy 1918-tól csaknem haláláig a 
Margitszigeten lakott (a Nagyszállót szintén a regényeiben preferált Ybl tervezte), 
de talán nem tévedünk nagyot, ha arra gyanakszunk: választásában még valami – 
számára vonzó körülmény – közrejátszott. Élete és vele írói működése történetesen 
arra az időszakra esett, amikor az évszázadok óta általános lovas húzóerőt felváltot-
ta az általa nem túlságosan kedvelt – regényeinek nosztalgikus atmoszférájába nem 
illő – gépi (gőz-, benzin- és villanymotoros) vontatás. Budapesten 1898. július 2-án 
indult útjára az utolsó lóvasúti járat, attól kezdve kötött pályán felváltja a villamos. 
Egy kivétel volt: a Margitsziget; mintha csak rezervátum volna, a Krúdy kedvelte 
lóvasút ott egészen 1928-ig menetrendszerűen közlekedik, hogy aztán az 1930-as évek 
elején a közlekedésből végleg eltűnjenek a lovas fogatok.



Valóság • 2020. október

82 KRÚDY: EGY VÁROS ANATÓMIÁJA 

Lóvasút a Margitszigeten (levelezőlapon), 1920. Forrás: www.egykor.hu

A váltás – a hagyományos formákról a ma ismert járműfajták elődeire – nem egyik 
napról a másikra ment végbe. A XVIII–XIX. századi robbanásszerű városfejlődés 
először éppenséggel a lovas vontatás általánossá válását hozta magával. A magán-
használatú eszközök mellett – a szekerektől a kordékon át a hintókig – így jelennek 
meg, illetve szaporodnak meg a bérkocsik. 1884-ben rendeletileg szabályozzák az 
iparág űzésének feltételeit. Budapesten, néhány évvel az egyesülés után, sok száz 
ilyen, jobbára hazai iparosok által készített jármű közlekedik. S ez csak a kezdet. 
1905-re a konflisok száma 1875-höz képest több mint kétszeresére (856) emelkedik, 
ami annál is jelentősebb gyarapodás, mert a fiákerek és úgynevezett számozatlan 
(alkalmi fuvarozásra használt) társaik száma (465, illetve 539) sem elhanyagolható. 
Ez a dinamizmus azonban hamarosan megáll – aligha függetlenül a modern jármű-
vek fokozatos térhódításától. A következő évtized során (1915-ös az újabb statisz-
tika) mennyiségük típusonként és összességében már nem változik. Bár 1911-től 
polgárjogot nyer a „géperejű bérkocsiipar” is, a stagnálás nem az akkor még ritka-
ságnak számító (1910-ben 568) autó térhódításával magyarázható. A főváros vezeté-
se majd csak 1925-ben teszi lehetővé, hogy a bérkocsiiparosok autótaxira válthassák 
engedélyüket. A konflisok dominanciáját a gyorsan fejlődő tömegközlekedés szorítja 
vissza az első világháború előtt.

Az első omnibuszt – alighanem külföldi példára – egy vendéglős, Kratochwill János 
indította 1832-ben két (Széchenyi téri, illetve városligeti) kávéháza között. Budán 
ugyanekkor a Lánchíd és Zugliget között indult ilyen járat. 1880 táján már mintegy 
másfél száz társuk közlekedett Budapesten. Az akkor még minden értelemben rázós 
útviszonyok miatt hamarosan komoly versenytársuk akadt: a sínen öntöttvas kereke-
ken futó és ezért sokkal komfortosabb lóvasút. Hazánkban az első gróf Károlyi Sándor 
kezdeményezésére 1866-ban (Európában a harmadikként) létesült, a mai Kálvin tér és 
Újpest között.
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A Kálvin tér lóvasúttal és lovas kocsikkal. Klösz György felvétele, 1907. 
Forrás: Budapest Főváros Levéltára. Ltsz: HU_BFL_XV_19_d_1_08_042

A mintegy 10 kilométeres távot jó fél óra alatt tette meg. Egy-egy kocsiban 30–35 em-
ber utazhatott az első osztály vörösbársony-ülésein, a második osztály posztóbevonatú 
kanapéin, illetve a nyitott platón a harmadik osztály bőrhuzatú padjain. Az újpesti vég-
állomás (a jó nevű Wagner János építész szép eklektikus háza) egyik oldala indóházként, 
a másik vendéglőként szolgált. Évi négyszázezer utasával olyan nagy forgalmat bonyolí-
tott, hogy 1870-ben a folyamatosság érdekében párhuzamos sínt kellett lefektetni a Váci 
úton. A sikeres üzleti vállalkozás nyomán pedig gyors egymásutánban hasonlók létesül-
tek. 1873-ban már öt vonal működött: az újpesti mellett a Rákóczi út és a Városliget, 
majd a Baross tér és Kőbánya, a Lánchíd és Óbuda, illetve a Közvágóhíd és a Nyugati 
pályaudvar között. 1888-ban 31 járat létezett ezer lóval, félszáz kilométerhosszan. 
Megkedvelte őket a közönség, 1890-ben 18 millió utast szállítottak. Szerelvényük a 
postakocsira emlékeztetett, azzal a különbséggel, hogy hosszabbak voltak és fent a 
csomagok helyén is utasok álltak vagy ültek. A bérkocsikkal ellentétben szinte kivétel 
nélkül külföldön készültek. Az egyik fő szállító a neves bécsi cég, a Johann Spiering 
Wagen- und Straßenbahn-Bauunternehmung volt, ahonnan egyébként a budavári sikló 
egykori kabinjai is származnak. Eredeti példány nem maradt fenn, csak korabeli fotók 
alapján alkothatunk róluk képet. Rekonstrukciója a Vasúttörténeti Parkban szintén ezek 
nyomán készült.

Még felfutóban a lóvasút, máris veszélyes konkurense támad: a villamos. 1881-ben 
indul Berlin környékén az első, ezt két évvel később Bécs körzetében követi a második. 
Budapesten (magától értetőden egyszersmind Magyarországon) csak harmadikként, 
1887. november 28-án debütál a Nyugati pályaudvar és a Király utca között, alig ezer 
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méteren. Az ad különleges jelentőséget neki, hogy először egy nagyváros központjá-
ban. A sínek mellett a földön futó vezetékről kapta az áramot, a Balázs Mór és külföldi 
partnerei kezdeményezte vállalkozás (BVV)13 mégis olyan sikeresnek bizonyult, hogy 
1890-ben normál nyomtávúra alakítva meghosszabbították – először a Rákóczi, aztán 
az Üllői útig.

Az Octogon a körúti villamossal és lovaskocsikkal, 1896. Forrás: www.wikipedia.hu

Közben egymás után létesültek a főbb vonalak: a Podmaniczky utca és a Városliget, 
az Egyetem tér és a Köztemető, az Akadémia és az Aréna út között, utóbb a Duna-
parton. Forgalma kezdetben messze elmaradt a lóvasúté mögött, alig több mint negyed-
annyi utast szállított. Az első szerelvények sem különösebben figyelemre méltók, mint-
hogy azonosak a bécsivel: az alváz a grazi Weitzer-gyárban, az elektromos berendezés a 
Siemens & Halske cégnél készült. „A városi tömegközlekedés […] járműveit alapvetően 
behozatalból fedezték”14 – állapítja meg még az omnibuszok kapcsán a szaktörténész, 
dr. Szentpéteri Erzsébet. Alapvetően megváltozott azonban a helyzet, amikor a főváros 
1895-ben hosszú távú megállapodást kötött a lóvasutak fenntartóival (BKVT).15 A szer-
ződés értelmében vonalaik 1898. december 31-éig történő villamosítása fejében ötven 
évig Budapest garantálta jogukat hálózatuk üzemeltetésére. Nem csupán a mennyiségi 
mutatók javultak ugrásszerűen: 1910-ben már ötvennél több járat közlekedett, 1918-
ban a vonalak hossza 175,5 km-re, az éves utasszám 300 millióra nőtt. Bővült a hazai 
ipar részesedése, vele szoros összefüggésben a műszaki innováció szintén a korábbinál 
nagyobb szerephez jutott. A nyitott vezetőállás zárt fülkévé alakításával, majd az utas-
térhez kapcsolásával folyamatosan módosítottak az eredeti osztrák vagonokon. A kocsik 
végül önálló arculatot nyertek; szabálytalan sokszög mentén tagolt homlokfrontjuknak 
és oldalt keskeny, elöl középen vízszintesen felezett ablakosztásuknak köszönhetően 
alakult ki a budapesti villamosok saját karaktere, amely egyszerre lett része a városkép-
nek és vívmánya az akkor még önálló szakmaként nem létező dizájnnak. 
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Század eleji budapesti villamos helyreállítva. Forrás: www.hu.wikipedia.org

A legfőbb nyertes a Schlick-gyár volt, ott készültek a millenniumi földalatti különle-
ges – hattyúnyak – alakú alvázai mellett a villamosok azon korai típusai, amelyek mind 
komfortosabb kialakításuk mellett évtizedeken át megőrizték fenti jellegzetességeiket. 
A zöld szín, amelyről az osztrák szerelvények kapcsán a korabeli beszámolók szólnak, 
ekkor módosult előbb barnásvörösre, majd a ma is élő sárgára. A cégnél „rajzoló”-ról 
vagy iparművészről nincs tudomásunk, a kutatás egyelőre adós annak kiderítésével, 
hogy mérnökként vagy technikusként személy szerint kihez vagy kikhez fűződik a fen-
tebb részletezett imázst eredményező formatervezői tevékenység. 

A villamos, noha konstrukciójában érezhetően kísértenek elődei – a lóvasút, illetve az 
omnibusz – formai megoldásai, merőben modern jármű. Hiába nyert a húszas évekre – 
Krúdy prózájának fénykorára – már vonzó (mára éppenséggel nosztalgia tárgyát képező) 
külsőt, a történetmondó író szemében bizarr városképi elem maradt. Az autóval más a 
helyzet. Prüszkölt miatta, merthogy „zúg és oly kihívó hangot ád, mint akár ízléstelen tu-
lajdonosa”16 – miként az Asszonyságok díjában epésen fogalmaz. Az automobil lelkének 
számító – a Krúdy lelkületének oly kedves lovakat felváltó – benzinmotor ugyan gép, 
magyarán képzeletétől idegen ipari termék, de a jármű összképét az utasteret magában 
foglaló karosszéria határozza meg. Ez pedig az író számára ünnepélyes hintóból, illetve 
annak hétköznapi utódaiból, az egy- és kétlovas bérkocsikból fejlődött ki. Már csak azért 
is, mert a XX. század elején fa kocsiszekrényeiket még kocsigyártó bognárok készítették.

A Mercedes és a Benz, a Renault és a Peugeot vagy a Fiat első gyártmányai között 
(1890 körül) nem egy olyan darab akad, amely inkább látszik (szinte észrevehetetle-
nül az ülés alá rejtett) motorral felszerelt hintónak, mint mai értelemben vett autónak. 
A gépjármű sikere azonban magával hozta az igények (a sebesség és a futókapacitás) 
növekedését, a teljesítmény fokozásával pedig óhatatlanul együtt járt az önálló motorhá-
zat igénylő hajtószerkezetek megjelenése. Magyarországon ilyen korai példányok nem 
készültek, a hazai autógyártás csak az új század első évtizedének derekán indult meg, 
amikor a motort – jelentős mérete folytán – már nem lehetett álcázni. Az egyik legna-
gyobb kihívást éppenséggel a technikai-műszaki és a kényelmi-esztétikai szempontok 
összehangolása jelentette. A hintóból végképp drága és egyre ritkább reprezentációs 
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eszköz lett, a mindennapi közlekedésben már nem jelentett komoly konkurenciát; a 
nagyvárosokban azonban a XX. század első két évtizedében még egymás mellett futott 
az automobil és az ugyancsak gépi hajtású (benzines vagy elektromos) omnibusz, illet-
ve a konflis és a fiáker. (A század derekáig használatos, szenet, fát, jeget hordó lovas 
teherkocsikról nem is szólva.) A régi és az új közlekedési eszközök között pedig, ahogy 
Krúdy regényeiből kikövetkeztethető, esztétikai síkon is éles verseny alakult ki.

A Körönd autóval és lovaskocsikkal levelezőlapon, 1917 körül. 
Forrás: Fortepan. Leltári szám: 011643

Nyerésre, nálunk legalábbis, jó darabig – Krúdy nosztalgikus világképével össz-
hangban, attól azonban teljesen függetlenül – a regényeiben szinte kizárólagos magán-
szférában a lovas fogat állt. Az automobil ugyanis Magyarországon haszonjárműként 
honosodott meg és először ekként terjedt el. A kezdeményező a Posta volt, amely élen 
járt a motorizációban: már 1900-ban versenytárgyalást hirdetett levélgyűjtő triciklikre. 
Az egyik nyertes (Ganzban gyártott) konstrukciót Csonka János alkotta, aki 1877-
ben, nyugat-európai tanulmányútját követően, huszonöt éves fiatalemberként került a 
Műegyetem Gépiparműtani Tanszéke tanműhelyének élére. A levélgyűjtés modernizá-
ciója (zömmel a másik befutó, a Fényi Béla-féle Velodrom Automobil Garage Peugeot-
motorral felszerelt termékei révén) olyannyira sikeresnek bizonyult (a tricikliket két 
évtizeden át használták), hogy a cég 1903-ban újabb merész lépésre szánta el magát: 
12-14 lóerős, két köbméternyi csomag szállítására alkalmas autókra írt ki nemzetkö-
zi tendert. (Az autógyártásban Magyarország akkor még nem számított tényezőnek.) 
Meglepő módon a nyolc pályázó között két hazai cég is volt (a győri Magyar Vagon- és 
Gépgyár, illetve a lágymányosi Röck-üzem), ráadásul ők nyertek. Az egyedüli győztes 
valójában a nyolcvanas évektől részben Bánki Donáttal, majd 1898-tól már egyedül 
célzottan a benzinmotor-fejlesztéssel foglalkozó Csonka János volt, mert mindkét vál-
lalat az ő terveivel jelentkezett. Az első jármű (az öntvények Röck István műhelyeiben 
készültek, a Bosch-féle gyertyagyújtással ellátott hajtószerkezetet Csonka állította ösz-
sze, a kocsiszekrény Glattfelder Jakab munkája) 1905 májusára lett készen. Tíznapos 
próbaútja során (a Posta főmérnöke, Haltenberger Samu vezette) hiba nélkül teljesítette 
a kétezer kilométeres távot, úgyhogy a gyártók egymás után kapták erre az első, majd 
az újabb változatokra a megrendeléseket.

Mára a több típus közel száz darabjából egyetlen ilyen csomagszállító maradt. 
(Helyreállítva a Közlekedési Múzeum gyűjteményében látható.)
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Csonka János Postának tervezett 16 LE-s autója (archív fotón), 1908. Forrás: 
Postamúzeum, Fotótár

Az acéllemezekkel borított favázas konstrukció negyedszázadon át volt szolgálatban, 
legfőbb értéke műszaki megbízhatósága. Szabályos hasáb felépítményének egyenes vo-
nalaival és turcsi orrával nem képvisel kiemelkedő esztétikai minőséget. Annál inkább 
mutat formatervezői erényeket az a fényképről ismert személyautó, amelyet Csonka 
1908-ban tervezett (szintén a Postának és ugyancsak a két fent említett cég közreműkö-
désével). A nagy (zömmel ma is az élvonalhoz tartozó) autógyártók hasonló darabjaihoz 
mérhető – a hintók eleganciájára visszautaló – kontúrjai és nemes arányai okán méltán 
emlegették a kortársak „Budapest legszebb kocsija”-ként.

Csonka János, Röck István, Glattfelder Jakab: Postai személygépkocsi, 1908. 
„Budapest legszebb autója” (archív fotó). Forrás: Postamúzeum, Fotótár
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Végzetesen egyedi darab volt és ezért szólóban maradt; kivételessége folytán Krúdy 
aligha figyelhetett fel rá. Nem lett folytatása sem a Postánál, sem a hazai ipar szcénájá-
ban, de Csonka életművében sem: 1909 és 1910 között készült kisautóinak más erényei 
vannak, nem érnek fel ennek esztétikai kvalitásaihoz.

Maga Csonka is mint konstruktőr unikális jelenség volt és maradt. „Magyarországon 
ki hallott még kocsimérnökről, míg Amerikában már rég vannak ilyen szakmérnökök” 
– teszi szóvá a kortárs szaksajtó.17 Nem cáfolatként, hanem a helyzet megerősítéseként 
tehetjük hozzá a bölcs utókor krónikásaként: 1905-ben (decembertől) már Ford üzemé-
ben dolgozott Galamb József, a Westingshouse Le Havre-i gyárában Böszörményi Imre 
és Fejes Jenő. A korabeli dokumentumok (reklámok, tervlapok, fotók) tanúsága szerint a 
legjelentősebb hazai kocsigyártók (Glattfelder Jakab, a Kölber testvérek, Misura Mihály, 
Zupka Lajos) kizárólag egyedi karosszériákat kínáltak és gyártottak. Igaz, akár külföldi 
megrendelésre és elsőrangú minőségben, miként ugyancsak a Kocsigyártó Ipar egyik 
későbbi számában olvasható: „[h]azánk legnagyobb kocsigyára […] a Kölber Testvérek 
egyik autó-derék gyártmánya elnyerte a Herkomer versenyben18 a második szépség dí-
jat […] hol nemcsak a gépek gyorsasága, de az automobil kocsi-derék ízléses és kitű-
nő kivitele is mérvadó volt és díjaztatott.”19 Misura Mihály, aki a Kölber Testvérektől 
1883-ban kilépve alapított saját céget, szintén hiába kapott rangos karosszériaterveiért 
elismerést az 1908. évi IV. Nemzetközi Budapesti Automobil Kiállításon.

MARTA 34-35 HP Dublu-Phaeton autó, 1910 körül. Forrás: www.ro.wikipedia.org

Róka fogta csuka helyzet állt elő: autógyártás híján a kocsigyártók nem rendezkedtek 
be sorozatgyártásra, ezért aztán a külföldiekhez képest drága felépítményeikkel maguk 
is gátjai lettek önnön prosperitásuknak, a hazai autóipar kibontakozásának.

Két cég is próbálkozott ekkoriban autógyártással, nem eredménytelenül, átütő sikert 
azonban végül egyik vállalkozás sem ért el. 1909-ben alakult meg Aradon a Westingshouse 
Le Havre-i részlegének közreműködésével az első magyar autógyárként számontartott 
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MART20 a francia anyavállalattól érkezett Böszörményi Imre és Fejes Jenő szak-
mai irányításával. Westingshouse-tervek alapján és importált alkatrészekkel az 
üzemben főleg buszok és teherautók (alvázak, motorok), s elenyésző számban 
személygépkocsik készültek, de két év után ezzel is leálltak, mivel csődközeli 
helyzet állt elő. A két vezető helyére ekkor új főnök került: az autó ügyének nem 
kevésbé elkötelezett Haltenberger Samu. A MARTA21 néven újjászerveződött rész-
vénytársaság nyereségessé vált (a Postának készített buszok, a hadrafoghatóság mi-
att kedvezménnyel árusított teherautók és a főváros által rendelt taxik jóvoltából). 
1913-ban szerzett angol Daimler-licenc alapján biztató jövővel kecsegtető személy-
gépkocsi-gyártás is kezdődött. De a történelem közbeszólt: hiába látszott úgy, hogy 
„a MARTA automobil-iparunkat egy csapással [sic!] a vezető autóipari országok 
niveau-jára emelte”,22 a világháború először megakasztotta, a trianoni döntés pe-
dig végképp semmissé tette ezt az 1914-ben még józan és reálisnak látszó tényt. 
Közvetlenül kapcsolódik a MART történetéhez a budapesti Podvinecz és Heisler 
sorsa. Aradról ugyanis 1912-ben ide szerződik Fejes Jenő. Az eredetileg malomipari 
gépek gyártására alapított cég már korábban – 1905-ben – megpróbálkozott egy ran-
gos aacheni vállalattól (a Benz és a Daimler mögött harmadiknak számító Cudelltől) 
vásárolt licenc alapján személygépkocsik gyártásával.

Mercedes gépkocsi, 1900-as évek eleje. Forrás: Mercedes-Benz Múzeum, Stuttgart

A Phoenix nevet viselő jármű rögtön díjat kapott a Budapesti Nemzetközi Automobil 
Kiállításon, de 1907-ig mindössze nyolcat értékesítettek belőle. 
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Bugatti 1925-ből egy oldtimer-kiállításon. A karosszéria Achille Van Vooren 
(Párizs) munkája. Forrás: www.retromobil.hu

A tízes évek elején már Magyar Általános Gépgyár nevet viselő vállalat műszaki 
vezetőjeként Fejes észszerűsítette (kétféle motorra és három alvázra redukálta) és ezzel 
nyereségessé tette a gyártást. Noha az aradihoz hasonlóan itt sem folyt karosszériagyár-
tás, az üzem eredményes működéséhez hozzájárultak a MÁV teherautó- és a Postának 
a Csonka-féle 1910-es levélgyűjtő kocsi alvázára szóló megrendelései. Továbbá a 
PR-tevékenység, amelynek nemcsak katalógusuk volt része (az autóbuszok, teher- és 
személyautók metszetes ábrázolásával); hathatós reklámnak bizonyult az országos túra-
versenyeken való szereplésük is 1913-ban és 1914-ben. Mígnem aztán az első világhá-
ború itt is éreztetni kezdte negatív hatásait, s a nagy ambíciójú Fejes 1917-ben elhagyni 
kényszerült a céget. (Először a Ganz–Fiat repülőgép-motorgyár igazgatója lesz, majd 
szabadalmára – a lemezautóra – alapozva önálló céget alapít.)

Jelen írás szerzőjének nem tiszte a Krúdy-próza egyetemleges archaizmusának-anakro-
nizmusának minősítése; ez a korszakkal foglalkozó irodalomtörténészek feladata és az is ma-
rad. A XX. század eleji magyar építő- és iparművészet, a korabeli tárgykultúra nézőpontjából 
azonban egy fontos megjegyzés mindenképpen ide kívánkozik most, hogy a történtekről 
egyfajta mérleget készítünk. Mi – a jövő felől visszatekintve – a fejlődés ívét rekonst-
ruáltuk, s nem a hétköznapokat ábrázoltuk. Folyamatos és dinamikus modernizáció 
illúzióját keltve, akaratlanul is torzítva az utca látványán. Miközben a korabeli város-
fényképeken, akár a regényekben, éppen csak feltűnik egy-egy villamos vagy autó, 
az utakat továbbra is vagy inkább egyelőre még a lovas kocsik – konflisok, szekerek 
és batárok – uralták.

Feladatunknak a Krúdy számára oly fontos utcaképet meghatározó közlekedési 
eszközök kapcsán mindenekelőtt a dizájn korai – még csak nyomokban érzékelhe-
tő – megnyilvánulásainak szemrevételezését-értékelését tekintettük, ezért unikális 
témája és főként a benne foglaltak miatt egy rövid, de annál fontosabb korabeli 
írásra még feltétlenül ki kell térnünk. A Magyar Iparművészet közölte. Címe: Az 
automobil,23 szerzőjét nem ismerjük; nem kizárt, hogy a „gépi iparművészet”24 iránt 
fogékony Nádai Pál,25 netán a lapot szerkesztő Györgyi Kálmán26 írta, aki cikkeinek 
tanúsága szerint szintén jól ismerte a formatervezés felé orientálódó kortárs német 
iparművészeti törekvéseket. Mégpedig arra a ma már vitathatatlan tényre, de akkor 
még majdhogynem utópisztikus nézetre alapozva, miszerint „Az új technikai talál-
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mányok formájának artisztikus megoldása a legnevezetesebb, legfontosabb építészeti 
feladat […], mert a jövő művészete, a jövő stílusa és formanyelve ezeknek az új alkotá-
soknak a megtervezésénél kell, hogy megtalálja a maga karakterét”.

Nem Krúdy volt az egyetlen, aki nem tudott megbékélni az autóval – bár elsősorban 
a kellemetlen hangját teszi szóvá. Miként a szóban forgó írás illusztrálja, a műszaki 
haladás híve is elégedetlen a látványával: „Azok között a műszaki alkotások között, 
amelyeknek megoldása ilyenképpen a jövő művészetének problémája, egyike a legér-
dekesebbeknek s a legsürgetőbbeknek is az automobil […] népszerűsége, elterjedt volta 
minden kétség felül áll s éppen ezért […] a modern iparművészet egyik legeminensebb 
feladata az automobil művészi megtervezése.” A továbbiakból az is kiderül, hogy szak-
ember szorgalmaz cselekvést, aki tisztában van azzal, hogy „szakítani kell az iparművé-
szet […] díszítési teóriáival”. A cikk ugyanis alapvető konstrukciós kérdéseket feszeget. 
Megemlíti, hogy az első típusoknál a hosszúkás motorházat és a hozzá képest széles ka-
rosszériát nem sikerült összehangolva egységes konstrukcióvá formálni. Nyitott kocsi-
nál, folytatódik a fejtegetés, ez viszonylag könnyen megoldható volt: „a sofőrülés által 
megszakított vonal a hátsó karosszérián folytatódik és egységes ritmusban zárja körül az 
egész gépet”. Zárt felépítmény esetében már jóval nehezebben ment ugyanez, de végül 
sikerült. Ennek bizonyságaképp aztán egy olyan indoklás következik, amelyen minden 
elismerésünk és egyetértésünk mellett is csak csodálkozni lehet: „legömbölyítették a 
kupé sarkait úgy, hogy a karosszéria fedele egy hátulról kiinduló ívben hajlik a sofőrülés 
mellvédje, illetőleg a motorszekrény fedelének íves széle fölé. A két ív közötti átmenetet 
az üvegfal képezi, amely a mellvédtől felhajolva közvetíti a szükséges érintkezést a ko-
csi hátsó és elülső része között”. Nyitott autó egységes karosszériájára sem túl sok meg-
győző példa akad; ilyen kivételes példány Fejes Jenő épp ekkoriban tervezett, lendületes 
vonalú 25 lóerős MÁG túraautója, amelynek még a szélvédője is – a mai gyakorlatot 
előlegező módon – „felhajolva”, azaz negyvenöt fokos szögben áll. (A jármű rajzát közli 
Bálint Sándor tanulmánya. Közlekedési Múzeum Évkönyve 6., 1983, 414.) De a zárt ko-
csik között ekkor még egyetlenegy olyan sincs, mint amilyenre az iménti leírás illenék. 
A szélvédők éppenséggel mindig függőlegesen, a motorháztetőre merőlegesen állnak. 
Majd csak a húszas évek derekától kibontakozó art deco jegyében jelennek meg az első27 
és a harmincas években válnak általánossá28 az íves lezárású – Krúdy posztumusz elis-
merésére méltó – karosszériák. Összhangban a Magyar Iparművészet szerzőjének azzal 
az ugyancsak a jövőre utaló másik, szintén időtállónak bizonyuló megjegyzésével, mi-
szerint „az automobil gyors tempója leginkább a fémburkolatot indokolja, s így a fából 
való karosszériák már nem kifogástalanok”.
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FRÁTER ZOLTÁN

Életre szóló tanácsok 
A Krúdy-novellák „bölcsessége”

A Krúdy-életműnek minden álomszerűsége mellett megvan az a sajátossága, mondhatni 
földhözragadtsága, hogy az elbeszélések tere nem ritkán konkrét budapesti helyszín, leg-
gyakrabban olyan városrész, amelyet az író személyesen ismert, sőt, ahol rövidebb-hosz-
szabb ideig maga is lakott. Krúdys hangulatok, történet nélküli történetek, emlékek hol 
máshol színezhetnék át a tájat, mint a Józsefvárosban, a Terézvárosban, a régi Belvárosban, 
kivált a Váci utca és a Kálvin tér környékén, a Margitszigeten, a Tabánban vagy Óbudán? 
Krúdy fő helyszínei érzelmi tartalommal telítődnek a leírás során. A novellákban, regé-
nyekben kifejezetten alkotó szerepe van a valós környezetnek, amelynek ténylegessége, 
referencialitása sokszor kétségessé teszi a fiktív próza állításait. Krúdy világában Budapest 
nem csupán épületek, utcák, parkok összessége, nem csupán forgalom, folyópart és hegy-
oldal látványa, szobrok és műemlékek elegye. A városlakók életvitele, hagyománytisz-
telete, jellemző nyelvhasználata szerves része a település „lelkének”, szellemiségének. 
A józsefvárosi kisemberek a Kőfaragó és a Gyöngytyúk (1912-től Gyulai Pál) utcából, a 
terézvárosi templom és látogatói, a tabáni kiskocsmák és vendégei, a Császár fürdő kiadó 
szobáinak szerelmesei, az óbudai kövezeten billegő öregek és a romantikázó párok vágyai, 
reményei mind Krúdy tollára való sorsok, esetek. A város a nyelvben is létezik, a benne 
élő emberek gondolataiban, mondataiban, szavaiban.

A Krúdy-életmű varázsa nem csupán a múltba merengő körmondatok ábrándos han-
gulatában rejlik. A mai olvasó számára is vonzó a novellákból áradó élettapasztalat, 
a szerelemben, vendéglátásban, napi dolgokban ma is eligazító, érvényesíthető tudás. 
Különösen az 1920-as évek első felétől terjed Krúdy novelláinak beszédmódjában az 
általánosságra törekvő, szentenciózus mondathasználat, amely – főként a Szindbád meg-
térése elbeszéléseinek címében – rendre valamely életösszegző, bölcs felismerést, eliga-
zítást kínál az olvasó számára. Ezek a „mondások” többnyire évszázadok alatt kialakult 
szokásrendet, hagyományból leszűrt tanulságot közvetítenek, s leggyakrabban a gnóma, 
a Spruch, az aforisztikus közmondás formájában fogalmazódnak meg.

A szólásmondások beépítése a Krúdy-életműbe először a publicisztikában nyert teret 
1924 elejétől, amikor a jórészt hírlapírásból élő szerző a Magyarország hasábjain közölt 
apró jegyzeteiben mondásokat kezdett magyarázni, legalábbis igyekezett azok homályo-
sabb értelmét megvilágítani: „Inkább haskó fájjon, mint leveske maradjon, Nehezen hal 
meg az öreg, úgy hozzászokott az élethez, Ördög vigye a káposztát, ha a disznó eldög-
lött, Likon kívül jó alkudni – és más népi bölcsességeket hajlítgat, alkalmaz az akkori 
nyomorúságos viszonyokhoz.”1 Ihlető, vagy inkább figyelemfelhívó forrása, mint ezt ő 
maga vallja be kis sorozatának A magyar nép aranypénzei című cikkében2, a Magyar 
közmondások könyve volt. Ilyen címmel azonban két könyvet is ismerünk, az egyik 
Erdélyi János munkája 1851-ből, a másik Sirisaka Andor szerkesztésében jelent meg 
1890-ben. Kézenfekvő lenne, hogy a későbbi kötetet véljük Krúdy olvasmányának, 
de a példák, amelyeket az író a szegénység szóval kapcsolatosan idéz, Erdélyi köteté-
nek ismeretét bizonyítják. Nem tudjuk, Erdélyi János könyve hogyan, miért került ép-
pen akkoriban Krúdy kezébe. Hiszen hasonló jellegű gyűjtemény az 1890-es Sirisaka-
féle könyv után a millennium évében is megjelent dr. Margalits Ede tollából Magyar 
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közmondások és közmondásszerű szólások címmel. Megkockáztathatjuk azonban, hogy 
Krúdy aranymondások iránti érdeklődésének közelebbi esemény lehet a kiváltó oka. 
Filológiai adat nélkül is alapos gyanúval feltételezhetjük, hogy Krúdy szólásmagyarázó, 
szólásalkalmazó tevékenységének aktuális ösztönzője Kertész Manó Szokásmondások 
című könyve lehetett, amely a cikksorozat előtt jó másfél évvel, 1922 őszén jelent meg.

Ettől fogva Krúdy már novelláinak címadásában is bőségesen felhasznál valódi, bár 
talán kevéssé ismert közmondásokat, alapvető udvariassági szabályokat és életmódbeli 
tanácsokat. Íme néhány példa 1923-tól 1929-ig: Párviadal előtt kerüld a nőt (1923), 
Lágy hónapban kemény a rák (1924), Ne olvassunk idegen leveleket (1925), Útnak, 
szónak, házasságról való tanácskozásnak nincs vége (1925), Tollfosztásban nem szakad 
meg az ember (1925), Sok bába között elvész a gyerek (1925), Nem veszik a lovat csu-
pán a szőriért (1925), A legjobb olyan asszonyt elvenni, akinek első urát felakasztották 
(1925), Jobb lábbal megbotlani, mint nyelvvel (1925) és néhány évvel későbbről, 1927-
ből például A szívnek is meg kell adni a magáét, majd 1929-ből a Hogyan kell utazni? 
példázatai látják el életre szóló tanácsokkal az okulni vágyó olvasót.3 A valóban létező 
szólások, közmondások mellett, amelyeket az író mintegy külön hangulatfestéssel il-
lusztrált, még izgalmasabbnak vélhetjük azokat a tanácsokat, amelyeket Krúdy nem a 
kollektív bölcsességből emelt át a saját világába, hanem ő maga alakította ki őket a hoz-
záillő elbeszéléssel együtt. Jelenleg két ilyen mondásról tudunk – Addig ér az ember va-
lamit, amíg a szüleje él (1924-ből), és az 1928-ban keletkezett Úriember nem tér vissza a 
másvilágról – bár meglehet, előbb-utóbb kiderül, hogy valamilyen formában megvoltak 
már ezek is a kollektív emlékezetben. Talán furcsának tűnhet, hogy a legismertebb szó-
lás, amelyet Márai Sándor Krúdy stílusának ragyogó példájaként idéz – A legjobb olyan 
asszonyt elvenni, akinek első urát felakasztották –, nem Krúdy saját leleménye, mivel 
megtalálható már Erdélyi János kötetében is. Pedig Márai lelkesen helyesli e különös, 
bizarr tanácsot: „Hogyan is mondod: legokosabb olyan nőt elvenni, kinek első férjét 
felkötötték? De hiszen ezt magam is pontosan így gondoltam; csak nem tudtam ilyen 
jól megmondani.”4

A novellák széles hatókörű „kijelentései” látszólag olyan magaslatra helyezik az elbe-
szélőt, mintha annak a múltból eredő titokzatos, biztos tudása volna az életről. És termé-
szetesen a városról is, ahol minden egyes térségnek, körzetnek megvan a maga jellemző 
vonása, és nem mindegy, hogy Budapest melyik negyedében tesszük, amit teszünk. 
Az is az életművészet része, hogy tudjuk, mely tennivalóinkat intézhetjük az egyes 
városrészekben, legalábbis ekkor járunk jól, megfelelve a lehetőségeknek és az illemnek 
is. A Lágy hónapban kemény a rák főszereplője, Császárkabáti úr jókedvében elhatároz-
za, hogy rákot fog vacsorázni, mégpedig Budán, a májusi kerthelyiség fái alatt, mert az 
az igazi, de aztán félve a csalódástól, mégis a malacpörköltre gondol, mivel – olvashat-
juk megszívlelendő, mindig érvényes igazságként – „a malacpörköltet a leghanyagabb 
szakácsné sem tudja elrontani”. A szerelemről szólva az idősödő Szindbád a következő 
tanácsot adja nagyfiának az Útnak, szónak, házasságról való tanácskozásnak nincs vége 
című elbeszélésben: „Pedáns ember, aki valamire viszi az életben: a szerelemben is ren-
des program szerint él. A hét bizonyos napján elmegy udvarolni, és kibeszélgeti magából 
mindazt, amit hét napon át összegyűjtött (mondás): Még a mennykő sem vághat bele 
olyan emberbe, aki csak a hét egy bizonyos óráját szenteli annak, hogy nővel foglalkoz-
zon.” A Szindbád megtérése ciklusnak ez a darabja a Terézvárosban játszódik, otthonos, 
kispolgári közegben. Ebben a novellában Szindbád szokatlan módon nem ebéd után, 
hanem még ebéd előtt lepihen, noha még megigazítja a tüzet a sütőben lévő kacsa 
alatt. „Azután levetette a kabátját, és régi jó tanácsok szerint szundikált a pamlagon.” 
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A szerelem és az étkezés összefüggéseinek általános érvényű felismerése itt a kacsát sü-
tő asszony szájából hangzik el: „Minden férfi szerelmes, ha ízlik neki az étel, amit elébe 
adnak.” (Ez persze nem jelenti azt, ha ízlik valamely étel, okvetlenül szerelmesek va-
gyunk. De azt talán igen, hogy szívünk hölgye bármit feltálalhat, ízleni fog, mert ő adja, 
akit imádunk.) Nők számára is szolgál útmutatással egy másik Krúdy-novella, amely a 
Belvárosba, a Váci utcába kalauzol. Kinek higgyen a nő, kinek ne, főleg, ha gavallér tér-
depel a lábánál és gyönyörűen hazudik? „Mert jegyezzétek meg – állítja A színész levele 
mesélője, a nagymama (mondás): –, minden térdeplő férfi hazudik.” A legjobb olyan 
asszonyt elvenni, akinek első urát felakasztották egyik tanácsa kezdő fiatalembereknek 
szól, némi reménnyel átitatva: „Általában, ahol valami gyász vagy bánat mutatkozik a 
háznál: olyan helyen érvényesülhet a tapasztalatlan fiatalság is.” A szomorúságban a 
közeledést részvétnek, fájdalmat csökkentő együttérzésnek éli meg a kesergő, ilyenkor 
nem számít az ügyetlenség sem, jó szívvel veszi és még hálás is a búslakodó, ha akad 
valaki, akibe kapaszkodhat.

Az olvasó okkal érezheti úgy, csak igazodnia kell az intelmekhez, és ő is biztosan 
tud majd tájékozódni az életben, noha ezek a mondások inkább metaforikusan értendők, 
nem feltétlenül szó szerint, és sokszor tartalmazzák önmaguk ellentétének lehetőségét 
is. A bölcsességek igen sokszor úgynevezett képes beszédben, valamire utaló, célzatos 
kijelentésekben fogalmazódnak meg. Ez a mondatalkotás az immutáció, a helyettesítés 
és a detrakció, a rövidítés elvén alapul. A detrakció a helyettesítés egyik változata, amely 
gyakorta előfordul Krúdy gnómaszerű megállapításaiban. Az életmentő kékfestő (1925) 
című novellában Szindbád mogorván rászól a fiát környékező két kövér kocsmárosnéra, 
akik mindenféle virsliket, túrókat, sajtokat, kolbászokat tukmálnak az általuk vézná-
nak tartott fiúra: „Mit lengetik itt a harisnyakötőjüket, amely úgyis elfonnyadt már?” 
Valójában persze nem a harisnyakötő állapotával van a baj, hanem az asszonyságok 
korával, hiszen jó néhány évtized alatt bizony ők is elfonnyadtak. Ugyanakkor a haris-
nyakötő mint a comb felső részén viselt ruhadarab meglehetősen sikamlós képzeteket 
kelt, még a fonnyadt testen is. Másik példa: „Mitskei mindig irtózott azoktól az embe-
rektől, akik lusták voltak a beretvát mindennap megfenni a nadrágszíjon” – olvassuk a 
Regényesi című novellában. Mit is jelent ez a mondat? Miért irtózik a Mitskei nevű sze-
replő a borotvát nem mindennap megfenő, lusta emberektől? Miféle irtóztatóan rosszat 
követ el az, aki nem feni meg a borotvát? Remélhetőleg mást nem, mint azt, hogy 
nem borotválkozik naponta, pedig Mitskei idejében a nők körül való forgolódásnak ez 
alapeleme volt, ezért is kedvelte Mitskei azokat az embereket, akik mindig gondosan 
öltözködtek, azonnal indultak, ha egy nő táncra hívta őket, nyilvános helyeken udva-
riasan csatlakoztak az ismerős hölgyekhez, és egyenesen rajongott azokért a férfiakért, 
akik kitörték a lábukat egy nő szolgálatában, vagy párviadalban megsebesültek értük. 
Vagyis, mondja a célzatos, helyettesítő beszéddel és rövidítéssel megformált tanács, 
úriember már csak a hölgyek iránti udvariasságból is naponta borotválkozik, ha nem 
akar egész életében a kocsmában ülni a „jégcsapos bajszú kántor, dohos ruházatú di-
ák, és egyéb alpári vendégek társaságában”. De talán nem is kell feltétlenül kitörni 
a lábat, már arra is érdemes figyelni, ha netán csak megbotlunk valamiben. Feltűnő, 
hogy Krúdy alakjai mennyit botladoznak, botorkálnak, bukdácsolnak, sokszor bizony 
nem csupán a járda egyenetlenségei miatt. Elszabadult önkényeskedés és meddő spe-
kuláció helyett ebben a kérdésben is forduljunk inkább a szerzőhöz, hátha ő maga ad 
kulcsot a rejtélyes szövegek zárjának felnyitásához. Van is olyan novella, a Jobb láb-
bal megbotlani, mint nyelvvel, amely felfedi és részletesen bemutatja a célzatos, rejtett 
beszéd kódját. Képzeljük el a következő helyzetet! Az öregedő Szindbád elviszi kissé 
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bárgyú fiatalemberré növekedett fiát bizonyos Ripnéhez, aki nem messze tőlük, erké-
lyes, kertes házban lakik. Az előkelő, violaszár lábú dáma Szindbádnak meglehetősen 
közeli ismerőse volt egykor. Hogy a fiú ne érthessen meg minden egyes szót, Szindbád 
– a narrátor közlése szerint – „cseles beszédhez” folyamodott: 

„– Mostanában már alig kell megtalpaltatni a cipőimet – mondta némi melankóliával. 
(A hölgy, ha akarta, megértette a rejtélyes kijelentésből, hogy Szindbádnak azért nincs 
gondja a cipője talpával, mert keveset koptatja azt a nők után.)

– Én pedig elbocsátottam a Mári nénit… Tudja, azt a tenyeres-talpas, mezítlábas 
szakácsnét, aki magának mindig olyan nagyon tetszett, mert nem ijedt meg, akárhány 
vendég részére is kellett ebédet vagy vacsorát főznie – felelt az asszony, és ha szavaiból 
nem is, de kézlegyintéséből, valamint szemének elbomlásából megérthette Szindbád, 
hogy azt akarja neki mondani: »mióta te a háztól elkerültél, nem fogadunk vendéget«.” 
Később Ripné érzelmesebb húrokat pendít meg, amikor a következőket mondja: 

„– Örülök, hogy megint látom, kedves Szindbád, mert eszembe jut, hogy a Császár 
fürdőnél csak a véletlenen múlott, hogy egyszer el nem gázolt a villamos. Életem 
egyik legkülönlegesebb emléke.” A mesélő ehhez a következő értelmezést fűzi: 
„(Szindbádnak az asszony e nyugodtan, szinte közömbös hangon elmondott szavaira 
úgy felágaskodott minden emléke, mintha öreg kost kergetne fel heveréséből a juhász 
kampósbotjával… Igen, a Császár fürdő környékén volt az a találkozás, amely a po-
kolba jutott Szindbádot megint arra ösztökélte, hogy a női nem kedvéért megint láto-
gassa a borbélyok műhelyeit, valamint mindenféle újmódi kalapok viseletére hagyja 
magát rábeszélni a kalapkereskedők részéről.)” Vagyis a villamos általi elgázolás ve-
szélye a leglényegtelenebb mozzanat az emlék felelevenítésekor, amely sokkal inkább 
a Császár fürdőnél történt egykori találkozásnak és érzelmi következményének azóta is 
ható érvényességét kívánja jelezni. Azaz, Ripné még mindig szereti Szindbádot, de leg-
alábbis szeretné visszakapni. Nem más ez, mint textus és szubtextus összjátéka, szöveg a 
szöveg alatt, amely filmekben, színházi előadásokban sem ritka jelenség, amikor a szó sze-
rint olvasható-hallható szövegnek kettős jelentése van, a felszínen mutatkozó szó szerinti 
jelentés, és az alatta, a mélyben áramló, valódi, lényeges értelem. Amikor a Hyppolit, a la-
káj című filmben a Kabos Gyula alakította Schneider Mátyás felmondási ideje kitöltésére 
kényszeríti a távozni akaró komornyikot, hogy végignézze az ingujjban elköltött vacsorát 
– A libasülthöz hagymát eszem. Mindenhez. A hagymához hagymát eszek –, abban nem-
csak az étkezés szabadságát veszi vissza, és nemcsak felesége fogyókúráját érvényteleníti, 
hanem az urizáló, sznob életforma ellen tiltakozva, a feszes nagyképűség ellen is lázad a 
kényelem, a természetesség jegyében. Szindbád azt mondja az Útnak, szónak, házasságról 
való tanácskozásnak nincs vége című elbeszélésben az ebédet főző asszonyságnak, akivel 
valaha egészen bizalmas dolga volt, hogy számára a paradicsomleves savanyúsága bizta-
tó, mintha a savanykás íz azzal biztatná a csüggedt férfiút: derültebb napok, „izgalmasabb 
percek” is következnek még, jönnek vérhevítő, húsos, „vérmes szenvedélyek” azoknak az 
eledeleknek az alakjában, amelyeket a véletlen fölkínál: „Ha nem tudnám biztosan, hogy 
kacsa következik, becsületemre: kövér lúdra is gondolhatnék a leves után” – itt egészen 
nyilvánvaló, hogy a szerelmi hév feltámadására és a viszony felújítására céloz, sőt nem-
csak céloz, hanem – a szenvedélyek és a lúd együttesével – jelképesen ugyan, de egyértel-
műen arról beszél. Főleg a kövér lúd említése erősíti ezt, hiszen tudjuk, hogy a liba, a 
lúd – általában pejoratív értelemben – nőket megbélyegző minősítés, „ostoba liba” stb. 
formájában. Nem egészen függetlenül ettől a képzettársítástól Szindbád többszörösen 
börtönviselt embernek adja ki magát ebben a házban, hogy az asszonynak, akinek férje 
huzamosabb ideje fogházban ül, a kedvében járjon.
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Vannak természetesen még egyszerűbb, önértelmező részletek is a szóban forgó no-
vellában. Szindbád nagyon rokonszenvesnek tartja azt az embert, aki úgy eszi a levest, 
hogy a tányérból az utolsó csöppet kanálba csurgatja. Ez azt jelenti – magyarázza nem túl 
mélyenszántó elemzéssel –, hogy ez az ember utolsó cseppig, legkisebb porcikáig ki tudja 
élvezni az élet örömeit. „Az ilyen kanalas ember tud ezüst meg arany házassági évfordu-
lókat tartani, és még mindig talál valamely izgalmasságot a házaséletben: ha egyebet nem, 
mint egy szöget, amelyet neki kell bevernie a falba, amelyre a felesége alsószoknyáját 
akasztja esténkint. Az ilyen apró örömű ember még azt az ünnepélyt is megtartja, amelyet 
elhalálozása okoz. Végrendeletet csinál, holott semmije sincs; elbúcsúzik macskától, ku-
tyától, ruhásszekrénytől, szomszédtól és komától. A feleségének pedig azt mondja, hogy: 
»Te pedig maradj itt, és fogd meg a kezem.« Sokszor elgondoltam én azt a börtönben, 
hogyan kellene élni és meghalni. Egy csöpp levest sem szabad hagyni megevetlenül.” Az 
idézet végére szépen összeáll a kanalas ember motívumából kibontható életbölcsesség, 
amely szerint használjunk ki minden örömforrást, sohase tagadjuk meg magunktól az élet 
maradéktalan élvezetét. Ugyancsak a cseles vagy jelképes beszéd természetéhez tartozik 
a szögbe verés pajzán képe, különösen, ha abból a célból történik, hogy az alsószoknya 
felakasztására szolgáljon. Ehhez ugyanis előbb le kell venni az alsószoknyát. 

Egyes tanácsok tömören, kihagyással jelzik, hogy a konkrét kijelentés mögött érzel-
mi, hangulati összefüggésrendszer, sok mindent felidéző kontextus húzódik. „Falusi 
származású bicskát használt a faragáshoz, (mondás): aminthogy a szalonnát sem lehet 
jóízűen, csak falusi késsel vágni” – állítja A táncosnő és a Luca széke (1925) narrátora. 
Nyilvánvaló, hogy a hangsúly itt a „jóízűen” szóra esik, amelynek kiejtése-olvasása során 
ismét csak asszociációs jelentésrétegek képződnek a befogadóban. A „jóízűen” és a „falusi 
kés” egymás mellé rendelése a vidéki élet minden ízét, szagát, hangját, színét érzékletes 
módon felidézi, játékba hozva a hol simogató, hol élesen arcba vágó szél, a tűző vagy 
bágyadt napsütés, a véget nem érő, szürkén csepegő vagy a hirtelen lezúduló eső, a hideg 
hajnalok, a rekkenő hőség, a langyos esték tapasztalatát. Ahogyan Krúdy írta 1922-ben a 
Jó illatú ország soraiban: „Hányan vagyunk, akik a város mellékutcáján megállunk a jó 
szagú szénásszekér láttára, és a messzi rétekre gondolunk, ahol ezt a szénát lekaszálták?” 
(A városban haladó szénásszekér látványának gyermekkort visszaidéző hatásáról szól 
Arany János Vásárban [1877] és Szabó Lőrinc Szénásszekér [1922] című verse is.)

A novellák értelmezéséhez jelentősen hozzájárul, ha tisztázzuk azt a kérdést, hogy a 
narrátornak mi a viszonya az általa elmondott történethez. Ennek eredményeként derül-
het ki, hogy az előadás intentio recta, azaz egyenes, szó szerint értendő beszéd, vagy 
intentio obliqua, azaz kevert, vegyes esztétikai minőségeket tartalmazó beszéd, amely-
ben meghatározó elem lehet az irónia.

Vajon hogyan viszonyul Krúdy elbeszélője a saját maga által hirdetett bölcsességek-
hez, mennyire érthetők-értendők komolyan vagy ironikusan az útmutató kijelentések? 
Megvizsgálva négy novella befejezését, tanulságos választ kaphatunk. 

A Lágy hónapban kemény a rák kiadós vacsorára készülő szereplője, a budai kerthe-
lyiség lombjai alatt üldögélő Császárkabáti végül a biztos színvonalúnak vélt malacpör-
költet elmulasztja, mivel éhségében nem tud várni, és elvetve az ötletet, gyors megoldás 
mellett dönt, egy darab sajtot rendel, retekkel. A szakértő gyomorral elképzelt vacsora 
nagy tervét ironikusan írja fölül a sajt választásának szolidsága. Bizony, a régmúlton 
merengő, csendes, álmodó Budán is figyelembe kell venni időnként a realitásokat.

 A legjobb olyan asszonyt elvenni, akinek első urát felakasztották (1925) hétpróbás 
betyárja, Szerenádi úr mondja: „ha fiam volna, azt úgy nevelném, hogy tartózkodjon 
a fiatal nőktől. A fiatal nők csak rontanak az emberen… Először azért, mert semmi 
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hasznos tudományt nem lehet tanulni tőlük, csak érzékenységet, amire az embernek 
nincs szüksége az életben. Másodszor a fiatal nő szereti magát rábízni az első férfira, 
akivel megismerkedett. A nyakába ül, dermeszti a szívét, és éjszaka rossz gondolatokat 
terjeszt. A fiatal nők nekünk, öregembereknek valók, akik már nem egykönnyen kap-
hatók bolondságokra.” Ennek szellemében Szindbád fiát a kissé korosabb, özvegy 
regálebérlőnével akarja megházasítani, a vőlegényjelölt legnagyobb megdöbbenésére. 
S amikor a fiú a szerelem kérdését firtatja, akkor válaszolja a címmé emelt bölcses-
séget: Legjobb olyan asszonyt elvenni, akinek az első urát felakasztották. Az irónia 
már ott is érzékelhető, hogy az „elmélet” erősen Szerenádi és Szindbád érdekének 
felel meg: fiatal nőt az öregedő férfiaknak. Másrészt a meglévő helyzetet fordítja 
életbölcsességgé: az özvegy bérlőné állapotát, amelyen már úgysem lehet változtatni, 
kívánatossá teszi. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a Magyar közmon-
dások könyvében Erdélyi János megadja a szólás jelentését. Legjobb olyan asszonyt 
elvenni, kinek az első urát felakasztották. – „Mert sohasem fog példázgatni második 
férjének az első felől.” Ez is igaz, de a novella ismeretében még érdemes ehhez hoz-
záfűzni néhány gyakorlatias gondolatot. Az özvegy ugyanis azért özvegy, mert az urát 
felakasztották, nagyon valószínű, hogy gyilkosság miatt. Ki tudja, miért, kiért ölt? Ha 
a felesége miatt ölt, akkor csakugyan érdemes nőül venni, hiszen az olyan asszony, 
akiért ölni képesek a férfiak, valamit nagyon tudhat. Valóban legjobb ilyen nőt fele-
ségül venni, még akkor is, ha a hölgy nem feltétlenül makulátlan, de hát ki nem az, 
kérdezhetjük némi öniróniával. Erdélyi meghatározása egyszerűbb ugyan, legalábbis 
kevésbé kanyargós indoklású, mint az előbbi önkényes magyarázgatás, de az már nem 
is az általános bölcsesség mibenlétét fejtegette, hanem a novelláét, mint Krúdy szólás-
értelmezését.

A Jobb lábbal megbotlani, mint nyelvvel (1925) Szindbádjának az lesz a vesz-
te, hogy igazat mond régi szerelmének, Ripnének, akit talán nem is olyan hirtelen 
ötlettől vezérelve újra meghódítani akar. Látogatása során beszámol arról a tele-
fonos kisasszonyról, aki egyszer váratlanul meglátogatta annak hatására, hogy a 
telefonban folyamatosan hazudozott más nőknek, és a hazugságokkal sikere is 
volt. De nem átallotta azt állítani a hívásokba mindig belehallgató, kellemes hangú 
kisasszonynak, hogy mindazokat az őrjöngő szavakat, amelyeket más hölgyeknek 
mond, voltaképpen egytől egyig hozzá, a telefonos kisasszonyhoz intézi, és ezt a 
kisasszony el is hitte, hiszen (mondás): „A nők többnyire mindazt elhiszik, amit 
kellemes nekik elhinni” – kerekedik ki az újabb bölcsesség. Szindbád megvallja 
Ripnének, hogy semmi sem történt a hívatlanul érkező telefonos kisasszonnyal, aki 
unalmasnak bizonyult, és Szindbád egyébként sem volt szerelmes belé. Ripné ezt 
nem hiszi el, és szó szerint kirúgja a házból Szindbádot, aki ily módon saját legen-
dájának, nőfaló hírnevének esik áldozatul. Ripné egyszerűen nem tudja elképzelni, 
sőt még csak feltételezni sem, hogy Szindbád nem élt vissza a helyzettel. Azt sem 
tartja valószínűnek, hogy Szindbád ezúttal igazat mond, hiszen a férfi egészen addig 
a nőknek szóló hazugságok hasznát fejtegette. Ripné okkal vélhette, hogy ezúttal is 
hazudik, noha lovagja kivételesen éppen az igazat mondta. Itt a megszokott viselkedés 
elvárása, a mindenekfeletti kiszámíthatóság feltétlen megkövetelése az irónia forrása. 
Hazafelé Szindbád be is látja, hogy rossz úton járt. Először mondott igazat egy nőnek, 
pedig tovább kellett volna hazudnia. Jobb lábbal megbotlani, mint nyelvvel. Nos, az 
erkélyes, kertes városi házak felhőtlen biztonságában élő, előkelő hölgyek nem szere-
tik, ha egyszerű, sematikus életfelfogásukból kimozdítják őket – például abból a szent 
meggyőződésükből, hogy a férfiak természetéhez tartozik a folytonos hazudozás.
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Az Úriember nem tér vissza a másvilágról (1928) befejezése is ironikusra hangolja a 
történetet. A megszökött, legalábbis váratlanul eltűnt férj egy évtized múlva kísértetként 
tér vissza a házba, s ez némiképp zavarja az azóta újra férjhez ment feleséget. A kísér-
tetjárás megszüntetésére a férj egykori barátai becsületbíróságot hoznak létre, számítva 
az elhunyt becsületérzésére, amelyből nagyon sok volt az eltávozottban, úgy is mond-
ják, a büszkesége volt az oka eltűnésének. Miután a becsületbíróság közmegegyezéssel 
helyreállítja a holt úriember becsületét, az egyik bíró beíratja a jegyzőkönyvbe azt is, 
hogy a férj valóban úriember volt, úriember pedig nem tér vissza a másvilágról. Ezután 
a kísértet végleg elmarad, többé senki sem látja, nem hallja a kísértetet. A mesélő iróni-
ája abban áll, hogy a baráti társaság a halottal szemben az élők világának udvariassági 
szabályát érvényesíti, vagyis az úriemberi viselkedésre alapozza a kísértet távoltartását 
a háztól. Ezzel a fortéllyal voltaképpen a kísértet felszámolása is megtörténik, hiszen a 
kísértet létezésének velejárója, hogy kísért – ha nem kísérthet, nem is létezik tovább. És 
ha már valakinek jegyzőkönyvbe iktatott igazolása van arról, hogy úriember, attól kezd-
ve nem kell tőle tartani, hiszen úriember nem tér vissza a másvilágról.

A bölcs tanácsok súlyát csökkenti és az ironikus értelmezést erősíti az egyébként erény-
ként számontartott tömörségük, gnómaszerű voltuk, vagyis felismerés, megérzés, ítélet, 
vélemény kifejezésére alkalmas nyelvi formájuk, szállóigeként terjedő népszerűségük. 
Arról csak éppen futólag szólva, hogy mondás jellegük erősen emlékeztet a magyar nóták 
és a slágerek bemondásaira, a refrénre, amelynek legfőbb célja, hogy mielőbb megragad-
jon a hallgató fülében. Találó, bár nem túl mély meghatározások ezek. Olyan közösségi 
tapasztalatok dalszövegbe öntéséről van szó, min a Kidőlt keresztfának nem köszön már 
senki, vagy a Nem szeretem a rózsafát, könnyen hull a virágja, és ilyen például Zerkovitz 
Béla slágerei közül a Tanulj meg, fiacskám, komédiázni, Seress Rezső dalaiból a Nem az 
a fontos, az ember hány éves, Az élet egy nagy csodálatos semmi, vagy az Egyszer fent és 
egyszer lent a kerék. Ezek a nagy igazságok meglehetősen nagy közhelyek, bár kétség-
telen, hogy a közhelyekben mindig van valami igazság. Olvasatuk épp ezért óhatatlanul 
ironikus, ami egyszerre leleplező és kiábrándító értelmezést eredményez. 

Hogyan is állunk tehát Krúdy írói hagyatékának életre szóló tanácsaival, életbölcses-
ségeivel? Mennyire hihetünk a művekből kiolvasható viselkedési szabályoknak, étkezé-
si regulának, társasági illemnek? Mindenekelőtt szögezzük le: van mit tanulni Krúdytól. 
De nem elsősorban a külsőségeket, a sétapálcás, zsebórás megjelenést, a nőket bámuló, 
álmatag tekintetet, hanem ennek belső tartalmát: a lélekben is felöltözött tartást, a min-
den értékre teljes odaadással időt szánó, lassú életet. Kimeríthetetlen meglepetéseket 
tartogató olvasmány és súlyos ellenérv ez az életmű napjaink értelmetlen, ideges 
hajszájával szemben. A mai ember folytonos félelemben él, hogy lemarad valamiről. 
Attól tart, ha átadja magát a rá váró élménynek, ha kikapcsolódik, ha időt szentel arra, 
hogy a történéseknek önfeledt részese legyen, közben elmulaszt valamit. A jövőben 
él, új és új feladatok, tervek, teendők igájában, és nem a jelenben, a saját jelenében. 
Így aztán lehet, hogy elintéz jó néhány ügyet, de közben a saját életéről marad le. 
Krúdy tudta a lassú élet titkát, látta értelmét is. Részt vett a saját életében, noha alig 
voltak megingathatatlan fogódzói. Tudta, hogy az apróságokra jobban kell vigyázni, 
mint a nagy dolgokra, mert apróságokból van összetákolva az ember élete. Tudta, 
hogy jóformán minden azért van a világon, mert a férfiak és a nők szeretik egymást; 
hitt a szerelemben. Tudott néhány fontos dolgot nőkről, férfiakról, ételekről, italokról, 
volt úgynevezett emberismerete, de ha a szövegkörnyezetre is figyelve a sziklaszilárd-
nak tűnő állítások mögé nézünk, aligha találunk írásaiban megfellebbezhetetlen ítéletet, 
megkérdőjelezhetetlen bizonyosságot bármiről is.
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A novelláknak – és talán a regények szövegének is – a záróképben és a retorikai-
stilisztikai regiszter működésében rejlő válasza többnyire az, hogy a látszólagos hoz-
záértés, kőbe vésett életismeret mögött csak annak vágya van meg. Az életmű egyik 
nevezetes alakja, Rezeda Kázmér szinte minden Krúdy-figura helyett méltatlankodik: 
„Hát nem érti, hogy nem tudom annak a titkát, hogyan kell viselkedni? Mit kell mon-
dani? Hogyan kell boldogulni? Ráeszméltem, hogy annyit se értek az élethez, mint egy 
gyerek. […] Egy kórházban vagy egy kertben kellene ülnöm, mint ismerősömnek, a 
»beteges úriembernek«, és csak tervezni, mindig csak tervezni. Mert amint cselekede-
tekre kerül a sor: elhibázom a dolgot. Mellé ütök a szegnek” – ismeri be a posztumusz 
kiadású Rezeda Kázmér szép élete vallomásában a címszereplő. Krúdy elbeszélői éppen 
úgy járatlanok és tanácstalanok az élet nagy kérdéseiben, ahogyan olvasói is. A minden-
re kiterjedő, mindent megoldó tudás hiányát érzékelve ezért viszonyulnak ironikusan a 
biztos tudást közvetítő kijelentésekhez.

IRODALOMJEGYZÉK
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NÉMETH TAMÁS

Szindbád esélyei 
Krúdy esete a fiatalkorú befogadóval

A hazai irodalomtanítás az utóbbi időszakban abban a nem mindennapi helyzetben ta-
lálta magát, hogy némely szakmai problémája a lehető legtágabb értelemben vett köz-
érdeklődésre is számot tartó, azaz a szakmódszertanosoktól és magyartanároktól kezdve 
a szülőkön és diákokon át az influencerekig és internetes trollokig nagyjából mindenkit 
többé vagy kevésbé épületes hozzászólásra bíró, mondjuk ki: forró közéleti témává vált. 
Noha én magam később részletezendő okokból nem vagyok teljesen meggyőződve róla, 
hogy épp ez lenne a legégetőbb szaktárgyi probléma, hozzáférhetősége miatt érthető 
módon elsősorban a mit?, vagyis a kötelezőknek és általában az olvasmányoknak a tárgy 
egész ismeretanyagát alapvetően meghatározó kérdése került az érdeklődés középpont-
jába. A sokszor meglehetősen indulatos viták közepette1 komoly érvek is elhangzanak 
az olvasmánylisták radikális újragondolása mellett,2 amelyek akár az évtizedek óta az 
iskolai kánon alapköveinek tekintett művek pedagógiai hasznát is kétségbe vonják.

Igaz, Krúdyt egyelőre egyik oldal sem emlegeti. Bár megkerülhetetlennek tűnik, és az 
utóbbi másfél évtizedből nincs tudomásom olyan, a 11. évfolyamosokat célzó tankönyv-
ről, amely ne foglalkozna legalább egy Szindbád-novella erejéig vele – jóllehet a skála a 
lehetőségekhez képest alaposnak mondható elemzéstől a legfeljebb főhajtásként értékel-
hető rövid ismertetésig terjed –, az iskolai kánon mindig is meglehetős nehézkességgel 
követte az irodalom mozgásait, és (talán ezért is) mindig kissé mostohán bánt vele. Neve 
ezért nem kelt különösebben heves indulatokat, tehát nem alkalmas hívószónak.

Mégis úgy tűnik, nem kerülhetjük el, hogy számot vessünk a Krúdy jelentette peda-
gógiai kihívással – már csak azért sem, mert a Krúdy-szöveg, mint látni fogjuk, szinte 
összefoglaló igénnyel tárja elénk a vita összes sarkalatos pontját. A továbbiakban ezért 
– nem a kutató, hanem szigorúan a tanár szemével – azt a kérdést szeretném röviden 
körbejárni, hogy vajon tanítható-e, illetve hogyan tanítható Krúdy? Vagy pragmatiku-
sabban fogalmazva: mi a Krúdy-tanítás hozadéka? Megtérül-e a pedagógiai befektetés?

Talán legegyszerűbb, ha rögtön az elején leszögezem: meggyőződésem, hogy a tanít-
hatóság problémáját általánosan nem, csakis konkrét iskolatípusokra, iskolákra, tanuló-
csoportokra vonatkoztatva van értelme felvetni. Bármiféle bizonyíték híján kénytelen 
vagyok ugyanis komolytalannak tartani minden olyan állítást, amely szerint léteznének 
a középiskolai irodalomoktatás szintjén általában véve taníthatatlan életművek.3 Fel sem 
merül tehát bennem, hogy Krúdyé ilyen lenne, noha könnyen elképzelhető, hogy nincs 
messze a legnehezebben taníthatóktól. Ennek okait jóval alaposabban kellene számba 
venni, de a legszembetűnőbbeket talán érdemes röviden áttekintenem.

Először is: Krúdy ráér. A – legjobb esetben is a – kortárs ifjúsági irodalom akció-
filmekre emlékeztető, villámgyors tempójához szokott tizenévesek számára nem kis 
kihívást jelent egy olyan szöveg, amelyben (hogy egy már-már elkoptatott klasszikust 
idézzünk) négy hasábon át nem történik semmi, „csak az, hogy egy ember megeszik egy 
halat”. Az úgynevezett digitális bennszülöttek gondolkodásának sajátosságaival foglalko-
zó, immár magyar nyelven is egyre terjedelmesebb szakirodalom számtalanszor leszögezi, 
hogy e generáció befogadási stratégiáit az irodalom olvasásában is az információéhség 
határozza meg. Márpedig az információ fogalma ebben a kontextusban a legszűkebben 



Valóság • 2020. október

102 KRÚDY: EGY VÁROS ANATÓMIÁJA 

értendő, s bár ez általában nem mondatik ki, lényegében a történet szinonimája.4 Ezzel a 
helyzettel az irodalomtanításnak számot kell vetnie, különösen egy olyan szerző esetén, 
aki legjelentősebb műveiben tudatosan szorítja háttérbe a történetelvű építkezést. Meg 
kell ugyanakkor jegyeznem: szomorú volna, ha a számvetés a puszta belenyugvásban 
merülne ki. Feltűnő ugyanis, hogy a kérdéssel foglalkozó tanulmányok némelyike a te-
kintethatározókat egy idő után elhagyva egyszerűen átveszi az internetgeneráció narra-
tíváját, s ezzel mintegy relativizálja az általa kialakított új olvasási stratégiák problémáit 
(M. Fazekas Ágnes például „lényegi információk” megszerzésére törekvő generációról 
beszél, amely „nem tölti az idejét felesleges utánajárással”).5 Márpedig a probléma a di-
ákság iránti legteljesebb nyitottságunk ellenére nagyon is valós: Krúdy (illetve a magyar 
és világirodalom egynémely további alkotása) ezzel a stratégiával megközelíthetetlen.

A második ok voltaképpen nem áll nagyon távol az elsőtől, s ez arra emlékeztet min-
ket, hogy Krúdyt nem a digitális forradalom tette nehéz olvasmánnyá, még ha a helyzet 
látszólag súlyosbodott is általa. Arról van szó, hogy a történeti meghatározottságú, kro-
nológia által strukturált magyar irodalomtanításban a 11. évfolyamos diák könnyedén 
átéli az író szövegvilágának paradigmaváltó újszerűségét, mivel lényegében éppúgy a 
XIX. századi epikán pallérozódott stratégiák birtokában találkozik a műveivel, mint a 
kortársak. Egyik hétről a másikra kell tehát egy óriási gondolati lépést megtennie, és ez 
ritkán megy zökkenőmentesen. A problémát enyhíthetné a tananyag sokak által sürge-
tett, legalább részleges átstrukturálása, de erre egyelőre kevés esély látszik.

A harmadik ok talán egészen magától értetődő, a tanítási folyamat megtervezése 
során mégsem árt tudatosítani: világképi értelemben Krúdy meglehetősen távol áll a 
mindenkori tanulóifjúságtól. Ez persze korántsem egyedi eset; a kanonikus művek és a 
diákok közti (növekvő) távolság jelentőségét felismerve az utóbbi években többen kez-
deményeztek elmozdulást „a derűs életszemléletű, humoros, ironikus, a mai kor embere 
életszemléletének, illetve a diákok életkori sajátosságainak jobban megfelelő művek tár-
gyalása felé”.6 Eszemben sincs tagadni ezen igények megalapozottságát, csupán jelzem, 
hogy ezt a magam részéről nem látom fundamentális problémának, sőt, bár be tudom 
látni az elmozdulással járó előnyöket, nem titkolt provokatív céllal megkockáztatom: az 
irodalomtanításnak sokkal inkább bizonyos határok átlépése, mint kulturális safe space-
ek létesítése lenne a feladata.

A tananyagrobbanás7 után, minthogy talán mindenki számára világos, hogy az iskolai 
kánon áttekinthetetlen mérete az irodalom ismerettárggyá egyszerűsödésével fenyeget, 
mindenesetre fel kell tenni a kérdést, hogy mely klasszikusokat nélkülözhetjük a maga-
sabb célok érdekében, és hogy Krúdy művei vajon a fenti nehézségek folytán ezek közé 
tartoznake. Tulajdonképpen nem meglepő, hogy az erről folyó párbeszédben olykor 
elszabadulnak az indulatok, hiszen könnyű belátni, hogy a kanonizáció olyan hatalmi 
eszköz, amely biztosítja, de egyben korlátozza is a kultúra hozzáférhetőségét,8 ahogy azt 
is, hogy az iskola ma is a műveltségközvetítés és ízlésformálás leghatékonyabb eszköze, 
amely „a legalapvetőbb, a legmegtervezettebb, a legegybetartozóbb és a társadalmilag 
lehető legegyetemesebb tudást” nyújtja, vagyis megteremti a tudás alapú társadalom tu-
dásalapját.9 A veszteség tehát valós, de elkerülhetetlen.

És Krúdy, úgy tűnik, jelenleg az iskolai kánon peremén, veszélyeztetett helyzetben 
van. Számomra nem kérdés, hogy az eddig is vélhetően szórványosan tárgyalt regények (A 
vörös postakocsi és a Boldogult úrfikoromban) házi olvasmányként való feldolgozása olyan 
pedagógiai kockázattal jár, amelyet csak kivételes tanulócsoportok esetében érdemes vállal-
ni. Egészen más viszont a helyzet a novellákkal. Nemcsak színvonalukról, nem is csupán a 
középiskolai tankönyvekben is hangsúlyozott irodalomtörténeti jelentőségükről van szó, 
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hanem arról, hogy komplex megértésük olyan olvasói műveleteket igényel, amilyeneket 
az iskolai kánon nagyon kevés egyéb szövege. Arról tehát, hogy a Krúdy-novellák pe-
dagógiai értéke felbecsülhetetlen.

Ráadásul meglehet, hogy az új olvasási stratégiák néhány jellegzetessége még kedvez 
is e szövegek befogadásának. Már Fűzfa Balázs felhívta rá a figyelmet saját tankönyv-
sorozatát bemutató írásában, hogy a „szöveg- és papírkor utáni gép- és képkorszak […] 
illetve az irodalom […] egyaránt egyik legfontosabb alkotó- és szervezőeleme, a költői 
kép lehetséges párhuzamaira az eddigieknél sokkal nagyobb hangsúlyt érdemes” helyez-
ni.10 Bár ennek módszertana még finomításra vár, az intenzív vizualitású Krúdy-szövegek 
feldolgozása – amely során ráadásul minden egyes, általam ismert tankönyvben előkerül 
Huszárik Zoltán Szindbádja – bizonyára sokat profitál majd belőle. Azt már én teszem 
hozzá, igaz, Fűzfához hasonlóan inkább gondolatébresztő jelleggel, mint kipróbált meto-
dológiai fegyvertár birtokában, hogy a hipertextualitás által uralt szövegvilágban szociali-
zálódott internetgeneráció az asszociatív, metaforikus struktúrájú elbeszélést is jó eséllyel 
másként fogadja be, mint elődei, s talán a Krúdy-szöveg sokat emlegetett zeneisége is 
eddig fel nem tárt opciókat rejteget a jelenkor technikai feltételei között.

Akárhogy is, egy ehhez hasonló, próbatételekkel teli írói univerzum feldolgozásá-
ra fokozottan igaz, hogy a sikeres munkához másodsorban a művek – de elsősorban 
a diákok alapos ismeretére van szükség. Hogy eredeti kérdésfeltevésemre utaljak: a 
befektetés csak akkor térül meg, ha a tanár az adottságokat lehetőségekként kezeli, 
és a munkafolyamat javára fordítja.11 Mindenekelőtt tehát tudomásul veszi, hogy az 
internetgeneráció a szövegektől a képek, hangok és audiovizuális információk felé for-
dul, s ezeknek is inkább párhuzamos, sőt véletlenszerű feldolgozását részesíti előnyben, 
kedveli a kooperatív munkát, játék- és fantáziaorientált12 – s ennek tudatában építi fel 
megközelítését.

Ezen a ponton azonban, mivel gyakorló pedagógusként van fogalmam arról, mi az, 
ami valóban elvárható egy tanártól, bennem óhatatlanul felmerül a tankönyvek fele-
lőssége, és vele a kérdés: vajon a tananyagfejlesztés szintjén történtek-e számottevő 
kísérletek a Krúdy-szövegek korszerű megszólaltatására? Az utóbbi két évtized során 
forgalomba került vagy forgalomban maradt ismertebb tankönyveket áttekintve megle-
hetősen vegyes kép tárul elénk. 

Sajnos akadnak pedagógiai és irodalomtudományi szempontból egyaránt kifogásol-
ható megközelítések. Anélkül, hogy ezekben a szükségesnél jobban elmerülnék, álljon 
itt két szó szerinti idézet egy több kiadást megért, még a 2000-es évek második felében 
is az akkreditációs listán szereplő könyvből annak érzékeltetésére, milyen lehetett efféle 
taneszközzel felvértezve Krúdy-szövegekkel birkózni. Az első majdnem közvetlenül a 
szálelvesztéses technikával megírt, azaz 1919-nél berekesztett, de a gyermekek nevét 
akkurátusan felsoroló életrajz után, a „Krúdy Gyula” feliratú Csáth Géza-portré közvet-
len közelében szerepel: „Utazás éjjel (»A gonosz varázsló vagy az ártatlanság diadal-
ma«) – egy lányszöktetés és »visszaszöktetés« – az út, az utazás érdekesebb és emléke-
zetesebb, mint a vállalt és szétfoszló cél; a képek: a rókák nyoma a hóban, a bakter, a 
felvillanó öltözködő lányok stb.).” A második valamivel lejjebb egy egész regényt – nem 
is akármilyet – próbál egy mondatba tuszkolni: „Történeti szimbolika hordozója a Mit 
látott Vak Béla szerelemben és bánatban című írás.”13

Találunk példát korántsem színvonaltalan, de a megváltozott igények tükrében kor-
szerűtlennek tűnő tankönyvekre. Ilyen Mohácsy Károly most is forgalomban lévő, sokat 
bírált Színes irodalom című sorozata, amely a jelentések rögzíthetőségét implikáló elem-
zései mellett elsősorban feladatanyaga miatt tudja gyaníthatóan kisebb hatékonysággal 
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megszólítani a diákságot. (Egyetlen, ám jellemző példa: a Huszárik filmjében rejlő 
lehetőségeket a tankönyv a következő feladattal igyekszik kiaknázni: „Tekintsük meg 
a filmet!”)14 Készült továbbá szakmailag abszolút kifogástalan, messze átlagon felü-
li tudományos igényességgel írt könyv is, amely azonban nyelvezetével és komplex 
szempontrendszerével inkább az elit gimnáziumok érdeklődő diákjait célozza, s talán 
épp ezért megengedhette magának, hogy pedagógiai szemléletében meglehetősen kon-
zervatív maradjon.15

A tartalom korszerűsítésében alighanem Fűzfa Balázs tankönyvsorozata jutott leg-
messzebb. A Krúdy-lecke16 rövid, ám tartalmas főszövegét nála a legkülönbözőbb médi-
umokat mozgósító, így a képanyag puszta illusztráció-voltát is felszámoló, a Szindbád-
film kapcsán pedig szöveg és mozgókép viszonyát is nagyobb mélységben érintő, 
élményszerű feladatok egész sora követi. Szembetűnő, hogy a tankönyv nagyon – talán 
túlságosan is – komolyan veszi olvasóját, nehéz szakirodalmi szövegeket von be, sok 
előzetes tudással és még több önálló munkával számol. A roppant ingergazdag lapokon 
ugyanakkor mintha épp a szöveg sikkadna el – a két novellához (A holt király, A hídon) 
egyetlen, nem különösebben izgalmas feladat társul: „Olvasd el és értelmezd önállóan 
a következő Krúdy-novellákat több szempont felvetésével! – Írj róluk egyoldalas (3000 
karakternyi) elemzést!” Jóllehet alaposabban is eligazíthatta volna az olvasót Krúdy 
világában, a lecke így is figyelemre méltó, iránymutató kísérlet, amely meggyőzően 
villantja fel a fent vázolt problémák egyik lehetséges megoldását. Annál inkább sajnál-
hatjuk, hogy a jelenkor kihívásaira rezonáló, a tanulást felfedezésként elgondoló könyv 
már nem szerepel a tankönyvlistán.

Szerepel viszont Pethőné Nagy Csilla sorozata, minden bizonnyal az utóbbi idők leg-
egyenletesebben magas színvonalú irodalomkönyv-családja. Noha kevésbé innovatív 
(ha szabad így fogalmaznom: kevésbé bátor, kevésbé diákorientált), mint Fűzfáé, sokkal 
szövegközpontúbb annál, miközben átgondolt, problémaérzékeny, motiváló feladatok-
nak sincs híján. A hangsúly itt a Krúdy-próza újszerűségén van; az életmű irodalom-
történeti kontextualizálását ennek jegyében a lehető legszemléletesebben végzi: Joyce, 
Proust, sőt a Szindbád hazamegy is ebben a – kis megszorításokkal – kiválóan tanítható 
fejezetben kapott helyet.17

Talán e rövid vázlat alapján is nyilvánvaló: szó sincs róla, hogy a Krúdy-tanításnak 
teljesen nélkülöznie kellene a használható, korszerű segédanyagokat. Nem akarom 
persze a célbaérkezettség látszatát kelteni; tennivaló akad bőven, elég a színvonalas 
digitális tananyagoknak az egész irodalomoktatást érintő, szinte teljes hiányára gon-
dolni. De a továbblépés alapjai, ahogy én látom, ma már adottak. A tanártársadalmon 
múlik, hogy a jócskán felgyülemlett felismeréseket végre szélesebb körben is aláveti-e 
a gyakorlat próbájának.
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1–4. sz., 49–62.

MOHÁCSY Károly: Színes irodalom 11. Bp., Krónika Nova, 2015.
PETHŐNÉ NAGY Csilla: Irodalom 11. II. Bp., Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 2013.
SOMOS Béla – HÓDI Gyuláné: Irodalom 11. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2009.

JEGYZETEK

1 Jellemző, hogy szigorúan szakmai gondolatmene-
tekben is tetten érhetők e viták agresszív retoriká-
jának nyomai: „központi kérdés a tanulók kognitív 
fejlődését tiszteletben tartó tananyagtartalmakért 
folyó harc”. (DÉR Csilla Ilona – FELVÉGI Emese 
– KISS Helga: Harry Potter és a tantárgyközi 
olvasás rejtélye: Ajánlás a kortárs ifjúsági iro-
dalom középiskolai tanórán történő felhasználá-
sára = Új Pedagógiai Szemle, 2009. 10. sz., 109.)

2 Lásd pl. ARATÓ László: Védőbeszéd a ponyvairoda-
lom mellett = Könyv és Nevelés, 2016. 2. sz., 23–34.

3 Többek közt ezért tartom az olvasmányproblémát 
is legalább részben álproblémának.

4 Így van ez például M. FAZEKAS Ágnes A netge-
neráció és az iskolai kötelező (házi) olvasmányok 
című tanulmányában is (Képzés és Gyakorlat, 
2013. 1–4. sz., 58.). Ezt a jellegzetességet meg-
fontolva kiviláglik, hogy a digitális bennszülött 
fiatalok igényei nem mindenben különböznek ra-
dikálisan az úgynevezett digitális bevándorlókétól.

5 M. FAZEKAS: i. m. (2013), 58.
6 FŰZFA Balázs: Irodalomtanítás – de meddig? 

Egy lehetséges válasz: Irodalom_12_11_10_9, 
http://folyoiratok.ofi.hu/konyv-es-neveles/
irodalomtanitas-de-meddig-egy-lehetseges-
valasz-irodalom1211109 (utolsó letöltés: 
2018.10.15.).

7 A kifejezést Csoma Gyulától kölcsönöztem 
(CSOMA Gyula: A kívánatos műveltség dilemmái 
a közoktatásban = Educatio, 2004. 2. sz., 254.).

8 Dobos István és Szegedy-Maszák Mihály meg-
állapításait Manxhuka Afrodita foglalja össze 
(MANXHUKA Afrodita: Egy tankönyv szerepe 
és lehetőségei az irodalmi kánon alakításában: 
Az Irodalom 9. című kísérleti tankönyv irodalom-
szemléletének vizsgálata = Új Pedagógiai Szemle, 
2015. 7–8. sz., 102–103.).

9 CSOMA: i. m. (2004), 247.
10 FŰZFA: i. m.
11 Még egyszer hangsúlyozom, hogy ez sem be-

lenyugvást, sem az irodalomtanítás elsődleges 
céljáról, az értő olvasásról való lemondást nem 
jelent; egyszerűen új utak keresését feltételezi.

12 A digitális bennszülöttekről és digitális beván-
dorlókról szemléletes összehasonlító táblázatot 
közöl JAKAB György: Írás és olvasás a digitális 
kultúrában = Új Pedagógiai Szemle, 2011. 10. sz., 
97.

13 SOMOS Béla – HÓDI Gyuláné: Irodalom 11. 
Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2009, 216–217.

14 MOHÁCSY Károly: Színes irodalom 11. Bp., 
Krónika Nova, 2015, 201.

15 EISEMANN György – H. NAGY Péter – 
KULCSÁR-SZABÓ Zoltán: Irodalom: Tankönyv 
16–17 éveseknek. Bp., Korona, 1999.

16 FŰZFA Balázs: Irodalom 11. Bp., Krónika Nova, 
2009, 212–223.

17 PETHŐNÉ NAGY Csilla: Irodalom 11. II, Bp., 
Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 2013, 
198–208.
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A 24. óra utolsó perceiben. Az észak-amerikai 
magyar katolikus papok helyzetéről

Régi adósságát törleszti a magyar egyháztörténet ezzel a hiánypótló és figyelemre méltó 
kötettel. Dudás Róbert Gyula az Apor Vilmos Katolikus Főiskola katekéta–lelkipász-
tori munkatárs szakos hallgatójaként − a könyv alapjául szolgáló pályamunkájával − 
az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Humán Tudományi Szekció 
„Amerikai kultúra és történelem” tagozatában második helyezést ért el 2019-ben. 
Ebben a témában azóta számos publikációja jelent meg, illetve több konferencián tartott 
előadást. Jelen könyvben 999 fő római és görögkatolikus magyar, magyar származású, 
illetve magyar nyelven lelkipásztori tevékenységet végző, az Egyesült Államokban és 
Kanadában 1825–2019 között szolgált/szolgáló diakónus, pap, valamint püspök rövid 
életrajza olvasható történeti névtár formájában.

Ma az USA-ban és Kanadában megközelítőleg 5 millió olyan személy él, akinek va-
lamelyik őse magyar volt (a lakosság 1,37%-a). Ebből kb. 400-500 ezer fő a mai napig 
magyarnak vallja magát, jelentős részük a nyelvet is ismeri. Az Egyesült Államokban és 
Kanadában élő magyar emigráció történetéről már számos kutatás látott napvilágot, azon-
ban részben felderítetlen az emigrációt kísérő és azt segítő római és görögkatolikus papi 
emigráció. Továbbá mindezidáig nem állt rendelkezésre a papi szolgálatot ellátott szemé-
lyek adatbázisa. Megjegyzendő, hogy a migrációs folyamaton belül beszélhetünk kultu-
rális, illetve azon belül vallási migrációról, és ennek része a lelkipásztorok migrációja.

A szervezett görögkatolikus pasztoráció 1888-ban (Dzubay Sándor), a római kato-
likus 1892-ben (Böhm Károly) kezdődött meg. A szerző, a jelen névtárat megalapozó, 
kiadás előtt álló művében az alábbi korszakokat különbözteti meg: a missziók kora 
(kezdetektől 1892-ig); a rövid távú berendezkedés (elköteleződés) kora (1892–1918); az 
aranykor (1918–1945); a kezdet vége (1945–1956); a vég kezdete (1956–1989), továbbá 
a modern kor (1989-től napjainkig). Minden korszakban – túlnyomó többségében – ki-
váló magyar lelkipásztorok szolgálták az amerikai magyarokat, vigaszt nyújtottak nekik 
a nehéz napokban, enyhítették a honvágy okozta rosszkedvet, osztoztak velük örömük-
ben és bánatukban. Az ő életük és sorsuk, szolgálati helyeik, irodalmi munkásságuk 
található meg Dudás Róbert Gyula művében.

A „missziók kora” a kezdetektől a 19. század legvégéig tartott. Az első magyarok az 
1700-as évek elején jelentek meg Amerikában. Ekkoriban szervezett lelkipásztori ellá-
tásról nem beszélhetünk, kifejezetten rövid távú magyar papi jelenlét volt a jellemző. 
Aki hosszabb távon volt Észak-Amerikában, az nem a magyar pasztorációban szolgál. 
Az első időszakban többségben voltak a görögkatolikusok. Ezen időszak jellegzetes 
személye Free Antal SJ (1823–1891) volt, az első az USA-ban felszentelt magyar pap.

A „rövid távú berendezkedés” korát a szerző szerint nevezhetjük „rövid távú elköte-
leződés” korának is, mégis ebben az időszakban épült a legtöbb templom, s érkezett (bé-
keidőben) arányaiban a legtöbb pap. Szervezett magyar pasztorációról Böhm Károly 1892. 
szeptemberi érkezésétől beszélhetünk. Sorra épültek a magyar templomok, plébániák és isko-
lák, egymás után alapították a magyar nyelvű újságokat, folyóiratokat is. Az időszak nagyjából 
az I. világháború végéig tartott. Jellegzetes személy volt Wilkes-Barre-i Szent Alexis, avagy 
Tóth Elek (1853–1909), aki az egyik első görögkatolikus pap volt az USA-ban. 1889-ben 
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vándorolt ki a tengerentúlra. Mivel hiába kért a püspökétől segítséget, illetve a helyi ír 
származású püspök nyílt ellenséges hozzáállása miatt, 1891. április 6-án áttért az ortodox 
vallásra. 1994-ben az ortodox egyház a szentek közé emelte.

Az „aranykor” a két világháború közötti időszak volt, melyre a stabilitás, a rend és 
az elismertség a jellemző. A magyarság, a magyar papok már közéleti szerepet is be-
töltöttek. Kialakultak a magyar központok, a „magyar negyedek” (pl. Cleveland, OH; 
New York, NY; Chicago, IL; Detroit, MI; Pittsburgh, PA). Megjelentek a szerzetesek is. 
Jellegzetes személye volt ennek a korszaknak Eördögh Elemér pápai prelátus (1875–
1955), a „Justice for Hungary” óceánrepülés és a Buffalóban, 1929-ben megszervezett 
„magyar nemzetgyűlés” egyik főszervezője.

A „kezdet vége” az 1945–1956 közötti időszakra tehető. A pionírok ekkorra már 
eltávoztak. A kapcsolat az anyaországgal végleg megszakadt. Összetett, ellentmondá-
sos kor volt ez, nem összemosható, egymással is folyamatosan torzsalkodó emigráns 
magyar csoportokkal („1945-ösök”, „1947-esek” stb.), valamint az öreg amerikások 
összeférhetetlenségével. Sajátos jelenség volt a politikai okokra visszavezethető jelen-
tős papi „túlkínálat”. Sajnos így nem tudott mindenki magyar közösségben elhelyez-
kedni. Létrejöttek a szerzetesi központok (ciszterciek, bencések, piaristák, jezsuiták, 
premontreiek). Ebből az érából kiemelkedett dr. Gábriel Asztrik László OPraem, 
nyelvész, történész, bölcsészdoktor (1907–2005), aki a Harvard, a Princeton, valamint 
a Notre Dame Egyetemek professzora volt. Továbbá tagja volt – többek közt – a brit 
Királyi Történeti Társaságnak (1956), a Francia Tudományos Akadémia Nyelv- és 
Irodalomtudományi Intézetének (1962), az Amerikai Középkori Akadémiának (1971), 
valamint tiszteletbeli tagja az MTA-nak is (1983).

A „vég kezdete” az 1956–1989 közötti időszakot öleli fel. Ebben az időszakban a 
papság (és a hívek) számának drámai csökkenése figyelhető meg, sok helyen a pap már 
nem magyar szolgálatban volt. A szerző álláspontja szerint ez egy nehezen dokumen-
tálható és kutatható időszak. Ebben az időszakban teljesül az amerikai magyarság régi 
vágya is: a világszerte élő magyarság püspököt kapott. Emblematikus alakja volt az 
időszaknak Irányi László SP (1923–1987) professzor, aki a külföldön élő magyarok 
püspöke volt 1983–1987 között.

A modern kor 1989-től gyakorlatilag napjainkig tart. Mára alig maradt magyar temp-
lom és pap az északi kontinensen. Jellemző, hogy elsődlegesen Amerikában tanuló 
papok látnak el rövid ideig szolgálatot. Igény lenne ugyan a helyi magyar közösségek 
részéről anyaországi papok fogadására, de a magyarországi paphiány hatása teljesség-
gel rányomja bélyegét a tengerentúli missziós tevékenységre is. Megható és elismerésre 
méltó gesztus, hogy a szerző ebben az időszakban a könyv írásának ideje alatt elhunyt 
atyákat tartja a legkiemelkedőbb személyiségeknek, akik közül többeket személyesen 
is ismerhetett: Vas László, Horváth András Ellák Opraem, Msgr. John Demkovich, 
Zsurkai János, Nemesszeghy Ervin SJ, Msgr. Varsányi Miklós, Miklósházy Attila 
püspök, Szlezák Imre OFM, Deák Ferenc SJ. Az elhunytak listája sajnos folyama-
tosan bővül. Jelenleg Észak-Amerikában mindösszesen 14 aktív magyar pap teljesít 
szolgálatot. Kijelenthető, hogy napjainkban a 24. óra utolsó perceiben van az Egyesült 
Államok és Kanada római és görögkatolikus magyar közössége.

A könyvet lapozgatva feltűnik, hogy a hitéleten, pasztoráción kívül sok pap folyta-
tott politikai, újságírói, karitatív, kutatói, tanári tevékenységet, de talán a legérdeke-
sebb „mellékállása” annak a két magyar lelkipásztornak volt, akik feltalálók is lettek. 
A szerzőnek két olyan magyar lelkészről van tudomása, akik olyan szabadalmakat 
jelentettek be amerikai tartózkodásuk alatt, melyek a mai napig érvényben vannak. 
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Érdekesség, hogy mind a kettő a szabadidős tevékenység megkönnyítéséhez kapcsoló-
dik. Marczinkó József 1928-ban United States Patent 1681590 számon saját szabadal-
mat nyújtott be, Bowling game board (Bowling játéktábla) néven. A másik feljegyzett 
találmány sokkal inkább elterjedt, és a maga módján sokkal inkább – sajnos káros – 
hatással van emberek millióinak hétköznapjaira. Unger Lajos 1926-ban jelentett be 
szabadalmat a mai napig használatban lévő cigarettapapír összetételére. Tanulmányában 
komoly gyakorlati érzékkel, különféle anyagok összekeverésével hozott létre, a leírása 
szerint élvezhető minőségű cigarettapapírt.

Mélységesen igaza volt Shvoy Lajos székesfehérvári püspöknek – akinek figyelemre 
méltó gondolatát (Amerikai levelek, Székesfehérvár, Vörösmarty Nyomda, 1938, 207–
209. p.) a szerző a könyv egyik mottójául választotta –, mikor azt írta egyik levelében: 

„Amerikában a templom az egyetlen hely, hol a népek nagy tengerében anyanyelvén 
hall beszélni a magyar, ahol az ének, az imádság, a szentbeszéd, a festés, a kép, a zászló 
mind magyar. A templomok tulajdonképpen várai és őrhelyei a magyar szellemnek. […] 
mily fontos dolog az amerikai magyarság számára nevelni és kiküldeni minél több ma-
gyar papot, drága magyar nővért[…].”

Sajnos manapság a – püspök atya levelében is emlegetett – magyar templomok kö-
zül egyre több lesz az enyészeté. A szerző szomorúan jegyzi meg, hogy „több amerikai 
püspök jelezte, hogy a magyar templomot addig tartja nyitva, amíg az ott szolgáló – 
általában idős és betegeskedő – plébános él. Kató István McKeesport, PA-is plébános 
2002-ben bekövetkezett halála után a templomot egy héten belül bezárták. Azóta üresen 
áll és pusztul.”

Az Egyesült Államokban és hazai levéltárakban, könyvtárakban, egyházközségekben 
évek óta elhivatottan kutató szerző méltó módon emlékezik meg a 19–20. századi ma-
gyar római és görögkatolikus papok életművéről és általa fejet hajthatunk a kötet írásá-
nak kezdete óta eltávozott lelkipásztorok emléke előtt is.

(Dudás Róbert Gyula: Magyar katolikus papok Észak-Amerikában. Budapest, 2020, 
METEM, 536 p.)



KAPRONCZAY KÁROLY

Andrássy Gyula politikai arca

Andrássy Gyula (1823–1890) a magyar történelem egyik legkiemelkedőbb alakja, még-
is alig beszélünk róla. A kiegyezés társszerzőjeként ő lett a dualizmus korának első mi-
niszterelnöke. Tőkéczki László (1951–2018) Széchenyi-díjas történész újabb monográ-
fiájában a tőle megszokott eleganciával és szerénységgel állítja elénk Andrássy Gyulát. 
A könyv megjelenését már nem érhette meg.

Furcsa szelleme volt az 1950-es éveknek, főleg a magyar történelemről alkotott hoz-
záállása miatt, mert egyik évről a másikra „kiselejtezte” az akkor százéves eseménye-
it, szereplőit, még a külsőségekben is „megtisztította” a magyar városok tereit, utcáit 
a történelmi jelentőségű magyar politikusok szobraitól, emléktábláitól. Hangzatosan 
átkeresztelte a köztereket, megváltoztatta a közintézmények neveit. Ennél súlyosabb 
lett a hazai történelem korszakainak átértékelése, Görgeyből hirtelen áruló lett, isme-
retlen „népi hősök” foglalták el a nagyra értékelt magyar politikai személyek helyét. 
Gondoljunk csak arra, hogy a budapesti Országház jobb oldalán állt Tisza István, a 
baloldalán állt Andrássy Gyula szobrát ledöntötték. A városi pletyka szerint kellett a jó 
minőségű bronz Sztálin városligeti szobrához. A Millenniumi Emlékmű királyszobrai 
közül még 1919-ben kiemelték I. Ferdinánd, III. Károly, Mária Terézia és Ferenc József 
király szobrát és helyébe Bocskai István, Bethlen Gábor, Thököly Imre és II. Rákóczi 
Ferenc fejedelem szobrai kerültek az 1950-es években. Ferenc József szobrát még 1919-
ben a bontó munkások csákánnyal szétverték. A szobrok a Szépművészeti Múzeum rak-
tárába kerültek, Mária Terézia szobrát a Gödöllői Királyi Kastély kertjében állították fel. 
A múlt egyes kérdéseiben a hallgatás lett ténylegesen úrrá. A teljesen rossz szemléletben 
tanult volt iskolások már felnőtt éveikben sem nagyon hitték el, amit a rendszerváltozta-
tás idején írtak nekik. Természetesen voltak humoros változatok is az utcanévcseréknél: 
a Széll Kálmán teret 1951-ben változtatta Moszkva térre a szovjetbarát városvezetés, az 
utca embere – ettől függetlenül – még sokáig Széll Kálmán térnek nevezte, valahogy a 
„régi és besulykolt” szemlélet nem akart könnyen oldódni. Vagy ilyen volt a Nádor ut-
ca – Münnich Ferenc utca variáció. Id. gróf Andrássy Gyula miniszterelnök, volt közös 
külügyminiszter elfeledése is természetes volt: Pest főutcáját, az Andrássy utat először 
Sztálin útnak, majd Magyar ifjúság és Népköztársaság útjának nevezték át. Andrássy 
ugyan a kiegyezés egyik kidolgozója volt, amiért Ferenc József megbízta a kormány-
alakítással, 1872-ben már a Monarchia közös külügyminisztere lett. Jelentős szerepe 
lett a dualista állam külpolitikájának megteremtésében, a kettős állam tekintélyének 
megteremtésében. Végsőkig ragaszkodott a dualista állam szerkezetének megtartásához, 
ellenezte a trialista állammá való átalakítást. (Ezért a csehek nagyon nem szerették.) 
Művelt, jól képzett emberré vált, aki 1848-ban – húszévesen (!) – országgyűlési képvi-
selő, vármegyei főispán lett, s nyíltan Kossuth mellé állt alapvető kérdésekben. Kossuth 
Lajos konstantinápolyi követté nevezte ki, ami valójában az életét mentette meg. Amit 
1848/49-ben vállalt, azért ugyanis biztos akasztófa járt volna neki, mindazonáltal per-
sze teljes vagyonelkobzást kapott. Vagyonától megfosztott emberként élt a számkivetés 
éveiben, csupán közvetlen családja támogatta. Európa lett a hazája, de mindig tudta, 
hogy éppen hol kell lennie. Vég nélkül a magyar érdekeket képviselte, értette és érezte a 
politika szellemét, volt bátorsága a változásokhoz. Mindig belátta, hogy vannak dolgok, 
amihez mások jobban értenek, átlátta az összefüggéseket és értette az érdekviszonyokat, 
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felismerte a „mozgatórugókat”, ezért is tudott „széles pályán játszani”. Rajta keresztül 
az akkori Magyarország a világpolitika alakítói között kapott helyett. Andrássy még va-
lóban széles, egyenes pályán mozgott, későbbi követői, Tisza István és Bethlen István 
már mellékpályára szorulva igyekeztek menteni a menthetőt.

Andrássy külügyminiszternek nagy pályatársai lettek Bismarck, Diasraeli és 
Gorcsakov, akik nemcsak hallgattak rá, de figyelembe vették tanácsait. „Akasztófa ide 
vagy oda”, haza akart jönni minden megalázkodás és megalázás nélkül. Édesanyja ki-
járta a kegyelmet az udvarnál, s feltételek mellett hazatért. Itthon ismert volt a „terep”, 
voltak pályatársak és új szereplők, az összeült magyar parlament alelnöke lett. Tisztán 
látta, hogy megegyezés kell Ausztria és Magyarország között, mert csak ez nyithat pers-
pektívát mindkét fél számára. Deák és a kiegyezés gondolatának lelkes híve lett tehát.

Kivételes politikai tehetség volt. A szabadság szerelmese, igazi romantikus hős, a reál-
politika mestere. Lelkes, de nem fanatikus. Művelt, de nem kioktató. Hagyománytisztelő, 
de nem a múltba ragadó. Megfontolt, alapos, de nem kukacoskodó. Nagyvonalú, mél-
tányos és mindenkor szórakoztató. Andrássy Gyula szikrázó személyisége és politikai 
teljesítménye révén kiemelkedett kortársai közül.

A könyv szerzője Tőkéczki László történész, egyetemi tanár, aki túlontúl korán tá-
vozott közülünk. Az ELTE professzora, a Valóság főszerkesztője volt, sok alapvetésnek 
számító könyv szerzője. Szépen megrajzolva állítja elénk Andrássy Gyulát, logikus 
rendszerben tárgyalja és tekinti át politikai rendszerét, emeli ki azokat a vonásokat és 
vonatkozásokat, amit a 20. század második felében torzítottak vagy egyszerűen meg-
másítottak.

A könyvet ajánlani tudjuk a történelemtanároknak, a tények másságát kereső ifjúságnak.

(Tőkéczki László: A bohém zseni. Gróf Andrássy Gyula szellemi-politikai arc-
éle. Budapest, Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány, 2020, 148 p.)



KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL

Simon Blackburn1

Hogyan tanítsunk objektivitást  
egy igazság utáni világban?

„Ha azt gondolnánk, hogy a tudás drága, pró-
báljuk ki a tudatlanságot.”

Úgy gondolom, hogy a tehenek kérődznek, a ser-
tések nem tudnak repülni, éjszaka sötétebb van, 
mint nappal, továbbá, hogy Dovert és Calais-t a 
La Manche csatorna köti össze. Amikor hiszek 
ezekben a dolgokban, igaznak is hiszem őket. És 
természetesen azt remélem, hogy más is annak 
hiszi őket. Bárki közülünk a végtelenségig foly-
tathatná a listát a maga számára. Némelyek talán 
olyan dolgokat vesznek fel listára, amelyeket 
mások kétkedéssel fogadnak, de elkerülhetetle-
nül jó nagy átfedés lenne. Hiszen még Donald 
Trump se küld olyan tweeteket, amelyek szerint 
az Egyesült Államok Kanadától északra fekszik. 
A józan észen alapuló dolgokkal kapcsolatos 
szkepticizmus évszázadok óta beszédtéma volt 
filozófus körökben, de csak a dolgozószobában 
játszottak el a gondolattal. Nem került át a 
mindennapi életbe. Tehát mire is gondolnak az 
emberek, amikor azt mondják, hogy „igazság 
utáni” világban élünk? Ez arra az aggodalomra 
adhat okot, hogy az emberek túl hiszékenyek 
vagy túl gyorsan elköteleződnek szokatlan hi-
edelmek iránt. Elvégre léteznek összeesküvés-
elméletekben hívők, képzelgők és ideológusok, 
akik bármit képesek elhinni, feltéve, hogy az 
elég valószínűtlenül hangzik. De nem vezet jó 
eredményre az sem, ha álláspontunk védelme 
érdekében nem vagyunk hajlandók hallgatni 
még tekintéllyel rendelkező, elismert szakértők 
véleményére sem. Mindkét hibának könnyen 
foglyaivá válhatunk, egyrészt, ha válogatás nél-
kül elhisszük mindazt, ami a Twitteren vagy a 
1 Simon Blackburn filozófus professzor a camb-

ridge-i Trinity College oktatója.

Facebookon megjelenik, másrészt, ha túlzottan 
elutasítók vagyunk azokkal a megoldásokkal 
szemben, amelyek képzett tudósok, történészek 
vagy akár igényes újságírók figyelmes, türelmes, 
hozzáértő kutatásainak gyümölcsei. Mindkét 
véglet akkor jelenik meg, amikor gondolatainkat 
az érzelmeink vezérlik, és azt hisszük el, amit 
hinni szeretnénk, legyen az bármennyire is nem 
meggyőzően vagy egyáltalán nem bizonyított. 
Ez a métely aligha újdonság. Már Francis Bacon 
is panaszkodott rá a tizenhetedik században, és 
bizonyosan korábban mások is.

Korunkra talán némiképp másfajta rossz köz-
érzet jellemző. Nem annyira az a gondolat kerül 
a támadások kereszttüzébe, hogy létezik egyfajta 
igazság a dolgokkal kapcsolatban, mint inkább a 
felfogás, hogy egyáltalán létezhet olyan dolog, 
mint annak objektív vizsgálata. Lehet, hogy az 
úgynevezett „fiatal Föld” kreacionizmus (Young 
Earth Creationism) hívei furcsa nézeteket valla-
nak a Föld életkoráról. Abban viszont egyetérte-
nek a hagyományos tudománnyal, hogy van egy 
igazság ezzel kapcsolatban. Nem „igazság-utá-
niak”. Inkább azoknak a tudományos módsze-
reknek a tekintélyét vonják kétségbe, amelyek-
kel a tényleges igazságot akarják megállapítani 
– ezt a szkepticizmust jól védett tudatlanság 
táplálja a módszerek mibenlétét és tekintélyük 
megalapozottságát illetően. A vallásos meggyő-
ződés eltorzítja az ítélkezést. Mindenütt jelen 
van azonban a bizonyítékok megfelelő értékelé-
sére való képtelenség. A bizonyítékok figyelmen 
kívül hagyása vagy téves értelmezése voltakép-
pen az emberi természet állandó elemének tűnik. 
A viselkedési közgazdaságtan, például, ennek 
számos fajtáját fedezte fel. Köztük az egyik 
leginkább baljóslatú az „elérhetőségi zuhatag” 
(„availability cascade”), amely úgy határozható 
meg, mint a kollektív hit kialakulásának önerő-
sítő folyamata, egy láncreakció, amelyben az 
egyes történetek vagy kisebb bizonyítékok közös 
bizonyosságba csapnak át, gyakran aktivisták 
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vagy az „elérhetőségi ügynökök” – egy-egy ügy 
szószólói – hathatós segítségével. Más szóval, 
ez a tömeg őrültsége, amelynek köszönhetően 
néhány egyszerű, emlékezetes beszámoló, mint 
például „a gyerekem MMR-oltást kapott és 
most autista” nagyobb hatással bír, mint egy 
egész könyvtárnyi alapos vakteszt, amelyek azt 
mutatják, hogy a kettőnek semmi köze nincs 
egymáshoz. Ha az emberek már egyszer be-
kerültek egy „zuhatagba” vagy láncreakcióba, 
nem akarják meghallani a bizonyítékokat. Úgy 
is mondhatjuk, hogy buborékokba vagy silókba 
zárják magukat, és csak a sajátjukhoz hasonló 
hangokra figyelnek. És a korlátoltság ilyen for-
mája ellen mindezidáig még nem találták meg a 
hatékony ellenszert.

A tudományban, a történelemben, a jogban, a 
közgazdaságtanban vagy a politikában az adott 
rossz fordulatokból való kilábalás egyetlen 
módja az, ha újra, még figyelmesebben visz-
szatérünk az alapokhoz. Valószínű azonban, 
hogy azok, akik az igazság egy bizonyos vál-
tozatának hálójába bekerültek már, nem fognak 
erre odafigyelni. A „fiatal Föld” hívőihez, a 
kreacionistákhoz hasonlóan, ezek az emberek 
magának egy objektív vizsgálatnak a gondo-
latát is elutasítják. Ezt nem fogja orvosolni, ha 
még objektívabb vizsgálathoz folyamodunk. 
Ha valaki netán elutasítaná az objektív vizsgá-
lat gondolatát, érdemes megkérdezni, hogy ha 
tévesen gyanúsítanák őket hamisított bankje-
gyek birtoklásával és felhasználásával, akkor 
inkább körültekintő, mindenre kiterjedően ala-
pos, elfogulatlan nyomozást szeretnének, vagy 
mindezen dolgok ellenkezőjét. Az objektív 
vizsgálatnak természetesen alapvető velejárói 
a körültekintés, az alaposság és a rugalmas 
gondolkodás. Valójában az ilyen vizsgálat az 
egyetlen módja annak, hogy megtudjuk, meny-
nyire hajlamosak vagyunk a tévedésre. Így 
csak akkor tudjuk meg, kinél vannak hamis 
bankjegyek, amikor alapos vizsgálat mutatja ki 
a különbséget köztük és a valódi bankjegyek 
között. Sajnos erről könnyen elfeledkezünk, 
ha tisztán absztrakt fogalmakban beszélünk, 
felkorbácsolva az érzelmeket a „nyugati tudo-
mányról”, az „establishmentről” (’berendezke-
désről’) vagy a „kapitalizmusról”, elfelejtve, 

hogy ezen tág gyűjtőnevek alatt sok különféle 
dolog van, amelyeknek némelyike jobban meg-
alapozott és sokkal több tiszteletet érdemel, 
mint a többi. Valójában van abban valami 
nevetséges, hogy arra használjuk akár a nyu-
gati tudomány vagy a kereskedelem rendkívüli 
eredményeit – például az iPhone-t, az e-mailt 
vagy akár a Facebookot –, hogy becsmérel-
jük azokat az erőfeszítéseket, amelyek a sok 
fáradsággal járó gazdasági, műszaki és a tudo-
mányos fejlődés évszázadai során mindezeket 
lehetővé tették.

Mindenesetre a közösségi média előretörése 
egyértelműen kedvez a téves információk zuha-
tagának. S még ha ezek a láncreakciók emberi 
valónk egy állandó irányultságát veszik is célba, 
a Twitter és a Facebook valóságot torzítani tudó 
képessége része annak, ami egy „igazság utáni” 
világot tagadó objektív vizsgálódásunkat jel-
lemzi. Igazság utáni korunkban még két eszme 
működik. Ezek nem olyan veretes filozófiai 
fogalmak, mint például maga az igazság, vagy 
kapcsolódó keresőeszközei, a kutatás és tár-
gyilagosság. Inkább azok az erkölcsi eszmék, 
amelyek a bizalom és a megbízhatóság hanyat-
lásához, valamint az ehhez kötődő kiveszett 
szégyenérzéshez van közük azok esetében, akik 
fitogtatják az igazság iránti közömbösségüket. 
Kisebb városokban és közösségekben nagy súly-
lyal esik latba, ha valakit méltatlannak tartanak 
a bizalomra. Ez a jó hírnév és társadalmi állás 
elvesztéséhez vezet. Az összetartó közösségek-
ben az igazmondás és az egyenesség olyan kö-
vetelmény, amiknek hiánya vezeklést von maga 
után, továbbá a szégyen és a bűnbánat megfelelő 
és őszinte kifejezését. Sajnos, ahogy egyre in-
kább személytelenné válik a társadalom, meg-
figyelhetjük egy bizonyos típus felemelkedését 
– David Hume „értelmes gazfickónak” nevezte: 
olyan ember, aki kihasználja a becstelenségből 
származó előnyt, amikor feltételezése szerint 
elkerülheti, hogy rajtakapják, és ily módon meg-
úszhatja a büntetést. Az egész világot összekötő 
internet korszakában a közösségi média példát-
lan lehetőséget kínál befolyásolható kamaszok-
nak és számtalan álhírgyárnak a bajkeverésre, 
és a következményektől is megvédi őket. Ennek 
eredményeként olyan világban kezdünk élni, 
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amelyben egyre több ember veszti el szavahi-
hetőségét. Erre az a magától értetődő válasz, 
hogy kevésbé kell bízni az emberekben. Erre 
viszont az a természetes válasz, hogy nem kell 
szégyenkeznünk, amikor elkapnak bennünket, 
mivel könnyen meggyőzhetjük magunkat arról, 
hogy sok más ember, vagy talán senki sem jobb. 
Nézzünk csak rá közösségi médiánk képfolya-
mára, és elmondhatjuk magunknak: „Hiszen ez 
csak politika vagy reklám. Mindenki ezt csinál-
ja.” Elképesztően pimasz, nagy valószínűséggel 
megrögzött hazudozók, mint például Donald 
Trump vagy Vlagyimir Putyin úgy gondolják, 
hogy nem állnak kevésbé becsületesebb ember 
hírében más közszereplőknél; ez olyan öncsa-
lás, amelyen nehéz lehet változtatni, különösen 
a Londonban jelenleg nagyban zajló komoly 
versenyt látva. Talán a politikai buborékban 
elhangzottakat úgy kell kezelni, mint a színpa-
don szereplő színészek kijelentéseit – nem mint 
komolyan vett kísérleteket az igazság közlésére 
vagy ígéretekre, hanem pusztán utánzásként, egy 
forgatókönyvben megírt szerepekként. Elvégre 
az a színész sem hazudik, aki Hamlet apja szel-
lemének mondja magát, sőt még az igazságot 
sem ferdíti el. Egy teljesen másik játékban vesz 
részt. Ez megnyugtató értelmezését jelentené 
annak, ami Londonban, Washingtonban vagy 
Moszkvában folyik. De a színházban, amikor 
a lámpák kialszanak, a színészek és a nézők 
hazamennek, a látszatkeltést felváltják a való 
élet komoly dolgai, az igazság és az ész pedig 
visszanyeri szuverenitását. Sajnos, ez nem így 
működik a politikában. Hamisság és „színész-
kedés” árad a politika színpadáról, és mindent 
megfertőz. Először még jó móka, majd a dolgok 
kezdenek rossz irányban változni, működéskép-
telenné válni, szaporodnak az élelmiszerbankok, 
az emberek az utcára vonulnak vagy egyre töb-
ben meghalnak.

Mi lenne tehát a gyógymód? A rossz elképzelé-
sek és rossz szellemi beidegződések elleni egyet-
len orvosság, ha jobbakat alakítunk ki. Olyan 
vezetőkre van szükségünk, akik jobb példával 
járnak elöl, és az embereket jobban fel kell ké-
szítenünk arra, hogy meg tudják különböztetni 
a hitelt érdemlőt attól, ami nem az. Nyilvánvaló, 
hogy ezt nem lehet elérni a brit oktatási miniszter, 

Michael Gove által szorgalmazott tényanyag, 
képletek és nyelvtan megtanultatásával; ez job-
bára csak biflázásszerű befogadásra szoktatja 
a gyerekeket, amely a teljes ellentéte a világra 
adott bármilyen hathatós, intelligens és kritikus 
válasznak. Olyan oktatási rendszerre van szüksé-
günk, amely ösztönzi az óvatos szkepticizmust és 
a képzelőerővel megáldott nyitott gondolkodást, 
és amely a valószínűségek észszerű értékelésére 
sarkall. Sok tennivalónk akad még azon a téren 
is, hogy javítsunk a tisztesség és a kulturált vita 
felé mutató beállítottságunkon. Egy „igazság 
utáni” világban, amelyet tévinformációk zuhataga 
és szégyenérzés nélküli politikusok jellemeznek, 
be kellene vezetnünk a filozófia gyakorlati alkal-
mazását osztálytermeinkben. Milyen felforgató 
gondolat! De ahogy a mondás tartja: „Aki úgy 
gondolja, hogy a tudás drága, próbálja ki, milyen 
a tudatlanság.” 

Ez a cikk a New Statesman és Aaron James 
Wendland közti együttműködésként megjelenő 
Agora-sorozat része. Aaron James Wendland 
moszkvai Gazdasági Főiskola filozófia-tanszé-
kének munkatársa.

(New Statesman)

Julia Glum

Kincsvadászat                                       
Kalandorok tömegét csábította            

kincskeresésre egy elrejtett                                              
kincsesláda a Sziklás-hegységben

Cynthia Meachum élete legjobb napjaként em-
lékezik arra, amikor 2015-ben elvesztette az 
állását. Csak hallanánk a 65 éves hölgyet, 
amint arról mesél, hogy miként kapta meg a 
rossz hírt, hogyan hárította el főnöke bocsánat-
kéréseit, hogy aztán szinte ugráljon örömében. 
„Legszívesebben cigánykereket hánytam vol-
na” – mondja.

Már egyébként sem volt messze az idő, ami-
kor Meachum nyugdíjba vonulhatott volna at-
tól félvezetőgyártó-ipari cégtől, ahol helyszíni 
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szervízmérnökként dolgozott. Az elbocsátás azt 
jelentette, hogy teljes mértékben átadhatta ma-
gát igazi mániájának: az állítólag milliókat érő, 
Forrest Fenn által elrejtett kincs megtalálásának.

Megvolt már a „főhadiszállása”, amelyet az 
Új-Mexikó állambeli Rio Ranchó-i otthonában 
alakított ki egy könyvtárszobából; itt a falak 
tele voltak a Yellowstone Nemzeti Park és a 
közeli erdők óriási térképeivel. Eszközöknek 
sem volt híján, köztük kézikönyveknek arról, 
hogyan horgásszunk műléggyel Montanában, 
a chasingfennstreasure.com domén, továbbá 
kapcsolatban állt a keresők nemzetközi közös-
ségével.

Most pedig – végre – az idő is rendelkezé-
sére állt.

„Ahogy kiléptem abból a tárgyalóból, az első 
ember, akit felhívtam, a férjem volt, a második 
pedig Forrest Fenn” – meséli Meachum.

Ez végül is nem olyan téma, amiről csak úgy 
fecsegni lehet a munkahelyi kávészünetben. A 
Fenn kincsvadászat elemei akárcsak egy tün-
dérmeséből lépnének elő: kilenc nyomravezető 
jel van egy idős műgyűjtő által írt versben; egy 
láda elrejtve valahol a Sziklás-hegységben; a 
zsákmány pedig olyan értékes, hogy volt már, 
akinek az életébe került a kincskeresés.

A Fenn-kincsvadászok, mint például 
Meachum esetében a keresés nem csak ábránd-
kergetés. Valódi elkötelezettséget, és ami még 
fontosabb, nem kevés pénzt igényel. A túraba-
kancsoktól a szállodai szobákig gyorsan szapo-
rodnak a költségek. Meachum nemrégiben ki-
számította, hogy pusztán egy év alatt több mint 
10 000 dollárt (hárommillió forintot) költött a 
hajtóvadászatra – amely szerinte szinte se mmi 
az „óriási kalandért”, amely még mindig tart.

A legtöbb kincskereső megszállottan kutat, 
pénzt szán rá és ehhez igazítja az életét, akár-
csak Meachummel és a munkájával történt. 
Némelyek számára azonban meglehetősen drá-
ga mulatságnak bizonyul.

„Az a nyavalyás vers, amelyet Forrest írt, 
fogva tart és nem hagy nyugodni bennünket 
– mondja Meachum. – Az a gond, hogy nem 
tudni, megoldottuk-e a rejtélyt, amíg meg nem 
találjuk a kincset. Emiatt nem tudunk kiszállni 
a játékból.”

1988-ban Forrest Fenn úgy érezte, hogy már 
nem sok van neki hátra. A légierő veteránjából 
lett műgyűjtőnél veserákot diagnosztizáltak, és 
az orvosok azt mondták neki, hogy „kemény 
harcot” kell folytatnia a túlélésért.

Egyik éjszaka, amikor Fenn-nek nem jött 
álom a szemére, és közelgő sorsát fontolgat-
va feküdt ágyában, arról kezdett gondolkoz-
ni, hogy mennyire szeretett műtárgyakkal és 
műkincskereskedéssel foglalkozni élete során. 
Akkor jött az ötlet, amelyről később úgy írt, 
mint „az elme és a pillanat tökéletes összeta-
lálkozásáról”: „Mi lenne, ha hagynám, hogy 
mások keresgéljenek, amíg én még itt vagyok, 
és talán még azután is folytassák a keresgélést, 
miután már elmentem?”

Így Fenn „méregdrágán” vásárolt egy öntött 
bronzládát, és saját kifejezésével élve „pazar 
rejtekhellyé” alakította át. Arany pénzérmé-
ket, alaszkai mosott aranyrögöket, Kolumbusz 
Kristóf kora előtti állatfigurákat és kínai jádekő 
szobrokat rakott bele. Belekerült egy 17. száza-
di, Spanyolországból származó smaragdgyűrű, 
amely több apró gyémánttal van kirakva, és 
egy 22 türkiz koronggyönggyel díszített ezüst 
karkötő. Ráadásul még egy húszezer szóból 
álló önéletrajzot is betett, egy edénybe lezárva 
és olyan aprócska betűtípussal írva, hogy na-
gyítóval kell olvasni. És életben maradt.

A híresztelések szerint – bár Fenn nem árulta 
el, pontosan mikor – 2010 körül történhetett, 
hogy a tettek mezejére lépett; kocsijával eluta-
zott a hegyekbe, ott egy bizonytalan távolságot 
gyalogszerrel tett meg, majd egy titkos helyen 
hagyta a ládát. Saját pénzén egy könyvet is 
kiadott A hajsza izgalma (The Thrill of the 
Chase) címmel. Ebben kilenc nyomravezető 
jelet rejtett el a kincs helyével kapcsolatban 
egy 24-soros versben „Brown otthonáról”, a 
„lobogó tűzről” és arról, „ahol a meleg vizek 
megállanak”.

A keresők tömegesen 2013-ban indultak el, 
amikor Forrest Fennt a TODAY showműsorban 
való szereplése nyomán felkapta a média. Fenn 
könyve hivatalos forgalmazójának könyveladásai 
ennek nyomán állítólag havi 25 példányról percen-
kénti 25 példányra ugrottak. A 2018-ig eltelt idő-
ben becslések szerint 350 000 ember kutatott 
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megszállottan a kincsesláda után, amelynek 
értéke Fenn elmondásai alapján akár 5 millió 
dollárra is rúghat. A legtöbben fel sem tételez-
ték, hogy az egész csak csalás lenne.

A kincskeresőknek még csak Fenn könyvét 
sem kellett megvenniük a részvételhez – a 
nyomravezető költemény a neten is megtalál-
ható. Ha az ember megoldotta a rejtélyt, már 
csak túrabakancsot kellett húznia, és kezdőd-
hetett is a helyszíni kutatás.

Sacha Johnston öt évvel ezelőtt csatlakozott 
a kincskeresők megszállott csapatához a közeli 
Albuquerque-ben, Új-Mexikóban él, a kereső-
túrák mindössze hat órát vesznek igénybe, és 
kevesebb, mint 50 dollárjába kerülnek – „egy 
tankolásnyi benzin, pár üveg víz, és esetleg 
egy ebéd ára, amíg odafenn vagyok” – mondja 
Sacha, aki már több mint 300-szor próbálkozott.

Johnston asszony egyértelműen a hobbik közé 
sorolta a hajszát, bár e hobbi miatt szüksége lett 
túrabakancsra és derékig érő gumicsizmára, vala-
mint gumiabroncsláncokat kellett beszereznie a te-
repjárójába. (A fegyver, amelyet ilyenkor magával 
visz, karácsonyi ajándék volt). Kikapcsolódásnak 
tekintette ingatlanügynöki munkája mellett, és 
egy kis pihenést jelentett neki a stressz közepette, 
amelyet ötéves autista fiának gondozása okozott.

„Az embereket elkapta az aranyláz, és nem érde-
kelte őket, mit esznek másnap, mert elhitték, hogy 
létezik egy arannyal és ékszerekkel teli, dollármilli-
ókat érő kincsesláda – mondja Sacha – Számomra a 
szabadidő eltöltésének egy formája volt.”

Johnston az elmúlt öt évben 15 000 dollárt 
(kb. 5 millió forintot) költött a kincs keresésére. 
Szemében az előnyök felülmúlták a költsége-
ket. Megtanulta, hogyan ismerje fel az állato-
kat ürülékük alapján, képes lett iránytű nélkül 
tájékozódni, és kilométereket gyalogolni nagy 
magasságban, és ennél is többet.

Továbbá még egy dolgot le kell szögezni: 
Johnston ragaszkodik hozzá, hogy ő nem egy 
közönséges kincskereső volt, hanem Fenn kin-
csének keresője. Az egyedüli ok, amiért nem 
sajnált ennyit szánni a kutatásra annak „pénz-
ügyi és logisztikai kivitelezhetősége”.

„Ha nem Új-Mexikóban, hanem más ál-
lamban lenne elrejtve, …nem indultam volna 
háromszázszor a keresésére – mondja. – Ezt nem 

tudom megengedni magamnak, és soha nem 
indokolná a rászánt költségeket, miközben 
kihatással lenne a mindennapi életemre, és a 
családomat sem tudnám ugyanúgy ellátni.”

Nem ő volt az egyetlen kincskereső, akinek 
szerények az igényei. Az angliai Manchesterben 
élő Jono Jones tavaly egy öt és fél hetes nyá-
ri vakációt töltött az Egyesült Államokban 
feleségével és gyerekeivel; ezt egészítette ki 
egy Yellowstone parki gyalogtúrával. A Fenn-
kincs miatti kitérő, amelyet New York-i, Las 
Vegas-i és San Franciscó-i városnézéseik közé 
zsúfoltak be, összesen körülbelül 5800 dollárba 
(közel 1 800 000 forintba) került.

Mivel a negyvenéves Jonesnak számítás-
technikus vállalkozóként nem mindig van ál-
landó jövedelme, végig nagyon visszafogottan 
költekezett amerikai nyaralása alatt. Reggelente a 
család sonkás-sajtos szendvicseket csinált a hotel-
szobában, hogy ne kelljen étteremben ebédelniük. 
Vettek egy éves bérletet is a nemzeti parkokba, 
hogy spóroljanak a belépődíjakon.

Jones nagyon elszontyolodott, amikor nem 
találta meg a kincset – még egy montanai 
bankkal is kapcsolatba lépett egy sürgősségi 
biztonsági széf nyitása ügyében, ha esetleg 
sikerrel járna – de a kudarc nem csökkentette 
lelkesedését.

Úgy tervezték, hogy ezen a nyáron visszatér-
nek, és Jones megint rendkívül tudatosan készül 
arra, hogy ne pocsékolják az időt vagy a pénzt. 
Azt mondja, hogy mivel a tengerentúlról jön, 
többféle megoldásnak érzi szükségét az utazás 
költségeinek lefaragására. „Ennyi kiadás mellett 
gondoskodnom kell arról, hogy mindent tőlem 
telhetőt megtegyek a megoldásért. Erre az évre 
különös alapossággal készültem fel.”

Itt már nem csak egy összetekert pergamen-
darabon levő X jelet kellett beazonosítani – ezt 
a módszer már a múlté. Ez hajsza egészen 
modern, ahol a keresésre indulók előzetesen az 
interneten egyeztettek.

A Facebookon kétezer főt számláló csopor-
tokban az emberek a nyomravezető jeleken 
civakodtak, jávorszarvasokról készült videókat 
osztottak meg, yellowstone-i webkamerás fel-
vételeket néztek, illetve megvitatták, hogy elég 
meleg-e az idő a gyalogtúrákhoz. A Reddit-
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en mintegy 14 000 ember iratkozott fel a /r/
findfennsgold (’Fenn aranyának megtalálása’) 
aloldalra, ahol minden idők legnépszerűbb 
posztja az It’s Always Sunny in Philadelphia 
(’Philadelphiában mindig süt a nap’) mém; 
ez utóbbi a kincskeresők buzgalmán gúnyo-
lódik, amellyel agyonelemzik Fenn életét. 
„Forrest azt mondta, hogy szereti a ketchupot 
a sajtburgerjén – olvasható – A kincsnek egy 
ketchupfolyó közelében kell lennie.”

Voltak olyan független fórumok is, mint pél-
dául a Hint of Riches (’A gazdagság íze’) és a 
Chase Chat (’Témánk a hajsza’), amely utóbbi 
több mint 109 000 hozzászólással büszkélked-
het olyan szekciókban, mint a „Forrest Facts” 
(’Tények Forrestről’) és a „Therapy Room” 
(’Terápiás szoba’). Egy sajátos alszekció 
jött létre a YouTube-on, ahol az úgynevezett 
FennTuberek interjút készítenek egymással vi-
deó podcastok számára, felvételeket küldenek a 
túráikról és az égvilágon mindent kielemeznek, 
Fenn firkálmányaitól kezdve a kincsvadászat 
etikájáig. (Az egyik legtermékenyebb csatorna, 
A Gypsy’s Kiss 2013 óta elérte a több mint 1,7 
milliós nézettséget.)

Aztán ott vannak még a blogok. A legismer-
tebb Fenn-oldal talán Dal Neitzelé, egy 71 éves 
kincskeresőé, aki televíziós állomást üzemeltet 
a Washington állambeli Bellinghamben.

Neitzel blogja, a dalneitzel.com kulcsfon-
tosságú forrás volt azoknak a keresőknek, akik 
úgy vélik, hogy Fenn gondolkodásmódjának 
megismerése segíti majd őket a rejtély meg-
oldásában. A 88 éves Fenn hosszú életet tudhat 
maga mögött, és néhányan biztosak benne, hogy 
akár szándékosan, akár véletlenül, az évtizedek 
folyamán voltak elejtett megjegyzései. Neitzel 
hűségesen gyűjti ezeket az apró anekdotákat, idé-
zeteket és részleteket, nem egyszer saját kétkedő 
kommentárját is hozzáfűzve. Ezek a nem hivata-
los „támpontok” gyakran egy-egy expedícióhoz 
vezettek, és a dolgok ilyetén alakulása igencsak 
megemelte a kincsvadászat költségeit is. Például 
Fenn, testvére, Skippy és Donnie barátja a 60-as 
években építettek egy motelt a Yellowstone park 
közelében. Így amíg a bakancsos túrára indulók 
elvben körülbelül 20 dollárért megalhattak egy 
kempingben is, valószínűbb volt, hogy a Dude 

motelben szálltak meg, ahol a foglalások júni-
usban 211 dollárnál kezdődtek éjszakánként. 
(Fenn kedvence a 4-es számú szoba volt). A 
szobafoglalás miatt nem volt mindegy, milyen 
repülőjegyet váltottak, ez hatással lehetett az 
autóbérlésre, és így tovább. S természetesen 
annak betervezéséről sem volt szabad elfeled-
kezni, hogy megmártózzanak Fenn titkos fürdő-
helyén, a Firehole folyóban.

„Sok ember úgy gondolta, hogy ha pár percig 
Forrest cipőjében jár, az segíti majd a láda meg-
találásában – magyarázza Neitzel. – Ha megértik 
Forrest humorát, a történetét, az életét, amikor 
14 évesen nyáron West Yellowstone városkában 
élt… talán segíthet nekik a vers értelmezésében.”

A hajsza közben eléggé ki kellett nyitni a 
pénztárcát. A keresők dedikált példányokat vá-
sároltak Fenn könyveiből, a Zabhegyezőből és 
Robert Redford The Outlaw Trail (’A zsivány 
nyomában’) című dokumentumfilmjéből. Kis 
könyvtárat hoztak létre topográfiai és repülési 
térképekből, valamint egy Fenn segítségével lét-
rehozott cég, a Benchmark térképeiből. Az eBay-
en próbálnak lecsapni olyan Fennhez köthető 
műtárgyakra, mint az az öntött bronzedény, amely 
néhány hónappal ezelőtt 5600 dollárért kelt el, és 
olyan filmeket tanulmányoztak, mint például az 
1962-es Üldözők (The Great Chase) című néma-
film, amely 50 dollárért kapható DVD-n.

Mindez pedig még azelőtt történt, hogy egy-
általán felhúznák a túrabakancsukat. Azokra az 
utakra már egy teljesen más lista alapján kel-
lett csomagolni: medve- és bogárriasztó spray, 
Camelbak-kulacs, túracipő, GPS-eszközök és 
egyebek. Mindezek egy (lehetőleg katonai) há-
tizsákba kerültek, amelynek természetesen elég 
nagynak kellett lennie ahhoz, hogy a kincsesládát 
is le lehessen cipelni benne a hegyről.

Neitzel soha nem indult kincset keresni ked-
venc terepjárója nélkül. Már felhagyott annak 
számontartásával, hány utat tett meg eddig, bár 
úgy becsüli, hogy körülbelül hetvenötöt. Minden 
egyes oda-vissza megtett 2400 mérföldes (több 
mint 3800 km-es) út körülbelül 2000 dollárjába 
(640 000 forintjába) került.

„Ennek a kincsnek a keresésekor nem ne-
héz függővé válni, mert rettentő jó móka. Én 
nagyon élveztem a keresés izgalmát – mondta. 
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– Ha valaki meg akarja találni, nem szabad ab-
bahagynia a keresést. Ez elég sokba kerül, attól 
függően, hol lakik valaki.”

A Fenn-féle kincsvadászatnak minden izgal-
ma mellett árnyoldala is volt. Rengeteg olyan 
történet is kering, amelynek szereplői elve-
szítették a mértéket, és megtakarított pénzük, 
otthonuk vagy házasságuk ment rá a keresésre.

Stuart Vyse, a Going Broke: Why Americans 
(Still) Can’t Hold Onto Their Money 
(’Tönkrementünk: Miért nem képesek az ame-
rikaiak (még mindig) megfogni a pénzt’) szer-
zője szerint valószínűleg azért okozott függősé-
get a Fenn-kincs, mert számos olyan pszicho-
lógiai tényező tökéletes metszéspontjában volt 
található, mint a munka nélküli pénzszerzés, a 
kaland megléte és a talány megoldásához szük-
séges perceptív intelligencia.

Az egyik legnyomósabb ok azonban, amiért 
a keresgélők ennyire nem sajnálják pénzüket, 
maga a puszta tény, hogy az óra folyamatosan 
ketyeg.

A kincskeresés lényegében olyan verseny, 
amelynek csak egy győztese lehet, így nincs 
vesztegetni való idő – főként mivel Fenn ta-
valy azt mondta, hogy szerinte hamarosan meg 
fogják találni a ládát. Meggyőződése, hogy az 
emberek 200 lábnyira (azaz hatvan méterre) 
voltak már tőle, és ettől még inkább fokozódott 
az iram.

Vyse szerint a versenyszerű jelleg olyan két-
ségbeesést eredményezett a kincs után kutatók 
körében, amely hasonló ahhoz, amikor valaki 
úgy érzi, hogy pusztán azért kell megvásárolnia 
egy terméket, mert azt csak korlátozott szám-
ban értékesítik.

„Nem túl sok az esély arra, hogy bárki meg-
találja – mondja. – Az elgondolás arra épül, 
hogy »ha rájövök, az elképesztő nagy dolog 
lesz. Megmutatja majd, milyen eszes vagyok. 
Rajtam lesz a világ szeme.«”

A kincskeresés körüli őrületnek súlyos kö-
vetkezményei is voltak. Néha zaklatók követ-
ték Fennt és családját, fenyegető üzeneteket 
küldtek neki vagy betörtek a házába. Eddig 
négy ember halt meg a kincs felkutatása köz-
ben, legutóbb 2017-ben. Ennek eredménye-
ként Új-Mexikó állam akkori rendőrfőnöke, 

Pete Kassetas nyilvánosan felszólította Fennt, 
hogy vigye el a ládát, vagy „fújja le a kincsva-
dászatot”.

Ő nem volt hajlandó.
„Szeretném, ha az emberek jól éreznék ma-

gukat, és azt is szeretném, ha kalandokat él-
nének meg – mondta akkoriban Kassetas. – A 
valóság azonban úgy néz ki… hogy amikor 
valakinek kb. 2 millió dollár van a zsebében, 
ahogy azt pletykálják, … akkor nem mindig 
képes helyes döntéseket hozni.”

A Fenn-kincs keresői nem szeretnek a sze-
rencsétlenül jártakra vagy az adósságokra gon-
dolni. Ehelyett jobban szeretnek arról beszélni 
az emberek, hogy miként sikerült Fenn révén 
újra találkozniuk rég nem látott rokonokkal, 
újból megszeretniük a természetet, és olyan 
készségeket megtanulniuk, amelyeket egyéb-
ként soha nem sajátítottak volna el.

A hajsza miatt egy észak-karolinai kincs-
kereső, Kristie Thor, aki YouTube-csatornát 
indított a témában, „pár ezerszer már a tönk 
szélére jutott”. De nem bánja. Azt mondja, 
hogy ez a pénz megérte, mivel ezáltal egy 
közösség tagjának mondhatja magát – hogy 
ismerheti azokat, akik a kutatást ünneplő 
nyári Fennboree-találkozót szervezték, il-
letve azoknak az embereknek az összetartó 
csapatát, akik segítettek 60 000 dollárt (19 
millió forintot) összegyűjteni, amikor tavaly 
az egyik kincsvadásznak leégett a háza a ka-
liforniai erdőtüzekben.

Ezenkívül közös pólótervezés folyt, póker-
bajnokságokat és saját mini kincsvadásza-
tokat tartottak. Dicsekednek Fenn-nel ápolt 
barátságukkal. Majdhogynem más nyelvet 
beszélnek, mondataik tele vannak utalá-
sokkal arra a lefelé vezető kanyonra, az 
Ojo Calientére (’forró vizes forrásokra’) 
és Fenn hatalmas (valódi) madzaggombo-
lyagjára.

Klikkes jellege és a részvétel költsége el-
lenére Thor kitart amellett, hogy a vadászat 
nem volt elérhetetlen szórakozás. Ha pél-
dául egy kincskereső nem engedhette meg 
magának, hogy megvásárolja a Hajsza izgal-
mát, akkor nyerhet egy példányt Thor hetente 
kétszer megrendezett YouTube-műsorán.
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Thor utal egy 2016-os interjúra, ahol Fenn 
elmondta, hogy remélhetőleg a szerencsés 
megtaláló „egy texasi redneck lesz, aki épp 
elvesztette az állását, kisteherautóval jár, és 12 
gyerekét meg a feleségét kell eltartania.”2

„Ezt bárki meg tudja csinálni, legyen bármi-
lyen is az anyagi háttere” – teszi hozzá Thor.

Néha azonban nem árt megállni egy perc-
re. Cynthia Meachum, aki nyugdíjazását a 
kincsvadászatnak szentelte, azt mondja, hogy 
mindig meglepődik, amikor azon gondolkozik, 
hogy eddig mennyi pénzt költött a hajszára. 
„Olyan ez, mint a szent füst.3 Nem tudom. 
Vajon azt mondja, hogy teljesen megőrültem? 
Vagy esetleg mégsem? – kérdezi. Végül mit 
gondol Fenn mindazon pénzről, amelyet az 
emberek kincsét keresgélve elköltöttek?

Fenn hallása már nem a régi; többnyire 
e-mailen kommunikál az emberekkel. De tény-
leg sikerült a pénz segítségével betekintenie 
saját, pénzről szóló személyes történetébe – 
és talán valami még többe. A következőket 
mondta: „A pénz többet jelent azok számára, 
akiknek nincs.

Amikor gyerek voltam az 1930-as évek 
végén, eljártam füvet nyírni a lakóhelyemen, 
és egy negyed dollárt kaptam fizetségül. Nagy 
dolog volt számomra. Emlékszem, hogy a 
nadrágom zsebében tartottam a balkezemet, 
és szorítottam a tenyeremben a pénzérméket. 
Egyenesen jártam és fütyörésztem, mert az a 
pénz 5 Wimpy-hamburgert, vagy 4 hamburgert 
és egy kólát, vagy 3 hamburgert és egy csomag 
Friost jelentett. Egy csésze fagylalt öt centbe 
került. Annyi lehetőség volt, és két napig úgy 
éreztem, enyém volt a világ.

Akkoriban nem tűnt föl, de beléptem a 
kereskedelem világába, és a pénz erejéről ta-
nultak később nagyon hasznosnak bizonyultak 
számomra.”

2 A redneck (’vörösnyakú’) eredetileg némiképp 
sértő utalás az ország déli részén élő gazdálko-
dókra (parasztokra).

3 A Holy Smoke (Szent füst) utalás egy dalra, 
amely azokat a tévéprédikátornak nevezett mé-
diaszemélyiségeket figurázza ki, akik a vallá-
sos emberek hitbeli meggyőződését kihasználva 
gazdagodtak meg, majd óriási botrányok köze-
pette buktak el.

Epilógus
Mint számos újság, köztük a USA Today is 
hírül adta, tíz év keresés után megtalálták a 
Sziklás-hegységben elrejtett, 1 millió dollár 
értékű kincsesládát. A hírt maga Forrest Fenn 
jelentette be és erősítette meg weboldalán. 
Forrest Fenn elmondta továbbá, hogy nem 
ismeri a megtalálót, akit a [Fenn] könyvében 
lévő vers vezetett a rejtekhelyre. Csak annyit 
árult el, hogy egy „Keletről származó” ember, 
aki nem akarta megadni a nevét, de küldött neki 
egy fényképet a felfedezés bizonyítékául. „A 
kincs ott volt, ahol hagytam, a szabad ég alatt 
a Sziklás-hegység dús erdei aljnövényzetében” 
– mondta Fenn.

A Washington Post és Guardian tudósítása 
szerint a kincs megtalálását és a kaland lezá-
rulását vegyes érzelmek kísérték mind Fenn, 
mind a keresők részéről. A 89 éves műkincs-
gyűjtő gratulált a kalandban részt vevő több 
ezer embernek, és reményét fejezte ki, hogy 
más, új felfedezések várnak még rájuk. A 
kincsvadászok egy része csalódott, és több 
információt szeretne. Vannak, akik átverésről 
beszélnek. Mások viszont örülnek a megtaláló 
szerencséjének, és sok boldogságot kívánnak 
neki. A Santa Fe New Mexican napilap kissé 
borúlátóbban fogalmaz, valószínűleg a kincs-
keresés és annak veszélyei körül folyó sok 
jogvitára utalva: „Lehet, hogy a kincskeresés 
véget ért, de a küzdelem bizonyosan nem.”

(Money)

Jekatyerina Szinyelsikova

Búváriskola a székesegyházban

Miután a bolsevikok kezére került a templom, 
a kupola alatt 40 méter mély búvármedencét 
hoztak létre; az oltár helyén pedig uszoda épült

Amikor a bolsevikok el akarták törölni a vallási 
jelképeket, istentiszteleti helyek tízezreit hordták 
szét az utolsó tégláig. Azokat a templomokat, 
amelyeknek sikerült elkerülniük ezt a sorsot, 



119

Valóság • 2020. október

teljesen más céllal építették újra: laktanyák, 
raktárak, planetáriumok, kultúrközpontok – sőt 
börtönök lettek belőlük. Ennek a gyakorlatnak 
igazán különleges példájává vált némelyik szé-
kesegyház. Az Istenanya temploma 1889-ben 
épült Szentpéterváron a Vasziljevszkij-szigeten 
III. Sándor cár megkoronázásának tiszteletére. 
Az építkezéshez szükséges pénz egy része ma-
gának az uralkodónak a zsebéből származott, a 
többit tengerészek adták össze. A bizánci stílusú 
székesegyház Tengerészeti Minisztérium (a ha-
ditengerészeti flotta fő szervének megbízásából 
épült, ezért Szentpétervár legfontosabb tengeré-
szeti templomának tekintették. Sajnos valószínű-
leg későbbi sorsának alakulásában is ennek volt a 
legnagyobb szerepe. A templom híre megelőzte 
az [1905-ös] orosz forradalmat. A Galernaja kikö-
tőnegyedben volt található – amelyben nagyrészt 
az északi főváros boszjákoknak nevezett hajó-és 
kikötőmunkásai – azaz a szegények, képzetlen 
munkások vagy volt parasztok laktak. A szá-
zadfordulón egész évben egy Grigorij Gapon 
nevű pópa misézett, aki olyan népszerű volt, hogy 
minden egyes prédikációját két-három ezren hall-
gatták – nagyobb is lehetett volna ez a szám, ha 
több férőhely lett volna a templomban. Nem más, 
mint Gapon volt az, aki 1905-ben ötvenezer mun-
kást gyűjtött össze, hogy békés menetben a Téli 
Palota elé vonuljanak. Az a tragikus nap „véres 
vasárnap” néven vonult be a történelembe.

A székesegyház továbbra is nyitva maradt a 
forradalom után, hogy majd később, 1932-ben 
csukja be a kapuit, miután valaki bátorkodott meg-
említeni, hogy kinek a megbízásából épült. Ekkor 
tervezték át az épületet búvárképző létesítménnyé; 
már a rákövetkező évben egy magas nyomású 
kamra kapott helyet a katedrális magas és erős fa-
lai között. A 40 méter mély búvármedence lett az 
első ilyen projekt az egész Szovjetunióban, rajtuk 
kívül csak Anglia büszkélkedhetett már hasonló-
val. A szentélyből úszómedence lett. A templom 
kincsei és műtárgyai hamarosan a fosztogatók 
martalékává váltak, míg a freskókat egyszerűen 
lefestették. Amikor bezárt a búváriskola, a restau-
rálók 10 festékréteget számoltak meg.

A felújítási munkálatok csak 2006-ban kezdődtek, 
amikor is kezdetét vette az a hosszadalmas folya-
mat, amelynek során az épületet visszaszolgáltatták 

az Orosz ortodox egyháznak. A búváriskola fel-
szerelése jó ideig feküdt szanaszét szórva az épü-
letben – nem sok embert engedtek be a bezárása 
után. „Elhanyagolt falak, lógó kábelek, egy hatal-
mas medence rozsdás csempével, s végül egy óri-
ási akna, amelyet szégyenlősen egy ideiglenesen 
felállított ikonosztázzal takartak el” – így szólt az 
épületről készült leírás 2015-ben, amikor végre 
már folyamatban voltak a felújítási munkálatok. 
A legtöbb vitát a búvármedence mélyéig vezető 
fém csigalépcső váltotta ki: félő volt, hogy az 
épület szerkezete nem fogja túlélni eltávolítását, 
és be fog omlani a kupola. Szerencsére sikerrel 
végződött a művelet. A katedrálisban még folyik 
a restauráció, az istentiszteleteket egy közeli ká-
polnában tartják.

(Russia Beyond)
https://www.rbth.com/lifestyle/332344-

cathedral-diving-pool

Zanny Minton Beddoes

Karantén rapszódia                              
Alekszander Puskin számára a bezártság 

felszabadító élmény volt

A költő életének legtermékenyebb korszaka 
volt az az idő, amelyet az 1830-as kolerajár-
vány miatt elszigeteltségben töltött.

1830 nyarának végére Alekszander Puskin tele 
volt szorongással és erőt vett rajta az élet-
untság. Legkisebb gondja is nagyobb volt az 
Ázsiából Oroszország felé terjedő koleráról 
érkező híreknél. Eljegyzése nehézségekbe üt-
között, anyagi gondokkal küszködött, a cárral 
való ellentmondásos kapcsolata pedig tartha-
tatlanná vált. I. Miklós, a humortalan és ke-
gyetlen kényúr azzal kezdte uralkodását, hogy 
kivégeztetett öt arisztokratát, akik 1825-ben a 
dekabristák felkelését vezették ellene; további 
120 összeesküvőt pedig az Orosz Birodalom 
messzi vidékeire száműzött – közülük sokan 
Puskin közeli barátai voltak. Ő maga egy évvel 
korábban anyja birtokán találta magát ateista 



120

Valóság • 2020. október

nézetei miatt. Ha akkor Szentpéterváron lett 
volna, beállt volna a lázadók közé, ismerte el 
őszintén, amikor beidézték a cárhoz kihall-
gatásra. Miklós cár az orosz elit kedélyeit 
akarta csillapítani azáltal, hogy szabadon bo-
csátotta az ország legnépszerűbb költőjét és 
megkegyelmezett neki. Miklós az ügyben is 
elkötelezte magát, hogy Puskin patrónusaként 
és személyes cenzoraként fog eljárni a szoká-
sos cenzor helyett. Gyakorlatilag Puskinnak 
minden írását a cárral kellett jóváhagyatnia, 
és el kellett tűrnie Alekszander Benckendorff 
grófnak, az orosz titkosrendőrség alapítójának 
atyáskodását. Puskin nyugtalan volt, és úgy 
érezte, hogy elfogyott körülötte a levegő. 
Engedélyt kért, hogy utazhasson, Európába, 
Kínába vagy bármerre, de egyfolytában 
elutasították. Akkor is megalázó rendreuta-
sításban részesült Benckendorfftól, amikor 
egy rövid utazást tett a Kaukázusba, ahol 
háború dúlt – Oroszországban ez számított 
a romantikus korszak kedvelt veszélyzóná-
jának és a szabadság szimbólumának. 

Ezek a politikai feszültségek veszélyez-
tették házassági terveit is. A harmincéves 
Puskin olyan családi élet után áhítozott, 
amelynek nyugalmát sem az állam, sem pedig 
hódolói nem zavarják meg (nemcsak ez a vágy 
volt ellentétben az epekedő magányos költő ro-
mantikus elképzelésével, hanem az irodalom-
ról mint hivatásról szóló nézetei is). Jövendő 
anyósa azonban nem szívesen adta feleségül 
gyönyörű 17 éves lányát, Natalja Goncsarovát 
egy olyan emberhez, akit megfigyelés alatt tar-
tanak. Puskin kérésére Benckendorff írt [neki], 
hogy pusztán csak baráti tanácsadásban része-
síti a költőt, nem pedig kémkedik utána. Még 
egy akadály volt: Natalja anyja ragaszkodott 
a hozományhoz, s mivel saját anyagi viszo-
nyai elég ziláltak voltak, a vőlegénynek kellett 
gondoskodnia róla. Puskin azonban, aki tollá-
val kereste a kenyerét, nem rendelkezett any-
nyi tartalék pénzzel, amennyi leendő anyósa 
megelégedésére szolgált volna. Ennyi gond 
és baj közepette, Puskin kénytelen volt le-
utazni a Moszkvától körülbelül 400 kilomé-
ternyire fekvő Nyizsnyij Novgorodba, hogy 
hivatalosan is átvegye Bolgyinót; ezen a kis 

birtokon élt a nagyapja, és apja most ezt 
szánta nászajándékba. Mielőtt útnak indult 
volna, – egy Natalja anyjával történt csú-
nya veszekedés után – a következőképpen 
panaszkodott Pjotr Pletnyevnek, barátjának 
és kiadójának: „Egy harmincéves vőlegény 
élete rosszabb, mint harminc év egy szeren-
csejátékos életében… Az ördög bújt belém, 
hogy boldogságra gondoljak, mintha talán 
arra lennék teremtve?”

Felettébb csinos személy
Még egy utolsó oka volt csalódottságának: 
az ősz volt Puskin kedvenc és legterméke-
nyebb korszaka. Ilyenkor tudott legjobban 
írni. Jelenleg úgy festettek a dolgok, hogy 
egy olyan esküvő szervezésével fogja tölte-
ni, amely talán soha nem érkezik el. Szept-
ember 1-jén elutazott Moszkvából, arra 
számítva, hogy pár héten belül visszatér. 
Múzsái biztosan mosolyogtak rajta. Puskin 
kevés csomaggal utazott, csak néhány kéz-
iratot vitt magával és egy angol verseskö-
tetet, amely „drámai jeleneteket” tartalma-
zott Barry Cornwall angol költőtől, akinek 
valódi neve Bryan Procter volt, illetve a skót 
John Wilsontól. Három napra rá megérke-
zett Bolgyinóba; a 18. századi birtok egy-
hangú, fátlan sztyeppén terült el, körülötte 
elszórtan szegényes parasztkunyhók voltak 
és egy temető meredező sötét fakeresztek-
kel. Puskin úgy tervezte, hogy nem marad 
tovább, csak ameddig feltétlenül szükséges. 
Öt napra rá, 1830 szeptember 9-én karan-
ténban találta magát. A kolerajárvány elérte 
Nyizsnyij Novgorod provinciát, és a terü-
letet lezárták, hogy a betegség ne terjedjen 
tovább. Puskin hirtelen elégedettséget és 
megkönnyebbülést érzett. Minden korábbi 
gyötrelme – annak okaival együtt – enyhül-
ni látszott. „Sötét gondolataim eltávoztak. 
Most itt vagyok vidéken és jól érzem magam 
– írta Pletnyevnek. – Nem tudod elképzelni, 
mekkora boldogság elfutni egy menyasz-
szony elől, itt ülni és verseket írni… Any-
nyit lovagolhatok, amennyit kedvem tartja, 
annyit írok, amennyi jólesik, és senki sem 
zavar.” Aznap írta A koporsókészítőt, egy 



121

Valóság • 2020. október

groteszk novelláját, amelyben a koporsóké-
szítő meghívja halott ügyfeleit egy házavató 
ünnepségre. Puskin pajkos volt és csintalan. 
A parasztlányokkal töltötte az idejét, és el-
ment a helyi templomba, hogy egy tréfás 
prédikációt tartson a parasztoknak: „A ko-
lerát azért küldték rátok, testvéreim, mert 
nem fizettek rendesen adót és isztok, mint 
a kefekötő. Ha így folytatjátok, eltángálnak 
benneteket. Ámen.” Puskin még soha nem 
érezte magát olyan szabadnak és boldognak, 
mint többszörös karantén mögé szorulva és 
fogva tartva egy dühöngő kór által (Puskin 
csak „felettébb csinos személynek” titu-
lálta). A Bolgyinóban töltött három hónap 
életének legtermékenyebb időszaka volt. 
Végre befejezte az Anyegint – már hét éve 
dolgozott ezen a verses regényen, amely az 
orosz irodalom egyik klasszikusa lett –, to-
vábbá írt négy rövid drámai művet Kis tra-
gédiák címmel, amelyek a magával vitt brit 
próbálkozásokon alapultak.

Különös és vad öröm
Puskin, akit soha nem engedtek Oroszor-
szág határain kívül, és most vidéken rekedt 
„eső, hó és térdig érő sár közepette”, törté-
nelmi korszakokon, országokon és műfajo-
kon átugrálva kalandozott – a Fukar lovag 
középkori francia tornyától a Mozart és 
Salieri bécsi világáig. A Kővendégben Mad-
rid kapuitól Don Juan egyik szeretőjének er-
kélyéig szárnyalt: „Mily békés az ég! … / s a 
lanyha lég künn mily mozdulatlan! / Citrom- 
s babérszag lengi át az éjt! / Az égi kéken 
fenn ragyog a hold/ S az őrszemek elnyujtott 
hangja szól…”4 Dosztojevszkijt idézve, 
Puskin úgy tudta „más nemzetek géniuszát a 
lelkébe fogadni, akárcsak a sajátja lett vol-
na”. A kreativitásnak ez a fellángolása nem-
csak annak volt betudható, hogy elmenekült 
kínzó aggodalmai elől. A koleraveszély és 
a halál közelsége felvillanyozta Puskint. 
Jurij Lotman, a világhírű irodalomtudós-
szemiotikus értelmezése szerint a 18. század 
végén és a 19. század elején született orosz 
arisztokraták nemzedéke számára, akik a 

4 Gáspár Endre fordítása.

romantika bűvkörében éltek és napóleoni 
háborúk, valamint az európai forradalmak 
eszméi iránt lelkesedtek, a halál inkább a 
fiatalsághoz és a bátorsághoz kötődött, sem-
mint az öregkorhoz és a betegséghez. „A 
sebesülések inkább irigységet váltottak ki, 
semmint sajnálkozást” – írta Lotman Puskin 
koráról. Egy olyan korszakban és egy olyan 
országban, amelyben természetesnek számí-
tott a megfigyelés, a cenzúra és a megalázás, 
annak kockázata, hogy egy ellenséges golyó 
vagy akár valamilyen természeti szerencsét-
lenség által jöhet el a halál, természetellenes 
módon a méltóság és a szabadság lehetősé-
gét rejtette magában – az utóbbi két dolgot 
Puskin igen nagyra értékelte. A személyes 
szabadság és dac érzése a vezérmotívuma 
a Lakoma pestis idején című tragédiának, 
amelyik a legutolsó és a legrövidebb darabja 
a Bolgyinóban írt Kis tragédiáknak. Művét 
úgy mutatta be, mint egy „részletet Wilson 
The City of the Plague (A pestis városa) 
című tragédiájából”. Wilson darabja, amely 
Londonban, a bubópestist hozó 1665-ös 
nyár idején játszódik, hátborzongató képet 
fest egy elnéptelenedett városról, amelyen 
egy nyomorúságos kordé halad át / holttes-
tekkel megrakottan”. Puskin ezzel szemben 
egyetlen jelenetet ragadott ki, ahol fiatalok 
egy csoportja egy utcai mulatságon verődik 
össze tivornyázni és egy elhunyt barátjuk 
emlékére isznak. A mű középpontjában egy 
Puskin által írott himnusz áll; ezáltal szólít-
ja meg a „ceremóniamester” a pestist, amely 
már elragadta feleségét és anyját: „Mámor 
fűt csaták kezdetén, / S komor szakadék pe-
remén, / És a felbőszült óceánban, / Sűrű sö-
tétben éppen így, / S arábiai hurrikánban;/ S 
a Pestis szintén mámorít. / Minden, mi éle-
tére tör / A halandónak, kész gyönyör, / És 
pont ez a kimondhatatlan / Kéj – az öröklét 
záloga. / Boldog, ki forró izgalomban / Rá-
döbbent erre valaha. / Így hát – hála neked, 
Ragály, / Minket nem borzaszt sírhomály. / 
Teljesítsd vállalásodat jól! / Habzik mind-
ahány poharunk, / Bár lehet, egy rózsás 
ajakról –Talán bizony… Pestist iszunk.”5

5 Térey János fordítása.
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Amikor a költő bezártságának korszaka 
véget ért, feleségül vette Natalját. 1837-ben 
párbaj áldozata lett, miután sógora megpró-
bálta elcsábítani feleségét. Nem kifejezetten 
volt benne halálvágy – inkább felélénkült a 
halál közelségétől. Amikor 1831-ben meg-
jelent a kolera második hulláma, Puskin épp 
mézesheteit töltötte egy Szentpétervár-közeli 
idilli cári rezidencián. Onnan intézte sorait 
Pletnyevhez, aki depresszióban szenvedett: 
A spleen rosszabb, mint a kolera. Az egyik 
csak a testet öli meg, a másik a lelket… Annyi 
mindent tartogat még az élet… A lányod fel 
fog nőni, menyasszony lesz belőle, belőlünk 
vénemberek, a feleségeinkből pedig zsémbes 
vénasszonyok, de a gyerekeink szépek lesz-
nek… A kolera el fog múlni, és ha esetleg az 
élők sorában leszünk még, ránk is sok öröm 
vár majd.

(The Economist)

Liz Alderman6

                         Koronás kerékpárutak a 
karantén alatt és után Párizsban

Amikor Franciaország májusban könnyí-
tett Európa egyik legszigorúbb karanténján, 
közúti munkások kis csapata rajzott ki Párizs 
utcáira az éjszaka leple alatt. Forgalomirá-
nyító korlátokat tettek az autósok sávjai men-
tén, és sárga kerékpárjelzéseket festettek az 
aszfaltra. Reggelre „koronás kerékpárutak” 
kilométerei nőttek ki a földből, telis-tele em-
berekkel, akik munkahelyükre tértek vissza. 
Köztük volt az 52 éves Christophe Tafforeau, 
egy munkaerő-képzőközpont kereskedelmi 
igazgatója is, aki óvatosan kerülgette a töme-
get a karantén utáni bringaúton. „Ez az első 
alkalom, hogy biciklivel mentem dolgozni, 

6 Liz Alderman a The New York Times napilap 
párizsi székhelyű európai fő tudósítója, üzleti 
ügyekkel és Európa gazdasági és egyenlőtlen-
ségi kihívásaival foglalkozik.

de nem akarok kockáztatni azzal, hogy a tö-
megközlekedést választom – mondta bicikli-
jéről lepattanva Christophe Tafforeau; húsz 
perc tekerés után jutott el a Bastille-közeli 
irodájáig. – Próbálok abba beletanulni, hogy 
a bicikli legyen a fő közlekedési eszközöm.”

Ahogy Európa nagyvárosai újraélednek a 
karantén után, a biciklik központi szerepet 
kezdenek játszani a munkaerő „mozgatásá-
ban”. A kormányok igyekeznek gazdaságai-
kat feléleszteni egy mély válság után, de nem 
tudnak teljességgel a tömegközlekedésre tá-
maszkodni a munkába jutást illetően, hiszen 
még szükség van a „social distancing” (kö-
zösségi távolságtartás) betartására. Legalább-
is a városi térségekben a biciklik egyik napról 
a másikra a gazdaság újraindításának hihetet-
len eszközévé váltak. Amerikában szintén 
tömegek ülnek fel bicikliikre, ahogy a koro-
navírus korlátozza mozgásterüket és elveszi 
kedvüket a tömegközlekedéstől. Európában 
azonban, ahol sok nagyvárosban a kerékpá-
rozás közlekedési eszköznek számít, a vi-
lágjárvány felgyorsított egy olyan ökológiai 
átállást, amely az autóforgalmat hivatott kor-
látozni és a szennyezést csökkenteni, különö-
sen mivel az új kutatások összefüggést mu-
tatnak ki a szennyezett levegő és a covid–19 
miatti halálozási arány között.

Franciaország, Olaszország, Nagy-Britan-
nia és szomszédaik eurók százmillióit terve-
zik beruházni új kerékpáros infrastruktúrák-
ba és olyan támogatási rendszerekbe, ame-
lyek kedvet csinálnak a biciklizéshez. Párizs 
környékén a lakosok akár 500 eurónyi (kb. 
177 000 forint) támogatást is kaphatnak, ha 
elektromos biciklit vásárolnak vagy 50 eurót 
(18 000 forintot) visszatérítenek nekik egy 
régi bicikli megjavításakor, ami ezreket indít 
arra, hogy kígyózó sorokban várakozzon a bi-
cikliüzletek előtt. A nyilvános biciklikölcsönzők 
még soha nem voltak ilyen keresettek. A napon-
ta megnyíló új bicikliutakkal megnégyszere-
ződött a kerékpáreladások száma azokban az 
európai nagyvárosokban, ahol véget ért a be-
zártság; Brüsszeltől Tiranáig mindenütt kifo-
gyott az áru a kiskereskedők boltjaiból. „Ez a 
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válság világossá tette, hogy meg kell változ-
tatni annak módját, ahogy élünk, dolgozunk 
és közlekedünk – mondta Morten Kabell, az 
Európai Kerékpáros Szövetség (ECF – Eu-
ropean Cyclists’ Federation) vezérigazgató-
ja. – A közösségi távolságtartás korában az 
emberek bizalmatlanok a tömegközlekedés 
iránt, a városok pedig nem bírnak el nagyobb 
autóforgalmat. Így aztán a mobilitás 
természetes formájának tekintik a biciklit a 
jövőre nézve.”

A hatóságok azt mondják, hogy a közös-
ségi távolságtartás szükségessége nem sok 
választási lehetőséget hagy nekik. Az európai 
nagyvárosok akár 80 százalékkal is leépíthet-
ték földalatti-, busz-, és HÉV-kapacitásukat. 
Csak Párizsban közel tízmillió ember zsúfo-
lódott össze naponta a tömegközlekedésben 
a karantén előtt; ma az utasok közti távolság 
megtartása érdekében a rendszer csak két-
milliót enged be, bár június hónapban fo-
kozatosan feloldották a korlátozást. Annak 
érdekében, hogy kezelni lehessen a túl nagy 
forgalmat és hogy ne árasszák el újból autók 
az utcákat, a hatóságok arra kérték a cége-
ket, hogy ahol csak lehetséges, továbbra is 
otthonról dolgozzanak alkalmazottaik, illet-
ve lépcsőzetesen vezessék be a műszakokat 
azok számára, akiknek be kell járniuk. A jár-
dákat kiszélesítik, hogy még több gyalogos 
elférjen. Az egyedül autózókat pedig arra 
biztatják, hogy osszák meg kocsijukat száj-
maszkot viselő utasokkal.

„Körülbelül öt vagy hat évvel ezelőtt arról 
beszéltünk, hogy a hagyományos üzemanya-
got használó autókról elektromos autókra 
térünk át – mondta Christophe Najdovski, 
a közlekedésért és a közterületekért felelős 
párizsi polgármester-helyettes. – Jelenleg 
arról folyik a szó, hogy bármilyen típusú au-
tóról más járművekre váltunk – elsősorban 
biciklire.”

A brit kormány júniusban 250 millió fon-
tos pénzalappal (kb. 98 milliárd forint) segít 
abban, hogy még több közterület jusson a bi-
cikliseknek, szélesítsék a járdákat, és külön 
kerékpár-, illetve buszfolyosókat hozzanak 
létre. A tervezet a munkáltatókra is kiterjeszti 

az államilag támogatott „biciklizz a munká-
ba” programot, amely a kormány becslései 
szerint az Országos Egészségügyi Szolgá-
latnak (NHS) évi 8 milliárd fontot (31 mil-
liárd forintot) takaríthat meg, mivel az em-
berek többet mozognak. Milánó bevezette a 
Strade Aperte, azaz „nyitott utcák” progra-
mot, amely egy a városközpontot átformálni 
és a szennyezettséget csökkenteni hivatott 
nagyobb program részeként 35 kilométer-
nyi új bicikliutat és gyalogos útvonalat hoz 
létre. Továbbá az olasz kormány bevezette, 
hogy 70 százalékos támogatás jár kerékpár 
vásárlásakor. A berliniek virágokat ajánlottak 
fel azoknak a munkásoknak, akik gyors ki-
alakítású bicikliutakat alakítanak ki szerte a 
német fővárosban; itt a városvezetés egy ko-
rábbi programelképzelést akar keresztülvinni 
a gyalogosok és a biciklisták érdekében. 

Párizs a többiekhez képest elöl jár ebben 
a változtatásban. A koronavírus előtt a már 
közel 1000 kilométernyi védett bicikliutat 
építtetett a város az utóbbi években, és kiszo-
rította az autókat a forgalmas csomópontok-
ról. Ezenkívül Anne Hidalgo polgármester a 
Szajna mellett gyorsforgalmi utakat sajátított 
ki a biciklisek és gyalogosok számára és le-
zárt jó pár rendkívül forgalmas sugárutat – 
magára vonva ezzel a bírálók haragját, akik 
szerint ezek a lépései csak visszaütöttek, 
mivel nagyobbak lettek a dugók és nőtt a 
légszennyezés. Amint Franciaország készen 
állt a karantén feloldására, Hidalgo asszony 
elrendelte, hogy az éjszaka folyamán a lehető 
leggyorsabban bicikliutakat jelöljenek ki Pá-
rizsban és külvárosaiban, azzal a céllal, hogy 
júniusig további 50 kilométerrel egészítsék 
ki a hálózatot a létező metró és helyiérdekű 
vasútvonalak mentén.

A Rue de Rivoli, valamikor az egyik leg-
forgalmasabb csomópont Párizs szívében, je-
lenleg kizárólag kerékpárok, buszok és taxik 
számára van fenntartva. A gyors kialakítású 
bicikliutakat ideiglenesnek szánták, de mint 
Christophe Najdovski elmondta, a város akár 
állandósításukat is fontolóra veheti, „ha mű-
ködnek”. Ez azonban még továbbra is nyi-
tott kérdés. Míg a bicikliutakat úgy tervezik, 
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hogy a nyeregben ülők biztonságát szolgál-
ja, a párizsi kórházak arról számoltak be, 
hogy egyre több a sérülés a bringások és az 
általuk elütött gyalogosok között. A bicikli-
zés népszerűsége parkolási problémákat is 
eredményezett, amelyet a város úgy próbál 
megoldani, hogy autóparkolókban csinál he-
lyet és biztonságos földfelszíni biciklitáro-
lókat alakít ki. Mindazonáltal a koronavírus 
„paradigmaváltást hozott” az ingázás mód-
jában – mondta Najdovski alpolgármester. 
„Az emberek arra ébrednek, hogy egy új 
kerékpársáv fut a házuk előtt.” Eddigi ta-
pasztalataink szerint, „alig hoznak létre egy 
új bringautat, az emberek máris birtokba ve-
szik” – tette hozzá. 

Ez történt Christophe Tafforeau eseté-
ben is, aki azon a napon, hogy Franciaor-
szág feloldotta a karantént, fogta magát, és 
vett egy használt biciklit. „Ijesztő, amikor 
olyan embereket látni a tömegközlekedési 
eszközökön, akik nem tartják tiszteletben 
az egészségügyi biztonsági intézkedéseket 
– mondta. – Nincs zéró kockázat, de csök-
kenteni lehet azt, ha biciklit használunk.” 
Christophe Tafforeau ápolt, ízlésesen öltö-
zött ember, nem volt hozzászokva ahhoz, 
hogy a városban biciklin járjon. Amikor 
azonban bastille-i munkahelyére visszatér-
ve csatlakozott a tömeghez, biztonságban 
érezte magát a kerékpáros utakon, amelyek-
nek betonkorlátai távol tartották az autókat. 
„Mivel ennyi kerékpárossáv lett, ez még in-
kább ösztönöz, hogy én is biciklire üljek” – 
mondta. Miközben a dimbes-dombos Mont-
martre negyed tetején lévő lakásából tekert 
biciklijén, a szabad levegőn elgyönyörkö-
dött Párizs látványában, és úgy érezte jót tett 
neki a mozgás, még akkor is, ha a hegynek 
felfelé menő visszaút jóval nehezebb volt. 
Az út 20 percet vett igénybe – csak 10 perc-
cel volt hosszabb, mint ha szokásához híven 
földalattin ment volna.

Nemrégiben Christophe Tafforeau éppen 
sorban állt az előtt a biciklibolt előtt, ahol 
korábban a kerékpárját szerezte be, mert ki-
egészítőket szeretett volna vásárolni. A tu-
lajdonos, Stéphane Cueff kénytelen volt a 

karantén alatt bezárni, és nagy veszteséget 
szenvedett el. Most, hogy ennyien állnak 
a boltja előtt, hogy biciklit vegyenek vagy 
javíttassanak, azt reméli, hogy hamar talpra 
áll. Miközben Stéphane Cueff megmutatta 
Tafforeau-nak a biciklilezáró U-lakat helyes 
felhelyezésének módját, megjegyezte, hogy 
örömmel látja az új bringások növekvő ára-
datát az utcákon. „A bicikli mindig is része volt 
a francia kultúrának – mondta Stéphane Cueff. 
– Ha van jó oldala a koronavírusnak, akkor az 
annak újragondolása lehet, hogy hogyan élünk, 
és azon jó dolgok egy részének a visszaszerzé-
se, amelyeket elvesztegettünk.”

(The New York Times)

Katharina Bracher

Menekülés a városból                       
Vágyálmaink helyén nemsokára leáldozó-

ban lehet a nap

Városi élet: Az utóbbi évtizedekben az elit elő-
szeretettel választotta magának azt az életstí-
lust, amelyet a munkát kereső szegények eseté-
ben mindig is a szükségszerűség diktált. Válto-
zást fog-e hozni ebben a járvány? Nem először 
fordulna elő a városok történetében. Ez akkor 
vált első ízben láthatóvá, amikor a gazdag vá-
roslakók karanténjuk szűkösségéből egyenesen 
a hegyek felé vették útjukat, hogy ott második 
otthonukban húzódjanak meg. Elapadt az ingá-
zók áradata, eltűntek a kereskedők és a kirán-
dulók. A villamosok és autóbuszok úgy jártak 
körbe az elhagyott városban, mintha – a vá-
rosi elmagányosodás híres festőjének, Edward 
Hoppernek a képei keltek volna életre. A ké-
pekről mintegy leradírozták a fiatal nagyvárosi 
turistákat, akik langyos időben apró manókként 
töltötték be a tóparti sétányokat, folyópartokat 
és a tereket. Egyszerre csak betonból és acélból 
állt a város. A városközpontban lakók maradtak 
hátra, és néhányukat hátborzongató érzés fogta 
el: Egyáltalán városnak lehet-e még nevezni a 
városokat embertömegek nélkül?
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Hannah Arendt világosan fogalmazta meg 
ezzel kapcsolatos álláspontját. „Az ember 
világa a nyilvánosság birodalmában és a 
megjelenés terében zajló élet.” A német 
származású amerikai filozófusnő ezt a 
mondatot ötven évvel ezelőtt vetette papírra a 
nyilvános életről szóló elméletében. Üzenete 
így szól: Az emberekhez való testi közelség 
nélkül nincs eszmecsere, eszmecsere nélkül 
nincs nyilvánosság, és emiatt politikai 
szabadság sem. Arendtnek soha nem volt in-
ternetfórumokkal vagy videókonferenciákkal 
dolga. Vélhetőleg nem túl sok bizalmat táp-
lált volna az olyan típusú nyilvánossággal 
szemben, amelyben mi az utóbbi időben 
mozogtunk. Miként tudja a kibertér tartósan 
pótolni egy négyszemközti tanácskozás, egy 
közös ebéd auráját vagy egy kézfogás mele-
gét? Arendt urbánus volt, aki a második vi-
lágháború alatt zsidó filozófusként nemcsak a 
biztonságot találta meg New York városában. 
Ihletet és életerőt merített a metropolisz sű-
rűn lakott utcáiból, tereiből és parkjaiból. Itt 
írta legfontosabb munkáit, amelyek vezérel-
vei mind a mai napig rányomják bélyegüket 
a politikai vitákra. New York-ban Arendt 
kialakította szűk baráti körét, szövetségesek 
hálózatát építette ki, akik között a huszadik 
század legragyogóbb elméi is jelen voltak.

Február elején San Franciscóban az egyik 
Hayes-völgyi bárban egy asztalnál ültem a 
kaliforniai számítástechnika-ipar, ha nem is 
legokosabb, de mindenesetre egyik legtisz-
tábban látó képviselőjével. Chris azon gon-
dolkodott el, hogy hogyan alakult volna az 
élete e nélkül a nagyváros nélkül. Számtalan 
kapcsolatra lelt itt, a verseny pedig ösztönző-
leg hatott rá. Egyes versenytársakból barátok 
lettek, és azok tudásukat és lehetőségeiket is 
megosztották vele. Még most ebben a bárban 
is kapott állásajánlatot az egyik törzsvendég-
től, egy műszaki startup alapítójától. „Már 
régóta be akart szervezni a cégébe” – mond-
ja kissé zavartan Chris. Chris egyik barátom 
gyermekkori barátja; harmincas évei közepén 
jár, és egy kisvárosban nőtt fel Indiana állam-
ban. Azt mondja, hogy ő az egyetlen család-
tag, aki egyetemi végzettséggel rendelkezik. 

Chris számára szerencsésen alakult a San 
Franciscóba költözés. Nem kevesebbre talált 
rá, mint egy szenvedélyévé váló szakmára.

A városfejlesztés jólétet hoz
Természetesen nem hullott semmi sem csak 
úgy az ölébe, éveken át éjt nappallá téve dol-
gozott. Most is, a bárban még éjfél után is 
dolgozni fog a notebookján, hogy a munka-
adójának elküldjön egy vészhelyzetről szóló 
programot. Ha otthon maradt volna Közép-
nyugaton, nem tudta volna így megcsinálni 
a szerencséjét – mondja Chris. Majd azzal 
a csak amerikaiakra jellemző szenvedéllyel 
hozzáteszi: „Úgy szeretem ezt a várost!” Csak 
akkor hagyná itt, ha a halálos ágyán vinnék át 
az Öböl-hídon. Még soha nem éltek ennyien 
városokban. Az utóbbi évtizedek a városok 
felvirágzását mutatják. 2015-ben összesen 45 
százalékát tették ki a világ lakosságának. Köz-
gazdasági szempontból a városiasodás az em-
beriség korszakalkotó sikerének tekinthető – 
tudjuk meg a városkutató közgazdász Edward 
Glaeser harvardi professzortól. „Világszerte 
szinte tökéletes korreláció figyelhető meg a 
városiasodás és a jóllét között” – írja 2011-ben 
megjelent, Triumph of the City (A város dia-
dala) című sikerkönyvében. Ha egy országban 
a városi népesség aránya 10%-kal növekszik, 
akkor az egy főre jutó GDP 30%-kal emel-
kedik meg. A város elleni érveket, például a 
szegénységet, a közlekedés túlterheltségét és a 
bűnözést Glaeser csak részben fogadja el. Meg-
próbálja bebizonyítani, hogy a városi települé-
sek nyomornegyedeiben a lakosság nem azért 
szegény, mert a városban élnek, hanem mert 
szegénységük miatt oda költöztek, ahol jobb 
esélyük van a kikapaszkodásra. Vegyük például 
a Rio de Janeiró-i favellákat: Bebizonyosodott, 
hogy a kisvállalkozások általi felemelkedés ott 
sokkal valószínűbb, mint egy isten háta mögötti 
brazil faluban. Glaeser érvei szerint a városok 
sikere alapvetően a fizikai közelségen múlik. 
A városok tömeget és elérhetőséget jelentenek. 
Lehetővé tették, hogy az emberek együtt tanul-
janak és dolgozzanak, sőt, hogy még a szabad-
idejüket is így töltsék. Legalábbis ez volt a 
helyzet a világjárvány előtt. 
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Vissza a szűkösségbe?
Május eleje van, és Chris Kaliforniában vá-
laszol a videókonferencia-hívásomra. Azóta 
egy barátjánál lakik Oakland szélén albér-
letben. Önszántából kelt át az Öböl-hídon. 
Gondolkodását a járvány változtatta meg. 
A Wuhanhoz vagy San Franciscóhoz ha-
sonló nagyvárosok elképesztő zsúfoltsága 
nagy szerepet játszott a Covid-19 elterje-
désében – mondja. Miután szűk kétszobás 
lakásába volt bezárva, pár nappal a lezárá-
sok után kiköltözött a városból. „Itt még a 
lakbéren is spórolok. Azonkívül ingáznom 
sem kell, mivel home office-ban dolgo-
zom.” Városi lakásának bérbe adásával 
próbálkozik, de ez jelenleg nehézségek-
be ütközik. Nagyot zuhant a városi lakó-
helyek iránti kereslet. Most már nem áll 
rendelkezésre az, ami Christ valamikor a 
város iránti lelkesedéssel töltötte el: a kul-
turális élet, a kollégákkal vagy barátokkal 
átbulizott éjszakák. Jelenleg még a város 
óriási szingli-kínálata is elérhetetlennek 
tűnik számára. Chris nyitva hagyta a kér-
dést, hogy visszatérjen-e álomvárosába, 
vagy pedig Berkeley környékén keressen 
magának egy helyet a lezárások feloldása 
után. Elvileg jelenleg akár a Grand Canyon 
mélyéről is végezhetné munkáját – feltéve, 
ha a vezeték nélküli hálózat (WLAN) elég 
erős a videokonferenciák tartásához. Jack 
Dorsey, a Twitter vezérigazgatója közölte 
alkalmazottaival, hogy a zárlat után nem 
szükséges visszatérniük munkahelyükre a 
home office-ból. Dorsey kijelentése min-
den bizonnyal kihatással lesz a térség más 
cégeire és azok alkalmazottaira is. Néme-
lyikük nem kevés pénzt áldozott arra, hogy 
dolgozóik otthoni munkavégzésre tudjanak 
berendezkedni. Az üzenetküldő szolgál-
tatás főhadiszállása nem messze van San 
Franciscóban attól a bártól, ahol Chrisszel 
februárban találkoztam. A bárszékek hóna-
pok óta a pultra rakva állnak. Nem tudni, 
hogy valamikor fognak-e még ott ülni egy-
más társaságában a város sikeremberei. Az 
USA keleti partján is hasonlóképpen állnak 
a dolgok. Áprilisban New York városából 

jelentették az Egyesült Államokban tesz-
telt összes koronavírusos megbetegedés 
kerek egyharmadát. A lakosság tehető-
sebb rétegei átmenetileg a peremvidékekre 
költöztek, hogy New York állam felső 
részén vagy Long Islanden vonuljanak 
karanténba. Vajon ezek az emberek minden 
további nélkül vissza akarnak majd térni 
hivatalaik szűkébe a lezárások elmúltával? 
Hogy embertestek közé zsúfolódva 
utazzanak a tömött földalattikon? Hogy 
zsúfolt éttermekben és parkokban töltsék el 
ebédszüneteiket? 

Maradnak a szegények
Ötmillió kínai hagyta el Wuhant januárban 
röviddel a város lezárása előtt. Közülük 
még csak a fele sem tért vissza. A válság 
óta szemlátomást sok, korábban keresett 
ingatlan vár eladásra a belvárosban; ennek 
hátterében nemcsak a kényszerű elvándor-
lás áll, hanem vállalkozások csődje és a 
munkanélküliség is. Ősidők óta ismeretes, 
hogy a városi élet nemcsak a tudás- és az 
árucserének kedvez, hanem a betegségek 
csíráinak is. Több ízben előfordult, hogy 
ragályok gyorsították meg sűrűn lakott 
települések hanyatlását. Kr. e. 430-ban 
volt egy rejtélyes betegség, amely Pireusz 
kikötőjén keresztül érkezett Athénba, és 
amelynek minden negyedik lakos áldozatul 
esett. A lakosság felső rétege a hegyekbe 
menekült, és még évszázadokon keresztül 
ott húzódott meg, mielőtt visszatért vol-
na, hogy újból az antik világ politikai és 
közigazgatási erőközpontjaivá tegye a vá-
rosokat. Csak a legszegényebbek maradtak 
továbbra is. „A városok ciklusokon mennek 
keresztül” – mondja Glaeser városkutató. 
150 évvel ezelőtt a nagyvárosok valódi 
halálzónák voltak. Aki a 19. század közepén 
a vidéki Angliából Londonba költözött, 
közel a felével rövidítette meg várható 
élettartamát. Csak akkor lettek némileg 
jobbak a kilátások ez ügyben, amikor az 
epidemiológus John Snow és társai felfe-
dezték a kolerához hasonló fertőző beteg-
ségek kiváltó okát az ivóvízben.
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Kísértenek a régi démonok 
Friedrich Engels A munkásosztály helyze-
te Angliában című, 1845-ben megjelent 
könyvében leírta a szűkösséget, a betegségeket, 
a fény és levegő nélküli utcákat. A modern 
várostervezés világszerte voltaképpen erre a 
borzalomra kísérel meg hosszú távon választ 
adni, mint ahogy nemrégiben Richard 
Williams kultúrszociológus írta a New York 
Times-ban. Ezzel egyidejűleg a városok 
sokat fektettek az életminőség javításába, 
nemcsak a higiéniai problémák ellenőrzés 
alatt tartásába. Ehhez tartozik még a csator-
názás és a bűnözés elleni küzdelem. Man-
hattan valamikor dombos vidék volt. Egy a 
városhigiéné gondolatától megszállt tervező 
ezernyi munkáskéz segítségével elhordat-
ta a dombokat. Az elgondolás a következő 
volt: a sima, egyenes utcákon könnyebben 
tud keringeni a levegő, és így meg tudja 
akadályozni a betegségek terjedését. A vá-
roskutató Glaeser szavai kijózanítóan csen-
genek tíz évvel könyve megjelenése után. 
Szerinte félő, hogy a városok virágzásának 
a vége közeleg. „A pandémia egzisztenciális 
fenyegetést jelent nagy tömegek együttélé-
sére nézve – jelentette ki nemrég egy inter-
júban. – Sok előnnyel jár másokhoz való 
közelségünk, ugyanakkor a régi démonokat 
is visszahozza.” A városból való kimenekü-
lés világjelenséggé válhat, véli a szakember. 
Aki megengedheti magának, kiköltözik a 
városból az agglomeráció viszonylagos el-
szigeteltségébe vagy vidékre.

Eggyel több csík van a tigrisen
Eközben Svájcban visszatér a városokba 
az élet. Májusban a H&M ruházati üzlet 
ugyanolyan árbevételt könyvelt el, mint 
egy évvel ezelőtt, és a többnyire női vá-
sárlók hosszú sorokban állnak egymástól 
észszerű távolságra. Az éttermek kihasz-
nálják a szép időt, hogy kintiekkel egé-
szítsék ki a lecsökkentett számú benti ülő-
helyet. Aki az Engadine-völgyi második 
otthonában lévő irodájában rendezkedett be, 
mostantól kezdve gyakrabban fogja annak 
hasznát venni. Vagy talán végleg vidékre 

költözik? Még nem lehet előre látni, hogy 
vajon nem indul-e be ismét egyfajta kime-
nekülés a városból, mint ahogy ezt Svájc 
az 1980-as években megélte. Mindenesetre 
voltak már a válság előtt is erre utaló jelek. 
A Raiffeisenbank egy felmérése szerint az 
ingatlanpiacon jelentős változások történ-
nek. A városi lakosság egyre inkább az agg-
lomerációba költözik, ahol olcsóbban lehet 
gyakran vonzóbb lakhelyet találni. „A svájci 
városok csak a külföldről érkező bevándor-
lásnak köszönhetően növekednek” – mondja 
Martin Neff, a Raiffeisenbank vezető köz-
gazdásza. Arra a kérdésre, hogy vajon a jár-
vány tartósan megváltoztatja-e a lakosság 
preferenciáit lakóhelyüket illetően, így vá-
laszolt: „Az ingatlanpiacon hosszabb időre 
van szükség a változáshoz. Nem fog két-
millió svájci jövőre vidékre költözni.” Min-
denesetre egyértelmű, hogy a svájci városok 
zsúfoltsága soha nem lesz összehasonlítható 
a Mumbaihoz és Hongkonghoz hasonló met-
ropoliszok „megazsúfoltságával”. És ebből 
adódik, hogy nem is olyan nagy a nyomás 
ennek egészségügyi megfontolásokra alapo-
zott elkerülésére. Egy lépéssel továbbmegy 
Hubert Klumpner, a zürichi Szövetségi Mű-
szaki Egyetem (ETH) építész- és városter-
vezési professzora. Klumpner a déli félteke 
városaira teszi a hangsúlyt. Tudományos 
szempontból Svájcra nem jellemző az elvá-
rosiasodás. Ennek ellenére már csak nagyon 
kevés lakos él vidéki életmódot. Közel két-
millió ember él a nagyobb svájci városok 
vonzáskörzetében.

„A világjárvány idején sok otthonról dol-
gozó rögtön kiköltözött a nyaralójába. Ott 
azonban városi életmódot élveznek, minden 
olyan kényelemmel felszerelkezve, amelyet 
a városban is megkaptak: internet, vásárlá-
si lehetőségek, szabadidős létesítmények.” 
Klumpner szerint Svájc egésze városi rend-
szerként működik, amely a völgyeket is ma-
gában foglalja. A városi életmód mindenhol 
lehetségessé vált. Klumpner nem hiszi, hogy 
a nyugati városok jelentősen megváltoznak 
majd a világjárvány következtében. Remé-
li azonban, hogy a válság újragondolásra 
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készteti a nyugati városlakókat. Neveze-
tesen annak megbecsülésére, hogy olyan 
helyen élünk, ahol továbbra is érvényben 
vannak azok a célkitűzések, hogy túléljük 
a világjárványt és annak gazdasági kö-
vetkezményeit. Olyan nagyvárosokkal is 
foglalkozik, mint Mumbai, Rio de Janeiro 
vagy Johannesburg. Azokat az embereket 
fogja majd legsúlyosabban érinteni a jár-
vány, akik előtte szoros összezártságban 
éltek engedély nélkül épült viskókban vagy 
nyomornegyedekben. „Egyre nagyobb lesz 
a szegénység – és nyomában a bűnözés is 

elharapózik” – mondja Klumpner. A szak-
ember, aki már évtizedek óta tanulmányozza 
a világ legnagyobb és legszegényebb város-
ait, ezzel egyidejűleg bízik a városok és la-
kosaik ellenálló képességében. „Caracasban, 
ahol naponta háromszáz ember válik gyil-
kosság áldozatává, senkit sem lehet napi 
száz koronavírusos beteg halálával riogat-
ni” – mondja. A koronavírus, mint ahogy 
Dél-Amerikában mondják, pusztán csak 
egy csíkkal több a tigris bundáján.

(Neue Zürcher Zeitung)
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