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KISS KÁROLY

Bankok trónfosztása 
Digitális forradalom a pénzügyekben

Az információtechnológia (IT) feleslegessé tesz egy sor tevékenységet. Úgy tűnik, hogy 
most a kereskedelmi bankokon a sor. De lehetséges-e kapitalizmus bankok nélkül?

A bankok a betétesek pénzének megőrzésére és hitelezésre jöttek létre. Mivel normális 
időkben nem mindenki egyszerre követeli vissza a pénzét, csak egy bizonyos összeget 
tartalékolnak e célra, és a betétek nagyobb részét kamat ellenében kikölcsönzik. A 
forgalomban lévő pénz több mint 90 százalékát a kereskedelmi bankok bocsátják 
ki. Óriási hatalmukat, befolyásukat jelzi, hogy a világ 1000 legnagyobb bankjánál 
elhelyezett betét 2020-ban 128 billió (ezer milliárd) dollár volt. Azaz jóval több, 
mint a világ GDP-je: 84,5 billió dollár.1 A pénzügyi szabályozást és a monetáris 
politikát a kormányok hagyományosan a bankokon keresztül gyakorolják. A pénz és a 
bankrendszer az állam és a gazdaság közötti interfészként szolgál, és úgy tűnik, hogy 
az IT nem válthatja olyan könnyen le őket, mint mondjuk a taxikat vagy az újságokat.

(Kriptovaluták és blokklánc) A bankok trónfosztása az internetes valutákkal, a bitcoinnal 
kezdődött el, 2009-ben. A 2015-ben létrehozott ethereum tőzsdei összértéke2 ugyan még 
jóval kisebb, mint a bitcoiné, de használata dinamikusan nő. Emellett még számtalan sok 
más kriptovaluta is forgalomban van.3 Tőzsdei összértékük erősen ingadozik, 2021 
végén 2,4 billió (ezer milliárd) dollár volt. Ezek egymás riválisai abban az értelem-
ben, hogy technológiájuk egyre fejlettebb. Alapjuk az ún. blokklánc technológia: az 
ezen valutákban végrehajtott pénzügyi műveleteknek nincs szükségük a bankrend-
szer hagyományos intézményeire. A biztosítékot az interneten végrehajtott, ott rög-
zült és kitörölhetetlen, megmásíthatatlan műveletek, a mögöttes algoritmusok adják. 
A bitcoin, az ethereum és a többiek pénzügyi infrastruktúrája a számítógépeknek és 
okostelefonoknak az a hálózata, amelyeken a műveletek végbemennek. A bankrend-
szer, a pénzügyi intézetek és végső soron a szabályok betartását szolgáló igazság-
ügyi rendszer mind arra valók, hogy fenntartsák a bizalmat az ügyfelek között és 
megakadályozzák a csalást, hitelesítsék a pénzügyi műveleteket. A kriptovalutákkal 
az interneten végrehajtott tranzakciókba azonban nem lehet kívülről „belenyúlni”, 
azokat nem lehet meghamisítani. Az adatbázis „megosztott”, különböző eszközökön 
és adathordozókon van tárolva.

Ebből adódnak egyértelmű előnyeik: az általuk végrehajtott műveletek olcsók és 
biztonságosak: működésükhöz nem kell fenntartani a pénzügyi-igazságügyi intéz-
ményrendszert. Az algoritmus hitelesít. Kitalálóik, útba indítóik magánszemélyek, 
és a sajátos konstrukció, valamint a kriptovaluta-teremtés, a „kriptobányászat” a 
biztosíték a rendszer működőképességére. Megértéséhez és műveléséhez magas 
szintű informatikai képzettség szükséges. Ugyanakkor – mivel nem áll mögöttük 
állami garancia – a kriptovaluták nagyobb fluktuációknak vannak kitéve, mint a ha-
gyományos valuták. További hátrányuk a műveletek összességének rendkívül magas 
energiaigényessége.4
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A bitcoin tőzsdei forgalma (adása-vevése) és árfolyama a kezdetektől erősen hul-
lámzik, de tendenciájában egyértelműen növekszik. Jelenleg 700 milliárd dollár kö-
rüli (2021 májusában 1000 milliárd volt), az ethereumé 300 milliárd. 2020 elejétől 
2021 végéig a kriptovaluták piaci értéke (assets) 12-szeresére nőtt. Kezdetben úgy 
tűnt, hogy a bitcoin anarchista kezdeményezés, de ma már sok alapkezelő és biztosító 
úgy tekint rá, mint ami részét kell képezze bármely kiegyensúlyozott portfóliónak.5 
Tartalékalapjuk egy részét bitcoinban tartják, mert bíznak a hosszú távú értékállan-
dóságában, illetve növekvő árfolyamában. Ez összességében 90 milliárd dollár körüli 
összeg. Az ethereumban végrehajtott pénzügyi tranzakciók horribilis nagyságot érnek 
el: 2021 második negyedévében 2,5 billió (ezermilliárd) dollárt tettek ki, mely felért 
a Visa-kártyák világforgalmával, vagy a Nasdaq tőzsdeindex körébe tartozó tőzsdei 
termékek forgalmának ⅙-ával.

A kriptovaluták valójában a blokkláncalapú, decentralizált ügyletek pénzügyi 
eszközei: amikor magánszemélyek bankok és állami intézmények kikerülésével, 
figyelmen kívül hagyásával saját valutát teremtenek, s pénzügyi tranzakcióikat abban 
végzik. Sok elemző abban reménykedik, hogy a kriptovaluták hosszú távon egy 
decentralizált gazdaság kialakulásának alapköveit fektetik le.

A pénzkibocsátás állami monopólium, de – mint említettük – döntő része kereskedelmi 
bankok által teremtett számlapénz formájában történik. Most az internet lehetővé tette a 
magánpénz kibocsátását. Micsoda fordulatokat produkál a történelem! Amikor Friedrich 
August von Hayek, a liberális közgazdaságtan apostola egy fél évszázada felvetette a 
magánhadsereg és a magánpénz ötletét, mindenki őrültségnek tartotta. Persze vannak 
olyan vélemények is, miszerint a kriptovaluták és a blokklánc-technológia csupán 
olyan machinációk, melyekkel kivonják a tranzakciókat az állami szervek látóköréből, 
hogy elkerüljék az adózást.6 A mértékekből és az alkalmazás köréből azonban inkább 
az következik, hogy itt a pénzügyi rendszer jelentős megújításáról, decentralizálásáról 
van szó. A jövő nagy kérdése: vajon valóban a gazdaság decentralizásához vezetnek-e 
a kriptovaluták és a blokklánc-technológia? Fontos látnunk, hogy ez az újítás 
nemcsak a hagyományos gazdasággal, de a nagy digitális platformokkal szemben is a 
decentralizációt erősíti.

(Pénzforgalmi platformok) A bankok trónfosztása más módon is végbemegy. Az AliPay, 
a WeChat Pay, a PayPal és társaik a számítógépeken, de leggyakrabban a mobiltele-
fonokra telepített pénzügyi appok révén vonnak el tőlük funkciókat. Ezek a fizetési 
technikák a bankszámla- és hitelkártya-tulajdonos vásárlók és az eladók között közvetí-
tenek. Az appokon keresztül elektronikus számlát nyitnak felhasználóiknak (valójában 
elektronikus pénzkibocsájtást végeznek), meggyorsítják és leegyszerűsítik a fizetést-
átutalást és az adatvédelem tekintetében biztonságosabbak, mint a banki átutalás. 
Világszerte több mint hárommilliárd embernek van „e-bukszája”, és fizet app-
okon keresztül. A kínai Ant Group, az Alibaba pénzügyi „karja” pl. úgy jött létre, hogy 
az Alibaba vásárlóinak tömege igényelt egy egyszerű és biztonságos digitális fizetési 
módot – ez lett az AliPay. Az AliPay-nek több mint egymilliárd aktív használója van és 
2019-ben 16 billió (ezer milliárd) dollár forgalmat bonyolított le, ami közel 25-szörese 
a PayPal, a Kínán kívüli legnagyobb online fizetési platform forgalmának. (Ez a szám 
jól érzékelteti, hogy amikor Kína internetes fejlettségéről beszélünk, abba nemcsak a 
kormányszervek fejlesztései értendők bele, hanem a mindennapos életben használt tech-
nikák is.) Az amerikai PayPal-t 392 millióan használják. A nagyok közé tartozik még a 
szingapúri Grab és az argentin Mercado Pago.
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2013-ban a Tencent személyében versenytárs jelentkezett: a WeChat-hez, Kína fő 
üzenő app-jéhez egy fizetési funkciót is hozzáadtak. Az AliPay és a WeChat Pay együtt 
a kínai mobilos tranzakciók 90 százalékát bonyolítja le. A QR-kódok megjelenése a kiske-
reskedelemben még tovább fokozta az app-eken keresztüli mobilos fizetési hajlandóságot. 
És hogy miért csapás ez a bankokra? Azért, mert mindkét kínai app 0,1 százalékot (!) 
számít fel a tranzakciók után – …ami az AliPay-nek még így is 16 milliárd dollár hasz-
not hoz (!).

Mint ahogy az lenni szokott, az internetes platformok ezt a csatornát is felhasználják 
információgyűjtésre. Az Ant – de a többiek is – felhasználóik adatai alapján meg tudják 
állapítani azok hitelképességét. Ez pedig arra ösztönzi őket, hogy fogyasztói hiteleket 
nyújtsanak nekik. Az Ant csak 2014-ben kezdte el a fogyasztói hitelek folyósítását, de 
2020-ra már a kínai fogyasztói hitelek piacának az egytizedét magáénak mondhatta. 
Felmerül a fedezet kérdése, ami szokásos esetekben az ingatlant, vagy a drágább 
ingóságokat jelenti. Úgy tűnik, hogy – kínai viszonyok között – a személyekre 
vonatkozó adatok olyan bőségesen állnak rendelkezésre (egyes közgazdászok erre a 
fordított információs aszimmetria kifejezést használják), hogy nincs szükség anyagi 
fedezetre.

Az Ant tovább színezte pénzügyi portfólióját, és az AliPay vásárlóit egy kisebb 
visszatérítéssel jutalmazza, melyeket egy befektetési alap kezel. A Yu’e Bao 2019-re 
a résztvevők számát tekintve a világ legnagyobb pénzpiaci alapja lett, mígnem a kínai 
központi bank tevékenységét nem korlátozta. Az Ant ezután élet-, autó- és egészségügyi 
biztosítási tevékenységbe is belekezdett, más pénzügyi vállalatokkal közösen. Újból ki 
szeretném emelni ezeknek a portfólióknak a digitális platformokra jellemző sajátosságát: 
az elbírálás és a fedezet hátterét a fogyasztókról gyűjtött személyi adatok szolgáltatják.

(Harmadik csapás: üzleti hitelezés) A digitális platformok nem csak a kiskereskede-
lemben terjesztik ki tevékenységüket. Szándékukban áll, hogy betegyék a lábukat az 
üzleti hitelezés világába is, ami már létükben fenyegeti a bankokat. Az amerikai-ír 
Stripe a vállalati hitelezés világában működik, és 95 Mrd dollár az értéke – ezáltal 
Amerika legnagyobb technológiai cégei közé tartozik. De beleütközik abba a prob-
lémába, hogy saját tőkéje kellene legyen. A szingapúri Grab (értéke 40 Mrd dollár) 
bank-engedélyt szerzett. A legtöbb platform-alapú pénzügyi cég azonban nem akar 
banki tevékenységet folytatni, megelégedne e tevékenység nyereségének lefölözé-
sével. (Orientációs adatok: a hagyományos bankolás világszerte kb. 3 billió – 3 ezer 
milliárd – dollár jövedelmet eredményez, és a részvények összértékéhez képest 5-6 
százalékának megfelelő profitot. A technológiai cégek az internet felhasználásával 
történő fizetésekből és a kereskedelemből – amely az ő profiljuk – 2,5 billió dollár 
bevétel származik, de a megtérülés 20 százalékos!) Az Ant kezdetben azzal próbálko-
zott, hogy hiteleket nyújtott, és az azokból összeállított csomagot részvényként adta 
el más pénzügyi intézményeknek. A kínai pénzügyi hatóság azonban megkövetelte, 
hogy a kötvények mögött tőke álljon. Ezt követően az Ant azzal próbálkozott, hogy 
a kölcsönadókat (letéteseket) összekösse azokkal a bankokkal, amelyek a kölcsönt 
nyújtották. A szabályozóknak azonban ez sem tetszett, ragaszkodnak hozzá, hogy aki 
banki tevékenységet folytat, annak legyen saját tőkéje.

Az utóbbi években tovább folytatódott egy globális trend: a befektetési alapok, nyug-
díjalapok, biztosítási cégek (azaz a „nem bankok”) által birtokolt pénzügyi eszközök 
(assets) hányada növekszik, és mára nagyjából fele-fele arányban birtokolják azokat. 

Ez jelzi, hogy milyen hatalmas játéktere van a platform-alapú vállalatoknak ahhoz, hogy 
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kötvényekkel, részvényekkel és hitelekkel manipuláljanak, azaz pénzügyi tevékenysé-
güket az üzleti-vállalati szektorra is kiterjesszék. De a hiányzó lakossági banki kapcsola-
tokat is pótolhatják. Amerikában kb. 7 millió háztatásnak nincs bankszámlája. Indiában 
az UPI nevű mobiltelefonos alkalmazás sokmillió embernek segít, hogy hozzájusson az 
olcsó pénzügyi szolgáltatásokhoz.

(Digitális szimbólumok, token-ek) A digitális alapú pénzügyi újítások szinte kifogyha-
tatlanok. Megjelentek az NFT-k (Non Fungible Token), a blokkláncon tárolt nem-fel-
cserélhető adategységek, melyekkel kereskedni lehet, forgalmazhatók.7 Ezek valamilyen 
képet ábrázolnak, és egyediségüket, kizárólagos tulajdonlásukat az biztosítja, hogy egy 
blokkláncnak a darabját képezik. Funkciójuk a „kincsképzés” – olyan ez, mint amikor 
valaki értékes művészeti ritkaságot vásárol, abba fekteti a pénzét. (Érzékeltetésül: az 
Economist 2021. október 25-én elárverezte azt a „token”-jét, melyen a tavaly szept-
ember 18-i példányának címlapképe látható. A token 99,9 ether-ért kelt el, ami 420 
ezer dollárnak felel meg.)8 Amerikában a neves kosárlabda- és amerikaifutball-sztá-
rok tokenjeinek az eladásából származó dollár-százmilliók fontos szerepet játszanak a 
csapatok finanszírozásában. Németországban a legkedveltebb futballisták tokenjeiből 
származnak komoly bevételek. 2021. szeptemberi állapot szerint a meglévő digitális 
szimbólumok értékét 23 Mrd dollárra becsülték.

(Stablecoin) És ha mindez nem lenne elég, Amerikában megjelent a szintén blokkláncon 
alapuló stablecoin is, melyet az különböztet meg a kriptovalutáktól, hogy értékét egy lé-
tező valutához (pl. a dollárhoz) vagy termékhez kötik, rögzítik (esetleg többhöz is, egy 
„valutakosárhoz”). Kb. egy tucat van belőlük, legismertebbek a Dai, a Tether és a USD 
Coin. Piaci értékük kb. 150 Mrd dollár, funkciójuk a kereskedelem vagy hitelezés lebo-
nyolítása. Az Ethereum blokkláncán működtetett két legnagyobb „kölcsönző protokoll” 
eddig 27 milliárd dollár értékű stablecoint kölcsönzött ki.9 Az emberben joggal merül 
fel a kérdés, hogy ez vajon mire való? – mit „tud” a stablecoin, amit a közönséges dol-
lár vagy a kriptovaluták nem tudnak? A válasz egyszerű: egy újabb spekulációs eszköz, 
minden értelmes gazdasági funkció nélkül. A szilícium-völgyi fiúk nem azt keresik, 
hogy milyen értelmes funkciók ellátására alkalmas az IT, hanem mi mindent lehet vele 
megcsinálni. Ez a pénz azokat az 1863 előtti időket idézi, amikor Amerikának még nem 
volt egységes dollárja, és az egyes bankok saját pénzt (kötelezvényt) bocsátottak ki. Az 
akkori magánpénzek legfontosabb eleme az volt, hogy mennyire biztos a visszaváltha-
tóságuk aranyra vagy ezüstre, milyen fedezet áll mögöttük. A pénzügyi eszközökkel 
(aktívákkal) történő fedezet ma is követelmény, de Janet Yellen pénzügyi államtitkár 
ennek ellenére „igen kockázatosnak” nevezte őket.10

Gary Gensler korábban az MIT neves professzora volt, szakterülete a digitális pénz-
ügyek. Tavaly nevezték ki a SEC, az USA pénzügyi- és tőzsdefelügyeletének elnökévé. 
Panaszkodik, hogy az engedelmes hallgatók után most olyan, mintha a világ leg-
nagyobb és legzajosabb óvodájába került volna. A pénzügyi világban vadnyugati 
állapotok uralkodnak. A helyzet szinte áttekinthetetlen és kezelhetetlen.11 A techno-
lógiai cégek platformjain is végezhetők bank- és pénzügyi műveletek, megjelentek 
a kriptovaluták, majd a stablecoin, a pénzügyi appok tucatjai nyújtanak lehetőséget 
pénzügyi szolgáltatásokra… Vajon mit kellett volna tenni? – nem engedni be a di-
gitális újításokat a pénzügyekbe? Fenntartani a hagyományos bankok és pénzügyi 
intézmények monopóliumát? Nem engedni meg az okostelefonokon végzett fizetést, 
vásárlást, bankolást? Holott az új megoldások kényelmesek és olcsók… Nem kellene 
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gyártani okostelefonokat? Vagy már magát az internetet sem kellett volna kitalálni? 
– E téma kapcsán is azt látjuk, hogy a műszaki fejlődés, konkrétan most az informá-
ciótechnológia fejlődése milyen ellenállhatatlanul tör utat magának, megváltoztatva 
életünket és új korszakot teremtve.

Angolul DeFi (decentralised finance) névvel illetik mindazokat a pénzügyi újításokat, 
melyek a blokklánc-technológián alapulnak. A decentralizáció előnyei a központi 
bankokkal, a bankkártyákat kibocsátó vállalatokkal, a tech platformokkal, az Apple-lel 
szemben az interoperabilitás, átláthatóság és a hatékonyság. A szoftver fölött megoszlik 
az ellenőrzés és ezáltal megakadályozzák az erő koncentrációját. Az említett szereplők 
ugyanis a versenyellenes magatartást erősítik, hajlamosak monopóliumok képzésére és a 
monopolhelyzetekből adódó jövedelemszerzésre. Ugyanakkor a decentralizált pénzügyi 
újítások még a szokásosnál is nagyobb teret engednek a spekulációnak és a „megosztott 
adatbázisnak” (a rendszer infrastruktúráját képező komputereknek) hallatlanul nagy az 
energiafogyasztása.

(Digitális magánpénz) 2019 júniusában a Facebook nekilátott a saját digitális pénz ter-
vezéséhez (Libra és Diem). A Libra értékét egy valutakosár ellenében határozták meg. 
Később a Facebook a Diem kibocsátását tervezte, mely a dollár, vagy az euró digitális 
változatának felelt volna meg. Ez felgyorsította a bankok trónfosztására irányuló ese-
ményeket. Kétség nem fér hozzá, hogy a Facebook – kiterjedt hálózatával és több mint 
kétmilliárd felhasználójával – képes lenne egy ilyen digitális valutát működtetni.12 
Ez azonban gyökeresen felforgatná a világ régóta kialakult pénzügyi rendszerét, amikor 
a központi bank által kibocsájtott pénzt a kereskedelmi bankok osztják szét azáltal, hogy 
tevékenységük során pénzt (számlapénzt) teremtenek, és a végső menedéket (bankok 
csődje, fizetésképtelenség esetén) a központi bankok jelentik.

Egy digitális platform által kibocsájtott elektronikus pénz – még akkor is, ha egy 
stabil világvalutához, a dollárhoz vagy az euróhoz van kötve – akadályozná a köz-
ponti bank tevékenységét, hogy szabályozza a pénzpiacokat és a monetáris politikát. 
A „redundancia” további problémát jelentene. Ez a terv, és a készpénzhasználat gyors 
hanyatlása késztette a világ vezető pénzügyi hatalmait arra, hogy napirendre vegyék a 
központilag kibocsátott e-pénz kérdését.

(E-valuta, vagy govcoin) A legnagyobb fenyegetést a kereskedelmi bankokra az állam, 
vagy a központi bank által kibocsájtott digitális pénz, az e-valuta, a govcoin jelentené. 
Ez azzal járna, hogy az állampolgár betéteit közvetlenül a biztonságos központi bankban 
helyezhetné el, és így nem lenne szükség a közbeékelődő kereskedelmi bankokra, be-
téteinek biztonsága nem függene az adott kereskedelmi bank stabilitásától. (A központi 
bank a gazdasági életben a legvégső hitelező szerepét játssza.) És nem utolsósorban a 
pénz „tárolásának” költsége is alacsonyabb lenne. Az e-pénz, a govcoin a pénznek egy 
újfajta inkarnációja lenne, az állam hatalmának megerősödésével járna, és teljes mérték-
ben megváltoztatná a tőke allokációját (kihelyezését, szétosztását).

2020 októberében a Bahama szigeteken bocsátottak ki a világon először állami 
digitális pénzt. Kínában kísérleti jelleggel több mint százezer ember működtet egy 
olyan app-ot, ami révén a kormány által kiutalt e-jüant felhasználhatják. Az EU 2025-
re tervezi elektromos euró kibocsátását. Sok állam központi bankja és nemzetközi 
pénzügyi szervezetek tanulmányozzák a témát. Az Economist becslése szerint három 
éven belül már a világ népességének ötöde fog közvetlenül az állam által kibocsájtott 
digitális pénzt használni.13
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Az állami elektromos pénz bevezetésének fő motivációját az adja, hogy a hagyomá-
nyos bankrendszer kereteiben megvalósuló pénzügyi folyamatokba beléptek a digitális 
platformok és a blokklánc-alapú pénzügyi eszközök, kiszámíthatatlanságot és rende-
zetlenséget okozva. (Az Economist hivatkozott vezércikke egyenesen a pénzügyekben 
uralkodó „vadnyugati állapotokról” beszél.) A pénzügyi-gazdasági ciklusok és esetleges 
válságok kezelése ezáltal nehezebbé válik. Továbbá: a Facebook saját e-pénzének a ter-
ve is lépéskényszerbe hozta az államokat és központi bankokat.

A govcoin a kapitalista rendszer lényegét érintő súlyos kérdéseket vetne fel. Először 
is: erősen korlátozná a bankok befektetési tevékenységét, hiszen a lakosság inkább a 
biztonságos központi banknál tartaná betéteit, megtakarításait. Ez egyben a kereskedelmi 
bankok pénzteremtő tevékenységének ilyen mértékű lecsökkenését is jelentené. (Mint 
említettük, a fejlett országokban a pénzkínálat több mint 90 százalékát a magánbankoknál 
elhelyezett magánbetétek adják.) Mivel a kereskedelmi bankok tőkéjük jelentős részét a 
központi bankokban tartják letétként, a lakossági megtakarítások átáramlása a központi 
bankokhoz kezdetben nem okozna problémát, mert visszavonnák betétjeiket. Egy magas 
megtakarítások jellemezte környezetben kezdetben ez szintén nem okozna problémát. 
De később igen. Megoldást jelenthetne, ha korlátoznák, hogy mekkora megtakarítás 
tartható e-pénzben/govcoinban.

Másfelől nézve, a betétek átáramlása a kereskedelmi bankoktól a központi bankokhoz 
azt jelentené, hogy – miközben a kereskedelmi bankok egyre inkább pénzszűkében 
lennének – a központi bankok egyenlege óriásira nőne. (Amerikában pl. a Fed egyenlege 
a jelenlegi 8 ezer Mrd dollárról 21,5 ezer milliárdra emelkedne.) Mit kezdenének ezzel 
a töménytelen mennyiségű pénzzel? És hogyan áramoltatnák vissza a kereskedelmi 
bankokhoz? A szokásos módon, a nekik fizetett kamat ellenében?

(A kapitalizmus alkímiája) Schumpeter annak idején abban látta a kapitalizmus egyik 
lényeges vonását, hogy a bankok a vállalatoknak hosszú lejáratra folyósított hiteleiket 
rövid lejáratú betétekkel fedezik; a vállalkozói szférában az újítás, a „kreatív rombolás” 
pénzügyi fedezete a passzív, önkéntes megtakarításokból ered.14 Ha a kereskedelmi ban-
kok tevékenységüket a megcsappant betétállomány miatti szűk likviditásra korlátoznák 
(narrow banking), miből lenne gazdasági növekedés és innováció? Végül is tehát a tőke 
allokációjának (kihelyezésének, szétosztásának) funkciója nagyrészt a központi bankra 
hárulna. (Mindez egyre inkább a szocialista központi tervgazdálkodásra emlékezteti az 
embert; ott a termelési feladatok a tervből származtak, de a kereskedelmi bankoknak is 
volt – különösen a magyar változatban – funkciója, nem csupán a vállalatok hitelszám-
láját vezették.)15

Fölmerül a kérdés: a kereskedelmi bankokon kívül milyen más intézményekre tá-
maszkodhat a központi pénzpolitika? Milyen szerepet játszhatnak a likviditás meg-
teremtésében (a pénzzel való ellátásban) és a „maturity transformation”-ben (a rövid 
időre lekötött betétek hosszú lejáratú kölcsönökké alakításában) a befektetési alapok, 
nyugdíjalapok, biztosító társaságok? Ezek egyike sem képes azonnal pénzt teremteni, 
így hát válságos időkben ez a feladat is a központi bankra hárulna. Emiatt a hitel mö-
götti biztosíték, jelzálog ügyével is a központi banknak kellene foglalkozni. Mindez el-
lentétes azzal a politikával, amit az országok többsége folytat; hogy az állam maradjon 
ki az üzleti hitelezésből. (Profánul fogalmazva: ez a rendszer egyenlő lenne a központi 
tervgazdálkodás megvalósításával.) Az IT, a digitális megoldások az élet minden terü-
letén hódítanak. Elvileg leválthatnák a hagyományos bank- és pénzügyi rendszert is, de 
látnunk kell, hogy ez már magát, a kapitalizmus lényegét fenyegetné.
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A kereskedelmi bankok tevékenységi körében a hitelnyújtási garanciák széles és 
változatos rendszerre alakult ki. Amilyen mértékben tevékenységüket az internetes 
platformok átvennék, olyan mértékben kellene kialakítaniuk a garanciális rendszert. Ezt 
– azt kell mondjuk – a dolog természeténél fogva a felhasználókról szerzett személyes 
adatok képeznék. Úgy tűnik, hogy ugyanez lenne a helyzet az államilag kibocsátott 
digitális pénz esetében is. A személyes adatok fölötti rendelkezés ilyen mértékű 
koncentrációja az állam kezében elfogadhatatlan kockázatot jelentene.

(Geopolitikai dimenziók) Mint az utóbbi időkben mindig, most is az a legfontosabb szem-
pont, hogy milyen álláspontra helyezkedik a digitális valuták ügyében Amerika és Kína. Ha a 
gyakorlatból indulunk ki, a Délkelet-Ázsiában megforduló sok százmillió turista az AliPay-t 
fogja használni, és ezzel könnyen rászokhatnak a jüanra; az egyszerű vásárlások után a 
kínai elektronikus pénz használata elterjedhet az üzleti életben is. De látni kell, hogy Kína 
álláspontja ebben az ügyben defenzív. A központi irányításon alapuló gazdaságpolitikai kon-
cepciójába nem illik bele a digitális platformok ilyen mértékű önállósodása. (Mint láttuk, az 
Ant és a Tencent ambícióit többször is visszanyesték.) Az e-jüan bevezetése is csak defenzív 
céllal, az esetleg Amerika által bevezetett e-dollár elleni védekezésként jöhetne szóba – véli 
az Economist elemzője.16 A jüan világpénzzé válásának komoly akadálya, hogy Kína még 
most is kontroll alatt tartja a tőkemozgásokat. Ha Kína vezetné be először, ez csapást jelen-
tene a dollár világgazdasági dominanciájára. A dollár elektromos valutává tételének viszont 
mindazok a következmények akadályai, melyeket a korábbiakban tárgyaltunk.

Nagyobb a valószínűsége annak, hogy az e-pénzt először a közepes nagyságú feltö-
rekvő országok fogják bevezetni. „Ahhoz túl nagyok, hogy elfogadják a monetáris auto-
nómia okozta veszteségeket, de ugyanakkor túl kicsik, hogy elviseljék a külföldi valuták 
okozta versenyből származó kockázatokat.”17

(Worldcoin – digitális világpénz) És végül megemlítek egy naiv, utópisztikus elképze-
lést, mely szintén a Szilícium-völgyből származik. A worldcoin-projektet Sam Altman, 
Elon Musk munkatársa indította el. Az elképzelés szerint az induláskor a világ minden 
lakosának azonos mennyiségű worldcoint juttatnának. Később a rendszer az állampolgá-
ri jogon járó alapjövedelmek mintájára fejlődne tovább. Hogy valaki nehogy „repetáz-
zon”, minden földlakóról íriszfelvételt készítenek az azonosításhoz. A megvalósításhoz 
a blockchain-technológiát használnák fel.18 – Ezek után már csak azt kell kidolgozni, 
hogy mi legyen a fedezete a worldcoinnak… (Ez az elképzelés megalapozatlansága 
miatt nem érdemelne említést. Azért hoztam szóba, hogy érzékeltessem a Szilícium-
völgyben uralkodó techno-utópisztikus szellemet.)

(Összegzés) Az előbbiekben felvázoltuk, hogy a kriptovaluták és blockchain-technológia 
után a nagy nemzetközi (elsősorban kínai) fizetési platformok hogyan fenyegetik a ban-
kok tevékenységét. A digitális platformok a pénzügyi app-ok révén a kereskedelmi 
bankok terhére terjeszkednek, átvéve tőlük egyes funkciókat a kiskereskedelemben, és 
megpróbálnak az üzleti hitelezésbe is benyomulni. (Az Ant és a Tencent e törekvéseit 
azonban a kínai kormány visszanyeste.) A blokklánc-technológián további újítások sora 
jön létre: a stablecoin (melynek értékállandóságát más valutákhoz kötve igyekszenek 
biztosítani) és a kincsképző funkciót ellátó tokenek. Megvan annak a technikai lehe-
tősége is, hogy a nagy digitális platformok e-pénzt üzemeltessenek, de a Facebook e 
kezdeményezését nem engedélyezték, mert ez már közvetlenül veszélyeztetné az állam 
pénzpolitikáját.
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A legnagyobb veszélyt a kereskedelmi bankokra a govcoin, a kormányok által be-
vezetett elektronikus pénz jelentené, melynek motivációja a digitális platformok és a 
blokklánc alapú pénzügyi újítások által okozott, imént említett felfordulás kiküszöbö-
lése. Bemutattuk, hogy a govcoin, egy államilag működtetett elektronikus pénz hogyan 
szorítaná vissza, és a végén hogyan helyettesítené a kereskedelmi bankokat. Ez azonban 
már a kapitalizmus lényegét érintené, a kapitalizmus alkímiáját: azt a folyamatot, ami-
kor a kereskedelmi bankok a betétesek rövidlejáratú, passzív betéteit a műszaki fejlődés 
és az innováció motorjául szolgáló aktív, hosszúlejáratú hitelekké változtatják. Ez a sze-
rep most a központi bankokra hárulna.

Ma a pénzkínálat több mint 90 százalékát a kereskedelmi bankok adják, a központi 
bank ebben implicit garancia nyújtásával vesz részt. Kockázatos lenne, ha a központi 
bankok egyenlege felduzzadna, és közelebb kerülnének a hitelezési akciókhoz. 
Kitértünk ennek a geopolitikai összefüggéseire is.

Az IT sok mindent levált, feleslegessé tesz. De úgy tűnik, hogy a kapitalizmus 
lényegét egyelőre nem tudja helyettesíteni. A banknélküli világ megnövelné a társadalmi 
kockázatokat. Egy ilyen átalakulás megengedhetetlen kockázatokat jelentene a személyi 
biztonság (az adatok koncentrált kézben tartása) és a kiberbiztonság vonatkozásában 
is. A személyes információk fölötti rendelkezés tovább koncentrálódna; egyrészt a 
kiskereskedelmi forgalomból tevékenységüket az üzleti életre is kiterjesztő internetes 
platformok kezében. Másrészt az elektronikus pénzt működtető államhatalom 
birtokába jutna minden információ az e-pénzt használó polgárokról. Óriásivá nőne a 
kibertámadások veszélye; most nem egy-egy bankot céloznának meg, hanem az egész 
pénzügyi rendszert.

És végül: a készpénz nem hagy nyomot, nem szabályozható, hogy mire költsék. De a 
digitális pénz programozható: a kormányok ily módon szabályozhatnák az elköltését: 
pl. abortuszra vagy bizonyos külföldi termékek vásárlására nem engednék.

A kereskedelmi bankok rendszere a kormány és a gazdaság közötti interfészként 
működik. Ennek kiiktatása egyrészt megengedhetetlenül korlátozná a gazdaságpolitika 
eszköztárát, másrészt a tőke allokációjában olyan struktúrákat és módszereket igényelne, 
melyek a korábbi szocialista országok gazdaságirányítását jellemezték. Az első 
világháború után egy német filozófus azt jósolta, hogy két évtized múltán kitör majd 
egy még pusztítóbb világháború. És hogy miért? – azért, mert akkorra nő fel az a 
generáció, mely nem tapasztalta meg az első világháború borzalmait. Most három 
évtizeddel vagyunk az önkényuralmi rendszerek összeomlása után. Az informatika fiatal 
megszállottjainak fogalmuk sincs arról, mit jelent egy központilag irányított gazdaság…
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D. MOLNÁR ISTVÁN

A felsőoktatás reformjának szükségességéről – 
debreceni példa nyomán

Alvincz József mérnök-közgazdász professzornak a februári számban megjelent, 
A magyar felsőoktatás reformjának szükségessége c. tanulmányában olvasható csak-
nem minden lényegi megállapításával – bizonyára sok olyan, egyetemen vagy főisko-
lán több évtizeden át oktató és kutató tanárhoz hasonlóan – nem nehéz egyetérteni. 
Feltéve, ha véleményalkotásunkat nem vagy nem elsősorban (bel)politikai nézetei 
vezérlik. Tanulmányát már egyes egyetemek 2021 ősze óta alapítványi formában 
történő működtetését helyeselve, de érthetően még kevés tapasztalat birtokában fo-
galmazta meg.

Több mint egy évtizede nyugdíjasként írt, inkább csak adalékokkal szolgáló 
írásom tapasztalati hátteréül – az agrár-, a gazdaságtudományi és a közgazdasági 
karokat ismerő és mérlegre tevő professzortól eltérően – elsősorban a debreceni 
bölcsészettudományi kar, másodsorban a régóta létező karok, illetve képzéseik 
szolgáltak, mivel ezek működtek, illetve folytak az 1999-ig létező debreceni Kossuth 
Lajos Tudományegyetemen. 2000-ben ebből, két másik helyi egyetemből, az orvos- 
és az agrártudományi egyetemből, valamint négy főiskolából, az itteni műszakiból 
és zeneművészetiből, valamint a nyíregyházi egészségügyi és az eredetileg csak 
óvodapedagógus-képző hajdúböszörményi főiskolából jött létre a Debreceni Egyetem. 
Ebből szükségszerűen következik, hogy (még?) nem mérhetők azonos mércével sem 
az oktatók teljesítménye, sem a képzés színvonala. Ez mind a tudományos fokozattal, 
illetve minősítéssel rendelkezők számára, mind az egyetemi és főiskolai tanári és 
más oktatói állások betöltésének követelményeire, a doktori iskolák működtetésének 
feltételeire, mind pedig a professor emeritus cím adományozásában meglévő nagy 
különbségekre vonatkozik. Két példa: a több évtized óta létező karok közül a rövidített 
nevén mezőgazdaság-tudományi karon alig van néhány akadémiai doktori minősítéssel 
rendelkező professzor, de a múlt évtized óta a bölcsészkaron is nő a „csak” habilitációval 
rendelkező egyetemi tanárok száma.1 A természettudományi-technológiain tudomásom 
szerint minden professzor az MTA doktora, és – a helyzet nálam jobb ismerői 
szerint – egyre több habilitált docenst neveznek ki az általános orvos-, fogorvos- és 
gyógyszerészképző karokon. Mivel a hivatalos egyetemi tanár elnevezés jelentése a 
köztudatban nem egyértelmű, helyette a professzor szót használom.

Mennyiben szolgálhatnak tanulságokkal egy „vidéki” egyetemen tapasztaltak az 
ország más felsőoktatási intézményei számára? Annyiban mindenképpen, hogy évek 
óta tartó folyamatos növekedés után, az előző tanévben, a Debreceni Egyetemnek az 
országban a második legtöbb, 2021. október 15-i állapot szerint 29.954 hallgatója volt, 
ennél több csak az Eötvös Loránd Tudományegyetemnek. Régi nyugdíjas lévén már 
nem rendelkezem biztos tájékozottsággal, ezért csak kivételesen fűzök megjegyzést 
vagy teszek fel kérdést a Debreceni Egyetem működésével kapcsolatban2, hogy 
írásom olvasói alakíthassák ki véleményüket. Két idegen, valamint magyar nyelv és 
irodalom szakos tanári végzettséggel, szak- és tanszékszervezői és vezetői tapasztalatok 
birtokában, az MTA doktoraként, irodalom- és művelődéstörténészként remélhetőleg 
sikerül megfontolásra érdemes megállapításokat tennem.

MŰHELY
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Az országban a Debreceni Egyetemnek van a legtöbb, 14 kara, nyíregyházi és haj-
dúböszörményi képzési helye, sőt szolnoki campusa is. Csak naprakész ismeretekkel 
rendelkező illetékesek ítélhetik meg, hogy ennyi sok-e vagy sem, hasonlóan az 
oktatók számához. Az általános orvostudományin kívül van népegészségügyi és 
Nyíregyházán egészségügyi kar, valamint helyben fogorvosi és gyógyszerész-
tudományi kar. Egyetemi végzettségű szakembereket képez a mezőgazdaság-, 
élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási, valamint a gazdaságtudományi 
kar. Régi-új, negyedszázaddal ezelőtt elindított kar az állam- és jogtudományi, 
a legrégibb a bölcsész és a most már természettudományi és technológiai karnak 
nevezett kar. Ebből vált ki 2004-ben az informatikai kar. 2000-ben lett az egye-
tem kara a műszaki, a zeneművészeti és a hajdúböszörményi gyermeknevelési és 
gyógypedagógiai főiskola, valamint folyik oktatás a szolnoki campuson. Néhány 
karon van angol nyelvű képzés is. Mindehhez célszerű viszonyítani az egyetem 
szervezeti felépítését, oktatási egységeinek és oktatóinak, valamint kutatóinak számát, 
és véleményt mondani arról, eléggé racionális-e a működése, vannak-e bürokratikusnak 
nevezhető elemei, illetve nem költségigényesebb-e, mint lehetne.

Példaként, a véleményalkotást megkönnyítendő említem meg, hogy az egyetemen 
számos nem oktatási egység van: központok, mint a tanárképzési, 2 önálló osztály és 9 
igazgatóság, ez utóbbiak között az oktatási és a tudományos. Ugyanakkor ez utóbbi két 
területnek van gazdája: egy-egy rektorhelyettes és minden kar illetékes dékánhelyettese, 
valamint apparátusuk, tanulmányi osztályok.

Az állam- és jogtudományi, valamint az általános orvostudományi, a fogorvosi és a 
gyógyszerésztudományi karon nem érvényesül a bolognai rendszer, bár az első kettőn 
folyik hároméves alapképzés is. Az előbbi oktatókat és kutatókat segítő szakemberek 
számára. Az önálló egészségügyi karon, Nyíregyházán és Szolnokon is hatféle 
alapképzés folyik, amelyek egyike, a szociális munka elnevezését tekintve azonos a 
bölcsészkar megfelelő szakjával.

Alvincz professzor keményen fogalmazza meg, ami Debrecenben is főleg 
magánbeszélgetések témája: „[…] a puha karokon megtalálható kamu szakok oktatói/
szellemi háttere is könnyebben biztosítható, mint például az orvos-, illetve a mérnökképzés 
esetében. Kissé álcázva a helyzetet, a közgazdasági jellegű képzés egyes egyetemeken 
Gazdaságtudományi Karként jelenik meg, lehetővé téve, hogy nem közgazdasági egyetemi 
végzettségűek, hanem gazdasági, lényegileg pusztán agrármérnökök […] képezzék 
az oktatói gárda zömét.” Szerinte „[…] messze a valós munkaerőpiaci igényekhez 
mérten rengeteg kommunikációs, politológus, médiaszakembert, pszichológust, agrár 
és vidékfejlesztő szakembert képeznek”. A Debreceni Egyetem gazdaságtudományi 
karán a 9 alapképzés között van vidékfejlesztési agrármérnök, és van sportszervezés, 
valamint rekreáció és életmód szak, a 13 mesterképzés között ugyancsak megtalálható 
a vidékfejlesztési agrármérnök, valamint képeznek emberi erőforrás tanácsadókat és 
sportközgazdászokat is. A mezőgazdaság-tudományi kar ugyancsak 6 alapképzésének 
egyike a lótenyésztés, és kapnak diplomát lovassport szervező és vadgazda mérnökök is. 
A két utóbbi kar kibocsát közgazdásztanárokat, illetve agrármérnöktanárokat. A műszaki 
kar alap- és mesterképzéseinek száma egyaránt 8, sorukban van repülőmérnök, illetve 
sportmérnök. Ezen a karon és a gyógyszerésztudományin is nagy jelentősége van a 
duális képzésnek.

A debreceni bölcsészettudományi karon van informatikus-könyvtáros, 
közösségszervezés, kommunikáció és médiatudomány, nemzetközi tanulmányok, 
néprajz, pedagógia, politikatudományok, pszichológia, szabad bölcsészet, szociológia 
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és a már említett szociális munka alapszak. Bölcsészkari mesterszakokból is sok van, 
közöttük az andragógia, esztétika, filozófia, kommunikáció és médiatudomány, néprajz, 
neveléstudomány, pszichológia, szociálpolitika és szociológia. Természetesen van 
magyar és történelem, de az előbbieknél még a finnugrisztikával és fordító-tolmács 
szakkal együtt is kevesebb az idegen nyelvszak: angol, francia, holland, német, olasz és 
orosz. Belőlük a bölcsész diplomán kívül tanári diploma is szerezhető: általános iskolai 
4, középiskolai 5+1 gyakorló év alatt.

A germanisztika elnevezésű szak a holland és német, az újlatin (vagy 
romanisztika) a francia és az olasz szakirányt jelenti. A szlavisztika és a 
Szlavisztikai Intézet3 elnevezés viszont félrevezető, mert 2012 óta kizárólag az orosz 
szakot, illetve tanszéket jelenti, amit a Magyar Akkreditációs Bizottság jóváhagyott. 
Hasonló esetről másutt nincs tudomásom. Dékáni döntés nyomán ekkor szüntették 
meg az 1974-ben elkezdett lengyel szakos képzést, amely 1984-től önálló tanszéken 
folyt. Járvány nélküli helyzetre, a Debrecen központú Északkelet-Magyarország régió 
turizmusára4 és az évszázadok óta hagyományosan jó magyar–lengyel kapcsolatokra 
gondolva, a lengyel szakos képzés újraindítása legalább alapképzésben, ha nem is 
külön tanszéki keretben, indokolt. Ezt az egyetem vezetése is nyilvánvalónak tart-
ja, ezért indított 2018-ban 2 éves minor, tehát diplomát nem adó, a 2. évfolyamtól 
kezdve csak néhány bölcsész szakkal párosítható szakot, erről a lehetőségről viszont 
a felvételi tájékoztató nem informálja a potenciális érdeklődőket. A nyelvtanulást az 
1. évfolyamon kezdő hallgatók oktatóinak többsége Budapest és Debrecen között in-
gázó polonista, illetve lengyelül nem tudó, ráadásul többféle vezetői feladatot végző 
helyi oktatók. Ahogy korábban évtizedekig, szükség lenne a lengyel nyelv oktatására 
legalább egy középiskolában. A szakindítás feltételeinek biztosítása esetén lenne itte-
ni PhD-fokozattal rendelkező teljes állású oktató, korábban dr. univ. címet (1993 
előtt még fokozatot) szerzett, sőt más egyetemről professzor beosztású óraadó, 
valamint a városban élő anyanyelvi tanár is. Ideiglenes megoldás lehet a budapes-
ti ELTE lengyel tanszékéről való nyelvész félállásban való alkalmazása és ideális 
egy lengyelországi vendégprofesszor itteni munkája. A krakkói Jagelló egyetemen 
dolgozik ilyen, aki korábban Debrecenben volt anyanyelvi lektor. Ahogy a tavaly 
létrehozott Tokaj-Hegyaljai Egyetem esetében történt, néhány évig a debreceni 
polonisztika is mentesülhetne azon követelmény teljesítése alól, hogy legalább 
60% legyen a tudományosan minősített oktatók száma. Ez úgy lenne hamar elérhe-
tő, ha a minor szakot alapképzéssé lehetne fejleszteni még olyan oktatókkal, akik 
orosz, esetleg más idegen nyelvi középiskolai tanári oklevelet szereztek, illetve 
szereznek.

Az országban nemcsak az ELTE-n, hanem a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemen és a Szegedi Egyetemen is több „miniszak” van, és a második leg-
nagyobb egyetemnek sem okozna gondot egy ilyen lengyel alapképzés indítása. 
A szláv nyelvek között az orosz után az ukrán és a lengyel a második-harmadik 
anyanyelvként beszélt szláv nyelv. A lengyel alapján jól érthető a cseh és a szlovák, 
de beszélője valamennyire még a déli szláv nyelvekkel is elboldogul. Ennek ténye 
hiányzik a magyar köztudatból, de nemcsak a Debreceni Egyetem, hanem minden 
idegen nyelvet tanító hazai felsőoktatás intézmény és a MAB illetékes döntéshozói 
sem gondolnak rá. A Magyarországgal szomszédos 7 állam közül 5 hivatalos nyelve 
szláv. A szláv nyelvű nemzetek közül az orosz, a lengyel és a cseh szellemi telje-
sítménye nem marad el több más európai nemzetétől, amit irodalmi és tudományos 
Nobel-díjak, zenéjük, színház- és filmművészetük nemzetközi ismertsége bizonyít.
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Az egykori „igazi” szlavisztikai intézetben 1956 után a múlt század végéig lehetett, 
orosz szakos oktatóknak köszönhetően, igaz, nem egy időben 6 szláv nyelvet is tanulni. 
(Valójában a bolgárral együtt 7-et, mert a szerb-horvát akkor hivatalosan egy nyelvnek 
számított.) A legnépszerűbb a lengyel volt. A Tisza István Tudományegyetemnek 1935–
1941 között (amíg a német tiltakozások engedték) volt lengyel anyanyelvi lektora, kis 
szótár és a nyelvtanuláshoz való segédanyagok szerzője.

A Debreceni Egyetemen folynia kellene spanyol szakos képzésnek is, hiszen két 
tanítási nyelvű középiskolában oktatják. Az államközi kapcsolatok szorosabbá tétele 
és a régiónkban megnövekedett idegenforgalom kiszolgálása érdekében, nem szakként, 
de választható idegen nyelvként tanítani illene legalább északi és keleti szomszédjaink 
nyelvét, a szlovákot, ukránt és a románt is.

Nagy, az országban a legszélesebb képzési palettával rendelkező és ipari üzemekkel 
gyümölcsözően együttműködő egyetemről lévén szó komolyan kellene venni az 
universitas szó jelentését és nem megszüntetni vagy átalakítani olyan képzéseket, illetve 
oktatási egységeket, amelyek évtizedeken át eredményesen folytak, illetve működtek. A 
lengyellel egyszerre szűnt meg az egyetemmel egyszerre létrehozott, nemzetközi hírű 
klasszika-filológiai tanszék, illetve egyesítették az ókortörténeti tanszékkel. 2012-ben 
gondolni kellett volna egy rossz példára, a tanszék 1950–1958 közötti felfüggesztésére. 
Érdemes felidézni utolsó vezetőjének, Havas László professzornak három évvel a 
tanszék megszüntetése-beolvasztása előtti gondolatait: „De kell természetesen a latin 
mindenekelőtt azért, hogy a globalizáció időszakában […] bizonyos kulturális és morális 
értékek megkérdőjeleződnek, ne felejtődjenek el azok a pótolhatatlan, időtálló értékek, 
amelyeket részben éppen a klasszikus antikvitás, a Biblia és a kereszténység, mint a 
középkori és humanista Európa hagyott ránk, s amelyhez a későbbiekben hozzájárultak 
a felvilágosodás, a klasszicizmus, valamint a romantika és a modern világ szellemi 
értékei is.”5 A latin nyelv ismerete nélkül lehetetlenné válna a nemzeti régmúlt levéltári 
anyagainak megismerése, másrészt – amit a tanárok közül kevesen vesznek figyelembe 
– jelentős mértékben megkönnyítheti az európai nyelvek nagy többségének tanulását. 
A klasszika-filológiai tanszék egy ideig gazdája volt a művészettörténeti oktatásnak és 
kutatásnak. Ez a szakterület is megérdemelné, hogy jelen legyen a Debreceni Egyetemen.

Eléggé racionális-e, legalábbis egy, a DE életében már több mint egy évtizede 
jelen nem lévő nyugdíjas véleménye szerint, a BTK oktatási egységeinek szervezete, 
működése és vezetése? Egyes intézetek, tanszékek és nem oktatási egységek esetében 
nem lehetne-e kissé kegyszerűbb, esetleg kevésbé költséges?

Az igazán színvonalas oktatásnak, többnyire garanciája a professzorok munkája. 
A kar 11 intézetének 3 igazgatója való közülük, de az angol-amerikait immár tartósan a 
dékán irányítja, aki egyébként a néprajz tanszék vezetője is, a szlavisztikainak nevezett 
egységet pedig, szintén ideiglenesen, másféle tanszékről való habilitált docens, oktatási 
dékánhelyettes. Csak a magyar nyelvtudományi és a nevelés- és művelődéstudományi 
intézetet igazgatja professzor. A 22 intézeti tanszék vezetői között 6 professzor van, de 
meg kell jegyeznünk, hogy a magyar irodalom- és kultúratudományi intézet nem oszlik 
tanszékekre. Az angol-amerikai intézet 4 tanszékből áll, és bár van néhány professzora 
is, 2 tanszékét ideiglenesen adjunktus irányítja. A germanisztikai, a média- és könyv-
tártudományi, a politikatudományi és szociológiai és a pszichológiai intézetben minden 
vezető habilitált docens. A nevelés- és művelődéstudományi, a 4 tanszékből álló pszi-
chológiai és a politikatudományi-szociológiai intézetben egy-egy főiskolai docens is 
tanszéket vezet. Kedvezőbb a kép, ha a kar aktív professzorainak számát nézzük: 27. 
Közülük 5 akadémikus, és csak 4 olyan van, aki „nagydoktori” nélkül nyert kinevezést.6
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Az intézethez nem tartozó – számomra vitatható státuszú – önálló tanszékek száma 
6: általános és alkalmazott nyelvészet, francia, néderlandisztika, azaz holland, néprajz, 
olasz és az alkalmazott muzeológiai tanulmányok Szentendrére kihelyezett tanszéke.

A racionálisabb működésre gondolva vetődik fel a kérdés: a holland és a német, 
illetve a francia és az olasz szakirányú képzés nem folyhatna-e egy-egy intézetben, 
hiszen mindegyiknek vannak hasonló alapozó, a 2-2 tanszéken együtt oktatható 
tantárgyai, a germán népek és nyelvek, a bevezetés a germán filológiába, illetve az 
újlatin nyelvtörténet, a bevezetés a romanisztikába, a latin nyelv alapjai és az újlatin 
nyelvtörténet. Ilyen tárgyak lehetnének a holland–német, illetve francia–olasz irodalmi 
és kulturális kapcsolatok oktatása is. Az általános és alkalmazott nyelvészeti tanszék 
mindössze 2 oktatója a német nyelvészeti tanszék vezetőjeként dolgozó habilitált 
docens, egyikük a bölcsészkar dékánhelyettese, a másik PhD-fokozattal rendelkező 
„közreműködő munkatárs” a filozófia tanszékről. (A korábbi vezető professor emeritus, 
az MTA doktora volt.) Ez a kivételesen kis oktatási egység nem tartozhatna-e a magyar 
nyelvtudományi vagy az említett német tanszékhez?

„Az egyes karokra, szakokra jellemző túlméretezettség következtében az egyetemek 
részéről óriási harc volt a felvehető hallgatók számának kvótáiért. Ha azt ugyanis az el-
várásokhoz közelítő szinten a szakminisztérium biztosította, akkor az adott felsőoktatási 
intézmény (kar/szak) már biztonságban érezhette magát. A kedvező helyzet fenntartása 
érekében, annak következményeként ezekről a felsőoktatási helyekről […] gyakorlatilag 
már ki sem lehetett bukni. Diplomához pedig csak az nem jutott, aki nem akart. E téren a 
legfőbb akadálynak mindmáig a nyelvvizsga megszerzése számít […] Meggyőződésem, 
hogy az ilyen szakok fenntartására nincsen szükség. (Más kérdés, hogy a most megem-
líteni nem kívánt karok néhány esetben nagy presztízsű egyetemek részeként funkcio-
nálnak. Így azok […] mentőövet biztosíthatnak a számukra. A modellváltás esetében 
azonban nem kizárható, hogy esetleg e téren is változás következik majd be.)” – állapítja 
meg Alvincz. Mivel közel másfél évtizede nem lehetnek személyes tapasztalataim, csak 
arra utalhatok, hogy a tanároktól gyakran hallani hasonló véleményeket – nem saját 
szakjukról. Azt még magam is tapasztaltam, hogy a bolognai rendszer bevezetése és a 
kötelező kétszakosság eltörlése színvonalcsökkenést idézett elő. Az általános műveltség 
terén mindenképpen.

Alvincz hasonló szigorúsággal fejti ki véleményét a doktorképzés helyzetéről: „[…] 
nagyobbrészt a diplomaszerzésnél említett tendencia jutott érvényre a nappalis PhD-
képzés esetében is. Ez utóbbi probléma is hozzájárul e tudományos fokozat értékének 
további devalválódásához.” Olyan kis, tartósan 5, néhány évig 6 fős tanszék esetén, egy 
„miniszak” hallgatói létszámát figyelembe véve nem várható el, hogy folyamatosan 
készüljenek PhD-értekezések. Az ország 2012 óta már csak 2 polonisztikai műhelyé-
ben néha több év is eltelik fokozatszerzés nélkül, legyen szó irodalmi, más kulturális, 
nyelvészeti vagy akár történelmi témáról, ami nem az egyetemi oktatók hibája. Ennek 
a nagy vagy divatos szakterületek (magyar irodalom, történelem, angol, német, pszi-
chológia, szociológia) képviselői nincsenek tudatában. Mivel a dr. univ. címet szerzett 
oktatók többsége még nem nyugdíjas korú, kis tanszékek esetén az egyetemnek és a 
MAB-nak őket is lehetne tudományos fokozattal rendelkezőknek tekinteni. A jelenlegi 
professor emeritusok vagy az e cím viselésére doktoranduszaik kis száma miatt érde-
mesnek nem tartott nyugdíjas professzorok, akik még írtak „kisdoktorit” is, gyakran 
joggal állapítják meg, hogy az nem ért kevesebbet, mint a jelenlegi PhD. Különösen, ha 
arra gondolunk, hány év alatt készült el a régi fokozatot érő értekezés, és mennyi idő 
kell az új megszerzéséhez.
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A DE nyelvtudományi doktori iskolájának alprogramjai között szerepel ugyan a szla-
visztika, de lengyel tárgyú disszertációt nem lehet írni. Az irodalom- és kultúratudomá-
nyok doktori iskola alprogramja, a magyar irodalmi, modern filológiai és kultúratudo-
mányi program szintén csak orosz téma választását teszi lehetővé.

Ismét Alvincz professzort idézem: „E helyen célszerű szólni a MAB egyetemi ok-
tatókra vonatkozó értékelési szempontrendszeréről, amelynek az egyetemi tanárok 
kinevezése, illetve a doktori iskolák tagjainak jóváhagyásakor van jelentősége. Ezzel 
kapcsolatosan hajdanában frappánsan fogalmazta meg a véleményét egy […] akadé-
mikus, amikor azt mondta, a MAB által lefolytatott habitusvizsgálat tulajdonképpen 
nem más, mint publikációvizsgálat. Messzemenően elismerve azt a tényt, mely szerint 
a tudományos teljesítmény legfőbb fokmérőjeként a publikációkat jelölhetjük meg, 
mindez az egyetemi oktatók szempontjából […] egyoldalú megítélést eredményez. 
Figyelmen kívül hagyja például, hogy egy gyakorlatorientált tárgy esetében […] a 
tárgyat oktató személy rendelkezik-e a termelő szférában szerzett gyakorlattal, holott 
annak oktatása azt feltétlenül szükségessé tenné […] E körülményekről azért célszerű 
szót ejteni, mert azok fennmaradása a modellváltástól függetlenül továbbra is negatív 
hatást gyakorolhat az egyetemi oktatás színvonalára.” A MAB-nak figyelembe kellene 
vennie az új szakok programjának kidolgozását, az új oktatási egységek szervezését. 
Lényegesen könnyebb, kevésbé időigényes a tudományos munka végzése azoknak, 
akik régen „bejáratott” szakon, tanszéken, intézetben vagy klinikán végzik tevékeny-
ségüket.

Alvincz „morális korrupciónak” tartja azt a PhD-disszertációk elbírálásában és a 
habilitációs eljárásban sűrűn előforduló megoldást, aminek jellemzője, mint írja, „kis-
sé vulgárisan megfogalmazva […] én vagyok a te embered, te pedig az én emberem 
opponense.”7 Kevesek által kutatott tudományterületek esetében ez elkerülhetetlen.

Havonta megjelenő folyóiratban nehéz folyamatos vitát indukálni, de hátha lesz-
nek, akik a saját egyetemükön tapasztaltak alapján folytatják. Főiskolákat már alig 
érdemes említeni, hiszen többségük az utóbbi években egyetemmé változott. Kicsivé 
vagy naggyá.

JEGYZETEK

1 Van olyan kinevezett professzor, aki évek óta 
országos politikai funkciókat tölt be. Az egye-
tem vezetői között van, legalábbis az Országos 
Doktori Tanács által nyilvántartott személyi adat-
lapja szerint, csak PhD doktori fokozattal rendel-
kező professzor is.

2 Minden itt közölt adat, illetve információ meg-
található az interneten. Saját megjegyzéseimet 
minden esetben jelzem.

3 A germanisztika, az újlatin és a szlavisztika el-
nevezés valójában csak a nyelvtudományra illik, 
hiszen a megfelelő irodalmak és kultúrák között 
kevés a hasonlóság.

4 Debrecenben és tömegesen Hajdúszoboszlón, 
valamint a régióhoz tartozó megyék székhelyé-
re, Nyíregyházára, Miskolcra, Egerbe és kör-
nyékükre a járvány alatt is sok lengyel jött 
turistaként.

5 Havas László: A klasszika-filológiai műhely te-
vekénysége a Debreceni Egyetemen. Debreceni 
Szemle, 2009/1. 105.

6 Egy professzornak az Országos Doktori Tanács 
által vezetett adatlapján egyetlen tudományos 
fokozatként van feltüntetve a DSc minősítés.

7 Az Alvincz József tanulmányából való idézetek 
helye: Valóság, LXV. évf., 2022/2. 3–5.
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A covid–19 pandémia hatásai az emberek 
munkavégzésére és jövedelmére négy európai 
országban (1. rész)

(Bevezetés) A 2019-es év utolsó napja a Föld országaiban az új esztendőbe lépés 
vidám ünnepével telt. A kínai Wuhan város piacán viszont ezen a napon indult el 
hivatalosan az az eseménysor, amely alapvetően megváltoztatta egész világunkat. Január 
3-án a kínai hivatalos szervek bejelentették a koronavírus-járványt az Egészségügyi 
Világszervezetnek. Miután a betegséget január végén már Kínán kívül, Thaiföldön is 
kimutatták, bizonyossá vált, hogy a világ egy halálos pandémia előtt áll.1 Tekintettel 
arra, hogy a covid–19-nek elnevezett kórképet okozó vírus ellen kezdetben sem 
gyógyszer, sem vakcina nem létezett, a betegség terjedésének lassítására és a 
járvány megelőzésére egyetlen eszköz állt rendelkezésre: a személyes találkozások 
számának minimalizálása. Ebből a célból szinte valamennyi állam, amelyben a járvány 
megjelent, korlátozásokat vezetett be és az online térbe költöztetett minden olyan 
tevékenységet (oktatás, munkavégzés, kereskedelem), amelynél ezt megtehette. Ezek 
az intézkedések gyakorlatilag a gazdaság leállítását jelentették, és ezt minden ágazat 
és szektor megérezte.2 A kényszerű változások igazi vesztese lett az idegenforgalmi, 
a szállodaipari-vendéglátási szektor és az online átállásra nem képes kereskedelem.3 
Az EU huszonegy tagállamában érzékelt a lakosság jövedelemcsökkenést, ezért ezt 
állítottuk jelen tanulmányunk fókuszába is. Négy különböző országban vizsgáltuk a 
kérdést és a hozzá kapcsolódó, azt befolyásoló tényezőket.

(Szakirodalmi háttér) A koronavírus-járvány számos új kihívással gazdagította a hu-
mánerőforrás-szakemberek feladatait. A pandémia további hárommal bővítette az e 
területen jelentkező problémákat: a jövedelem elvesztéstől, a munkahelyi megfertő-
ződéstől és a munkahely elvesztésétől való félelemmel; negyedikként említhető még 
az otthoni munkavégzés gyakoriságának növekedése, ami megnehezítette a munka és 
a magánélet elkülönítését.4 Világszerte nőtt a munkaterhelés, elsősorban a beosztottak 
panaszkodtak emiatt.5 Az International Labour Organization (Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet, ILO) vizsgálatai szerint a világon foglalkoztatott 3,3 milliárd főből 255 mil-
lióan (7,7%) vesztették el a munkájukat, míg az összes munkaóraállomány 7,2%-a esett 
ki eddig a járvány miatt.6 A munkaórakiesés egzaktabb mérőszáma a munkaerőpiaci 
változásoknak, mint a munkanélküliségi ráta. Különösen egy olyan helyzetben, mint 
a globális covid-pandémia.7 Az ILO adatai alapján Európában az elveszett munkaórák 
aránya a teljes állásokhoz képest 9,2% – ebből 7% a munkaidő-redukció, 1,6% a mun-
kahelyek leállása, további 0,6% pedig az állásvesztés következménye.8 Magyarországon 
a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2020 második negyedévében a 
kieső munkaórák 92%-a kapcsolódott a covid-hoz: szabadság, leállás, betegség, egyéb 
pandémiához kapcsolódó intézkedések voltak a fő okok.9 A munkahely elvesztése élettel 
való elégedettség 12%-os csökkenését okozta. Azokban az országokban, amelyek komo-
lyabb munkaerő-piaci védelmet vezettek be a munkavállalók számára, a jólét általában 
kevésbé csökkent.10
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Az Egyesült Királyságban (UK) a dolgozók 55%-a elégedetlen a bérével, egyötödük 
válaszolta azt, hogy csak a jogilag kötelező minimálbért kapja munkájáért. Ráadásul a 
cégek 34 százaléka a jogilag kötelező béren kívüli juttatások és szolgáltatások kötelező 
minimum szintjét biztosítja.11 A dolgozók 45%-ának csökkent a jövedelme, 10% elvesz-
tette az állását, 38%-ának csökkent a munkaideje, 52%-uk munkahelye időlegesen be-
zárt. A munkahelybezárások, az állásvesztés és a jövedelemcsökkenés inkább a nőket 
érintette, a munkaidő rövidülése viszont a férfiakat.12 A második negyedévben megin-
dult a visszaépülés, az eredmények azonban 250 milliárd angol fontjába kerültek a brit 
költségvetésnek GBP-be került.13 Annak ellenére sikerült ezt megvalósítani, hogy 2020 
márciusában a brit helyzet nagyon súlyos volt.14 Demográfiai változókat nézve összesen 
47% volt a távmunkában dolgozók aránya, a nők 64, a férfiak 5%-a dolgozott ebben a 
formában.15 Ugyanakkor a 35 év alattiak 45%-a, a nők 48%-a érezte veszélyben mun-
kahelyét.16

Jelentős kontrasztot mutat a britekhez képest Montenegró (MN) helyzete. A magas hiány 
és a limitált költségvetési pufferek jelentősen korlátozták a kormányzat mozgásterét. Az or-
szág gazdaságában fontos turizmus és idegenforgalom, melyből a GDP 25%-a származik,17 
a járvány miatt 2020-ban gyakorlatilag leállt. Nem érkeztek a szintén számottevő külföldi 
befektetések sem, és e két forrás nélkül a GDP 2020-ban már 7%-os csökkenésbe fordult.18 
Még nagyobb gondot jelent, hogy Montenegróban magas a fekete- és szürkegazdaság aránya 
– főleg a kereskedelemben és a vendéglátásban, amely szektorok az összeszerelő-iparral 
együtt a covid legnagyobb vesztesei.19 A kormány 2020 márciusában nem hirdette ki a 
veszélyhelyzetet, helyette járványállapotot vezetett be, ami azonban hasonló intézke-
désekkel járt, mint a veszélyhelyzet.20 A lezárások miatt 15 százalékponttal csökkent 
a foglalkoztatottsági ráta és a szakértői becslések alapján a járvány után várhatóan 
36 000 munkahely hiányozni fog a járvány előtti helyzethez képest.21

A 2020-as év első félévében Spanyolországban (ES) a többi európai országhoz 
képest jóval szigorúbb és jóval hosszabb lezárásokról döntött a kormány. A munka-
nélküliek száma hatmillióra nőtt, ami 22–25 százalékos munkanélküliséget jelent. 
Távmunkán mindkét nem nagyjából 30%-os arányban volt. A továbbra is munkába 
járók közül 3,2% a munkahelyén fertőződött meg. A munkajövedelmek a dolgozók 
egyharmadánál kifejezetten csökkentek, 17%-uk korábbi megtakarításait is elveszítet-
te.22 Az állami intézkedések tartós hatással lesznek az államháztartásra. Az Instituto 
Nacional de Estadística (spanyol statisztikai hivatal) adatai szerint az állami foglalkoz-
tatottság 8,5 százalékpontos visszaesést mutat.23

A magyar (HU) helyzetet egy ma már harmadik fázisában lévő országos felmérés 
térképezte fel.24 Nagyon fontos, hogy a kutatási jelentés a humán erőforrást állítja a 
középpontba, ami a gazdasági növekedés fő motorja.25 A kutatás eredményei alapján a 
magyar munkavállalókat elsősorban a családi terhek növekedése és az ezzel összefüggő 
munka-magánélet konfliktus zavarja és csak ezután következik a jövedelmek csökkenése. 
A fertőződés veszélye pedig csak a hetedik a rangsorban.

Számos adat érhető el a témáról tudományos munkákban és a gazdasági statisztikák-
ban egyaránt. Azonban nem született még olyan átfogó elemzés, amely több országban 
komplexen tekintené át a pandémia jövedelmekre kifejtett hatását többféle demográfiai 
változó (nem, végzettség, beosztás, a munkavégzés jellemzői) alapján. Nem találkoz-
tunk olyan eredményekkel sem, amelyek azt vizsgálják, hogy a pandémia okozta fő 
problémák (munkaterhelés, fertőzésveszély, a munkavégzés komplikáltabbá válása és 
az otthoni térbe helyeződése) hogyan hatnak egymásra és a jövedelmek alakulására. 
Ezt a hiányt kívántuk kitölteni tanulmányunkkal.
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(Módszer) Vizsgálatunkat négy országra terjesztettük ki, ezen országok főbb jellemzőit 
tartalmazza az 1. táblázat.

1. táblázat:  
A saját kutatásban vizsgált országok főbb jellegzetességei

HU MN ES UK

Népesség 
(millió fő) 9,66 0,63 46,75 67,89

1 főre jutó 
GDP (USD) 17,466 8,545 33,350 43,688

Minimálbér 
2021.01.01-
jén (USD)

575,4 406,6 1,360 1,780 

EU-tagság 2004– tagjelölt ország 1986– 1973–2020

Kulturális 
jellemzők 
(Hofstede)

individualis-
ta, maszkulin, 
bizonytalanság-
kerülő (konzer-
vatív) társadalom

egyenlőtlen, 
hierarchikus 
társadalom,
szabályozott-
ság,
alkalmazkodó-
képesség,
kitartás

bizonytalanság-
kerülő, nem 
konfrontálódó, 
csak az életet 
egyszerűsítő 
szabályokat 
betartó

individualis-
ta, maszkulin 
fogyasztói tár-
sadalom, az 
élvezetek-re is 
költenek

Forrás: Worldometer (népesség),26 Trading Economics (GDP per capita),27 Countryeconomy 
(minimálbér),28 kultúra: Hofstede-insights (kultúra).29

A kérdőív általános jellemzői
Kérdőívünk önkéntes és az anonim jellege biztosította, hogy a válaszadók őszintén kö-
zölhessék véleményüket. A kérdéseket két csoportra osztottuk, az első a demográfiai 
változókat tartalmazta. Ezeket részletesen a minta leírásánál ismertetjük. A második 
rész 21 állítást tartalmazott (jelen tanulmányban ezek közül csupán az első nyolc-
ra fókuszálunk), melyek túlnyomó többsége (kettő kivételével) a covid–19-nek és 
a pandémia során kialakult helyzetnek a válaszadóra gyakorolt hatását vizsgálta. 
Két-két állítás ugyanazt a kérdést vizsgálta a vírushelyzet előtt, illetve alatt. E két 
esetben a járvány alatti állapotra adott válaszból kivontuk az azt megelőzőre adott 
választ, és csupán különbségüket modelleztük. Minden választ ötfokozatú Likert-
skálán mértünk – a skálák minimuma és maximuma sokszor kérdésenként változott, 
így azok specifikus értékeire a későbbiekben térünk ki. A leíró statisztikák a 2. táb-
lázatban láthatók.
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2. táblázat:  
A kérdőív kérdéseire adott válaszok leíró statisztikái és az illesztett lineáris 

modellek globális statisztikái
Kérdés N Min Max Átlag Szórás F df1 df2 Szig.

Q1 899 1 5 3,85 0,93 17,77 11 887 <0,001

Q2 899 1 5 3,28 1,27 37,52 11 887 <0,001

Q3 899 1 5 1,82 0,89 45,90 15 883 <0,001

Q4 899 1 5 2,36 1,17 13,76 11 887 <0,001

Q5 899 2 5 3,86 0,91 11.85 11 887 <0,001

Q6* 899 1 4 1,99 0,82 NA NA NA NA

Q5_6 899 -4 2 -1,87 1,21 8,776 13 885 <0,001

Q7 899 1 5 2,10 1,02 65,21 11 887 <0,001

Q8* 899 1 5 3,72 1,06 NA NA NA NA

Q7_8 899 -4 4 1,62 1,58 75,47 12 886 <0,001

* Q6 és Q8 kérdésekre nem illesztettünk külön modellt, helyette az 5-6 (Q5_6) és 7-8 
(Q7_8) kérdéspárokra adott válaszok eltérését elemeztük.

Forrás: saját szerkesztés

Mintavétel
Kérdőívünket hólabda módszerrel kérdeztük le, igyekeztünk minél szélesebb körű 
közönséget bevonni a mintába. Papíralapú (offline) kérdőívet készítettünk, mert ez a 
módszer magasabb válaszarányt és kisebb torzító hatást eredményez.30 A megkérdezés 
összesen 899 emberre terjedt ki, mely a résztvevő négy országban a következő meg-
oszlásokat mutatják: a) 314 fő Magyarországról, b) 145 fő Montenegróból, c) 179 fő 
Spanyolországból, d) 261 fő az Egyesült Királyságból.

Az országok kiválasztása során szem előtt tartottuk azt, hogy különböző fejlettségű orszá-
gok is belekerüljenek a mintába, így jobban össze tudjuk hasonlítani hazánk eredményeit a 
többi országéval. További szempont volt személyes kapcsolati tőkénk, mivel ismerőseinket 
kértük meg a kérdőívek célnyelvre fordítására, terjesztésére, majd begyűjtésére és visszajut-
tatására. Az így összegyűlt minta a módszer jellegéből következően nem reprezentatív, de a 
nagy elemszám miatt alkalmas a gyakorlatban is hasznosítható következtetések levonására. 
A demográfiai háttérváltozók alapján a minta a következőképpen jellemezhető:

• nemek szerint: 325 nő és 574 férfi; 
• munkaviszony szerint: 83 fő tulajdonos, 308 fő vezető és 508 fő beosztott; 
• a munkaszerződés időtartama alapján: 654 teljes munkaidőben, 224 fő 

részmunkaidőben és 21 fő egyéb munkarendben dolgozik; 
• a szerződés jellege szerint: 647 fő határozatlan idejű (állandó), 232 fő 

határozott idejű (szerződéses) és 20 fő jelölte az egyéb opciót; 
• végzettség tekintetében: 638 főnek felsőfokú, 229 főnek középfokú és 32 főnek 

alapfokú a legmagasabb iskolai végzettsége.
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A szerződés időtartama alapján történő felosztás általános megnevezése: határozatlan 
idejű, határozott idejű és egyéb. A két előbbit az egyértelműség és a félreérthetőség 
elkerülése érdekében neveztük el állandó és szerződéses munkaviszonynak.

Alkalmazott módszerek
Elemzésünkben arra kerestük a választ, hogy a korábbiakban részletezett demo-
gráfiai változók gyakorolnak-e, és ha igen, akkor milyen hatást a 19 általunk vizs-
gált állításra adott válaszra. Az egyedi hatásokon kívül arra is kíváncsiak voltunk, 
hogy létezik-e interakció az egyes magyarázó változók között. Külön hangsúlyt 
fektettünk az országra, mint csoportképző ismérvre. A minta nagyságából adódó-
an a központi határeloszlás tétele alapján feltételeztük annak normalitását, ezért a 
vizsgálatokat a kovarianciaanalízis (ANCOVA) módszerével tettük meg. Minden 
egyes vizsgált állítás esetében felállítottunk egy lineáris modellt, mely első lépés-
ben tartalmazta valamennyi demográfiai változót és ezeknek az országgal való 
interakcióját, mint magyarázó változót, majd eliminálva a nem szignifikáns vál-
tozókat végül csak azt a modellt publikáltuk, melyben minden magyarázó változó 
szignifikáns. Ez alól kivételt csupán akkor tettünk, amikor két változó interakciója 
szignifikáns hatást gyakorolt az eredményváltozóra, viszont az interakcióban sze-
replő változók egyedi hatása nem szignifikáns; ebben az esetben a nem szignifi-
káns egyedi változót is tartalmazta a végső modell. Kvantitatív elemzéseinket az 
R Studio 1.3.1093 program segítségével végeztük el. Az ezzel kapcsolatos részle-
teket a 3–5. táblázatban foglaltuk össze.

A kiinduló modell valamennyi kérdés esetén a következő volt:

 (1)

ahol: 
X1 – Ország (HU, MN, ES, UK)
X2 – Beosztás (Tulajdonos, Vezető, Beosztott)
X3 – Nem (Nő, Férfi)
X4 – Munkaviszony típusa (Teljes, Részmunkaidős, Egyéb)
X5 – Szerződés időtartama (Állandó, Szerződéses, Egyéb)
X6 – Végzettség (Alapfokú, Középfokú, Felsőfokú)
X7 – Kor

Az elemzés eredményeként talált korrelációk alapján útmodellt készítettünk a négy vizsgált 
országra, melynek magyarázott (kimenő) változója a pandémia okozta jövedelemcsökkenés. 
Az útmodellek elemzésére tanulmányunk második részében kerül sor.

(Hipotézisek) A járvány következtében egyértelműen megváltozott az emberek és mun-
kavállalók munkaterhelése.31 A különböző felmérések egyértelműen az mutatják, hogy 
jelentősen megnőtt az otthoni munka aránya. Ez viszont számos kihívást, és újragondo-
lást igényelt az érintettektől.32 Így többek között a munka elvégzésének, összehangolá-
sának és szabályozásának módja terén egyaránt, „növekszik a stressz”.33

H1: A járvány következtében az emberek munkaterhelése eltérő mértékben változott a 
vizsgált országokban és demográfiai csoportokban.
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A különböző helyzetekben elvégzett vizsgálatok a különböző demográfiai csopor-
tokban eltérő munkaterheléseket tapasztalnak.34 Az angliai HR Szövetség vizsgálata 
szerint a munkavégzés bonyolultságának a növekedése különösen a covid–19 jár-
vány első hulláma idején érintette a munkavállalók 54%-t. A második hullám idején 
ez az arány csökkent.35

H2: A pandémia miatt kialakult helyzet eltérő mértékben tette bonyolultabbá a mun-
kavégzést a négy országban és a vizsgált demográfiai csoportokban.

Az Egyesült Királyságban a dolgozók 45 százalékának csökkent a havi jövedel-
me.36 A spanyol dolgozók között ez az arány 33 százalék, de 17 százalék a jövede-
lemcsökkenésen kívül korábbi megtakarításait is kénytelen volt felélni.37

H3: A havi jövedelem csökkenése eltérő mértékben érintette az embereket a vizsgált 
négy országban és demográfiai csoportokban.

A spanyol dolgozók közel egyharmada távmunkára tért át, a továbbra is munka-
helyükön dolgozók közül viszont 3,2 százalékuk a munkahelyén fertőződött meg, 
ami fokozta a fertőzéstől való félelmeket.38 Az Egyesült Királyságban a felmérések 
alapján a munkahelyi megfertőződés veszélye 3–6 százalékos.39

H4: Országonként és demográfiai csoportoként eltérő mértékűnek érzik az emberek 
annak esélyét, hogy munkavégzés során covid–19-cel megfertőződhetnek.

Az oltás előtt a fertőződés elleni egyetlen védelmet a szociális kapcsolatok erő-
teljes csökkentése jelentette. Magyarországon a járványmatematikusok 60 százalé-
kos csökkentést javasoltak a politikai döntéshozóknak.40 Nande és társai kimutatták, 
hogy a kontaktusok 50 százalékos redukciójával közel egy év alatt csökkenthető 
a fertőződési ráta a 0 érték közelébe, míg 90 százalékban sikeres redukció esetén 
ugyanez az eredmény már száz nap alatt elérhető.41

H5: A más emberekkel való találkozások gyakorisága eltérő mértékben csökkent a 
pandémia és a zárlatok előtti időszakhoz képest a négy vizsgált országban és demo-
gráfiai csoportokban.

A távmunka aránya a járvány előtt Magyarországon 4, Spanyolországban 6, az 
Egyesült Királyságban 14 százalék volt.42 A pandémia okozta lezárások minden 
államban növelték a távmunka gyakoriságát a kormányzati, a humánerőforrás-me-
nedzsment és egészségügyi intézkedések jellegétől függően.
H6: A vizsgált négy országban és demográfiai csoportokban az otthonról végzett 
munka gyakorisága eltérő mértékben növekedett a pandémia és a zárlatok alatt.

Az áttekintett szakirodalmi ismeretek alapján megállapítottuk, hogy – bár a fel-
adat hasonló – minden országban más helyzetet eredményeztek az eltérő kormányza-
ti megoldások. Egyes országokban, pl. Németországban, az Egyesült Királyságban 
vagy Franciaországban gyakran erőszakos összecsapásokban végződő tüntetéseken 
tiltakoztak a korlátozások ellen, más országokban, például Magyarországon fegyel-
mezetten betartották az emberek a zárlati intézkedéseket.43

H7: Az egyes országokban az egyes demográfiai csoportok eltérő mértékben véle-
kedtek az általunk vizsgált kérdéseket illetően.
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(Eredmények) Eredményeinket két lé-
pésben mutatjuk be. Először a line-
áris modellek eredményeit tekintjük 
át. Ezután az útmodellek elemzése 
következik. Ebben tanulmányban 
a terjedelmi korlátok miatt csak 
a jövedelmek csökkenésének és a 
munkahelyi fertőződés veszélyének 
lineáris modelljét vizsgáljuk, amely 
harmadik és negyedik hipotézisünk-
höz kapcsolódik. A többi modell és az 
útmodellek ismertetésére a következő 
részben kerül sor.

Lineáris modellek
Valamennyi ANCOVA-modell glo-
bális teszteredménye szignifikáns il-
leszkedést mutatott (3–5. táblázat). A 
táblázat alapján elmondhatjuk, hogy 
az egyes modellek globális magya-
rázottsága viszonylag nagy interval-
lumban szóródik (11,42–50,05%), 
akárcsak a parciális magyarázottsági 
hányad (0,08–35,60%). Az egyes 
modellek parciális teszteredményeit 
a 6–8. táblázatban foglaltuk össze. 
A következőkben a jövedelemcsök-
kenés példáján bemutatjuk, hogy a 
szignifikáns eltérések miben jelen-
nek meg a becsült marginális átla-
gok és meredekségek összehasonlí-
tásával. Ezután hasonló módszerrel 
elemezzük a munkahelyi fertőződés 
veszélyének kérdését.

Jövedelemcsökkenés
A jövedelemcsökkenés lineáris mo-
delljében (Q3) a válaszok mintabeli 
átlaga 1,82, (szórás 0,89), tehát általá-
nosságban nem panaszkodtak az em-
berek a jövedelmi helyzetünk járvány 
romlására. Bár az ország önálló hatá-
sa a modellben nem volt szignifikáns 
(p=0,172) a globális tesztek alapján 
(a szignifikáns interakció miatt), a 
marginális átlagok összehasonlítása 
viszont hozott szignifikáns eltérése-
ket, és az egyes beosztási kategóriák 
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esetében is szignifikáns eltéréseket találtunk (p<0,001). A beosztás csoporthatásán túl 
annak országgal való interakciója (p<0,001) is szignifikáns volt, továbbá a nők és a fér-
fiak – ha főhatásként nem is (p<0,626), de – a négy ország tekintetében szignifikánsan 
eltérő válaszokat adtak (p=0,030). A viszonylag magas számú szignifikáns hatás közepes 
teljes magyarázottságot eredményezett (43,81%). Ez leginkább az ország és a beosztás 
interakciójából ered (27,34%), de szintén erős a beosztás (19,15%) és az ország (13,68%) 
önálló hatása is. A nem (0,08%) és annak országgal való interakciója (1,01%) viszont alig 
érzékelhető.

Az országok közül a legnagyobb jövedelemcsökkenésről a magyarok, legkisebbről az 
Egyesült Királyság válaszadói számoltak be. A tulajdonosok (2,70), a vezetők (2,24) és 
a beosztottak (1,56) között szignifikáns sorrend állítható fel, ami alapján látszik, hogy a 
tulajdonosok jövedelme csökkent leginkább (2,70), a vezetőké kevésbé (2,24), a beosz-
tottak bére (1,56) pedig szinte nem változott (6–10. táblázat).

6. táblázat.  
Q3 – a kérdésre adott válaszok becsült marginális átlagai országok és beosztás szerint

Q3 Beosztás Tulajdonos Vezető Beosztott
Ország Csoportátlag 2,70 2,24 1,56
HU 2,71 3,31 3,33 1,48
MN 2,31 2,78 2,59 1,57
ES 2,11 3,22 1,52 1,58
UK 1,53 1,46 1,51 1,62

Forrás: saját szerkesztés

Magyarországon és Montenegróban a tulajdonosok és a vezetők erőteljesebb jövedelem 
visszaesésről számoltak be (HU: 3,31 és 3,33; MN: 2,78 és 2,59), míg a beosztottak 
jövedelme nem változott (HU:1,48; MN:1,57). Ez a teszteredményeken is meglátszott: 
mindkét országban szignifikánsan csupán a beosztottak átlaga tért el a tulajdonosok és 
a vezetők átlagától egyaránt. Spanyolországban a vezetők (1,52) és beosztottak (1,58) 
nem érezték, hogy havi jövedelmük a pandémiás helyzet és a zárlatok következtében 
csökkent volna. Közöttük nincs is szignifikáns eltérés, azonban a tulajdonosok (3,22) 
esetében már szignifikáns különbséget találtunk a másik két csoporttal szemben. Az 
Egyesült Királyságban egyetlen csoport sem különbözik szignifikánsan a többitől, azaz 
általánosságban nem számoltak be jövedelemcsökkenésről (6–7. táblázat).

7. táblázat.  
Q3 – a kérdésre adott válaszok becsült marginális átlagainak az egyes beosztás 

csoportok közötti eltérésének szignifikancia értékei országonként és a teljes mintában
Beosztás Együtt HU MN ES UK
Tulajdonos – Vezető <0,001 0,997 0,748 <0,001 0,926
Tulajdonos – Beosztott <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,343
Vezető – Beosztott <0,001 <0,001 <0,001 0,878 0,457

Forrás: saját szerkesztés
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A tulajdonosok az Egyesült Királyságban (1,46) szignifikánsan kisebb jövedelem-
csökkenésről számoltak be, mint bármelyik másik országban (HU: 3,31; MN: 2,78; ES: 
3,22). A vezetők esetében a legnagyobb jövedelemcsökkenés Magyarországon történt 
(3,33), majd következett Montenegró (2,59). A spanyol (1,52) és a brit vezetők (1,51) 
szignifikánsan nem különböző minimális növekedésről/stagnálásról számoltak be. A be-
osztottak minden országban ugyanarról számoltak be: stagnálást minimális növekedést, 
esetleg minimális csökkenést jeleztek (6–8. táblázat).

8. táblázat.  
Q3 – a kérdésre adott válaszok becsült marginális átlagainak az egyes országok 

közötti eltérésének szignifikancia értékei beosztásonként
Ország Együtt Tulajdonos Vezető Beosztott
HU – MN 0,020 0,494 <0,001 0,850
HU – ES <0,001 0,995 <0,001 0,647
HU – UK <0,001 <0,001 <0,001 0,338
MN – ES 0,375 0,564 <0,001 1,000
MN – UK <0,001 <0,001 <0,001 0,980
ES – UK <0,001 <0,001 0,999 0,971

Forrás: saját szerkesztés

9. táblázat.  
Q3 – a kérdésre adott válaszok becsült marginális átlagai országok és nem szerint

Q3 Nem Nő Férfi
Ország Csoportátlag 2,20 2,13
HU 2,71 2,69 2,73
MN 2,31 2,49 2,14
ES 2,11 2,11 2,10
UK 1,53 1,51 1,55

Forrás: saját szerkesztés

10. táblázat.  
Q3 – a kérdésre adott válaszok becsült marginális átlagainak az egyes nemek 

közötti eltérésének szignifikancia értékei országonként
Nem Együtt HU MN ES UK
Nő – Férfi 0,158 0,626 0,002 0,954 0,710

Forrás: saját szerkesztés
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11. táblázat.  
Q3 – a kérdésre adott válaszok becsült marginális átlagainak az egyes országok 

közötti eltérésének szignifikancia értékei nemenként
Ország Együtt Nő Férfi
HU – MN 0,020 0,577 0,001
HU – ES <0,001 0,002 <0,001
HU – UK <0,001 <0,001 <0,001
MN – ES 0,375 0,075 0,996
MN – UK <0,001 <0,001 <0,001
ES – UK <0,001 <0,001 <0,001

Forrás: saját szerkesztés

Az országok közül elsősorban a magyar demográfiai csoportokat érintette leginkább a havi 
jövedelem csökkenése, utánunk nem sokkal lemaradva következik Montenegró, a spanyolok 
inkább stagnálásról számoltak be, míg az Egyesült Királyság munkavállalói/tulajdonosai 
pedig kisebb-nagyobb jövedelemnövekedést is éreztek. A két nem képviselőinek havi 
jövedelmét szinte azonos mértékben érintette minden országban a pandémia, ez alól egyetlen 
kivétel Montenegró, ahol a nők esetében rosszabb volt a helyzet. Bár a nők és a férfiak 
között nem találtunk markáns eltéréseket, viszont a négy vizsgált ország és a három beosztási 
csoport esetében igen, így harmadik hipotézisünk beigazolódott.

A munkahelyi fertőződés veszélye
A megkérdezettek a munkavégzésük során a covid–19-cel való megfertőződés esélyét (Q4) át-
lagosan a közepes szint alatt értékelték (átlag: 2,36; szórás: 1,17), azonban beosztási csoportok 
(p<0,001) és országok (p<0,001) szerint is szignifikáns eltérés mutatható ki, továbbá ezen két 
változó interakciója (p<0,001) szintén szignifikáns. A teljes magyarázott variancia alacsony 
(14,58%), a parciális hatások pedig nagyjából hasonló nagyságrendűek: az ország hatása 
6,17%, a beosztásé 5,24%, két változó interakciójának hatásnagysága pedig 5,22%.

A négy ország közül csupán Montenegró (2,12) és az Egyesült Királyság (2,67) között 
mutatható ki szignifikáns eltérés, az utóbbi országban nagyobbra tették a munkavégzés során 
a fertőződés esélyét. A legkisebb kockázatot a beosztottak látják (2,14), a tulajdonosok (2,57) 
és a vezetők (2,67) között viszont nincsen szignifikáns különbség (12–14. táblázat).

12. táblázat.  
Q4 – a kérdésre adott válaszok becsült marginális átlagai országok és beosztás szerint

Q4 Beosztás Tulajdonos Vezető Beosztott
Ország Csoportátlag 2,57 2,67 2,14
HU 2,61 2,83 2,91 2,09
MN 2,12 2,29 2,46 1,60
ES 2,44 3,11 2,32 1,88
UK 2,67 2,07 2,97 2,98

Forrás: saját szerkesztés
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A négy ország közül háromban (Magyarország, Montenegró és Spanyolország) a meg-
fertőződés esélyét a tulajdonosok (HU: 2,83; MN: 2,29; ES: 3,11) és a vezetők (HU: 2,91; 
MN: 2,46; ES: 2,32) érzik leginkább, és a beosztottak (HU: 2,09; MN: 1,60; ES: 1,88) a 
legkevésbé. Ezzel szemben az Egyesült Királyságban fordított a helyzet. (12–13. táblázat).

13. táblázat.  
Q4 – a kérdésre adott válaszok becsült marginális átlagainak az egyes beosztás 

csoportok közötti eltérésének szignifikancia értékei országonként és a teljes mintában
Beosztás Együtt HU MN ES UK
Tulajdonos – Vezető 0,881 0,984 0,910 0,113 <0,001
Tulajdonos – Beosztott 0,056 0,225 0,270 0,003 <0,001
Vezető – Beosztott <0,001 <0,001 <0,001 0,047 0,997

Forrás: saját szerkesztés

A tulajdonosok esetében csupán a két szélsőséget képviselő Spanyolország (3,11) és 
Egyesült Királyság (2,07) tér el szignifikánsan, azaz a spanyol tulajdonosok nagyobb 
esélyét látják a vírussal való megfertőződésnek a munkavégzés során, mint az egyesült 
királyságbeliek. A vezetők esetében a négy ország két csoportra osztható: a magyar (2,91) 
és a brit (2,97) vezetők szignifikánsan magasabb kockázatot jeleztek, mint a montenegróiak 
(2,46) és a spanyolok (2,32). A beosztottak között (a legkisebbtől haladva): Montenegró 
(1,60), Spanyolország (1,88 – nem tér el szignifikánsan a magyar és a montenegrói átlagtól), 
Magyarország (2,09) és Egyesült Királyság (2,98) sorrend állítható fel (12–14. táblázat). 
Eredményeink alapján tehát elmondható, hogy negyedik hipotézisünket igazoltuk.

14. táblázat.  
Q4 – a kérdésre adott válaszok becsült marginális átlagainak az egyes országok 

közötti eltérésének szignifikancia értékei beosztásonként és a teljes mintában
Ország Együtt Tulajdonos Vezető Beosztott
HU – MN 0,107 0,804 0,047 0,031
HU – ES 0,838 0,963 0,019 0,338
HU – UK 0,985 0,355 0,988 <0,001
MN – ES 0,393 0,438 0,879 0,447
MN – UK 0,005 0,958 0,008 <0,001
ES – UK 0,420 0,037 0,004 <0,001

Forrás: saját szerkesztés

Munkahelyi találkozások változása
A két időszak összehasonlításából létrejövő változó (Q5_6) esetében a negatív szám rit-
kább, a pozitív szám gyakoribb találkozást jelent. Kivétel nélkül minden egyes országban 
csökkenés volt tapasztalható, a teljes mintára vetített átlag -1,87 (szórás: 1,21), tehát min-
den egyes felmérésből bekerült országban a más emberekkel való találkozások gya-
korisága a pandémia és a zárlatok előtti időszakhoz képest csökkent. A teljes modell 
magyarázott varianciája viszonylag alacsony (11,42%) annak ellenére, hogy szignifikáns 
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hatás is kimutatható. Így ezen a hatások nagysága is inkább gyenge: az ország 
esetében 4,47% (p<0,001), a beosztásnál 3,86% (p=0,051), ezen két változó inter-
akciójának hatása 1,74% (p=0,016), végül a munkaviszony hatása csupán 0,68% 
(p=0,048).

A csökkenés mértékének eltérése egyedül Montenegró (-2,13) és az Egyesült 
Királyság (-1,42) között szignifikáns, a másik két ország átlagának (HU: -1,70; ES: 
-1,63) eltérése nem szignifikáns egyetlen másik országtól sem. A beosztás szerint 
létrejött csoportok között csupán a vezetők (-1,44) és a beosztottak (-1,97) válaszai 
térnek el szignifikánsan: a beosztottak esetében nagyobb mértékben csökkent a más 
emberekkel való találkozások gyakorisága; a tulajdonosok (-1,75) mintabeli átlaga a 
két másik csoport között van, nem tér el egyiktől sem szignifikánsan (15–18. táblázat).

15. táblázat.  
Q5_6 – az eredményének becsült marginális átlagai országok és beosztás szerint

Q5_6 Beosztás Tulajdonos Vezető Beosztott
Ország Csoportátlag -1,75 -1,44 -1,97
HU -1,70 -1,87 -1,42 -1,80
MN -2,13 -2,29 -1,92 -2,19
ES -1,63 -1,23 -1,30 -2,36
UK -1,42 -1,61 -1,11 -1,54

Forrás: saját szerkesztés

Megvizsgálva az ország és a beosztás változó interakcióját, látható, hogy mind a 
négy országban teljesen más tendenciákat lehet számszerűsíteni. Magyarországon a 
vezetők (-1,42) más emberekkel való találkozása csökkent a legkevésbé, bár ez csu-
pán a beosztottakkal (-1,80) szemben szignifikáns, a tulajdonosokkal (-1,87) szemben 
nem. Montenegróban közel azonos minden egyes beosztás csoportban a találkozá-
sok gyakoriságának csökkenése (tulajdonos: -2,29; vezető: -1,92; beosztott: -2,19). 
Spanyolországban a beosztottak esetében látható a legnagyobb csökkenés (-2,36), míg 
a tulajdonosok (-1,23) és a vezetők (-1,30) esetében szignifikánsan kisebb mértékben 
csökkent a más emberekkel való találkozások gyakorisága. Az Egyesült Királyságban 
szintén a vezetők (-1,11) esetében csökken legkevésbé a találkozások gyakorisága, és 
a tulajdonosok (-1,61) valamint a beosztottak (-1,54) esetében szignifikánsan nagyobb 
volt a gyakoriság csökkenése (15–17. táblázat).

16. táblázat.  
Q5_6 – az eredmények becsült marginális átlagainak az egyes beosztás csoportok 

közötti eltérésének szignifikancia értékei országonként és a teljes mintában
Beosztás Együtt HU MN ES UK
Tulajdonos – Vezető 0,275 0,627 0,689 0,982 0,023
Tulajdonos – Beosztott 0,500 0,989 0,975 0,013 0,929
Vezető – Beosztott <0,001 0,041 0,397 <0,001 0,024

Forrás: saját szerkesztés
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Az egyes beosztási csoportok országonkénti eltérését megvizsgálva látható, hogy a tu-
lajdonosok esetében nincs szignifikáns különbség, mely elsősorban az alacsony mintanagy-
ságnak (összesen 83 fő), és a relatíve nagy szórásnak tudható be. A vezetők esetében már 
kimutatható, hogy a más emberekkel való találkozások gyakorisága leginkább a monteneg-
róiak (-1,92) körében volt a legnagyobb mértékű, kik átlaga, mint három másik ország (HU: 
-1,42; ES: -1,30; UK: -1,11) vezetőinek átlagától eltér, azonban ezen három ország eseté-
ben szignifikáns eltérés nincs. A beosztottak esetében az Egyesült Királyság átlaga (-1,54) 
egyedül a magyar átlagnál (-1,80) nem nagyobb szignifikánsan, azonban a beosztottak mind 
Montenegróban (-2,19), mind Spanyolországban (-2,36) nagyobb mértékű csökkenésről szá-
moltak be a más emberekkel való találkozások tekintetében (15–17. táblázat).

17. táblázat.  
Q5_6 – az eredmények becsült marginális átlagainak az egyes országok közötti 

eltérésének szignifikancia értékei beosztásonként és a teljes mintában
Ország Együtt Tulajdonos Vezető Beosztott
HU – MN 0,232 0,913 0,033 0,162
HU – ES 0,989 0,710 0,945 <0,001
HU – UK 0,417 0,950 0,327 0,228
MN – ES 0,089 0,256 0,012 0,833
MN – UK <0,001 0,444 <0,001 0,009
ES – UK 0,569 0,788 0,784 <0,001

Forrás: saját szerkesztés

Továbbá szignifikáns eltérés találtunk a részmunkaidős (-1,72) és a teljes munkavi-
szonyban foglalkoztatott (-1,92) csoportok között, melyek közül az utóbbiak azok, akik 
esetében nagyobb mértékben csökken a más emberekkel való találkozások gyakorisága 
a pandémia és a zárlatok előtti időszakról az az alatti időszakra. Az egyéb munkavi-
szonyban foglalkoztatott beosztottak nem térnek el szignifikánsan egyik csoportot sem 
– valószínűleg az alacsony mintanagyság (összesen 21 fő) miatt (18. táblázat). A fen-
tiek alapján ötödik hipotézisünket is igazoltnak tekintjük.

18. táblázat.  
Q5_6 – az eredmények becsült marginális átlagainak az egyes munkaviszony-

típusok közötti eltérésének szignifikancia értékei a teljes mintában
Munkaviszony Együtt
Egyéb – Részmunkaidős 0,775
Egyéb – Teljes 0,295
Részmunkaidős – Teljes 0,093

Forrás: saját szerkesztés

(Következtetések és a továbblépés irányai) Először ejtsünk néhány szót modellünk 
magyarázott változójáról, a jövedelemcsökkenésről! Ez a vizsgált négy ország kö-
zül leginkább a magyarokat érintette, legkevésbé az Egyesült Királyságban élőket. 
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Általánosságban elmondhatjuk, hogy elsősorban a tulajdonosok jövedelme csökkent, de 
a legérzékenyebb réteg a beosztottaké. Ezt a réteget hazánkban jelentős intézkedésekkel 
védte az állam is (munkahelyvédelem, bértámogatások). A szakirodalom alapján hazánk-
ban a jövedelemcsökkenés 2–2,5 millió embert érint. A legérintettebbek a 40–60 év 
közötti, középfokú végzettségű budapesti férfiak. A csökkenés átlagos mértéke 18 száza-
lék.44 Külön megemlítjük még Montenegró helyzetét, ahol az informális gazdaság magas 
részaránya miatt a valós jövedelmi helyzetet reálisan felmérni gyakorlatilag lehetetlen, 
mert csak a hivatalos állami adatokra támaszkodhatunk.45

A jövedelemcsökkenést befolyásoló okok közé tartozik eredményeink szerint a munka-
helyi fertőződés veszélye. Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy az egyes munkakörökben 
ez a veszély jelentősen különbözik.46 A fertőzéssel kapcsolatban utalunk eredményünkre, 
ami azt mutatja, hogy az otthonról végzett munka egyrész direkt hatással, másrészt indi-
rekt módon, a fertőzés esélyét csökkentve fejt ki a jövedelmek csökkenését mérséklő ha-
tást. A munkahelyi fertőzéstől saját eredményeink szerint az Egyesült Királyság válaszadói 
tartottak leginkább, közülük is elsősorban a beosztottak. Második helyen mi, magyarok 
következtünk a sorban, ami többek között a megfelelő és rendszeres tájékoztatásnak is 
köszönhető, amire a járvány tavaszi és második hullámában naponta sor került,47 éberen 
tartva a veszélyre irányuló figyelmet. Mögöttünk a spanyolok állnak, akiket a tragikus ta-
vasz csak megerősített félelmeikben. A sort e téren Montenegró zárja. A magyar, spanyol 
és montenegrói eredmények alapján elmondhatjuk, hogy ezekben az országokban inkább 
a tulajdonosok és a vezetők féltek a munkahelyi megfertőződéstől. A fertőzésveszély 
természetesen minden országban fennáll. Az Egyesült Királyságban a járvány első hul-
lámában a fertőzöttek 80%-a az egészségügyben és szociális ellátásban betegedett meg.48 
Spanyolországi adatok szerint a munkahelyen végzett munka 76%-kal növelte a fertőzés 
kockázatát, elsősorban a zárt terekben – ide tartozik a munkahelyek 92%-a.49 Nem vélet-
len, hogy a munkavállalók 68%-a fél a fertőzéstől.50 Valószínűleg a magas átfertőzöttség 
miatt Spanyolországban gyakori a gyárak mellett az otthoni átvitel is.51

A munkával kapcsolatos találkozások számának változása minden országban 
összességében csökkenést jelent. Jellemzően a vezetők találkoztak másokkal munkához 
kapcsolódó céllal, a beosztottak inkább csak kollégáikkal. 

Tanulmányunk első részében tehát az alábbi hipotéziseket vizsgáltuk:

19. táblázat: 
A tanulmány első részében tárgyalt hipotézisek

H3 A havi jövedelem csökkenése eltérő mértékben érintette az embereket a vizsgált 
négy országban és demográfiai csoportokban. 

H4 Országonként és demográfiai csoportoként eltérő mértékűnek érzik az emberek an-
nak esélyét, hogy munkavégzés során covid–19-cel megfertőződhetnek 

H5 A más emberekkel való találkozások gyakorisága eltérő mértékben csökkent a 
pandémia és a zárlatok előtti időszakhoz képest a négy vizsgált országban és de-
mográfiai csoportokban.



Forrás: saját szerkesztés

Kéziratunk második részében folytatjuk a regressziós modellek megkezdett elemzé-
sét, majd ismertetjük az általunk készített útmodellekből levonható következtetéseket.
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Kultúraláncolatok –  
Tóth Árpád kora és szellemi örökösei

Kultúraláncolatok címmel tartott konferenciát 2020. február 3-án a Magyar Művészeti 
Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete a Pesti Vigadóban, 
amelynek középpontjába Tóth Árpád költő munkássága, kora és nem utolsósorban 
szellemi örökösei kerültek. Egy évszázadot ölel át annak a három generációnak az 
életútja, amelynek meghatározó személyisége Tóth Árpád, a Nyugat első nemzedékének 
egyik legjelentősebb tagja. Lánya, Tóth Eszter szintén költő, műfordító. Tóth Eszter 
férje Hollós Korvin Lajos költő, író, lapszerkesztő, a Nyugat egyik korai pályázatának 
nyertese. A harmadik generáció tagja Tóth Eszter fia, Hollós Máté Erkel-díjas zeneszerző. 
A tudományos ülés legfontosabb célkitűzése volt, hogy a három generáció közötti 
kulturális kapcsolatot vizsgálja meg. A felsorolt személyek életútja szoros kapcsolatban 
áll egymással, azok átfedik egymást, de történeteik érthető módon különböznek is, 
hiszen mindhárman más-más szempontból váltak jelentőssé a huszadik században.

Az itt következő válogatott írások ezt a konferenciát összegzik.



FARKAS ATTILA

Test és lélek, monológ és dialógus  
Tóth Eszter költészetében

Régi dilemma, hogy a szellemi alkotás megértésének folyamatában a szerző által 
használt fogalmakból induljunk-e ki, vagy inkább a sajátjainkból. Az ilyen elválasztás 
persze valóban csak kiindulási pont lehet, mert hamarosan rá kell jönnünk, hogy a 
két fogalomtípus szerves kapcsolatban áll egymással. Tagadhatatlan, hogy vannak 
saját fogalmaink, még akkor is, ha sejtjük, hogy ezek valahogy kialakultak bennünk, 
valószínűleg külső tényezők hatására. Azt is belátjuk, hogy ezek a fogalmak nem 
kizárólagos tulajdonaink, mivel mások is élnek velük. Erre abból következtetünk, hogy 
valamennyire értjük a többieket, és ők is arról számolnak be, vagy úgy viselkednek, 
hogy ők is értenek minket, ha nem is mindig értenek velünk egyet. Úgy van ez, hogy az 
értelmezés során saját fogalmainkat rávetítjük vagy ütköztetjük azokkal a fogalmakkal, 
melyeket az életműből kiolvasunk, gondolva, hogy azok a szerző fogalmai. De ha 
jobban megnézzük, látjuk, hogy rokonság van közöttük, s úgy tűnik, hogy közösség is. 
A hermeneutika körforgásként írja le azt a folyamatot, melyben a szöveggel szemben 
támasztott előzetes értelmet revideáljuk az olvasás során, hogy aztán a módosított 
értelemmel újra próbálkozzunk, és így tovább. Szerencsés esetben az így előálló körök 
bővülnek a résztől az egész felé haladva, de valószínűleg azt a szó szigorú értelmében 
soha nem érik el. Még kevésbé ér el a teljességhez az a pozitivista szociológia, amely 
tagadja, hogy a résztvevők fogalmai bármi lényegeset elmondanának a (társadalmi) 
életről, viszont állítja, hogy csak a mélyen fekvő okok számítanak, melyeket az egyéni 
tudat nem észlel. A hagyomány tárja fel előttünk magát, amelynek a szerző is, és mi 
is részei, sőt aktív részesei vagyunk. Jelen írás Tóth Eszter költészetének értelmezését 
abból a perspektívából kívánja elkezdeni, melyet a költő maga nyit meg számunkra, 
melynek vezető témái a magánélet moralitása és a világértelmezés.

(Elődök és kortársak) A lírai költészet dramaturgiailag első látásra monológnak tűnik, 
ahol az alany elmondja, többször inkább érzékelteti véleményét a világról, ezzel együtt 
azt is, hogy ki ő. Még akkor is, ha nem mindig az egyes szám első személyű névmás 
retorikájának bűvkörében teszi ezt, mint tette például Friedrich Nietzsche vagy Ady 
Endre. A költészet azonban mindig dialógus is, a hagyománnyal folytatott párbeszéd. 
József Attilánál talán túlzottan a determinizmus jegyében áll az összefüggés: „Verset 
irunk – ők fogják ceruzámat / s én érzem őket és emlékezem.” A nemzedékek közötti 
dialógus eredeti genetikai és érzelmi színtere a család. Tóth Eszter Tóth Árpád lánya, de 
az apa-lánya szeretetkapcsolat természetes módon bővül az apa költőbarátaira. A leány 
a vele készült interjúkban beszámol azokról a gyerekkori családi élményekről, amelyek 
Babits, Kosztolányi és Karinthy alakját őrzik. A személyes viszony azonban nem transz-
formálódik mester-tanítvány kapcsolattá. Életrajzi esszékötetében számol a lehetőség-
gel, hogy „Beavatott lehetnék lassacskán a költészetben is, ha tanítványul szegődnék az 
apám baráti köréhez tartozó mesterekhez”.1 De leszögezi, hogy „később sem vonzanak 
mélyebben a mesterek iskolái, amiként, már felnőtt koromban az egyívású kollégák 
műhelyei sem”.2 A poétikai rokonság és a nemzedéki ritmus azonban hasonló helyzetbe 
hozza költészetét Weöres Sándoréval: „A magamét viszont oly szuverénül mondani, 
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mint Weöres a magáét, ehhez új »légzés- és mozgástechnika« kellene.”3 Pilinszky János 
és Nemes Nagy Ágnes törekvései is ilyen igénnyel lépnek fel. De a Nyugat költészet-
eszményének átértékelése nem állapodik meg a tagadás divatjában: „az eleve avítt 
avantgárd számomra sosem is volt igazi költészet […] Sem a puritán Újpapundekli, sem 
a cifra SZŰR-reál.”4 Ne keressük ezeket a rendszertani kategóriákat a modern költészet-
ről szóló kézikönyvekben, több asszociáció is megnyílik a konstruktivizmus, a popart, 
az antimetaforikus vers vagy a népi motívumokat felhasználó szürrealista kommersz 
irányába, de mindezek az elnéző mosoly kíséretében. Az elődökhöz való viszony le-
írható a hegeliánus „megszüntetve megőrizni” toposszal. Az Egy Tóth Árpád-témára 
című darab az apa 1916-os Duruzsoló tűznél felhangzó versét veszi elő. A kiindulási 
helyzetben mondhatja az egykori megszólaló, hogy „Mint messzi Chína földjén vasúti 
bús karambol, / Ujságban furcsa hír csak s nem tépi idegem, / Mert tán nem is való, oly 
messzi s idegen”. A második világháború után azonban már az „egymáson át ütő világ” 
valóságát, Hirosima és a Bikini-sziget közelségét nem tudja magától elidegeníteni az 
aggódó anya.

(„Az élettel kötött szerződés”) Az egyéni élet moralitása elválik a világtól, de számos 
meghatározó esetben összekapcsolódik, illetve ütközik azzal. „Az élettel kötött szerző-
dés” fogalmát Joséphine Baker, amerikai származású, Párizsból felragyogó revücsillag 
naplója alapján vezeti be Tóth Eszter. Ezt a címet adta a megszakadt életrajzi esszé utol-
só fejezetének a fiú, Hollós Máté. A szerződést jogi kategóriának tartjuk, nem is minden 
ok nélkül, de nehéz megmondani, hogy mi volt előbb, a szerződés jogi, politikai vagy 
teológiai értelme. A vallásos meggyőződés nyilván az Istennel kötött szövetséget tekinti 
minden hasonló világi aktus mintaképének. Az élet a legnagyobb kincs, ha részesültünk 
belőle, tartozunk is érte. Nem absztrakt módon, hanem konkrétan: a másik embernek. 
Közismert az ellenvetés, hogy az életet senki nem kérte, s abban sem volt választása, 
hogy elfogadja-e. Néhány filozófus nem is látja bizonyítottnak, hogy jobb élni, mint 
nem élni. Josephin Baker s még oly sokan nem így gondolták. És a gondolatot tett kö-
vette, saját gyermeke nem lehetett, de tizenkét kicsit fogadott örökbe a világ minden 
tájáról, a „szivárványcsalád” szeretetben élt, bizonyítva, hogy a rasszizmus nem velünk 
született. Az élettel és Istennel kötött szerződésnek az ember esendősége miatt lehetnek 
hamis interpretációi is. Ezt leplezi le a történet: „Minket szeretett az Isten – dicseked-
tek a haláltáborokat, valamint harctereket és civil pusztíttatásokat túlélt vallásosak.”5 A 
magyar költő, akit édesanyja származása miatt fenyegetett a politikai üldözés a második 
világháború véres kiteljesedése során, visszatekintve összegzi nemzedéke magatartását: 
„Apolitikusan süketek sajnos sokan voltunk ’39 derekán…”6 A későbbi események csak 
megerősítették a maximát: „Kimaradni nagyobb vérfürdőkből, ez a mi nemzedékünk is-
tenláb-megfogása.”7 Hogyan állja ki ez a generációs szubjektív elv a szerződésbe foglalt 
morál próbáját?

A személyes álláspont szerint ez a szerződés megszegése. Olyan eset, amelyben nem 
áll a felsőbb instancia szükségességét kívánó jogi tétel, hogy saját ügyében ne legyen 
bíró senki. Ilyenkor az első és utolsó bíró csak a lelkiismeret lehet. A kései külső szem-
lélő könnyebb helyzetben van, utólag bárki lehet okos. Azonban mérlegelnünk kell, 
hogy mi lehetett az oka a politikai süketségnek és a vértől való irtózásnak. Könnyen 
lehet, hogy az utóbbi volt az oka az előbbinek. Az ember alapvető érzelme a félelem az 
erőszakos haláltól. Ezen a mindenkire jellemző érzelmen valamilyen mértékig uralkodni 
tudunk, ezt szoktuk bátorságnak hívni. Viszont, ha a félelem kiváltója hozzánk mérve 
oly nagy, hogy semmi esélyét nem látjuk az ellenállásnak, racionális döntés lehet, ha 
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nem veszünk róla tudomást. Persze a politikai cselekvés zárójelbe helyezése más meg-
ítélés alá esik normál körülmények között, és más háborús időszakban. Helyénvaló a 
leírás, hogy az úgynevezett rövid huszadik század (az első világháborútól a kommunista 
világrendszer bukásáig tartó szakasz) a középkori százéves háború modern megismét-
lődésének tekinthető, melynek első szakasza a két világháború (ami tulajdonképpen 
egy), a második a hidegháború, beleértve a számos helyi fegyveres konfliktust. A hu-
szadik század távol állt a Kant által felvázolt örök békétől. De nemcsak attól, hanem a 
háború hagyományos erkölcsi elvétől, a lovagiasságtól is. A hadviselés sötét oldala vált 
uralkodóvá a polgári lakosság terrorizálásában és a népirtásban. A világ összezsugoro-
dott, Magyarország sorsáról az iskolai földrajz szerint messzi helyeken, Versailles-ban, 
Berlinben, Moszkvában, Washingtonban döntöttek, a döntésekre a magyar politikának 
kevés ráhatása volt (ez nem csökkenti a vezető elit felelősségét), a következményeket 
viszont az egész népesség brutálisan közelről szenvedte el. Budapestet 1944. április 3-án 
kezdték szisztematikusan bombázni az angolszász hatalmak olaszországi és észak-afri-
kai bázisokról induló, bevetésenként több száz gépet felvonultató légi hadseregekkel. 
Néhány hónappal előtte függesztették fel az Árpád híd építését, de még a támadások 
alatt is adtak át lakóházakat. Nem tudomást venni az eseményekről: mi lehet ennek az 
oka? Egy társadalomnak, tekintsük organizmusnak vagy gépezetnek, vannak bizonyos 
alapvető ösztönei vagy automatizmusai, ezek élnek és zakatolnak akkor is, ha utólag 
ez észszerűtlennek tűnik. De ezek az erők lépnek működésbe az újjáépítés és a morális 
helyreállítás idején is.

Tóth Eszter az Egyenes adás a háború dúlta Budapestről ciklusában tudósít a 
bombázások és az ostrom következményeiről. Így kezdi: „A repülőgép belépett a 
házba”, majd kicsit lejjebb: „A Naphegyen a házak fala nyitva, / itt-ott egy kép lóg, néhol 
zongora”. Későbbi interjújában is úgy vall, hogy ma sem szereti a repülőgép zúgását 
hallani a magasból. A pusztulás teljes, magában foglalja a technikát és a művészetet, 
a hétköznapot és az ünnepet. Ennek tudatában csodálatos az újrakezdés sebessége és 
sikere, amely egy történeti szempillantás alatt jelentkezik. De mit látunk a következő 
történeti pillanatban, a Bordal 1950 című versben? „Oly forró förtelemben fortyog 
e szörnyű korszak”, földi infernó, Dante teológiája a Nyugat költőit idéző stílussal 
elbeszélve, ami összecseng Mallarmé zeneiséget ajánló poétikájával, de tagadja annak 
személytelenséget követelő metodikáját. A kommunisták, hátuk mögött a megszálló 
Vörös Hadsereggel, instrumentalizálják a morális újjáépítést, és diktatúrává züllesztik 
azt. A morális felelősség, „az élettel kötött szerződés” az életmű legpolitikusabb 
elszámolásában hangzik fel először Aranyt idézve: „a nép uralmát megrontó zsarnok 
ellen / ki föl nem lázad nyíltan: áruló az a bárd”, aztán minden utalástól eltekintve, 
egyszerű ítéletként: „Hazug vagyok koromban, hazug vagyok hazámban.”

(Eszme a dalban) „Az én legfontosabb témám, a magánéletieken felül, a világértel-
mezés, javarészt Rudolf Steiner tanai nyomán. Csakhogy ez »dalban elbeszélve« még 
komikusabb, mint a politikai direkt propagandák. Itt próbálkozom először a Mallarmé-
féle indirekt talányossággal. Felszabadultan szakítok a közérthetőség igényével.”8 
A véres kommunista diktatúra valamelyest enyhülése a hatvanas évek elején módot 
adott arra, hogy Tóth Eszter költészetét a szélesebb nyilvánosság elé tárja. A kísérleti 
líra, metafizikai témáknak a szavak rejtélyes viszonyával történő érzékeltetése, és ennek 
színekkel, képekkel, valamint a zenével történő összekapcsolása hamar magára vonta 
az érthetetlenség kritikáját. Az ezt megfogalmazók nemcsak abban tévedtek, hogy a 
vers közérthetőségét tették művészeti mércévé, hanem abban is, hogy félreértették 
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magának a megértésnek a költészeti szerepét, amennyiben azt valamilyen tudományos 
formularendszerre való szabályos és világos lefordíthatóságban keresték. A költészet 
talányos, rendre akkor a leginkább, amikor nem tűnik annak. Olyan rejtély ez, ami nem 
megfejthető, de ezért szeretjük, és ezért része életünknek már évezredek óta.

Rudolf Steiner (1861–1925) az antropozófia mozgalmának megalapítója és vezetője 
eredetileg filozófus volt, de munkássága számos területre kiterjedt a mezőgazdaságtól 
az építészetig. Az antropozófia világnézet és szellemtudományos módszer, ami magát 
a filozófiai hagyomány beteljesítőjének tudja és megoldást kínál a modern civilizáció 
problémáinak gyökerére. A sok válságjelenség alatti fundamentális hiba a gondolkodás 
meghasonlása, a test és lélek, az empíria és ráció, az objektum és szubjektum szétvágása. 
Az antropozófia az egységet akarja helyreállítani, amit a filozófiai szaknyelv monizmus-
nak, illetve holizmusnak szokott nevezni. Steiner szerint a világ és az ember a szellem, 
a lélek és a test egysége. Ebből következően a szellem és a lélek nincs a fizikai világtól 
elválasztva, nem azon felül, vagy azon kívül kell keresni. A testi és lelki lét oka és forrá-
sa a szellemi, azaz isteni létben található. Testen keresztül mutatkozik meg számunkra a 
világ, így tudunk tapasztalatra szert tenni; a lélek ítél a tapasztalatokban megmutatkozó 
világról morális és/vagy esztétikai szempontból; a szellem megismeri azokat a törvénye-
ket, amelyek alapján mindez végbemegy. A holizmus segítségével történő világegyesí-
tést az antropozófián kívül más huszadik századi filozófiák is zászlójukra tűzték, úgy 
az életfilozófia, mint a hermeneutika erre törekedett, de agresszivitásával kitűnt ezek 
közül a marxizmus messianisztikus változata. A Steiner-féle mozgalmat az előbbiektől 
megkülönböztette sikeres gyakorlati irányultsága, az utóbbitól pedig békés és toleráns 
magatartása. Ennek értelmében az antropozófia nyitott a hagyományos vallások és egy-
házak irányába, bár azok időnként bizalmatlanok vele szemben. Gyakorlati sikerei közül 
talán leismertebb a Waldorf-pedagógia. Az első ilyen iskola Magyarországon 1926-ban 
jött létre Klebelsberg Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter engedélyével, a kommu-
nista korszakban betiltották, de a rendszerváltás óta szerves részét képezi közoktatási 
rendszerünknek. Németországban működik antropozófiai szellemiségű főiskola, szintén 
ott és Svájcban üzleti politikájában az antropozófia tanításait követő bank, világszerte 
alkalmazzák az antropozófikus orvoslást a nyugati stílusú gyógyítás kiegészítőjeként, a 
Steiner kezdeményezte biodinamikus mezőgazdaság pedig dinamikusan fejlődő ágazat. 
A művészetet tekintve az organikus építészetben a legszembetűnőbb Steiner hatása, 
tervei alapján épült a svájci Dornacban a Goetheanum, az antropozófia központja, ami 
Frank Lloyd Wright hatásával együtt elősegítette Makovecz Imre munkásságának kitel-
jesedését.

Tóth Eszter 1966-os kötetének címadó verse az Ikermonológ. A monológ dramaturgiára 
utal, a dráma műnemét idézi fel, ennek formai elemei még a dialógus, a név és az 
instrukció. Ez utóbbit esetünkben jobbára csak valamilyen absztrakt általános szinten 
tudjuk értelmezni, valahogy így: „Kedves Olvasó, olvasd el a verset!”, esetleg azzal 
az eredménnyel, hogy aztán: „Változtasd meg élted!”, ahogy Tóth Árpád fordította 
Rilke Archaikus Apolló-torzójának utolsó mondatát. Ki a beszélő a vershelyzetben? 
Egy ikerpár, a test és a lélek. Azonban allegorikus retorikai megoldással úgy, hogy 
a testet egy fa törzse, a lelket pedig ugyanannak a fának a lombja szemlélteti. Ha 
belegondolunk, a képi szint felülírja saját didaktikus retorikáját, a beszélő a fa, aki 
valamiképpen meghasonlik önmagával. A széthasadt alany kettőssége ráadásul a lélek/
lomb személyében szemben találja magát egy harmadik tényezővel: „Melyik az élet? 
Ágaim között / az ének? Vagy a sós nedv az erekben?” A materializmus és az idealizmus 
csődjének fájdalmasan tragikus válasza így hangzik: „Jaj, maradandó csak az ének.” A dal 
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az örök, az anyag körforgása és az ehhez kötődő lélek ennek csak tökéletlen lenyomata. 
A monológ-dialógus párhoz kapcsolódik valaki, akiről az antropozófia tanításaiból ki-
indulva azt valószínűsítjük, hogy ő a szellem. A szellem kapcsolja egységbe a testet és 
a lelket, de a szellem, az ének a vers dramaturgiájában nem szólal meg, őt nem testesíti 
meg allegória. Valóban, de a vers itt van a maga kézzelfoghatóságában, s nélküle nem 
léteznének a megszólaló figurák, sem a fa törzse, sem a lombja. Ugyanakkor a vers csak 
a megszólalók közlésében jelenik meg. Szédületes spirálmozgás indul el a rész és egész 
körben, amelynek a feloldását csak az egység helyreállításával remélhetjük.

A modern kor meghasonlása a szent és a profán viszonyában is megmutatkozik. 
Vallásos tudat a kettő megkülönböztetése nélkül nem képzelhető el, ugyanakkor a kettő 
közötti közvetítés nélkül sem. A közvetítés a kereszténységben Jézus Krisztus szemé-
lyében valósul meg. Az újkori gondolkodás abban az illúzióban ringatja magát, hogy 
a szent és a profán ellentétét a szent megszüntetésével meg tudja haladni. De teljesen 
vallástalan ember nincs, a szent iránti vágy különböző valláspótlékok csatornáján ke-
resztül igyekszik kielégülni. Ennek vannak egészen ártatlan módozatai, mint például 
amikor valaki családi otthonát, alma materét, vagy azt a helyet, ahol örök szerelmével 
megismerkedett kvázi szakrálisként tiszteli. Veszélyesebbek azok a kielégülések, ame-
lyek a különböző babonákhoz kapcsolódnak, vagy a személyes szabadság elvesztését 
eredményező függőséghez vezetnek. A kollektív pszeudovallások közé tartoznak a kü-
lönböző politikai ideológiák, nemcsak a szélsőséges változatok, hanem a mérsékeltnek 
nevezettek is. Nincs mese, morális értelemben minden az egyéntől függ, még akkor is, 
ha nehéz ellenállni a bálványok kísértésének. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a 
politika ab ovo ördögtől való lenne. Nagyon is emberi dolog, antik megfogalmazásban: 
zoon politikonok vagyunk, jó életünkhöz eszközként, de akár célként is hozzátartozik a 
közös ügyek személyessé tétele. A celebritások magasztalását általában le szokták néz-
ni a hívő és hitetlen kultúrkritikusok. Életrajzi esszéjében Tóth Eszter részletesen vall 
Rökk Marika iránti fiatalkori rajongásáról, és arról a már baráti viszonyról, melybe ké-
sőbb kerültek. Intellektuális bátorságról tanúskodik, ahogy ebben a hétköznapi esetben 
meglátja a szakralitáshoz vezető utat: „Sit venia verbo profano! De miért is kellene bo-
csánatot kérni a profán szóért? Hiszen a profanum a fanumnak: a szentélynek az előtere! 
Miért kell a profánnak mindig csak a szentélyből kifelé irányát nézni, holott befelé is 
lehet útja? […] az igazi amor sanctusnak lehet előtere.”9 A freudista magyarázat ellen-
tétes irányú, abban a profán a szentélyből kifelé húz, amikor a keresztény nők vallásos 
érzületét, Jézus iránti szeretetüket a primer szexualitásra vulgarizálja vissza. A költészet 
viszont éppen arra ad lehetőséget Tóth Eszter hite szerint, hogy a profán szentté, a test 
igévé lehessen.
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Számonkérés, számadás, számbavétel –  
A költészet mint híradás, és a későmodernség 
egyéb dilemmái Tóth Eszternél

Amikor nemrég felkérést kaptam, hogy az MMA Művészetelméleti és Módszertani 
Kutatóintézetének Kultúraláncolatok: A hagyomány mint DNS címmel rendezett ta-
nácskozásán részt vegyek, az egyik szervező felhívta a figyelmemet Tóth Eszter köl-
tészetére. Tóth Árpád lányának összegyűjtött versei az Emberi madárhang című kö-
tetben alig haladják meg a másfél száz oldalt, sokkal ismertebb televíziós-szövegírói 
munkáiról, esszéisztikájából pedig egy pezsgő kulturális korszak értő tanújának képe 
rajzolódik ki. Mindig is érdekeltek az ilyen sajátos hatástörténeti pozícióban lévő al-
kotók,1 mert ha lírájuk nem hozott is magával nagy horderejű változásokat az irodalmi 
beszédmódban, abban gyakorta markánsabb módon rajzolódott ki az irodalomtörté-
neti éra diszkurzív feltételrendszere, mint az egyértelműen magas kanonikus pozíci-
ót birtokló szerzőknél. Márpedig Tóth Eszter is azok közé tartozott, akiknek a késő 
modern korszakküszöb után az irodalmi modernség felerősödött tapasztalataival (pl. a 
megkésettséggel, az alkotás során a nyelv létesítő erejének a szubjektumot maga alá 
bíró természetével stb.) kellett szembenéznie. E szembenézés során felbukkanó dilem-
mákra adott reakció, hogy a vallomáslíra szülte saját helyzet- és élményverseit Tóth 
Eszter olyan darabokkal kontrasztosítja, amelyek a költészetet a hírközléssel vagy a 
korszakok közötti kommunikációval rokonítják. Ebből fakad a romantika (pl. Goethe 
vagy Poe ismert költeményeinek) újraírását célzó darabok közlésigénye is, amelyek 
ugyanakkor nem tudnak nem számot adni arról az esztétikai distanciáról,2 amely az 
utómodernség beszédmódjában a nyelvi megelőzöttség tapasztalata révén jelentkezik.

De miben áll még ezen túl az említett hatástörténeti pozíció különlegessége? 
Abban, amit a modern magyar irodalomban – mindenfajta negatív felhang nélkül – 
„apakomplexumnak” nevezhetünk. Hogy Tóth Eszter Tóth Árpádnak kísérelt meg 
költészetében monumentumot állítani, az életművét revizionálni, hovatovább saját 
beszédmódját az apjáéhoz képest megtalálni és kialakítani, az nem egyedülálló a 20. 
század magyar irodalmában. Elegendő csak a prózafordulattal jelentkező „aparegény” 
műfajára utalni: Esterházy Péter, Nádas Péter vagy Dragomán György miközben el-
beszélőjük apját a szüzsé szintjén igyekeztek megírni, egyben saját prózapoétikájuk 
apafiguráját is újraírták – Esterházy Ottlik Gézát, Nádas Mészöly Miklóst, Dragomán 
Bodor Ádámot. Első látásra Tóth Eszter helyzetével látszólag nem sok egyezést ta-
lálunk az általam említett eseteknél: prózaírókról van szó, ráadásul férfiakról, akik a 
posztmodern korszakküszöb túloldalán végezték el az apa megírását. Egy dolog mégis 
azonos a prózafordulat generációinak életművében és Tóth Eszterében: az apafigura 
megírása más irodalomtörténeti korszakban történt meg, mint amelyikben a feldolgo-
zandó oeuvre megszületett. Az említett kortárs szerzőknél a posztmodernből íródott 
újra a késő modernség poétikája, Tóth Eszternél pedig a késő modernségből a klasszi-
kus modernségé – de ugyanúgy irodalmi apafigurák (a klasszikus modernség apafigurá-
inak) újraírásával együtt (az Egy Goethe-témára és A természethez darabokkal Goethét, 
a Holló-ábrával Poe-t idézi meg). És egyben itt mutatkozik meg az igazán markáns, 
nem pusztán felszíni különbség is: Esterházynak, Nádasnak vagy Dragománnak már 
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rendelkezésére állt egy kidolgozott hommage-beszédmód, amely a hagyományt felerő-
sítő megszólalásként prezentálta magát – igaz, ennek eredetét a lírában kell keresnünk, 
Tandori Dezsőnél –, Tóth Eszter viszont másfajta hatástörténeti helyzetben alkotott.

Az apa beírása, az életmű értelmező-újraíró-megőrző poétikai üzenetként történő 
artikulációja mint a Tóth Eszter által felvállalt költői feladat a késő modernségnek 
a Babits Csak posta voltálja és Kosztolányi Ének a semmirőlje által megnyitott ta-
pasztalatával szembesült: a költészet és a puszta híradásként értett közlés nyelvének 
egyívásúsága az alkalmi versek és a vallomáslíra pandant-jává vált azzal szemközt, 
hogy a nyomhagyás aktusának megkettőzöttsége (tehát a siratott veszteség és az ezt 
tudatosító-beíró hang) átesztétizálódott. Összevetésként: 

„Életed gyenge szál amellyel szőnek 
a tájak s mult dob hurkot a jövőnek: 

amit hoztál, csak annyira tied 
mint a por mit lábad a szőnyegen hagy. 

Nem magad nyomát veted: csupa nyom vagy 
magad is, kit a holtak lépte vet.”
(Babits Mihály: Csak posta voltál)

„Ha félsz, a másvilágba írj át,  
verd a halottak néma sírját,  

tudd meg konok nyugalmuk írját,  
de nem felelnek, úgy felelnek,  
bírjuk mi is, ha ők kibírják.”

(Kosztolányi Dezső: Ének a semmiről)

„S hát az, ki teste nélkül, 
a lét iszonyú szineváltozásaiban 

omlik és épül 
mind távolabban a »van« 

járható országaitól, 
tartozik-e még hozzám csak annyira is, 

mint az urnában a por?”
(Tóth Eszter: A sírnál)

A sírnál című vers ugyanakkor a klasszikus modernséget és a modernség második hul-
lámát elválasztó korszakküszöbön billegő beszédmódoktól3 lépéseket tesz a nyomhagyás-
nak Szabó Lőrincnél markánsabban megjelenő dilemmája felé. Ekkor azzal szembesül a 
költészet, hogy a megőrzés eszköze nem választható el a megőrzés eredményétől, ezáltal a 
kiindulási anyag és a végtermék között is nehezen lehet megkülönböztetéseket tenni. Szabó 
Lőrinc Műhelytitok című versének zárlatához, mely szerint „úgy megszabadulok a verstől, / 
mint a testétől a halott”, hasonló az urna és a por hasonlatba foglalása által a szinekdochikus 
kapcsolatot, tartalmazó és tartalmazott egyértelmű viszonyait megbolygató technikája Tóth 
Eszter versében. Az „omlik és épül” sor szintén Szabó Lőrincre allúzió, a Tücsökzenéből 
a Táj épül, omlik című darabra, illetve egy korábbi versre, a Harminc évre: „Sötétben 
nézem magamat: / valami mindig törik-omlik. / Tégla? üres dísz? – nem tudom, // de 
tanulságnak megmarad, / hogy az épülő ház s a rom / egymáshoz mennyire hasonlít.”)
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A Tóth Eszter költészetét meghatározó utómodernségben tehát a klasszikus modern-
nek a modernség második hullámán átszűrt beszédmódja köszön vissza. Az utóbbi nyelvi 
megelőzöttségének tudatában nem pusztán átdolgozza az előbbi versbeszédét, de a 
hozzá való viszony kialakítását poétikai alapvetéssé is teszi. Bár – ahogy erre még ki-
térek – Tóth Eszter nagyon tudatosan használta fel a vendégszövegeket és a klasszikus 
modernség klimaxaként jelentkező Babits- és Kosztolányi-féle beszédmód átírását az 
utómodernség költészeti önreprezentációjának keretei között – az átírást mint egyálta-
lában e késő modern keret meghatározó elemét4 –, távol áll még attól a Tandori által 
artikulált költői diskurzustól, amelynek intertextuális minimalizmusa éppen annak 
érdekében érvényesített, hogy a szöveg közlésigényét retorikailag folytonosan aláak-
názza.5 Elég ha itt az Hommage ismert felütésére gondolunk: „Ki szedi össze váltott 
lovait, / ha elhulltak, ki veszi a nyakába? Ki teszi meg még egyszer az utat, / értük, 
visszafelé, hiába?” Mindazonáltal Tóth Eszter költészete eklatáns példája annak, hogy 
az utómodernség zárlata miként alakította a saját emlékező-megőrző beszédmódját 
úgy, hogy a klasszikus modern vallomáslírától eltávolodva a személyességet egyre 
inkább mint híradás részét fogja fel, és azt a jelentésről adott jelentésként képezze meg.

Az Emberi madárdal kötetnyitó verse, az Apám halálára a „fél életet jelentés” és a 
fekete keretes gyászjelentés ellentétével nyitja meg a „halom” szó többértelműsé-
gét. Egyrészt Tóth Eszter ezt a szöveget fiatalon írta, tizenévesen, akkor tényleg fél 
életében ismerte igazán az apját, ugyanakkor a fél életről tett jelentés érthető úgy is, 
hogy a felnőttek híradása nyomán rajzolódik ki a beszélő számára egy apakép, ami 
egyáltalában a gyászolni való tárgy elsajátíthatóságát lehetővé teszi számára. Ahogy 
arról Apám című esszéjében ír Tóth Eszter, az apja igazi költői jelentősége az által vált 
számára nyilvánvalóvá, hogy őt a saját alkotásairól kérdezték a költőbarátok, tehát 
az apja életművének fénytörésében lelte meg e kérdések motivációját.6 Másrészt az 
említett feszültség az élet és az életmű berekesztését még radikálisabban artikulálja: 
a keret lezárja a szöveget és bezárja a szövegegyüttest még akkor is, ha az befejezet-
len, félbemaradt életmű. Hogy az apa a sírhalom alatt van és hogy belőle legfeljebb 
papírhalom maradt, egy újabb feszültséget szül, de a szöveg egyúttal vigaszt is szol-
gál rá: a gyásztávirat hideg és vigasztalan betűivel szemben ott vannak azok a betűk, 
amelyek az életművet alkotják, ismerősek és jelentéssel bírnak. Már maga a vers címe 
is beszédes ebből a szempontból: nem a „haláláról”, hanem a „halálára” szó szerepel 
benne, tehát nem azon van a hangsúly, hogy milyen formában értesül a megszólaló 
az eseményről, hiába van kiemelve a versben a távirat, hanem hogy ezt az értesülést 
miként lehetséges eseményjelleggel felruházni.

Márpedig Tóth Eszter számos verse irányul arra, hogy a másikról értesültség ál-
lapotán keresztül írja meg saját szubjektivitását: a Kortársakban hitet tesz amellett, 
hogy nem (irodalom)történetté akarja alakítani saját korának alkotóit, hanem a privát 
szférának kíván úgy krónikása lenni, hogy jelentéssel töltse meg azt. Ekképpen pedig 
nem egy általános és előzetesen adott humanitásideál nevében megszólalni („Nem ta-
nulság kell, sem statisztika”), hanem éppenséggel az „apró, egyszeri-személyes” révén 
eseményiséget és jelentőséget adni a magánszférának. Ebben a látszólag naiv vállalko-
zásban már benne van a József Attila-i és Szabó Lőrinc-i tapasztalat is a két aspektus, a 
magán és a publikus, kizárólagosságáról,7 problémás együtt látásáról, ad absurdum ösz-
szeegyeztethetetlenségéről, ráadásul úgy, hogy a versbeszéd visszakapcsol Kosztolányi 
Számadás-ciklusához is: 

„Nem vagy magad – jobb néked erre, hidd el,
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sok furcsa ember néz bámulva rád,
nem üdvözöl téged, nem istenít fel,

nem göngyöli a lelkét sem alád,

csak rád tekint fásulva, tompa hittel,
rokon közönnyel, s néha kezet ád,

de ha ezekkel a testvéreiddel
élsz majd, elámulsz. Nagy ez a család.”

(Kosztolányi Dezső)

„hála néktek idegen fecsegők!
De jó, ha megszólíttok egyre többen,

ha vissza nem tart sem közöny, se gőg,
hisz’ nem hiába élünk egyidőben!

[…]
hogy minden járókelő névszerint

legyen kiemelt, féltőn figyelt hősöm.
Jöjj hát, szólj, időnk sietésre int,

emberiség, személyes ismerősöm!”
(Tóth Eszter)

Hogy itt mennyire tudatos a privát és a kollektív szférák egymással konkuráló, 
ugyanakkor szétszálazhatatlan létének poétikai elvvé emelése, ahhoz az esszéisztikában 
is találunk támpontokat. A Szabó Lőrincet középpontba állító Hála és kézben vagy a 
Füst Milánt elemző Egy ispiláng jóreményben Tóth Eszter kifejezetten a művészi alkat 
szempontjából, a moralitás egyszerű szólamait (úgy is, mint a bohém művész képét, a 
zseninek minden megengedett tételét stb.) lebontva és a történelmi kontextusra tekintettel 
elemzi a bűn és a bűnös viszonyát: „Szabó Lőrinc ilyen kérvény–beadvány–győzködés 
területeken lótva-futva-kilincselve napestig, törekedett segíteni »vendégeinek«, kiket 
azelőtt vérig sértett gonosz-buta elméletek alapján, melyeket igazolni látszottak némely 
»elnyomója« okozta sérelmei. […] Az ellentmondásos embert szokás érdekesebbnek 
tartani, mint az összhangosat. Ahogy a megtért bűnöst fontosabbnak, mint az 
egyenletesen jóviseletű »strébert«. Hiszen hírnek is csak a rossz hír számít. Hírlap 
szerint a jó hír nem hír.”8

Az Egyenes adás a háború dúlta Budapestről ciklust efelől olvasva sajátos jelentéssel 
bír az, ahogy a háború pusztítása ütköztetve van a kulturális örökséggel, mely lehet 
épített, mint egy Arany János-szobor (Múzeumkert), vagy a befogadó számára egy 
életmű által megépített, mint Krúdy Óbudája (Óbuda). A ciklus tanúságtétele kétirányú: 
egyrészt a megszólaló saját magát mint túlélőt szituálja az által, hogy mi nem maradt 
meg a háborús pusztítás miatt, mégis képes arról hírt adni.9 Másrészt a megmaradás 
nem pusztán szubjektív horizontját domborítja ki a ciklus, hanem a háború utáni 
állapotot mint a múltat s a veszteségeket nem semmítő jelent mutatja: „Baráti, jó világ 
ez. A rádió, ha szól, / barát beszél. A béke most csakugyan honol, / s betetőzi a boldog 
szerelem.” A „honol” iróniája miatt – melyet a „barát” ismétlése hív elő – nemcsak úgy 
jelentkezik a jelen mint a hontalanság leírása és a hűség Kosztolányi-témájának újraírása 
(a cím allúziója alapján is, hiszen Boldog, kétségbeesett dal a vers címe), hanem mint 
a kötelezően elvégzett számbavétele a múltnak – továbbá e számbavételhez szükséges 
beszédmód megtalálása a jelen állapotról való autentikus számadáshoz: „Mi hát az én 
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hűségem? S ki az, kit megcsalok? Az élő? A halott? / Melyik a védtelen? / Ki bocsát 
meg nekem?” E dilemma – a boldogság kiélvezhetősége a múlt rovására, illetve hogy 
nem lehetséges beszámolni a jelen állapotról anélkül, hogy annak beszédmódja ne 
függne a múltról való tudósítástól – adja egyben az utómodernség helyzetverseinek 
sajátos móduszát, amelyre dolgozatom konklúziójában térek ki. Az A Híradó-moziról 
című vers sajátos helyet foglal el ezen az objektív–szubjektív-tengelyen, ugyanis 
magáról a híradásról ad hírt, azazhogy a megmaradtak nézik meg a híradóban, hogy mi 
történt velük, és erről a tapasztalatról tudósít a vers. Vagyis arról, hogy a túlélő az átélt 
eseményről mindig csak utólagosan értesül,10 ugyanakkor arról is tanúskodik a szöveg, 
hogy a múltról szóló objektív tudósításnak (a híradó) és a szubjektív számvetésnek 
(a nézők részéről azzal, ami van) az egymás mellé tétele tulajdonképpen Tóth Eszter 
poétikájának öntükröző alakzatává teszi a mozit.

Az eredetileg 1945 októberétől 1946 januárjáig a Színház folyóirat hasábjain 
folytatásokban megjelent Egyenes adás a háború dúlta Budapestről ciklus darabjainak 
koncepcióját Tinódi Lantos Sebestyén krónikás énekei ihlették. Ahogy Tóth Eszter 
fogalmaz, bár irodalomtörténetileg utóirat volt, az eseményekkel (Budapest ostromával és 
felszabadító megszállásával) valós időben, naplószerűen zajlott az utólagos kommunikáció 
a műfaj magyar nagyságával és rajta keresztül az irodalmi hagyománnyal.11 Az éppen 
történő háborús dúlásoknak ez a megírása „[a] közvetlen élmény azonnali, áttételezés 
nélküli megverselése”12 által igyekszik rámutatni a költészet és a tudósítás különbségére. 
Ugyanakkor a vallomásosság és a helyzethez kötődés éppen ebbe a differenciába, egy 
köztes beszédmódba íródik be Tóth Eszter művészetszemlélete alapján.

Azok a versek ugyanis, amelyek kifejezetten egy-egy információtovábbító médium-
ról szólnak, a megidézés kettős aspektusát szemléltetik: egyrészt valami élettelennek 
a humanizációját, másrészt a múlt kézzelfoghatóvá tételét. Az Egy televíziós riportot 
nézve című vers Németh László Iszonya kapcsán veti fel annak kérdését, hogy meny-
nyire alapulhatnak valós személyeken az irodalmi mű szereplői, egyúttal pedig arra 
a kérdésre is utal, hogy milyen mértékben olvashatók rá egyértelműen a társadalmi 
jelenségekre és állapotokra az irodalmi szövegek – azazhogy a művészi igazság mi-
lyen feltételek mellett lehet alárendeltje a referenciális viszonyoknak. Ez a szöveg 
megint csak az irodalom tudósító-híradó funkciójára kérdez rá, azonban ezúttal úgy, 
hogy a Németh-regény hagyományos olvasatát egy másik médiumban, a televízió-
ban megjelenítve végső soron kétségbe vonja a híradó és az irodalom közlőfunkciója 
közötti megfeleltetés egyértelmű voltát. Az Egy távbeszélő fülke előtt szonettjének 
kvartináiban pedig a hasonlatok a két említett aspektust (a humanizációt és a valami 
elmúltnak az érzékelhetővé tételét) kapcsolják össze. A nyíló virág először a másik 
hangjának a kibontakozását írja le, ugyanakkor a tercinákból kiderül, hogy az elha-
gyott fülkét vélhetőleg benőtték a virágok. A hang eltűnése és a szavak megmara-
dása abban a képben kerül színre, hogy „Szavad mind itt van. Mint virágok elvont 
/ szép sokszöge, amelyből kiaszott / a szirom… Hangod nincs meg már szók / közt. 
[…]”. Ez egyben a fülke eltűnését is megjeleníti azzal párhuzamosan, hogy a hang 
eltűnik. Itt azonban tetten érhető egy elkülönböződés, mert míg a fülkét éppenséggel 
benövi a virág – tehát a burjánzás beteríti –, addig a szavakról leválik a hang,13 a 
szirmát vesztett virág így a hiány képét is behozza. A vers zárlatában megjelenő szi-
rénének, annak a hajósokat zátonyra futtató hangja („Csak tudna még hánykódtatni 
egy hang, kint / vad habokon, mert jobb a zátony is, mint / nem hallani a szirén éne-
két”) pedig pontosan ezt a hallhatóságot, de láthatatlanságot, illetve ennek inverzét 
(látható a szó, de a hang nem hallatszik) egyszerre vonatkoztatja a hiányra, amely 



44 KULTÚRALÁNCOLATOK – TÓTH ÁRPÁD KORA ÉS SZELLEMI ÖRÖKÖSEI

Valóság • 2022. április

vagy benövés, vagy eltűnés – ismét csak a Szabó Lőrinc-i épül-omlik tapasztalata 
jelenik meg.

*
A szirénfigurának mint a látható és a hallható reciprocitásának a kapcsán érdemes kitérni 
az olyan helyzetversekre, amelyek kifejezetten a hangzás, a zene leírását célozzák meg. 
Sajátos megjelenését találjuk itt ugyanis annak, amit a bevezetőmben apakomplexum-
ként aposztrofáltam. A Klemperer Bachot vezényelben a zene látvánnyá válása egyrészt 
az irodalmi emlékezetben Tóth Árpádhoz kötött szinesztéziát használja ki, másrészt 
viszont a késő modernség egyik jellegzetes alakzatát is felidézi – Szabó Lőrincnél a 
Rádiózene a szobábant, illetve az ahhoz kapcsolódó Mozart hallgatása közbent.

A zene átmegy a szobán
és táncraperdül és forog,

az égből permetez alá
és a földből felbugyborog

aztán valamit gondol és
idekuporodik elém

és mint egy kígyóbűvölő,
megül a szoba szőnyegén.

(Szabó Lőrinc)

valahányszor a fuga felszáll, s lesz tán
hívó, kitöltő… S mint új fényt teszed

a hangra, mit látunk, bármerre költözz,
hogy ütemező talpad köti földhöz,

és felröpíti szárnyas két kezed.
(Tóth Eszter)

A Szvjatoszlav Richter Bartókot zongorázikban pedig hangsúlyos, hogy a zene 
nem szólal meg, azazhogy csak a zene nem szólal meg, hiszen a vers nyitányában 
van kisülés, dörrenés, fúvás és hasonló akusztikai fenomének. A szöveg kulcssora, 
amely éppen a tagadással szólaltatja meg a zenét, a „Nem hallik hang, csak négerek 
bőre” persze a sötétséget is jelentheti, ismét csak szinesztéziaként, vagy épp Bartók 
zenéjének vadságára vonatkozó ítéletként értelmezhető (a „négerzene” mint törzsi 
zene vagy jazz). Azonban nehéz nem József Attila egyik versére tett allúzióként 
olvasni ezt a sort, nevezetesen a Bőr alatt halovány árnyék sűrítéseként, amennyiben 
azt összevetjük a József Attila-i verskezdettel („Egy átlátszó oroszlán él fekete falak 
között” [opszisztapasztalat]) és –zárlattal („néma négerek sakkoznak régen elcsendült 
szavaidért” [akusztikumtapasztalat, egyben a hang és a szó szétválása, mint az Egy 
távbeszélőfülke előtt című versben a szirén és a virág motívumaiban]). Ez a megfeleltetés 
már csak azért is rendkívül indokolt, mert ebben a versben további rájátszásokat találunk 
József Attila Téli éjszakájának jellegzetes alakzataira, ilyenek Tóth Eszternél például 
az érzékelés „csontig szűkített összefüggései” vagy „gerincreccsentő üdvözlés” (vö. 
„Hallod-e, csont, a csöndet? Összekoccannak a molekulák”). De a Boldogság ágboga 
már címével is alludál a „világ ágbogára”, ahogy a Csillagegyensúly című vers evidens 
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átírásokat tartalmaz a Téli éjszakából: „Sógorasszony, öccs tejútfarokkal uccu, már / 
elsüvít a hidrogénes / semmiben […]” (vö. „A hideg űrön holló repül át, / s a csönd 
kihűl. Hallod-e, csont, a csöndet? / Összekoccannak a molekulák”).

*
A fentiek alapján lényeges kérdéssé lép elő – az átírások, számadások és híradások közös 
pontjaként – a vendégszövegek kommunikációs funkciója, illetve poétikai helyiértéke az 
utómodernségben. Tóth Eszter többször is tematizálja ezt esszéiben, a leglátványosabban 
egy Théophile Gautier-vers fordítása kapcsán, amelyben ismét előkerül a szirén motívuma. 
Itt egy nyomdahibából fakadóan Tóth Árpád és Szabó Lőrinc fordítása közötti eltéréstől in-
dulva (hogy hibásan „fais” [’csinál’] szerepelt a kiadásban, nem „fuis” [’menekülj’])14 arról 
értekezik, hogy e különbség jól jellemzi a klasszikus modernség és a modernség második 
hullámának versnyelvét. Ugyanakkor megjegyzi azt is, hogy a szerzők közötti átvételek még 
a különböző beszédmódok ellenére is sikerültek voltak: Babits megengedte Tóth Árpádnak, 
hogy átemeljen tőle kifejezéseket, Szabó Lőrinc pedig akármennyire másfajta irányt képvi-
selt, francia fordításaiban vett át rímeket Tóth Árpádtól (éppen a Gautier-versnél is), amelyek 
beilleszkedtek az ő versnyelvébe, és onnantól sajátnak hatottak.15 Ezt az aktust, vagyis hogy 
nemcsak a vendégszöveget, de a vendégszöveg-használat módját is magáévá teszi a vers, ne-
vezte Lőrincz Csongor József Attilánál röntgenezésének,16 Tóth Eszter pedig tulajdonképpen 
azt az aktust ismétli meg a Téli éjszakán, amelyet József Attila hajtott végre a kortársain.

A vendégszövegek működése akkor a legidioszinkretikusabb Tóth Eszternél, amikor 
azokkal a saját életművén belül valósít meg keresztbekapcsolásokat, ekképpen kiraj-
zolva a hagyományt DNS-ként. A Képek egy kisfiúról ciklus Versek között című verse 
Szabó Lőrinc Lóciján keresztül írja meg a saját fiút, Mátét, akinek versírásra buzdító 
megszólalása zárja a verset: „Írj mást. Fő, hogy abban is legyen valami szép fölemelés.” 
Itt nemcsak Szabó Lőrinchez intéz hommage-t a mű, de egyben átveszi tőle a mintát a 
privát megírására egy intim családi kép megalkotásához. Sőt, a fiú kijelentése visszatér 
a Mintha fölemelt… című versben, ahol újraíródik vagy egyáltalában megíródik az a 
vers, amelyikre a gyerek ösztökélte a megszólalót. Ezzel az allúzió önmagára fordul, a 
vendégszöveggel megírt vers pedig arra szolgál, hogy egy saját vers megírásának katali-
zátora legyen. A Mintha fölemelt… nemcsak az egy és a sok, de az egyben a sok kérdését 
is felveti17 (tehát ismét azt, hogy az alanyiságon keresztül nyilatkozik meg egy közösség 
emlékezete, mint az Egyenes adás a háború dúlta Budapestről címűben), hovatovább 
az eleve máshogy megírásnak a forrása a saját versben mint újraírásban van. Tehát a 
saját számadás már egy másikon keresztüli újraírás által saját tételként motiválva válik 
másként megírássá. Erre szemléletes példa a Holló-ábra című vers, amely Poe strófá-
inak újraírását József Attila Téli éjszakáján keresztül valósítja meg, ezzel nemcsak a 
saját kortársán keresztül megidézve az irodalmi hagyományt, de azon keresztül újraírva 
a férj, Hollós Korvin Lajos költészetét; a privátot, a családit, egyszerre hírt adva róla és 
megőrizve azt. Ezért volt jelentősége fentebb a Kortársak című versnek, hiszen abban 
az a kitétel, hogy a privát érdekli a megszólalót, most más fénytörésbe kerül. Tudniillik 
ugyanabba a dinamikába botlunk, amely az apakomplexumnál is megfigyelhető: a valós 
családtag megírásába az irodalmi apafigurákon keresztül.

Ezt tekintetbe véve Az indiszkréció becsülete azért szolgálhat ars poeticaként is, mert a 
személyesség elfogyasztásának és továbbörökítésének kannibalizmusára reflektál: „Az em-
berhússal sose jóllakottan? – falom vallomásokban, / emlékiratokban – szőröstől-bőröstől 
mivoltát minden – / élőnek s holtnak, aki hírnevet éppen – azzal szerzett, hogy a / maga 
– s mások személyét átváltoztatta – a művészetben.” Itt az eredeti, a modellezett élet 
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profanitása („mirigyek, erek durva fröccsenései”)18 ütköztetve van az indiszkréció em-
beráldozatával, amely „a kiszolgáltatottat felmagasztalja mindnyájunkban”. Látszólag 
az életről és az életműről szóló e híradás nem több kannibalizmusnál,19 valójában viszont 
a „botránkoztató alanyiságot – mely végtére a programozott világok – zárt kattogtatása 
alól mégis a teremtés első fellélegzése” megállapítás pontosan arra mutat rá, miként 
lehetséges a hangkölcsönzés egyszerre mint más sorainak az átvétele és mint másnak a 
lehetőség biztosítása a megszólalásra; hogy a hang ne váljék le úgy a szavakról, mint a 
por az urnáról vagy a szirom a virágról.

*
Babits különös hírmondója, ki nem tud semmi újságot, Tóth Eszternél már a líra alap-
állapota: látszólag nem tesz mást, mint átment dolgokat – életekről ad számot, magát 
számonkérve idézi fel a múlt traumáit, átír és elsajátít sorokat, alakzatokat –, azonban 
éppen ezen keresztül képezi meg saját szubjektivitását. Illetve ennek fonákja is érvény-
ben van, hiszen a megszólaló saját szubjektivitása szükséges ahhoz, hogy indiszkrét le-
hessen a másikkal, mely indiszkréció pedig élővé avathatja egyáltalában a hagyomány-
történést a valahai jelen (kortársak) rögzítésével, s annak múltként való felidézésével. 
Ez természetesen erőszakos cselekedet, mert a privát és a közösségi határát sérti, de az 
erőszak adekvát, mivel önmagán követne el erőszakot a híradó költő, ha a múlt számba-
vétele nélkül csak a jelen élvezetére koncentrálna – illetve a múlt élvezete csak a múlt 
fájdalmában szemben képződhet meg eleve a versek tanúsága szerint, e kétosztatúság 
egyik tagja felett pedig nem lehetséges szemet hunyni.

A vallomásos regiszter e beszédmódban „kívülről”, a szubjektumtól látszólag füg-
getlenül aktivizálódik, azt a poétikai feladat kényszeríti ki:20 a jelenben, a kortársakkal 
kell indiszkrétnek lenni ahhoz, hogy a múltat meg lehessen idézni, hogy majd a jelen a 
jövőben múltként felidézhető legyen, ezáltal pedig a privát szféra is megírhatóvá váljék 
a másikén keresztül. A belsőnek, az intimnek ez a külső kényszerként való feltűnése 
a másik és a saját oldalán egyaránt a vendégszövegek révén kapcsolódik össze: Máté 
Lócin, Hollós Korvin József Attilán és Poe-n keresztül lehet része a költészetnek úgy, 
hogy megszólalásaikkal eleve versírásra sarkallnak. Ezzel a privát olyan értelemben is 
elválaszthatatlan marad a nyilvánostól, hogy az már elsődlegesen mindig is az irodalmi 
nyilvánosság része – és ha itt teszünk egy biografikus utalást, az irodalmi nyilvánosság 
az apja miatt Tóth Eszternél már mindig is a priváthoz tartozott.21 

Az urna és a por alakzatában tartalmazó és tartalmazott, a szirén figurájában a lát-
ható és a hallható nyugvópontra nem helyezhető viszonyai mindössze a temporálisan 
(a valaha jelen múltként való felidézése) és textuálisan (a vendégszövegek használata 
a saját művek közötti kapcsolásokra) képlékenységekkel teli publikus–privát-össze-
függésrendszer epifenoménje. Azé, hogy mi fedi le a privátot és mi foglaltatik benne a 
privátban, hogy meddig terjed a bent és hol kezdődik a kint, és leginkább: mennyiben 
jelenhet meg belső (úgy is, mint a szubjektum személyes vallomásaként feltüntetett 
beszédmódban és úgy is, mint életműben) feszültségként a külső nyomás, és hol van 
az a pont, ahol a kettő egymásba mosódik, így belső kényszerként kommunikálható 
a számadás, a számonkérés és a számbavétel a megszólaló önmagára vett híradói funk-
ciójában. A Tóth Eszter-i líra kérdése ezért jó indikátora az egész utómodernséget 
foglalkoztató dilemmának, hogy megírható-e csak a jelen akkor, ha a jelenben lát-
juk igazán a múlt eseményiségét, és egyáltalában lehetséges-e úgy megnyilatkozni, 
hogy a hagyomány nem szólal meg rajtunk keresztül – amennyiben kapunk egy 
beszédmódot, amelynek segítségével kifejezhetjük magunkat, de már mindig csak a 
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másik révén. Ugyanis nemcsak tartozunk valakikhez, de tartozunk is nekik annyival, 
hogy hírt adunk róluk számvetésükben. Ez pedig valóban annak kérdése, hogy az élők 
vagy a holtak védtelenségéhez leszünk-e hűségesebbek.
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kat. Gondolok itt Pokorni Zoltán vallomására 
(https://mandiner.hu/cikk/20200114_igy_val-
lott_pokorni_zoltan_a_nagyapjarol (Utolsó le-
öltés: 2020. 03. 04.) és György Péter reak-
ciójára (https://index.hu/velemeny/2020/01/16/
multfeldolgozas_pokorni_zoltan_gyorgy_peter/ 
(Utolsó letöltés: 2020. 03. 04.), melyet a jóindulat 
és a megérteni vágyás hermeneutikája vezérelt.

9 Érdekes egybecsengés, hogy Tóth Eszter férjének, 
Hollós Korvin Lajosnak az ez idő tájt keletkezett 
verse, a Személyi adatok útlevelembe ugyanígy 
a kulturális hagyományból indul ki, amikor a 
hazára, az anyanyelvre és a vallásra vonatkozó 
kérdéseket – melyeket a versben megképzett 
vallatási szituáció során szabad függőbeszédben 
tesznek fel neki – a magyar irodalmi panteon 
alakjaival válaszolja meg. Ez által hozza létre a 
vers a számonkérés hivatali személytelenségének 
fonákját, egyben magáévá téve azt az idegensé-
get, amely egy ilyen szituációval együtt jár (pl. a 
háborús sokkot): a(z ön)számonkérés így – újfent 
– számadásba fordul, akárcsak Tóth Eszternél.

10 A túlélő tanúságtételének ilyesfajta időbeli viszo-
nyaihoz, különös tekintettel a katasztrófa feno-
ménjére (pl. a világháborúra) l. Lőrincz Csongor 
Sebald-olvasatát: LŐRINCZ Csongor: A termé-
szettörténet látenciája. Nyelv és tanúságtétel W. 

G. Sebald Luftkrieg und Literatur című szövegé-
ben = Uő: Az irodalom tanúságtételei. Bp., Ráció, 
2015, 315–23.

11 TÓTH Eszter: Az egyenes adások = Uő: Emberi 
madárdal. Korvin Művészeti KKT, 2001, 173.

12 TÓTH E.: i. m. (2001), 174. Érdekesség, hogy 
Tóth Eszter ugyanezt nyilatkozza az Apám halá-
lára című versről is, ezzel megint csak azt jelez-
ve, hogy a szubjektív és az objektív eseményekről 
való híradás ebben a korszakban nem különíthető 
el. Uő: Apám, 25.

13 Tulajdonképpen ugyanazzal a viszonnyal találko-
zunk itt is, mint amelyik A sírnál című versben 
urna és por között fennáll.

14 TÓTH Eszter: Szirénnel vagy nélküle = Uő: 
Emberi madárdal, 260.

15 TÓTH E.: i. m. (2001), 263.
16 L. ehhez: LŐRINCZ Csongor: A lírai hang 

röntgenképei. Kassák Lajos és a fiatal József 
Attila költészete = Irodalomtörténet, 2007, 3. sz., 
331–357.

17 Ennyiben a vers ráadásul kapcsolatot tart fenn 
Hollós Korvin Jeltelenül című művével is, ahol a 
saját kopjafán annyi áll: „Egy a sok közül.” Tehát az 
önújraírás a férj versének újraírásával is együtt jár.

18 Ezért fontos a Németh László-utalás az Egy 
televíziós riportot nézve című versben, hiszen 
ott a fizikai szint egyszerre van a fikción belül 
(Nelli iszonya férje, Sanyi iránt), és azon kívül 
is, amennyiben úgy értjük, hogy az Iszony alak-
jainak hús-vér modelljei léteznek és benépesítik 
a magyar falut – a mitológiai előképeikkel, 
Philemonnal és Baucisszal szemközt.

19 És ez főleg kiütközik az olyan nekrológoknál, 
mint a Z. M. röntgenneurológus halálára vagy A 
sokaságban Kodály ravatalánál című versek.

20 És ez ugyanannyira támpontot jelenthet például 
Nemes Nagy Ágnes notesz- és füzetverseinek 
az ún. „objektív líra” beszédmódjához képest az 
életműben elfoglalt helyük kijelölésekor, mint 
amennyire magyarázattal szolgálhat arra is, ho-
gyan változott meg a versdedikációk szerepe a 
korszakban.

21 L. például a nyugatosokkal való viszonyáról: 
TÓTH Eszter: Két ismeretlen Tóth Árpád-levél = 
Családi emlékek Tóth Árpádról. Írók Alapítványa, 
2007, 233–236.



KOVÁCS ŐRS LEVENTE

Cseresznyéskert –  
Tóth Árpád a színház világában

(Bevezető) Költészete mellett Tóth Árpád műfordítóként is örökérvényűt alkotott, s 
drámafordításai révén állíthatjuk, hogy ha csak közvetetten is, de érezhetően hozzájárult 
a kialakuló modern magyar rendezői színház sokszínűségéhez, gazdagodásához.

Tanulmányom elsődlegesen színháztörténeti-kultúrtörténeti szempontból próbál 
meg kiemelni olyan aspektusokat, amelyek kiegészítő jelleggel, de mégis teljesebbé-
színesebbé teszik az amúgy is igen gazdag életművet. A Cseresznyéskert 1924. szeptember 
13-i bemutatója révén eleveníti fel a két világháború közötti magyar színházművészet 
útkeresését, tér ki a korabeli műfordítási gyakorlat egyes sajátosságaira, s vetíti előre azt 
a színháztörténeti jelentőségű magyarországi hatást, amit a Cseresznyéskert Csehov és 
Tóth Árpád zsenialitásának köszönhetően ért el az elmúlt majd száz évben.

Két szálon futó történet rajzolódik tehát ki, mely részben a századforduló és a 
20. század első évtizedeinek magyar és egyetemes színházművészeti tendenciáit 
vizsgálja, részben pedig Tóth Árpád műfordítási tevékenységének színházművészeti-
színháztörténeti vonatkozásait igyekszik megragadni.

(Színházművészeti-színháztörténeti vonatkozások) A reformkor óta maguk a közvéle-
ményt formálók és a színházi alkotók is különleges erőt tulajdonítottak a magyar szín-
háznak, és túlértékelték társadalomformáló erejét.

Tény ugyanakkor, hogy a színház világa bonyolultabb és összetettebb terület a többi 
művészeti ághoz képest: a művészet közvetítőjeként a színház napi játékban, közösség-
teremtő erővel, társadalmi jelenségként elevenedik meg. 1848. március 15-én a színház 
történelmet ír, a Bánk bán előadását nem is tudják befejezni az ünneplő, tomboló nézők 
miatt. A Világos utáni dermedt évek, a cenzúra, a tiltás, a folytonos anyagi gondok sem 
tudták kikezdeni a magyar színjátszást, mely a kiegyezés utáni években látványosan 
gazdagodik a német és francia színjátszás stílusával, ismeri meg annak intézményes 
felépítését, szerkezetét.

A századfordulóig, majd ezt követően az első világháború végéig a felzárkózó, 
figyelő és tanuló magyar színház – s ezen belül is kiemelten Hevesi Sándor – „tartja a 
lépést” Sztanyiszlavszkij, Mejerhold, Copeau és Reinhard színházművészetével.

Hevesi Sándor 1921-ben a Nyugatban fogalmazza meg1 a modern magyar 
színházművészet útkeresésének alapvető problémakörét. A művészet agóniája című 
tanulmányában határozott állásfoglalását olvashatjuk: „Ma, a XX. század harmadik 
évtizedének elején, kettős csalódás és kiábrándulás keletkezett a művészettel szemben. 
A naturalizmus és az impresszionizmus megbuktak, mint művészi formák és művészi 
lehetőségek, mert megbuktak, mint világszemlélet. A bukás, amely a naturalizmusra, 
mint kifejezési módszerre vonatkozik, nem lenne olyan reménytelen, ha nem volnának 
olyan mély forrásai. Az a szellem, aminek a naturalista-impresszionizmus adekvát 
kifejezési formája volt, az individualizmus szelleme. Ez az, ami menthetetlenül 
megbukott, mert hiszen ez csak egy hitében, moráljában, világnézetében, szellemi 
és társadalmi struktúrájában részekre bomlott kultúra szelleme volt. Művészete 
kevesek számára szólt, problémái kevesek problémái voltak, amelyek már most, egy 
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új kollektív szellem derengése alatt is, minden őszinte ember előtt érdektelenné és 
unalmassá váltak. Az élettől, a tömegek életétől elszigetelt emberek lelki pepecselései 
kínosan újjá variált formákban, unalmas epigonismétlések, vagy rosszhiszemű, pénzt 
kereső mobszórakoztatás: ebből áll ma a művészet, a régi, leromlott művészet utolsó 
csökevénye.” Hevesi már itt nagy – művészetformáló, megújító – jelentőséget tulajdonít 
az első világégést követő társadalmi, politikai mozgalmainak: „Az igaz új művészet, 
a jövő művészetének útját pedig már megvilágították egy-egy pillanatra a lefolyt 
tömegmozgalmak.”2

A modernség a színpadon, a század húszas éveiben elméleti és gyakorlati kérdésként 
merül fel tehát Magyarországon. Hevesi Sándor mellett ifjú titánként jelenik meg 
Németh Antal, s később a magyar rendezői színház többi markáns személyisége: 
Horváth Árpád, Márkus László, Bárdos Artúr és társaik.

Németh Antal tudományos munkássága már nyugat-európai színvonalon folytatott, 
korszerű színházelméleti elmélyültség.

A modernség útkeresésében az első világháborút követően értékelődik fel a korábbi 
német és francia hatások mellett az orosz színjátszás által fémjelzett realizmus és 
Sztanyiszlavszkij hatása, részben épp a csehovi életmű közvetítése révén.

Németh Antal az általa szerkesztett Színészeti Lexikonban kimerítő részletességgel 
mutatja be a Moszkvai Művész Színház működését és Sztanyiszlavszkij, valamint az 
általa képviselt orosz realizmus művészetét. A leírásban külön kiemelést kap a csehovi 
életmű bemutatása, annak jelentősége.

A magyar színházi szakma nyomon követi tehát az orosz realizmus térhódítását, majd an-
nak megmerevedését követően azokat az újító irányzatokat és rendezői iskolákat is, amelyek 
a megmerevedett realizmus helyett „játékos művészetet adtak a valóság helyett, valami esz-
tétikailag mélyebbet, művészileg igazabbat”, ahogyan Németh Antal foglalja össze 1932-ben 
Sztanyiszlavszkij legzseniálisabb tanítványának, J. B. Vahtangovnak a rendezői programját.3

Műfordítóként ebbe a körforgásba – Hevesi Sándor, Horváth Árpád, Németh Antal, 
Jób Dániel és társaik világába – kerül bele és teszi le kézjegyét Tóth Árpád az 1920-as 
évek elején két Csehov-darab, az Ivanov és a Cseresznyéskert műfordítása (és két továb-
bi Oszip Dümov-darab fordítása) révén.

(A. P. Csehov és a Cseresznyéskert. Filozófia – Ars poetica) Az orosz drámairodalom a 
kiegyezés óta aktívan jelen van, érezteti hatását a magyar színházművészetben. A Cseresznyéskert 
vizsgált bemutatójáig – 1874 és 1924 között – 36 orosz darabot mutattak be 
Magyarországon, ezek közül hét Csehov-bemutató. Az első, a Medve 1901. január 11-én 
debütált a Nemzeti Színházban.

Csehov művészetének egyik legjellemzőbb vonását, azt, hogy nem történik semmi, 
éppen abban a két műfajban mondja el, amely leginkább cselekményre, fordulatra épül – 
novellában és drámában. Színpadi művei leginkább egymás mellé fűzött hangulatképek, 
csak atmoszférájuk van, hangulatuk ugyanakkor átütő erejű. Az orosz mozdulatlanság, az 
emberi kiszolgáltatottság, a reménytelenség van ábrázolva műveiben, amelyek visszatérő 
motívuma az elvágyódás és a szomorúság. A „semmi” köré épített „drámaiatlan drámai” 
keretek közepette, a cselekmény nélküli történeteiben is jelen van ugyanakkor mindvégig 
humora, mely hol lágyítja - hol épp elmélyíti azok tragikumát.

Csehov utolsó s talán legnépszerűbb színműve a Cseresznyéskert. Georges Banu 
Színházunk, a Cseresznyéskert4 című művében így foglalja össze a darab keletkezésének 
kerettörténetét: „Csehov lassan írja a Cseresznyéskertet, moszkvai megrendelőinek 
legnagyobb kétségbeesésére, akik táviratokkal ostromolják. A lassúság egyik oka, hogy 
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az alkotó egy ciklus végéhez érkezett. A Cseresznyéskert után már nem fogok többé úgy 
írni, ahogy eddig - írja. Miközben Jaltában a tengert kémleli, tudja, hogy végső művét, 
egyben végrendeletét veti papírra. A Cseresznyéskertnek kettős szerepet szánt: egy írói 
pálya összefoglalását és egy életrajz lezárását.”

(Röviden a Cseresznyéskertről) A Cseresznyéskertben értéktelen, tehetetlen emberek 
vergődnek, elsősorban saját maguk cselekvésképtelensége, tehetetlensége miatt. Csehov 
az orosz intelligencia életmódjának csődjét ábrázolta, gúnyolta ki ebben a drámájában. 
A történet egy család széthullásának története, a darab hősei makacsul ragaszkodnak 
régi, elavult életstílusukhoz, birtokukat, a gyönyörű cseresznyéskertet hamarosan elár-
verezik, de ők képtelenek reálisan felfogni a körülöttük zajló eseményeket – „tovább 
élik megszokott, mindennapi életüket, tétlen szemlélői lesznek saját pusztulásuknak. 
Munkára, cselekvésre nem is gondolnak, még arra is lusták, hogy kapitalisták legye-
nek”.5 A mű a tragédia, a komédia és a líra furcsa keveréke: a komikus, néhol már gro-
teszk jelenetek drámai, lírai jelenetekkel váltakoznak.

Csehov egy levelében fogalmazza meg saját színpadi elképzelését: „Én csak őszintén 
meg akartam mondani az embereknek: nézzetek magatokra, nézzétek, milyen rosszul, 
milyen unalmasan éltek! A legfontosabb, hogy az emberek megértsék ezt, mert ha meg-
értik, feltétlenül teremtenek maguknak egy másik, jobb életet… Mit kell itt siratni? a 
varázsszó: „szelíd komédia”.6

A darabban szereplő cseresznyefák már semmilyen gazdasági hasznot nem hoznak, 
Csehov teljesen feleslegesnek minősíti a kertet pénzügyi szempontból, anélkül, hogy 
szimbolikus értékét ez bármennyire is csorbítaná. Sőt, talán még inkább növeli, hiszen 
mentesül minden más célszerűség terhétől. A cseresznyefák, amelyeket elkezdenek 
kivágni – még mielőtt a kiutasított tulajdonosok elvonultak volna, még mielőtt 
holttesteik kihűltek volna – egy ritmusváltás világos tünetei: a történelem felgyorsul, a 
vágyak sietősek, a győzőknek nincs pazarolni való idejük. A cseresznyéskert pusztulása 
jövendő gaztetteket vetít előre, gyilkosságokat, katasztrófákat, hiszen Csehov mondja: 
„előbb a fákat vágják ki, aztán a fejeket vágják le”.

A Cseresznyéskert nem lírai hattyúdal, de nem is abszurd komédia, egy nagy színpadi 
költő történelmi víziójaként értelmezhetjük. „Dramaturgiája egyszerre idézi a klasszikus 
orosz dráma panteizmusát, világszemléletének sokrétűségét és Shakespeare soktükrű 
jellem- és emberábrázolását.”7

(Cseresznyéskert – Meggyeskert – Mesekert) Csehov 1903-ban fejezte be, de 
csak 1904. január 17-én került sor a dráma bemutatójára a moszkvai Művész 
Színházban. A Cseresznyéskert nem egy valóságos földbirtokról szól. Emlékirataiban 
Sztanyiszlavszkij elmondja, hogy a próbák már régen folytak, már kitűzték a bemuta-
tót is, a darabnak azonban még mindig nem volt végleges címe. Csehov egyszer aztán 
különös izgatottsággal állított be hozzá, s már az ajtóból harsogta: Cseresznyéskert! 
Megvan, Cseresznyéskert! S amikor a rendező továbbra is értetlenül meredt rá, betűzni 
kezdte: Cs-e-r-e-sz-ny-é-s. (Az orosz eredetiben ezt a keresetten választékos, finomkodó 
jelentésárnyalatot a visnyevi szóban a hangsúlynak az első szótagra való helyezésével 
érzékeltette a szerző.) Vagyis: furcsa, idejétmúlt, már-már időtlen Mesekert.8

(Az orosz realizmus – Sztanyiszlavszkij és Csehov hatása a magyar színházművészetre) 
Sztanyiszlavszkij törekvéseinek középpontjában ugyanakkor a pszichológiai realizmus 
állt. Ez nem elsősorban a rendezői munka technikai, formai megújítását jelentette, hanem 
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azt az igényt, hogy a színészek a lehető legteljesebb mértékben átéljék a színpadi helyze-
teket, annak érdekében, hogy azok a valóság hitelességével jelenjenek meg. Azért, hogy 
ezt a hatást megteremthesse, a színésznek működtetnie kell érzelmi emlékezetét, azaz a 
próbák során úgy kell viselkednie, mintha ő maga lenne a megjelenítendő életszituáció-
ban. Felszínre kell hoznia saját élményeit, tapasztalatait, az ezekhez társuló érzelmeket, és 
ezeket kell magában rögzítenie ahhoz, hogy a bemutatni kívánt lélekállapotot megjelenít-
hesse. Rendezési elképzeléseit Magyarországon először Hevesi Sándor alkalmazta.

Köztudott tény, hogy Csehov éles vitában állt Sztanyiszlavszkijjal műveinek szín-
padi megfogalmazását illetően: mindenekelőtt azt a kritikai attitűdöt kérte számon 
Sztanyiszlavszkijtól, amellyel hősei tétlen álmodozásait szemlélte, s azt az ironikus, 
olykor komikus ábrázolást, amellyel a „kedves” figuráinak a kor valóságától való riasztó 
elmaradását kívánta érzékeltetni.

Sztanyiszlavszkij számára ettől függetlenül a Cseresznyéskert igazi nagy kedvenc 
volt, ahogy többször is nyilatkozta: „Ezt a darabot mindegyiknél jobban szeretem. 
Szeretek benne minden szót, minden replikát, minden vesszőt.”9

Sztanyiszlavszkij tragikusnak értelmezte Csehov költészetét, holott az író szándéka 
merőben más volt ezzel a csakugyan finom tónusú líraisággal: semmiképp sem a 
megindult megrendülés fölkeltése – „sokkal inkább a szárnyaló ábrándok s a passzív 
életvitel között feszülő ellentmondás kegyetlenül éles, tragikomikus láttatása.”10

(A Vígszínház úttörő szerepe) A bemutatók közül is kiemelkednek a Vígszínház által 
színpadra vitt Csehov-drámák, 1920-ban a Ványabácsi, 1922-ben a Három nővér (for-
dítója Kosztolányi Dezső), 1923-ban az Ivanov és 1924-ben a Cseresznyéskert – utóbbi 
kettő Tóth Árpád fordítása.

A főváros legjelentősebb magánszínháza a Vígszínház volt, ezekben az években Jób 
Dániel vezetése alatt, állandó, jól összeszokott társulattal, melynek tagjai közül csak 
néhány húzó nevet említünk: Varsányi Irén, Gombaszögi Frida, Gombaszögi Ella, 
Góthné Kertész Ella, Góth Sándor, Somlay Arthur, Rajnai Gábor, Kabos Gyula.

Jób Dániel író, rendező, színigazgató, 1907-től a Vígszínház rendezője, főrende-
zője, 1921–1939, majd 1945–1949 között művészeti igazgatója. Rendezéseiben a 
Vígszínház játékstílusát a naturalizmusból a realizmus felé vezette. Működésének 
idejére esik az ún. „második vígszínházi stílus” virágzása. Az általa irányított 
Vígszínház sikeres működéséhez jelentős mértékben járult hozzá az a műsorpolitika, 
melynek keretében a francia bulvár-színdarabokból álló műsort a világirodalom sok 
értékes színművével gazdagította (Čapek, Shaw, Pirandello, Ibsen, Csehov, O’Neill, 
Brecht, Hauptmann, Maugham, Galsworthy stb.) 1930-ban először vitte színre Brecht 
Koldusoperáját. A jelzett műsorpolitika egyik kiemelkedő eleme volt a fentebb jel-
zett Csehov-sorozat 1920 és 1924 között, mellyel határozottan állíthatjuk, hogy a 
Vígszínház úttörő szerepet játszott a csehovi életmű magyarországi megismertetésé-
ben, bemutatásában.

(A Csehov-fordítások elé) A Vígszínházban 1920 és 1924 között bemutatott Csehov-
darabokat Kosztolányi Dezső és Tóth Árpád fordította. Kosztolányi maga írta a Pesti 
Hírlapban a Művész Színház vendégjátéka kapcsán a Cseresznyéskertről 1925. május 
23-án: „Most láttam először olyan színházi előadást, melyből egy árva szót sem értettem.”

Kosztolányi nem tudott oroszul, a Három nővért németből fordította, akárcsak a 
Cseresznyéskertet Tóth Árpád. A nagy különbség köztük az volt, hogy Tóth az eredeti 
orosz szöveget is használta, elsősorban a német fordítás ellenőrzésére-javítására.
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(Csehov Tóth Árpád lírai nyelvén – A műfordítás jelentősége) „Igen, az ő tollával az 
isten szántott s itt maradtak a drága búzaszemek. Elmosódtak az élet barázdái, elpor-
ladtak a rögök, sár felszikkadt, szárazság elnedvült, a róna, az alföldi síkság apró füvű, 
apró bokrú, apró magvú, de nagy-nagy felhőjű képe itt van lerögzítve e csodálatos líra 
zengésében. Isten maga szántott e kedves kéz, e drága pillantás, e nemes lélek által, aki 
származott amaz apától, aki tele vala robusztus vágyakkal, nagyakarásokkal s tempera-
mentumos kitörésekkel, de isten még nem szánta őt, csak Józsefnek, az ácsnak, kinek 
fia lészen az, aki megpendítheti az örök szépségnek hangjait…”11

Talán senki sem fogalmazta meg olyan szépen Tóth Árpád lírai nyelvének lényegét, 
mint Móricz Zsigmond, s ez a lírai nyelv kiegészült – kiteljesedett – egy olyan műfor-
dítói hitvallással, melyet maga az író Az örök virágok című kötetének előszavában fo-
galmaz meg: „Fordításaim a legteljesebb szigorúsággal igyekeznek az eredeti idomhoz 
simulni”12 – ez az alaposság jellemző a Cseresznyéskert fordítására is.

A műfordítást úgy kell elemeznünk, mint az eredeti mű egyik lehetséges olvasatát, 
s ez a „lehetséges olvasat” a fordítói-befogadó viselkedésre utal, „arra az egyébként 
változó kulturális oda-visszakapcsolásra, amely a befogadás során mindig viszonyító-
értelmező jellegű.”13

Az esztétikum befogadása aktív folyamat, a műalkotás épp a befogadó tudattal 
való teljes összeolvadásban válik esztétikai tárggyá, így „egyensúlyozódik ki”. Ez a 
folyamat játszódik le a műalkotás és a műfordító találkozásakor, amikor is a fordító 
befogadó olvasóként viselkedik. A szépirodalmi alkotás recepciója, befogadása során 
az aktualizálódó jelentésvilág a keletkezés és befogadás között húzódó idő- és 
térviszonyoknak megfelelően rendeződik újra, s egy adott műfordítás körében egy-
egy mű újabb fordítás-változat létével igazolja a befogadás- és hatásmechanizmusok 
folyamatos érvényesülését.

A művészi strukturáltság egy olyan információtöbbletet ad, amely a nem művészi 
rendszerben való fordítás esetén elvész. Információ-gazdagító tolmácsolásról van szó, 
„amely a művészeti szöveg és a mai emberi problémák között megtalálja az aktuális 
megfeleléseket, s az új stílusnormáknak megfelelően nyelvileg is közel hozza a művet 
az olvasóhoz.”14 Az irodalmi műalkotás tehát az írói stílus által válik a valóság egyedi 
jelévé, modelljévé.

Tóth Árpád költői stílusának nyomait követve megállapítható, hogy a jellegzetes 
szókincs, az alliteráció, a mondatszerkesztés a Cseresznyéskert lírai monológjaiban, 
a megszólításokban cseng vissza, a közismert nyugatos költői stílus a fordítás során 
újabb rétegekkel kapcsolódik össze: az egyik egy könnyednek szánt színpadi nyelv, a 
másik egy – a Nyugat nemzedékére és Tóth Árpádra is jellemző – műfordítói alapállás, 
elméleti állásfoglalás.

Mondhatjuk tehát, hogy Tóth Árpád fordítói elvei s a kor színházi közízlése az, 
amely legmélyebb nyomot hagy a szövegen. Az éltető hőfok jelentősége – idegen 
remekművek magyar kiteljesedésének vágya, mely a fordítót pótlásokra inspirálja – itt 
sem elhanyagolható. Hibaként is fölfogható bővítésről van szó, amikor a fordító egész 
kifejezésekkel, mondatokkal, sorokkal szaporítja az idegen szöveget: „idomítja” – a 
színházjáró közönség ízlésének ismeretében – Csehov nyelvileg szikár, sejtetésekben 
jelzésekben gazdag, de kimondott „meghatározott helyekben” szegény szövegét.

(Tudott-e Tóth Árpád oroszul?) Tóth Árpád nevéhez négy orosz drámai mű fordítása 
fűződik: Csehov: Ivanov (1923), Cseresznyéskert (1924), Dümov: Nju (1925), Utolsó 
szerelem (1925).
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Tóth Árpád magas színvonalú műfordítói munkássága, nyelvtudása, jó nyelvérzéke 
ismert, de orosz nyelvtudásáról sehol sem történik említés. Műfordítói tevékenyégét fő-
leg a klasszikus és kortárs költők tolmácsolásai alapján tartjuk számon. Fordított angol-
ból, németből, kisebb terjedelemben olaszból – pár vers erejéig –, s legtöbbet a francia 
líra átültetésével foglalkozott. A nyelvtudás létkérdés nála.

Az ember tragédiájának a háromszorosát fordítja le terjedelemben a lírai műveket 
tekintve, ezen kívül hét novellát, több színes riportot, igen sok lírai újsághírt, mintegy 
kétszáz irodalmi tárgyú kritikát, cikket, dolgozatot, végül novella-, regény-, dráma- és 
tanulmányfordítások egész sorát hagyta ránk.

A Cseresznyéskert német fordítása pontosan beazonosítható, ugyanakkor az is 
bizonyított, hogy vannak olyan orosszal való szövegegyezések is, amelyeket a német 
közvetítő fordítás nem jelez, tehát Tóth Árpádnak látnia kellett az orosz eredeti 
Cseresznyéskert-szövegeket.

Hagyatékában, gyorsírásos kéziratai között cirill betűs oldalak – az egyiken orosz szavak 
cirill írással, magyar jelentésüket gyorsírással jegyezte. A másik lapon gyakorló szöveg, Tóth 
Árpád jól ismert keze írásával. „A könnyen olvasható mondatok, a szépen összefüggő cirill 
írás kétségtelenül komoly nyelvtanulás eredménye. Kitől tanult Tóth Árpád oroszul?” – teszi 
fel a kérdést Schelken Pálma 1980-ban megjelent cikkében: tanártól, esetleg Budapesten élő 
orosz emigránstól? – egy biztos: csak 1920 után kezdett el foglalkozni az orosz nyelvvel.15

Tóth Eszter visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy az orosz fordítások esetében Tóth 
Árpádnak valószínűleg barátja és orvosa, dr. Neubauer István, költői nevén Peterdi 
István költő, műfordító nyújtott segítséget, aki az I. világháborúban orosz fogságba 
esett, s az ott töltött hét év alatt olyan mértékben sajátította el az orosz nyelvet, hogy 
hazatértét követően az egyik legjobb prózai műfordítóvá vált.

Tóth Árpádnak elsősorban nem társalgási nyelvtudásra, hanem az orosz cirill betűs 
írás és olvasás elsajátítására volt szüksége, „annak érdekében, hogy a közvetítő nyelvről 
fordított művet összehasonlítsa Csehov eredeti szövegével, hallja a szavak csengését, 
érezze a párbeszédek lüktetését, azt a légkört akarta megteremteni, amelyben éppen a 
Cseresznyéskert játszódott.”16

Peterdi István és Tóth Árpád hatékony együttműködése mondhatni semlegesíti azt 
a nehézséget, melyet Csehov maga is említett egy, a francia fordítójának írt levelében. 
Ebben azt javasolta fordítójának, hogy ne vesződjék a Cseresznyéskert átültetésével, 
hiábavaló munka volna ezt idegen nyelven színpadra vinni, hiszen ezt csak az oroszok 
érthetik meg – a levelezést Csehov özvegye tette közzé, s maga Kosztolányi is említést 
tett róla a Cseresznyéskert budapesti bemutatóját követően, feltételezhetjük, hogy 
Csehov levelének tartalmát Tóth Árpád is ismerte.17

(A Cseresznyéskert bemutatója a Vígszínházban) Mint korábban is említettük: a 
Cseresznyéskert-bemutató idején az orosz drámairodalom már széleskörű ismertségnek 
örvend Magyarországon. A magyar színházi közeg érzi-ismeri az orosz színház által 
közvetített életérzést, mint ahogy azt Horváth Árpád rendező, Hevesi Sándor tanítvá-
nya is megfogalmazza a Vígszínházban bemutatott Három nővér kritikájában: „Az élet 
és események az orosz élet nagy kollektívumának művészetté sűrűsödései Csehovban. 
A szenvedés, reménytelenség, az orosz életek sejtelmes meddősége mind, mind a fajta 
sorsaként hullanak elénk…”18

A már részletezett tényezők és nem utolsósorban a Csehov és Tóth Árpád közötti 
látásmódbeli rokonság révén megszülető műfordítás megalapozta a bemutató sikerét, 
pozitív fogadtatását.
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A magyar színházi élet kiemelkedő eseményeként számontartott bemutatót követően 
Kosztolányi Dezső és Móricz Zsigmond is szuperlatívuszokban nyilatkozott a darabról 
a Színházi Életnek.

Kosztolányi szerint „a Vígszínház szombati Csehov-premierje… az utóbbi évek 
legnagyobb színházi és színészi eseménye… Nyelve: a tökéletes egyszerűség és 
szépség. Tóth Árpád, aki Csehov darabját magyarra fordította, itt végzett mesteri 
munkát. Csehovot adta vissza, eredeti szépségében és nemesveretű egyszerűségében.”19

Ugyanekkor-ugyanitt Móricz Zsigmond így nyilatkozott a fordítás alapján bemutatott 
darabról: „Tökéletesebb, gyönyörűbb dolgot aligha láttam még. Az előadás a legteljesebb, 
legnagyszerűbb, tökéletesebb szépséggel ezt a miliőt már nem hozhatják. Csúcsa a miliő-
festészetnek, amit a szerző, fordító, színészek és rendezés ebben a darabban produkál.”20

(Recepciótörténet – a műfordítások bűvkörében) A szépirodalmi alkotás recepciója kap-
csán korábban már említettük, hogy egy adott műfordítás körében egy-egy mű újabb 
fordítás-változat létével igazolja a befogadás- és hatásmechanizmusok folyamatos ér-
vényesülését. Ezen állítás messzemenően igaz a Cseresznyéskertre, melynek az elmúlt 
száz évben nemcsak a bemutatók számát illetően töretlen a sikere, de a műfordításokat 
tekintve is figyelemreméltó adatokkal rendelkezik.

Magyar nyelvterületre koncentrálva, Tóth Árpád 1924-es műfordítását követően 
Spiró György fordítja le a darabot 1984-ben, őt Elbert János követi 2000-ben, majd 
Morcsányi Géza zárja a sort 2005-ben.

Maga Tóth Árpád is úgy érezte, hogy a legjobb fordítások sem örökéletűek, s hogy 
a nagy alkotásokat „minden tovatűnő nemzedéknek” újra meg újra meg kell hódítania 
„hazánk nyelvén”. Ezt szem előtt tartva, talán a legfigyelemreméltóbb adat az a 60 évnyi 
időtartam, amíg a magyar színházművészet számára kizárólag Tóth Árpád fordítása 
jelentette a Cseresznyéskert bemutatásának alapját, kiindulópontját, sok kiváló színpadi 
adaptáció megvalósításának lehetőségét.

A kortárs, modern művészet – s ezen belül kiemelten a magyar színházművészet – 
utolsó fél évszázadát tekintve ez a 60 év túlzás nélkül egy örökkévalóságnak számít. 
A magyar színházi nyelv változásai – és az ezzel párhuzamosan megfogalmazódott új 
igények – igazolták Tóth Árpád vonatkozó állítását. Egy olyan művészeti ág esetében, 
ahol a művészeti produkciók 5-10 évente teljes mértékben elévülnek, elkerülhetetlen 
volt a színházi nyelv átalakulása, változása. 1980-ban Harag György kolozsvári főrende-
ző számára még nem volt kérdés a Tóth Árpád-féle műfordítás alkalmazása az újvidéki 
Cseresznyéskert bemutatója idején, még úgy is, hogy a rendezői alapkoncepciója már 
előrevetítette a huszonegyedik század műértelmezési tendenciáit.21

2005-re a kortárs magyar színházi tendenciák teljes mértékben átírták a színházi 
nyelvre vonatkozó igényeket.22

IRODALOMJEGYZÉK

BANU, Georges: Színházunk, a Cseresznyéskert. Kolozsvár, Koinónia, 2006.
CSEHOV, Anton Pavlovics: Négy színmű. Bp., Európa, 1988.
CS. JÓNÁS Erzsébet: A magyar Csehov. Nyíregyháza, Stúdium, 1995.
HEVESI Sándor: A művészet agóniája = Nyugat, 1921, 20 sz.
HORVÁTH Árpád: Modernség és tradíció. Bp., Gondolat, 1982.
KARDOS László: Tóth Árpád: Az új isten. In Kardos László: Tóth Árpád. Bp., Akadémiai, 1965.



56 KULTÚRALÁNCOLATOK – TÓTH ÁRPÁD KORA ÉS SZELLEMI ÖRÖKÖSEI

Valóság • 2022. április

Lélektől lélekig – In memoriam Tóth Árpád. Szerk. MÁRKUS Béla, Bp., Nap, 2006.
MAGYAR Bálint: A Vígszínház története. Bp., Szépirodalmi, 1979.
MAJOROS József: Vitában Csehov-színjátszásunkról = Színház, 1974, 9. sz., 28.
MÓRICZ Zsigmond: A költő és apja. Tóth Árpád emléke = Nyugat, 1930, 6. sz.
NÉMETH Antal: Új Színházat! Tanulmányok. Bp., Múzsák Közművelődési Kiadó, 1988.
PETERDI NAGY László: Csehovot játszani = Színház, 1974, 7. sz., 39.
SCHELKEN Pálma: Tóth Árpád Csehov-fordításához = Magyar Nemzet, 1980. február 15.
SCHELKEN Pálma: Tóth Árpád különös gyorsírása = Irodalomtörténeti közlemények, 1989. 4. sz.
SIPOS Iván: Cseresznyéskert = Színházi Élet, 1924, 38. sz.
SZŰCS Miklós: Három új diplomás = Színház, 1973, 7. sz., 24.
SZŰCS Miklós: Cseresznyéskert. Harag György rendezése Újvidéken = Színház, 1980. május.
Színészeti Lexikon. Szerk. NÉMETH Antal, Bp., Győző Andor kiadása, 1930.
TÓTH Árpád: Összes Művei. 2 kötet, Prózai Művek. Bp., Akadémiai, 1964.
TÓTH Árpád: Összes Művei. 4 kötet, Prózai Művek. Bp., Akadémiai, 1969.
TÓTH Árpád: Összes Művei. 3 kötet, Prózai Művek. Bp., Akadémiai, 1969.
TÓTH Árpád: Összes Művei. 5 kötet, Levelei. Bp., Akadémiai, 1973.

JEGYZETEK

1 HEVESI Sándor: A művészet agóniája = Nyugat, 
1921, 20. sz.

2 HEVESI: i. m. (1921).
3 NÉMETH Antal: Új Színházat! Tanulmányok. 

Bp., Múzsák Közművelődési Kiadó, 1988.
4 BANU, Georges: Színházunk, a Cseresznyéskert. 

Kolozsvár, Koinónia, 2006.
5 SZŰCS Miklós: Három új diplomás = Színház, 

1973, 7. sz., 24.
6 SZŰCS: i. m. (1973).
7 PETERDI NAGY László: Csehovot játszani = 

Színház, 1974, 7. sz., 39.
8 PETERDI NAGY: i. m. (1974).
9 CS. JÓNÁS Erzsébet: A magyar Csehov. 

Nyíregyháza, Stúdium, 1995, 141.
10 MAJOROS József: Vitában Csehov-

színjátszásunkról = Színház, 1974, 9. sz., 28.
11 MÓRICZ Zsigmond: A költő és apja. Tóth Árpád 

emléke = Nyugat, 1930, 6. sz.
12 TÓTH Árpád: Örök virágok. Genius Kiadó, 

1923.
13 CS. JÓNÁS: i. m. (1995), 3.
14 Uo., 8.
15 SCHELKEN Pálma: Tóth Árpád Csehov-

fordításához = Magyar Nemzet, 1980. február 15.
16 SCHELKEN Pálma: Tóth Árpád különös gyors-

írása = Irodalomtörténeti közlemények, 1989, 4. 
sz.

17 Kosztolányi Dezső, Márkus Emília, Móricz 
Zsigmond és Sebestyén Károly a Cseresznyéskert 
rendezéséről, előadásáról és az előadás jelentő-
ségéről = Színházi Élet, 1924, 38. sz., 7.

18 HORVÁTH Árpád: Modernség és tradíció. Bp., 
Gondolat, 1982, 120.

19 Kosztolányi Dezső, Márkus Emília, Móricz 
Zsigmond és Sebestyén Károly a Cseresznyéskert 
rendezéséről, előadásáról és az előadás jelentő-
ségéről = Színházi Élet, 1924, 38. sz., 7.

20 Uo., 8.
21 Harag György: „szeretném megvalósítani vala-

milyen formában azt a csehovi óhajt, amellyel 
Sztanyiszlavszkij soha nem értett egyet, sem 
előadásban, sem pedig elméletben, hogy ezek 
a darabok vaudeville-ek (zenés színpadi műfaj, 
a kabaré egyik előzménye), komédiák”. Harag 
arra törekedett, hogy a színpadon Csehov elkép-
zelése valósuljon meg, „ennek megfelelően a 
lírán, a finom, apró rezdüléseken kívül felszínre 
hozta a drámában meghúzódó szatírát, komédiát. 
De nem harsány bohózatot, hanem groteszk, 
abszurd elemekkel fűszerezett, szelíd iróniával 
átszőtt komédiát rendezett, amelynek a ma né-
zője számára is van mondanivalója.” SZŰCS 
Miklós: Cseresznyéskert Harag György rendezé-
se Újvidéken = Színház, 1980. május.

22 „Nézni- és látnivaló bőven van. És hallgatni is 
van mit: Morcsányi Géza új fordítása (amúgy 
a negyedik a nagy Csehov-drámák közül) ezt 
a darabot is belesimítja a mai – méghozzá a 
választékos, kifejező és pontos – beszédbe. 
A Tóth Árpád-fordítás kopottas, körülményes 
mondatai eltűntek: »Milyen nagyszerű asszony 
volt, milyen nyájas, milyen egyszerű!« helyett 
ma szikáran ennyi áll: »Rendes nő. Könnyed, 
normális nő.« Ez a nyelvi stíl színpadon bár-
mire jó.” CSÁKI Judit: Színház: a hiány ereje 
(CSEHOV: Cseresznyéskert = Magyar Narancs, 
2005. február 10.)
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B. Sztojanovits Adrienne karnagy és kora

B. Sztojanovits Adrienne énektanár, karnagy, hangverseny énekes meghatározó szerepet 
töltött be a múlt század első hat évtizedének kóruséletében. Róla emlékezem meg, nem 
feledkezve meg a Tóth Eszter költő, Tóth Árpád leánya életében betöltött meghatározó 
szerepéről sem.

1890-ben született Budapesten, ugyanitt hunyt el 1976-ban. Édesapja Sztojanovits 
Jenő (1864–1919) zeneszerző, orvos, újságíró és karnagy volt, számos, korában jelentős 
művet alkotott: 

1888. (Népszínház) Peking rózsája (Háromfelvonásos operett)
1891. (Steiger Lajossal) Új Rómeó (Egyfelvonásos ballett)
1892. (Operaház) Csárdás (Háromfelvonásos balett)
1893. (Népszínház) Kis molnárné (Háromfelvonásos operett)
1894. (Operaház) Tous les trois (Egyfelvonásos balett)
1898. Ninon (Kétfelvonásos opera)
1905. A Portugal (Opera)
1905. (Operaház, Berger Richarddal) A tigris (Egyfelvonásos víg dalmű)

Sztojanovits Jenő a Szent István-bazilika és (Vavrinecz Mór halála után) a Mátyás-
templom karnagya is volt. Az 1934-ben, 70. születésnapja tiszteletére rendezett kon-
certen leánya vezényelt Kodály kórusműveket. A hangversenyen, amelyet a Vigadóban 
rendeztek meg, a Koronázó templom, a Szent István bazilika, a Budai Dalárda és a 
Dalosszövetség kórusai Sugár Viktor, Demény Dezső és Szegheő Sándor vezetésével 
énekeltek. A Székesfővárosi Zenekart Bor Dezső vezényelte. A Magyar Hírlap így szá-
mol be az eseményről: „A hangverseny közreműködői közül külön ki kell emelnünk 
Sztojanovits Jenő három művészlelkű leányát; Lilyt, Adriennet és Editet, akiknek híres 
énektercettjét ezúttal is lelkesen ünnepelte a közönség. A művészet legjavát szentelte 
az elhunyt zeneszerző emlékének a többi szólista is: Braun Paula, Závodszky és Tibor 
Zoltán, valamint Kóréh Endre. A hangverseny legmegindítóbb számát azonban talán 
a Szilágyi Erzsébet leánygimnázium énekkarának köszönhetjük, hiszen ez a kórus ma 
egyik legfőbb büszkesége annak a magyar iskolai énekkultúrának, melyért Sztojanovits Jenő 
a legtöbbet fáradozott. És ennek a kórusnak nagyszerű megszervezője és vezetője a sors kü-
lönös rendeléséből éppen Sztojanovits Jenő leánya: Sztojanovits Adrienne. A hangverseny 
műsora gondosan kiválasztott reprezentatív művekkel teljes képet adott a zeneszerző 
sokoldalú munkásságáról és a nagyszámú, előkelő közönség kegyeletes, meleg tapsok-
kal hódolt Sztojanovits Jenő emlékezetének.”1

„Sztojanovits vezette be – maga választott munkatársával, Kacsóh Pongráccal együtt 
– a székesfőváros iskolai zenetanfolyamait, melyeknek betetőzése a Székesfővárosi 
Felsőbb Zeneiskola. Kulturális munkásságának zenei művelődésünk jövőjére leginkább 
kiható eredményeit azonban talán mint fővárosi énekszakfelügyelő érte el: kiharcolta az 
énekszakoktatást az elemi iskolákban és a zenei nevelés kiterjesztését a polgári iskolákban.

Sztojanovits Jenő érdeme, hogy az általános zenei művelődésnek számtalan új 
keretet teremtett, és így nagy feladatot hagyott hátra: betölteni ezeket a kereteket 
egy mélyebb, gyökeres és egyben európai nívójú magyar zenei műveltséggel. Ezt a 
feladatot természetesen már csak az utána következő – Bartók és Kodály szellemében 
megújhodott – zenészgeneráció végezhette el.”2
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Sztojanovits Adrienne kezdetben Bellovics Imrénél és édesapjánál (aki szintén 
Bellovics tanítványa volt) tanult. A Veress Pálné Gimnáziumban érettségizett. 
1908-tól, még az énektanítói diplomája megszerzése előtt több budapesti elemi isko-
lában is tanított. 1909-ben Kolozsvárott Farkas Ödön növendékeként szerezte meg 
énektanítói oklevelét. Diplomával a kezében már polgári és felsőbb leányiskolákban 
is katedrára állhatott.

1912–1959-ig (47 évig!) a budapesti Szilágyi Erzsébet Leánygimnázium énektanára 
volt. (Az iskola első énekkarát Baráti Lajos történelemtanár szervezte meg. 1886-tól 
kezdve minden tavasszal iskolai hangversenyeket rendeztek.) Ez a gimnázium 1881-től 
Budapest főváros első kerületi nyilvános községi polgári leányiskolája volt, 1922-ben 
kapta mai nevét. Sztojanovits 1914-ben férjhez ment Bőhm Gyula matematika–
fizika szakos tanárhoz. 1919-ben testvéreivel, Lilivel és Edittel megalakította 
a már említett Sztojanovits-tercettet, külföldön is fölléptek. 1929-ben a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Főiskolán énektanári oklevelet szerzett. Hogy tercettje 
milyen magas szinten énekelt, arról A Magyar Közélet 1932. 18. száma is tanús-
kodik. Kabay Kálmán Attila című operáját mutatták be: „1935-ben lesz 1500 esztendeje 
Attila trónralépésének. A másfél ezredév jubileumát nagy ünnepségek, teszik majd em-
lékezetessé. Az egész estét betöltő hatalmas szimfóniát (szerzője dr. Kabay Kálmán) 
novemberben mutatják be a Zeneművészeti Főiskola nagytermében az Operaház 
legkiválóbb erői: B. Bodó Erzsi, Basilides Mária, Svéd Sándor, Székely Mihály, a 
Sztojanovits-tercett, továbbá a Palestrina-kórus 120 tagú vegyeskara és a 86 tagú 
Budapesti Hangversenyzenekar interpretálásában. A verseket ifj. dr. Lányi Ernő, a 
nagyhírű Lányi Ernő fia írta, aki maga is ismert nevű komponista.” Érdemes megje-
gyezni, hogy a híres Palestrina kórus vezetője ekkor Bárdos Lajos volt.

A „Szilágyis” kórus (ez volt közkeletű neve) több Kodály-kórusművet is műsorán 
tartott. De készült kórusmű kifejezetten a kórusnak ajánlva is. Kodály e szavakkal 
dedikálta Sztojanovitsnak és kórusának a Pünkösdölő című kórusszvitet 1929-ben: 
A Szilágyi Erzsébet leánylíceum énekkarának és mesterének, B. Sztojanovits Adrienne-
nek. Kodály a nyomtatott kottára ezt írta: Sztojanovits Adrienne-nek, aki a fekete 
kottamagból zengő virágoskertet varázsolt.3 Az iskola énekkara 1929. április 14-én 
mutatta be a népdalszvitet a Zeneakadémián, az itteni siker országos hírnevet hozott 
a szilágyis zenei nevelésnek, innentől a sikerek még nagyobbak lettek. Az ominó-
zus koncerten előadták Kodály Zoltán Villő, Gólyanóta és Táncnóta című műveit is. 
1930-ban Bécsben, majd Salzburgban, Augsburgban és Münchenben arattak sikert. 
Ennek kedvező sajtóvisszhangja nyomán Klebelsberg Kuno kultuszminisztertől írás-
beli elismerést kaptak. Gyakran szerepelt a kórus a rádióban is. Bartók kórusművét, 
a Mihály-napi köszöntőt 1937. május 2-án ők mutatták be, Bartókkal való személyes 
megbeszélés után.4

A Magyar Kórus Zeneműkiadó Bárdos Lajos vezetésével 1934-ben elhatározta, hogy 
hangversenyt szervez. Kiadványaik, a Magyar Kórus és az Énekszó lapjain szervezték ezt 
meg. A koncertet április 28-án délután 5 órakor a Zeneművészeti Főiskola nagytermében 
tartották meg. Itt is fellépett Sztojanovits, ráadásul az egykori növendékek kórusával.

Veress Sándor népzenekutató és zeneszerző 1937-ben a Magyar Kórus kiadásában 
megjelent 15 gyermekkarát ajánlotta Sztojanovitsnak. A művek alapjául szolgáló 
népdalokat is Veress gyűjtötte Moldvában. Érdemes pár mondatot szánni erre a 
méltatlanul elfeledett alkotásra, amely négy kórusműsorozatot tartalmaz, a borítón 
dr. László Gyula „kezevonásával”, azaz linómetszetével, amely egy csángó asszonyt 
ábrázol, karján kisgyermekkel: 
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I. sorozat: 7 csángó-magyar gyermekdal Moldvából
I. csoport: Táncnóta (Hídló végén), Virágének (Piros, piros szekfű), Duda-nóta (Érik 
a szőlő), Táncnóta (Éjen azt álmodtam)
II. csoport: Beköszöntő (Énekeljünk, énekeljünk), Cigány-nóta (Én is, én is csak 
úgy élek), Táncnóta (Tegnap jártam zabaratni)

II. sorozat: 4 három szólamú gyermekkar
Gólya néni mit kapargál? Bölcsődal (Tente, baba, tente), Elfutott a kemence, Hosszú 
lábú gólya bácsi
III. sorozat: 4 csángó gyermekdal Moldvából
Csúfolódó (A te fejed akkora), Bogár-lakodalom (Szökdösik a bolhácska), Kis macs-
kának…, Táncnóta (Hej, anyám, haj, anyám)

A sorozatról a kritika is mint követésre méltóról szól: „A kórusirodalomban a 
gyermekkar nem exotikumot képvisel; az anyag megválasztása is szimbólum… 
Kodály kiépített egy kényelmes utat; ki sejthette volna, hogy más oldalon Bartók egy 
ökölcsapással ver akkora kaput, amelyen kisebb komponisták sétálhatnak majd ki 
s be… (Veress) Uj gyermekkarairól nem mondunk semmit, ha megállapítjuk, hogy 
egytől-egyig kifogástalan kompozíció… a vokális anyagszerűség mellett instrumentális 
színhatások felbukkanása… A parlando elnyujtott kérdésére száraz, izgatott felelgetés: 
kórustechnika a javából.”5

A kitűnő karnagy utoljára 1965-ben lépett fel énekkarával a gimnázium jubiláris 
ünnepségén.

1937-ben szakmai tanácskozáson járt Párizsban, 1943-ban Prágában.6 1928-tól élete 
végéig Budán, a Böszörményi út 6. szám alatt lakott. Emlékét 1996 óta a ház falán egy 
márványtábla őrzi.7

A kor zenepedagógiai és zenei ismeretterjesztő folyóiratai nem egyszer számoltak 
be a kitűnő tanár és karnagy eredményeiről.8 „A Szilágyi E. leánygimn. leánykara 
B. Sztojanovits A.-val az élen, már régen beállt az Éneklő ifjúság soraiba. Áprilisi 
hangversenyünkön is ez tükröződött. Marenzio (Alkony), Monteverdi (Eljött Jézus), 
Kodály (Vízkereszt) és Farkas Ferenc (9 magy. népdal) voltak idei újdonságaik szerzői. 
Ezenkívül Kodály 2 kórusát (Angyalok és pásztorok, Juhásznóta), Halmos 97. zsoltárát, 
2 Liszt-kart (Istent zengj, Vidáman játszva) és Bárdos: Virágéknál-t énekelte az összkar 
ill. az osztályok. Uj színt adott a koncertnek a növendékek vezénylése.”9

Tanítványaira és kortársaira is nagy hatással volt Sztojanovits pedagógiája és 
művészete. Ránki György zeneszerző írja visszaemlékezésében: „A mi gimnáziumunkkal 
szomszédos várbeli leánygimnázium ablakából gyakran hallhattuk Sztojanovits Adrienne 
– Adi néni – énekpróbáit. A Villőre tanította a lányokat. Sok fiúban, bennem is feltámadt 
a vágy: zeneszerzővé lenni, hasonló zenét kitalálni.”10

Sztojanovits vonzalma a népzenéhez a tanítványokra is nagy hatással volt. Újszerű 
módon tálalták a népdalt: „népdalsorozatokat” (ahogyan a népdalcsokrot akkor 
nevezték) adtak elő, ami kifejezett újdonságnak számított, sőt „Dalóló falusi lányok 
mintájára, kíséret nélkül, felelgetve egymásnak. A sok szép, ritkán hallott magyar 
népdal derűssé tette az egész ünnepélyt, megcáfolva azokat az ellenvetéseket, hogy 
az egyszólamú népének nem karének.”11 A beszámoló közli is annak a 21 dalnak a 
kezdősorát, amelyet előadtak – mintegy például mások elé. 1942. január 27-én pedig 
Kodály Zoltán, Bartók Béla és a magyar népdalok címmel nyilvános önképzőköri 
délutánt tartottak az iskolában. A két szerző feldolgozásaiból is énekeltek és játszottak 
hangszeren a tanulók, Sztojanovits nagy sikerű előadása mellett.12
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Újdonság volt az 1930-as években az énekszemináriumok tartása, ezekben is 
jeleskedett a fiatal tanárnő. A szép, modern épületbe költözött iskolájukban bemutató 
órát tartott, melynek végén Rajeczky Benjamin vezényletével Bartók-kórusokat adtak 
elő a jelenlévők. Évente megrendezték a Társas ének napját, ahol az iskola tanulói 
kisebb-nagyobb csoportokban énekeltek. 1942-ben például 27 kis együttes vett részt a 
verseny döntőjén.13

1932-ben, Kodály Zoltán 50. születésnapja alkalmából ismét bemutatták az iskolának 
ajánlott Pünkösdölőt, amelyhez Dienes Valéria, az Orchestikai Iskola igazgatója írt 
mozgásművészeti játékot. A művet az Elekesné Wéber Edit testnevelő tanárnő által 
vezetett tánckar segítségével adták elő a Városi Színházban rendezett sportünnepélyeken.

1945 után újraszervezték az énekkart. Szerepeltek a Magyar Rádióban, felléptek a 
Budai Vigadóban. A sérült iskolaépület helyreállításáig a hagyományos Erzsébet-napi 
ünnepi műsort a Zeneakadémián tartották. 1948-ban az énekkar vezetését az iskola volt 
tanulója, Sztojanovits kedves tanítványa, Szőnyi Erzsébet14 vette át – részben. Szőnyi 
már 1945-től tanított az iskolában éneket Sztojanovits mellett, sőt gimnazista korában 
rendszeresen kísérte a kórust zongorán.

A nemrég elhunyt kitűnő zeneszerző és tanár így emlékezett meg nagy elődjéről 
egy 1976-os rádióműsorban, Lukin László mikrofonja előtt: „Adi néninek nagyon szép 
énekhangja volt és kitűnően zongorázott. Ezt a tanítás folyamán is sokszor igénybe vette, 
sokszor alkalmazta ezt a képességét. Olyannyira, hogy amikor jól dolgoztunk az órán, 
vagy szépen tanultunk, az óra végén a legnagyobb jutalom a részünkre az volt, hogy 
Adi néni leült a zongorához. Könyörögtünk is: tessék már zongorázni! Tessék énekelni! 
És akkor Adi néni kapásból Schubert, Schumann, Mendelssohn dalokat saját kísérettel 
adott elő olyan szinten és olyan virtuozitással, hogy az akár koncert produkciónak is 
teljes értékű lett volna. És ezt egy mindennapi, egyszerű osztályközösség előtt adta 
elő. A szép éneklés és a szép zongorázás kiegészítői voltak annak a kitűnő karnagyi 
adottságnak, amivel az énekkart is vezette, és ami példaképül szolgálhat mindazoknak, 
akik tanítványai voltak és később a zenei pályán helyezkedtek el.”

1959-től a kórust Mohayné Katanics Mária karnagy, ének-zene tanárnő vezette. Az 
1959. novemberi Erzsébet-napi ünnepélyen Kodály Zoltán és Bárdos Lajos is megjelent. 
Mohayné a 150 fős Szilágyis kórus 30 tagjából ekkor alakította meg a Szilágyi Erzsébet 
Kamarakórust, amiről később így emlékezik meg: „A Szilágyi Erzsébet Gimnázium 
énektanári tisztjét Kodály óhajára és javaslatára vállaltam Sztojanovits Adrienne 
végleges nyugalomba vonulása után, 1959-ben. A hatvanas évek végére már 6-7 
párhuzamos osztály volt évenként, magas osztálylétszámokkal, és mindenkivel hetente 
egyszer találkoztam. Emellett osztályozni kellett, ami szinte lehetetlen volt.”15

1972-től Csík Miklós zenetanár, karnagy16 irányította az iskola 100–120 tagú kórusát.
Sztojanovits széles látókörű, rendkívül magasan képzett és komoly művészi vénával 

megáldott pedagógus volt. Nemcsak a klasszikus zenét, de a népzenét is igen magas szin-
ten ismerte, tudását tanítványainak is átadta. Szőnyi Erzsébet így beszélt erről: „A Szilágyi 
Erzsébet Gimnáziumban Sztojanovits Adriennél népzenén nőttem fel. Már akkor, mint 
gimnazista kísértem a kórust, ha Bartók és Kodály népdal feldolgozásokat énekeltek. 
Most is a kezemben vannak ezek a művek. Később Párizsban nagyon jól éltem ebből a 
tudásból… Úgyhogy én nagyon sok népdalt tudtam.”17

Ugyanígy vélekedik Huszár Klára operarendező, operarendező, dalszövegíró, 
műfordító, Devecseri Gábor özvegye, aki szintén a kórus tagja volt: „Énektanárnőnk 
[…] híve és terjesztője volt Kodály és Bartók zenéjének – ami abban az időben nem 
számított sem divatnak, sem dicsőségnek: ellenkezőleg, felettesei rosszallását váltotta 
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ki. Mi növendékei viszont teljesen az új irányzat hatása alá kerültünk, s Adi néni […] 
irányításával belevetettük magunkat a népdaléneklés, sőt népdalgyűjtés szenvedélyébe. 
A népdalverseny – amelyet Adi néni az egész iskola számára megszervezett – első két 
díja Kodály és Bartók bekeretezett fényképe volt, melyeknek értékét a szerzők saját 
kezű aláírása öregbítette. Kodály személyesen adta át nyertes osztályunknak a képet, 
amit az osztály nevében én vettem át, a tisztelettől lángvörösen, mérhetetlenül meghatva 
attól, hogy egyáltalán méltó lehetek arra, hogy átvegyek a kezéből valamit, s utána két 
napig nem mostam kezet, mert jobbom kezének érintését őrizte.”18

Egy másik emlék: „A nagyszerű teljesítmények mögött azonban sok küzdelem 
húzódott meg. […] Huszár Klára […] meséli el Krisztinavárosi madrigál című 
könyvében, hogy a minisztérium, sőt a tanári kar egy része is sok kellemetlenséget 
okozott a tanárnőnek, mivel akkoriban Kodály, és vele Bartók műveit a hivatalos 
kultúrpolitika destruktívnak tartotta, mert szerintük káros hatást gyakorolnak a 
felnövekvő nemzedékre. Nem egyszer fordult elő, hogy a gyerekek szeretett Adi nénije 
kisírt szemmel érkezett az énekkari próbára, de elképzeléseit nem adta fel.”19

Tóth Eszter, Tóth Árpád költő leánya, szintén költő – így emlékezik meg a karnagyról, és 
kikerülhetetlenül a mesterről, Kodály Zoltánról: „A gyönyörűséget szerző »síp-hangminták« 
számomra 13 éves korom tájt kezdődnek. Síppal, dobbal, nádi hegedűvel – fújjuk élvezettel 
a »Gólyanótát«, a várbeli Szilágyi Erzsébet Gimnázium karénekesei, a csodagyerekek, 
ahogyan Kodály nevez minket. Mosolygósan élvezi maga is, osztálytermünk dobogóján 
ülve a tulitili-nket meg roborom bombom-unkat… Hogy féltem pedig eleinte Adi nénitől! 
Zord »irgumburgum vaslapát!«-kiáltásától, melynek szigora kissé dedós volt bár, de 
hiszen tízévesen magam is még közel a dedóhoz. S hát az erélyes számonkérése valami 
cédrusskálának, hogy két egész egy fél, három egész egy fél…

Amit erről előzetesen magyarázott, mondván például (mély a-val) és leütve egyes 
zongorabillentyűket, abból semmit nem értettem. Az elméleti oktatás nem volt erőssége. 
Nekem viszont a számolás nem az, cédrussal meg, a libanonival, csupán a zsoltárban 
találkoztam. Könnyű azoknak, akik zongorázni tanulnak, engem meg fog buktatni ez a 
katonás tanárnő… Aki azonban az elkövetkező nyolc év folyamán többé egy pillanatot 
sem veszteget az elméletre… Zseniálisnak nevezik osztrák és német kritikusok is Frau 
Professor Böhm-Sztojanovitsot a külföldi hangversenykörutakon. Ezekre én útiköltség 
híján nem jutok el, idehaza azonban rutinos profiként szerepelünk mindannyian, a 
Zeneakadémia, a Vigadó s az Operaház pódiumára meg a Rádió stúdiójába úgy járunk, 
mint haza. 1935-ben a Nemzetközi Rádió Világadás felhívására Magyarország színeiben 
már a hivatalos szervek is a Szilágyi kórusát nevezik be.”

Sztojanovitsot így idézi Tóth Eszter: „Tudom, hogy Kodályhoz több zenei műveltség 
kell, mint a »Kerek ez a zsemlé«-hez, de el kell kezdeni a zenei nevelést! 27 éve 
csinálom a gyerekkórust és az én növendékeim már a hátam mögött sem a városi 
műdalokat, jazz nótákat éneklik. Igazi, becsületes munkatársaim. Mennyi munka is 
előzte meg a 3 és fél perces szereplést! És milyen pompásak is voltak az én kedves 
gyerekeim! Hálás vagyok nekik” – majd saját hangján így folytatja: „S e szereplésünket, 
mind a 31 benevezett kórus meghallgatása után, nem kisebb hozzáértő méltányolja, mint 
Rajeczky Benjámin. Aki egy zeneakadémiai hangversenyünkről meg így ír: Mennyire 
csak NÉV nálunk Palestrina, Lasso, Monteverdi, Willaert – és mennyire ÉLET ezeknél 
az iskoláslányoknál! Azzá tette B. Sztojanovits Adrienne.

Csoda-e, hogy Kodály nyelvét jobban megértik, mint a koncertközönség, és Kerényi, 
Bárdos, Kósa, Veress újdonságaival úgy traktálják a közönséget, mint a kis háziasszo-
nyok! A közönség nemcsak szereplőket és darabokat élvezett. Megtanulta, hogyan kell 
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lélekből muzsikálni. Mindezek olvastán nagy kollektív büszkeség tölt el, mely fokozódik 
a mi osztályunk »válogatott« produkciójának méltatásától! Ezt különben Tóth Aladártól 
is megkapjuk a Pesti Naplóban: Milyen finoman csendült meg Lasso »Pange lingua«-ja, 
Monteverdi »Lauda Sion«-ja a IV./B osztály kis kórusán! És e finom csendülésen, megha-
tottan érzem, az én csipetnyi altom is a része…

Ez történik, megkopott hangokkal ugyan, Adi néni végtisztességén is. Fényesebben, 
lányok! Hadd hallja Adi néni! – vezényel utóda, Katanics Mária, az előzetes beének-
lésnél. És csakugyan, a szerző óhajtotta »nagyobb crescendó«-val hirdetjük, utoljára 
együtt, hogy megtetszett immár egek fényessége! Együtt a sok évfolyam, akik haláláig 
jártunk mesternőnkhöz egy kis tadilomra, s akiknek, ha hibáztunk, nagyanya korunkban 
is fejünkhöz vágta a süsük vagytok!-ot.

Bealkonyodik a Farkasréten, a búcsúzók sokaságából már csak a süsük állnak a sírnál. 
Hosszú útra megyek, énekeljük csöndesen, meg hogy Sír az út előttem / bánkódik az ösveny /… 
Utoljára a szín-népdal marad, az egyszólamú, persze. Ám ezeket is Kodály gyűjtötte Csíkban, 
persze. Hiszen ezzel a jelmondattal: Mindig újra néppé kell lennünk, hogy nemzet lehessünk 
dedikálta azt a fényképet is, mely a házi népdalverseny díja volt. A 14 osztály közül a mienk, 
a III./B Szőnyi Zsuzsa20 vezényletével és a IV./B Huszár Kláriéval nyerte meg közösen. 
De a mi termünkben függött, a zongora felett. Jelmondatát 13 évesen nem értem, nem is 
töprengek rajta. Jelentését egyszerűen véremmé teszik a népdalok. S ezeket már nemcsak 
Kodálynak, más gyűjtőknek is köszönhetem, főleg Bartóknak. Őt magát különben, mikor 
néha feljött a karénekre próbát hallgatni, túl zordnak találtuk, kórusait meg nem eléggé szívre-
pesősnek ahhoz, hogy saját kedvünkre is dalolgassuk. Annál inkább népdalgyűjteményét, mely 
örökre dobogtatta fel a szívünkben, hogy ha Dunáról fúj a szél / szegényembert mindig ér, meg 
hogy bárcsak ez a hajnal / sokáig tartana / hogy a szerelemnek / vége ne szakadna…”21

Tóth Eszterrel történő beszélgetésemből idézek: „Ő [Sztojanovits – F. A.] szerette azt emleget-
ni, hogy ő szigorú. De hát az ő szigora olyanokból állt, hogy ilyen teljesen ovis, dedós dolgokat 
mondott, hogy irgum burgum vaslapát… Mondjuk ezt szerette mondani. Ebben látom az ő titkát. 
Ő művész volt elsősorban. Külön szerencse, hogy tanárnak is jó volt, ill. tudta, hogy mit kell 
csinálni. Átadni is tudta azt, ami benne volt. Olyan művész volt, hogy belülről is ezt kihozta.

A másik nagyon fontos dolog, amit kaptunk tőle, a népdal. Ugyanis ő – ezt nagyon 
fontosnak találom, hogy minden cirkalmas, hazafias szólam mellőzésével – a magyarsá-
got így adta nekünk. Úgy tanított meg az igazi, eredeti népdalokra, hogy az belénk épült.”

Tóth Eszter verseiben is megemlékezik arról a zenéről, amelyet Sztojanovits révén 
ismert meg és ami költészetére, majd egész lényére nagy hatással volt: 

„Az az egy, kit 
tüzes nyelveken szólására 
ő vert fel: az vagyunk itt. 

Minden népek közt az egyszeri”22

 
„Az az egy-bokor, mely valamikor 

a Várhegyen voltunk! Izgága 
kamaszlányok, a »Pünkösdölő«-t 

énekelve, mintha ága-
 

levele egymásnak: a lelkeknek oly 
egyessége. Ó, sorra mikor  

felpattogtatja pártáit egy akkord!”23
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(Kodály és Sztojanovits kapcsolata) Kodály maga is többször említi Sztojanovits nagy-
ságát. Az Énekeljünk tisztán előszavában ezt írja: „Sztojanovits Adrienne egy próbáján 
a Genfi zsoltár záró akkordját egy zúgó nagy Esz emelte mintegy kősziklára. Egy velem 
volt fiatal zeneszerző24 meghallotta, de nem tudván az eredetét, úgy vélte, valaki »susz-
terbasszus«-t énekel. Figyelmeztettem, hogy ez a valaki csakis ő lehetne, mert az én 
hangom nem ér le a nagy Esz-ig, s kívülünk nincs férfihang a teremben. A tiszta ének 
próbaköve és jutalma a kombinációs hangok szépen zengő megszólalása, felfelé pedig 
a részhangok nagyobb fénye.”25

Megmaradt levelek tanúskodnak arról, milyen nagyra értékelte Kodály a szilágyisok 
előadását, a mű bemutatója után még változtatott a kottában az előadói utasításokon és 
a szövegen is.26

De szót emelt Sztojanovits nyugdíjaztatása ellen, ami 1945-ben lett volna aktuális, 
de tovább dolgozott, egészen 1959-ig, azaz 69 éves koráig: „Kedves Fasang27! […] 
arra kérem, járjon utána, hogy Sztojanovits Adrienn fellebbezését nyugdíjazása ellen 
kedvezően intézzék. Én írnék érdekében, de nem tudom, kinek, és mikor kerül a kezébe. 
Szóval többre megyünk és vegye ezt üzenetnek: méltányosnak tartom, hogy legalább 1 
évig hagyják még ott, nem volna igazság, hogy más arassa le az ő vetését. Ha valaki öreg 
létére jobban dolgozik, mint más fiatal, az még külön dicséretet érdemel, nem sablonos 
elbánást.”28

Budapesti látogatása alkalmával Arturo Toscanini karmester Kodály és Szabolcsi 
Bence kíséretében meglátogatta az iskolát, részt vett egy próbán. (Kodály Toscanini 
leányának, Wally Toscanininek Emanuele di Castelbarco gróffal megtartott esküvőjére 
ajánlotta 1932-ben a 3. olasz madrigálját Chi d’amor sente címmel. (Az esküvői tanú 
maga Kodály volt.) A művet a Szilágyis kórus is előadta később. Sztojanovits Adrienne 
erről és Kodállyal való közvetlen élményeiről így beszél: „1925-ben jött a nagy forradal-
mi változás Kodálynak egyik szerzői estjén, amikor két gyermekkarát Boruss Endre, a 
Wesselényi utcai fiúiskola énektanára mutatott be – örömmel vegyes irigykedéssel hall-
gattam és rögtön a hangverseny után megszereztem a kótáit és betanítottam. Valamint 
azokat a kórusokat is, amelyeket Kodály azután is Boruss kórusának ajánlott. Azután 
egyszer a Palestrina kórus valamely próbájának szünetében odamentem Kodályhoz és 
megkérdeztem, hogy miért csak fiúknak komponál. Mosolygott, nem szólt semmit, de 
egy idő múlva, emlékszem 1929 januárjában hívott a Zeneakadémiára és átnyújtott egy 
nagy paksamétát, hogy ezt a kórust a következő szerzői estemen hat hét múlva el kell 
énekelniök. Az örömtől és az ijedtségtől dermedten vizsgálgattam a kórust és láttam, hogy 
olyan nagyszabású, amilyet eddig még soha nem énekeltünk. Ez a mű a Pünkösdölő volt, 
sajnos erről sincsen eredeti felvételünk. De lázas sietséggel fogtunk a tanuláshoz, nagy 
felkészültséggel, és április 14-én előadtuk nagy sikerrel a Zeneművészeti Főiskolán. A 
200 gyerek 200 pünkösdi rózsával köszöntötte a mestert, aki meghatva ölelt meg engem 
és minden gyereknek adott egy litografált lapot a gyerek nevével és az ő aláírásával. 
Én is kaptam egyet, nekem azt írta, hogy hálás megemlékezéssel. 30-ban egy nagy 
esemény történt: érettségi szünet alatt próbát tartottam a tornateremben. Telefonhoz 
hívtak: fél óra múlva Kodály följön Toscaninivel és meg akarják hallgatni az énekkart. 
Egy pillanatra elnémultam, Kodály azt kérdezte: fél? Meg van ijedve? Azt mondtam: 
Deehogy… Letettem a kagylót és nyargaltam le a tornaterembe, fölajzottan, pillanatok 
alatt. És fél óra múlva egy szép hangversenyt rendeztünk az udvaron. Sajnos a legjobb 
énekeseim körmöltek fönt az írásbelin… De azért ez így is nagyon jól sikerült mert a 
gyermekek hatványozott tudással és iparkodással énekeltek. Toscanini gratulált és egy 
emléklapot adott nekünk.” Tóth Eszter erre az eseményre így emlékezik: „A nemzetközi 
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tekintélyt mi már gyerekként, a honi maradiak „kot-Kodály” csúfolkodása ellenére is 
tapasztaltuk. Mikor a mester váratlanul felhozta iskolánkba Toscaninit, hogy számára 
Adi néni énekeltesse el a kórusait, még az írásbeli érettségi egyórás szüneteltetésére 
is tanügyi engedélyt kapott a diri! A Chi d’amor sente-t, a Toscanini lányának Mátyás-
templomi esküvőjére felajánlott Kodály-madrigált is énekeltük később. Olaszul, miként 
szintén eredeti nyelven a német, francia, latin műveket. Imádtunk énekelni, mindenki 
örömest különórázott a koncertek előtt, de magunk közt is örökösen fújtunk Cherubini-
kánont és Bach-kantátát és Mozart-ábécét, valahány kedvencünket a XVI. századiaktól 
a szilágyistáknak és Adi néninek dedikált Pünkösdölőig.”29

Olyan korban, ahol háború, az ország feldarabolása, gazdasági kényszerhelyzet, vere-
ség, talpra állás, viharfelhők, még egy világháború, majd a sztálini időszak legsötétebb 
évei, politikai bizonytalanságok sora egyaránt jelen voltak, Sztojanovits Adrienne mű-
vészete és munkássága békés szigetet jelentett. Jelenléte biztonság volt tanítványai és 
művészetének hallgatói számára egyaránt.

Tóth Eszter finom szövésű lírája, humorral teli, furfangos okfejtésektől duzzadó, filo-
zofikus színezetű esszéi is mind-mind magán viselik ennek a kérlelhetetlenül célirányos, 
mégis légies művészetnek meghatározó indítást adó nyomait.
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HOLLÓS MÁTÉ

Tóth Eszter és a zene

A Debrecenben 1920-ban született, egyéves korától a budai várbeli Werbőczi (ma 
Táncsics Mihály) utca 13.-ban nevelkedett kislányt, Tóth Esztert nem vehette körül a 
mai gyerekeket kényeztető hangkulissza. Sem technikai berendezések formájában, sem 
– anyagi lehetőségek híján – hangversenyre járás révén. Édesanyja otthoni énekelgetése 
volt a „primer” zenei élménye, ami operettdalokban, magyar nótákban merült ki. „Egy 
vidéki jegyző de boldog is volna, hogy ilyen dalos pacsirta a felesége!” – tréfálkozott 
egy alkalommal Tóth Árpád. (Három évtizeddel később, gyerekkoromban már ettől 
a nagymamától hallottam először Galli-Curci, Casadesus, Ricci nevét, miközben 
éneküket-játékukat hallgatta a rádióján.)

Ilyen előzmények után különös jelentőséggel bírt az utca elején, a mai Hilton helyén 
álló Szilágyi Erzsébet Leánygimnázium, amelynek legendás énektanára, kóruskarnagya 
Bőhmné Sztojanovits Adrienne Kodály Pünkösdölőjének ajánlását tudhatta magáénak, 
a zeneszerző pedig számos karművének értő előadását, bemutatását köszönhette neki. 
(Nem ok nélkül vitte oda Toscaninit, hogy megcsodálja a Kodály-módszer e dicső 
kezdeményét.) Adi néni első énekórái nem ragadták meg a tízéves Tóth Esztert, sőt 
riasztotta a „cédrus skála” és annak „két egész egy fél, három egész egy fél” felépítése, 
amit később én tettem rendbe édesanyám tudatában… De amint bekerült az iskola 
énekkarába, életre szóló élmény kerítette hatalmába. Adi néni lehetett bár az elmélet 
terén szürke tanár, fényes, nagy művész bizonyosan volt! Az akkor még szokatlan 
kodályi zenei nyelvben pontosan tájékozódó, szenvedélyes előadót a korabeli osztrák és 
német kritikák zseniálisnak nevezték. Anyám egész életén át idézte olyan instrukcióit, 
mint hogy a Pünkösdölőben az „ugorjatok, lányok”-at öt g-vel kell énekelni. Sztojanovits 
Adrienne a Szilágyi jubileumán, 1965. november 28-án a Zeneakadémia nagytermében 
hetvenöt évesen vezényelte utoljára a Pünkösdölőt, s az akkori gárda mellé felsorakoztak 
nosztalgikus régi karénekesei is. A délelőtti próbán ugyanolyan komolyan vette a 
felkészülés munkáját, mint egykoron. Miként anyám mesélte: eldohányzott hangú, 
megnyúlt hangszálú dalosokkal is olyan szakmai szigorral bánt, hogy szinte várták, 
mikor nevezi – mint hajdanán – becsmérlően a „lányokat” „süsünek”…

Ezeknek a Kodály-kórusoknak, meg Bach 78. kantátája (Jesu, der du meine Seele) 
szoprán–alt duettjének („Wir eilen mit schwachen, doch emsigen Schritten”), valamint 
Pergolesi Stabat Matere egyes részeinek alt-szólamain nevelkedtem öltöztetés közben 
kisgyerekkoromtól. És láthattam meg, mit jelent az élmény, különösen, ha az esztétikum 
a részvétel többletével egészül ki.

Élmények szülték Tóth Eszter verseiben is a zene tükröződését. A Székesfővárosi 
Zenekarban, majd a jogutód Állami Hangversenyzenekarban játszott barátai, Molnár 
Ágnes és Kemény Endre hívó szavára jutott el nemcsak koncertekre, hanem próbákra 
is. Így Otto Klemperer legendás budapesti fellépéseire, amelyek nyomán a Klemperer 
Bachot vezényel című szonettet írta.

 
 „Benned bízhatunk, botló óriás!
 Zárt jobbkezed és pillangós balod
 izmába kötve csillagvolt dalok
 szökkentik fel a visszhangzó hivás
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 sugársoros sürűjét. Csillapul
 az idő, mert kitöltve lyukszemű
 perceit, eláll, mint a szél. E mű
 így tart meg minket, csupa csillagul,

 mert mind, ki résztvesz: hangzik folyton eztán,
 valahányszor a fuga felszáll, s lesz tán
 hívó, kitöltő… S mint új fényt teszed

 a hangra, mit látunk, bármerre költözz,
 hogy ütemező talpad köti földhöz,
 és felröpíti szárnyas két kezed.”

(A „zárt jobbkéz” az akkorra már agyvérzés sújtotta Klemperer testi gúzsba 
kötöttségét rajzolja meg, ami szelleme szárnyalását cseppet sem fogta vissza.)

Szvjatoszlav Richter 1958. október 3-án a Zeneakadémián játszotta Bartók 2. 
zongoraversenyét. A próbán izgatottan ugrált föl hangszerétől Ferencsik Jánoshoz, 
hogy „a partitúrát faggatva” kérdezze, jól interpretálja-e az adott részt. Tartott „az értő 
magyar közönségtől”, amely előtt először játszik Bartókot. Aligha rombolunk illúziót, 
ha szemlesütve meggondoljuk, tizenhárom évvel a zeneszerző halála után ugyan hányan 
ismerhették, érthették Bartókot a nézőtéren? A harmadik odaugráskor Ferencsik csupán 
ennyit vetett oda: „Machen Sie was Sie wollen!” (Csináljon, amit akar!)

Lássuk, mit csinált, hogyan írta le élményét Tóth Eszter Szvjatoszlav Richter Bartókot 
zongorázik című versében!

 
 „Ó, itélet! Romolt s rothadatlan
 végső nyájszakítása! Vad örökélet
 fú, sül, dörren. Értékek égnek, értékek
 csörgő feltámadás-csontja kaszál égnek.

 A képzet szörnyei elcsattannak,
 az elátkozott békák és rózsák.
 Meghasadoznak a vér melegei. Ütő levegőkben
 órjás aszimmetriáit dobálja a tárgyilagosság.

 Törik-rövidül kedvesem arca. A félrevert 
 sikokban oldaltcsúszik. A lakott tereket
 elhagyja az utolsó énekesmadár.
 Húznak az űr-seregek - - -
 
 A kölyök lágy nyakabőrét,
 ellenség lábikráját is eleresztik a fogak.
 Testeink közt iszonyú tisztások
 engedik át a csillagokat.

 Nem hallik hang, csak négerek bőre. Vak
 erőlködésük: hátukon fakasztani szemet
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 az orv éjszakába. Nem hang, csak egy letepert
 lázadó légszomja a sivatagban. Csak

 egy tompa manó-vegetáció, a sejteket
 fölontó sugárzásban, s a szakadozó angyalok
 lassu kiúszása nagyobb és nagyobb
 idegen Naprendszerek megett.

 Ó, enyhitetlen érzékelés! Csontig a
 szükített összefüggések! A világ
 sebes forgás-áttételei süvítnek.
 Vázam, kisdeddel, mint szélben az ág - - -

 Soha csend többé. Csak e vörösalatti és
 ultraviola robajok s a kitett
 test tomboló passióiból a tett
 robbanásai, gerinc-reccsentő üdvözülés!”

Szabó Lőrinc Lóci-verseinek „mintájára” édesanyám megörökítette gyermekségem 
valóban megtörtént eseteit, a vers formájába szerkesztette néhány baráti közszájon is 
forgott mondatomat. A Képek egy kisfiúról-ciklus Zongoraóra című verse nem tartalmaz 
idézetet, de hű képet fest zenekedvelésem korai szakaszáról: 

„Ahogy a Czerny-leckét, négy sor
Haydnt játssza, tudjuk: sosem
lesz e tanítvány virtuóz. Ám
egy hanglágyításban, ütem-

igazításban, mikor épp
megfogamzik a magyarázat,
egy lobbanásnyi ragyogás
betölti padlatig a házat,

s egy percre bár, a húzódó, a
halhatatlanságra kevés
kis lelket viszi az öröklét.
A magán túl emelkedés.”

Virtuóz bár csakugyan nem lettem, a „lobbanásnyi ragyogások” a művészpályára 
vezettek. Ennek gyertyafényeit a szomszéd szobából követve gyakran mondta anyám: 
úgy érzi magát, mint a tyúkanyó, aki kacsát költött ki, s döbbenten nézi, hogy az a vízen 
úszik.

Tanulmányaim összehoztak Kistétényi Melindával, akinek előbb édesanyjától vettem 
zeneelmélet- és szolfézsleckéket, majd a Zeneakadémián szerencsémre „Melinda 
néni” lett a szolfézstanárom. Hosszan ecsetelhető, hogy mit tanulhatott az ember e két 
különféle, de egyként remek tanár személyiségtől: a szervezett, vérbeli pedagógustól, 
és a zabolátlanul szárnyaló zsenitől. Külön emlékezést igényel a hatvanhét évesen 
a német, angol és francia nyelvtudása mellé oroszul is tanulni kezdő, s csakhamar 
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Puskin fordításáig jutó K. Szikossy Gizella, és a rendkívüli fülű (Kodály szerint a 
Zeneakadémián kettőnek van füle: Kistétényi Melindának meg a falnak) orgona- 
és zongoraművész, zeneszerző, műfordító, akinek több olyan, a Dunából szedett 
kavicsát őrzöm, amelynek vonalaiban arcokat, alakokat látott meg, s tett – rögtönző 
könnyedséggel – tollal maradandóan láthatóvá.

Tóth Eszter és Kistétényi Melinda a révemen összebarátkozott, aminek édesanyám 
Melinda orgonál című szonettje a monumentuma:

 
 „Billentyűk, lábítók és gombsorok
 masináját. Működtetés
 test-masináját. A megdolgozott
 szak masináját. Hajtja és

 hajtja, kemény munkáslány, gépeit.
 S íme: a demechanizált
 világ! oly végső eredésekig,
 hogy lehull a csináltvirág

 Természet is! csak az lüktet, – s akár nagy
 csillagzat, ha húz, elhagy, emel, elhagy, –
 az a vezérlés, mellyel a takart
 
 öröklét visz, bár egy szál gingalangon,
 hogy győzhessen halálán a halandó,
 sárkánykígyón egy gyermeki fakard.”

Az idézett költemények szigorú formavilágban íródtak, de szóhasználatuk markánsan 
eltér korábbi idők magyar költészetétől, sőt az azok nyomában szorosabban járó 
kortársakétól is. Így történhetett, hogy 1958-ban egy nap a Vidám Színpadtól hozott 
pénzt Tóth Eszternek a postás. Nem értette, hiszen nem dolgozott nekik. Kiderült: 
az Élet és Irodalomban megjelent „modern” verseken élcelődtek. Az estéről estére 
kigúnyolt másik költő Weöres Sándor volt…

Remélem, ennyi év után Tóth Eszter szóképeinek erős színei, elvontsága, a sorok 
töredeztetése és egymásba hajlása már nem hat úgy az olvasóra, mint a Vidám Színpad 
közönségére egykoron.

Búcsúzzunk Tóth Eszter és a zene kapcsolatának szemléjétől azzal a verssel, amely 
aligha íródott volna meg az Adi nénitől szerzett élmények nélkül.

Élénk emlékem 1967 azon márciusi napja, amelyen a Magyar Tudományos 
Akadémia Roosevelt téri előcsarnokához kígyózott az embertömeg. Kodály Zoltán 
ravatala előtt hajtott fejet százezernyi „karénekes”: olyan, aki előadta műveit, olyan, 
aki pedagógiájának köszönhette, hogy felszabadultan dalra gyúlhatott, s olyan, aki csak 
képletesen szólva volt tagja a kórusnak – egy nép, egy nemzet összkarának. A tömegben 
bandukoltunk édesanyámmal együtt. Én tizenhárom évesen, tehát már nagyrészt 
felmérve, kitől búcsúzik fiatal és öreg, zeneértő és csak alig zenekedvelő, pesti polgár 
és fejkendős anyóka.

Anyám nemsokára versben énekelte meg e búcsút A sokaságban, Kodály ravatalánál 
címmel, ekképpen: 
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 „Sereg, fogyhatatlan. Nem a
 választott kevesek
 az övéi.

 Övé a választott
 sokaság. Akinek
 ő hívta: a „mindenki”.

 Kik
 vagyunk itt?

 A tömeg?
 A nemzet?

 Ó, mi az vagyunk, aki
 az árokparton énekelt,

 az az egy.
 Egy, akár a

 levelek, mellyekkel a hársfa,
 vagy a kristályok, mellyekkel a kő is
 egy egyszerinek fölujjongása-
 fölsírása – –

 Az az egy, kit
 tüzes nyelveken szólásra
 ő vert fel: az vagyunk itt.
 Minden népek
 közt egyszeri – –

 Az árokszéli szentlélek,
 a rézsarkantyún kipengő, kaszákon
 suhogó, a sós kútba tett,
 onnan is kivett, malom alá tett,
 onnan is kivett, gyermekek ujjáról
 fénybe fölengedett – –

 Kifogyhatatlan
 a porlandó körül.

 S örökre fölvert
 végtelenében
 a porladás felett.”

Már zeneszerzői eszmélésem idején foglalkoztatott a vers megzenésítése. Egy-
két magocska onnan szökkent szárba, de a mű konstrukciója új volt, amikor 1991-
ben, Kodály halálának 25. évfordulójához közeledvén végre meg mertem írni a 
darabot. Nehézzé tette a munkát, hogy töredezett sorokba foglalt rövid közlésekből 
áll a költemény. E mozaikok összefoglalásának lehetőségét a „fogyhatatlan sereg” 
freskószerű megjelenítésében találtam meg. A mű elején hosszan hömpölyög – akár 
a hajdani, valóságos Akadémia utcában –, majd vissza-visszatér rá akusztikus „ka-
meránk”. Így a „választott sokaság” értelmezésekor, később az „az vagyunk itt” 
rámutatásnál, végül – ahol a költő szava is megidézi – a „kifogyhatatlan a porlandó 
körül” záróképnél.
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A gyakorta egyszólamú megállapítások szándékoltan kodályos hangvételűek: „Nem a 
választott kevesek az övéi”, „akinek ő hívta: a »mindenki«. Kik vagyunk itt? A tömeg? 
A nemzet?” Persze nem egyszólamú, hanem testesen akkordikus a két válasz: „Övé a 
választott sokaság” és „Ó, mi az vagyunk, aki az árokparton énekelt…”

A darab külön rétegét alkotják az idézetek. A vers kínálja megjelenítésüket. „Az az 
egy, kit tüzes nyelveken szólásra ő vert fel” – ez a tüzes nyelveken szólás a Pünkösdölőből 
lép itt elénk, hangról hangra három ütemen át a női karon.

De ahol a költő sem idéz, csak utal, ott magam sem teszek másként. A „sós kútba tett, 
onnan is kivett, malom alá tett, onnan is kivett” nem szóról szóra követi a Katalinka 
szövegét. Ott „sós kútba tesznek, onnan is kivesznek…” – itt „kútba tett, onnan is 
kivett”. A zenében is csak a ritmus és a dallam első lelépő háromhangú motívuma 
emlékeztet a Kodály-gyermekkarra. Elérkezünk azonban egy idézethez, amely nincs 
a versben. A költő utolsó sorai: „örökre fölvert végtelenében a porladás felett”. Ezt a 
híres páva-dallam hangjaival zenésítettem meg. Kodály muzsikájának egyik emblémája 
ez. Akár a népdalt veszem: hiszen variációs remekművében mint a magyar népdal 
alaptípusát csillogtatja meg ezer arccal, eladdig, míg egy másik régi stílusú, kvintváltó 
népdalt villant fel – sokadik variáció helyett egy variánst, mintegy azt mondván: és így 
tovább a magyar népzenében a végtelenségig. Akár pedig az Ady-vers megzenésítését, 
„a szegény raboknak felszabadulását” jelképező népdalutalást, amely Kodály népet 
felemelő személyiségének jelképe is.

Az énekkart és karnagyot próbáló kompozíció tíz évig várt megszólalásra. A 
Hungaroton-felvételen (HCD 39956) – akár a Belvárosi templombeli ősbemutatón – 
az Antal Mátyás vezényelte Nemzeti Énekkar adja elő. Ha csak addig nem felejtik, 
amíg a fogyhatatlan sereg is ott hömpölyög Kodály ravatalának emléke körül, túlélheti 
szerzőjét.

Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=l3GTGRxxe0s

Kérjük, adója 1%-ával idén is támogassa a Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulat tevékenységét!

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat

Adószám: 19002457-2-42



WESSELÉNYI-GARAY ANDOR

A kultúra mint DNS 
Idea- és formatörekvés az elmúlt száz év magyar 
építészetében

Az építészettörténet periodizációja – különösen azokon a területeken, amelyek kevés 
önálló stílustörekvést mutattak – hajlamos követni a történelem fordulatai által megha-
tározott évszámokat. Ennek alapján beszélhetünk a két világháború közötti építészetről, 
amelynek tárgyalása során azonban mégiscsak 1920-at jelölik ki határként. Hasonlóképp 
bizonyult konszenzuális korszakhatárnak 1956 és a rendszerváltás, felfelé kerekítve 1990 
is. Miközben ezek a dátumok kellőképp erős viszonyítási pontok a(z építészeti)-kulturális 
tájkép felvázolásához, a közelmúltban elindított kutatások az éles – Thomas S. Kuhnnal 
szólva – paradigmahatárok helyett egymást kiegészítő formaláncolatok kontinuitásaként 
engedik láttatni a „megszakítottságok” hagyományát. Célom, hogy Tóth Árpád, Tóth 
Eszter és Hollós Máté családi kötődését tárgyalási tengelyként értelmezve adjon magya-
rázatot a korszakot meghatározó – alapelemeiben pedig a mai napig érvényes, illetve úgy 
tűnik: ismét érvényessé váló – formálási elvekre. Szándékom továbbá, hogy egy általános 
tabló felvillantásán túl értelmezhető keretek közé helyezze, ekként pedig a kultúra újabb 
fonadékaként láttassa a kortárs rekonstrukciók, vagy ha úgy tetszik, a populista historiz-
mus1 nemrégiben megépült darabjait.

(Előszó helyett) Rendkívül problematikus egy, a kultúrát mint DNS-t vizsgáló konferen-
cián az adott korból eredeztethető, illetve arra ható építészetről beszélni, ugyanis annak 
függvényében, miképp vélekedünk az építészeti autonómiáról és/vagy heteronómiáról, 
akként tudjuk azt a korakarat térbe foglalt megjelenítőjeként, vagy épp fordítva, annak 
alakítójaként tekinteni. Látszólag termékeny korrespondenciák rögzítésére lenne alkal-
mas Tóth Árpád és Eszter élettörténetével párhuzamba vonni a kor építészetét, az így 
kapott összhangzatok azonban ha nem is diszharmonikusak, de feltétlen megtévesztők 
lennének. Egész egyszerűen túl nagy és heterogén az akkori épületállomány, túlontúl 
egyszerre zajlanak bizonyos forma- és stílustörekvések ahhoz, hogy a párhuzamuk 
valóban illusztratívak, ne pedig belemagyarázók, valóban tartalmik, ne pedig közhely-
szerűek legyenek. Afféle stíluskontinuitás és formafolyamatosság jellemzi a korszakot, 
amely szükségképp egyszerűsödik a korszakhatárok megállapítására, amennyiben építé-
szettörténet-írásra kerül a dolog, különösképp akkor, ha ez a bizonyos építészettörténet 
modernközéppontú teleologicitással komponálódott. A korszakhatároknak ugyanis szük-
ségképp ellentmondanak a művészetekre jellemző forma- és problémafolyamatosságok,2 a 
kihívás ugyanakkor abban áll, milyen tematikai szál mentén sikerül ezeket láttatni. A tanul-
mány első részében bemutatom, miképpen teszik kihívásossá a szakaszhatárokat az azo-
kon túlnyúló folyamatosságok, a második szakaszban pedig az urbanisztikatörténet által 
bemutatott szerkezeti állandóságokat tárgyalom, a szöveg utolsó szakaszában a Kossuth 
tér tervezéstörténetének ürügyén mutatom be a kulturális DNS egy szakaszát.

(Dinasztia) Mint a tanulmány későbbi fejezeteiből kiderül: a különböző stílusfolyama-
tosságok a mai napig meghatározzák az építészettel kapcsolatos fogalmi kereteinket, 
függetlenül attól, hogy azok a modern derivátumaira, a posztmodernen keresztül a 
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szocreál örökségére – és ezzel a jelentésre –, netán Kós Károlyig nyúlva az organikusra 
vonatkoznak. Mindehhez szervesen illeszkedik az ipar- és képzőművészeteket különös-
képp jellemző hálózat, amelyet a családi kapcsolat, az egymáshoz rokoni szálakkal is 
kötődő művésznemzedékek szőnek. Földes László rokoni szálakkal kötődik a Györgyi–
Giergl családhoz, amelynek dinasztikus jelenléte integrálja a Marschalkó famíliát is. 
Marschalkó János szobrászművész és Giergl Hedvig unokája az a Marschalkó Béla épí-
tész, aki a Fiatalok építészcsoport tagjaként tesz majd kísérletet a szecesszió és általában 
Lechner Ödön örökségének meghaladására. És ha már épp Lechner Ödön unokaöccse 
révén ismert a Kismarty–Lechner család is, amelynek még ma is élő építésztagja, Egon 
voltaképp városképi jelentőségű együttest hozott létre a Törökvészi úti sor-teraszházaival 
– és akkor még nem is érintettük Ödön kortársát, Lajost, akinek 1873-as terve szerint épül 
ki Budapest új utcahálózata, továbbá a dinasztia mérnökeit, festőit, akikről tudományos 
cikkek jelentek meg a szaksajtóban.3 De itt említhetnők a Hildek: Sándor, a városépítő 
– nevéhez kötődik a budapesti urbanisztika első tervezett negyede –, továbbá fia, a mű-
építő József, akinek 1950-es évektől tartó kultusza és műemléki kanonizálása elválaszt-
hatatlan a szocialista realizmus diktátumától. A család tagja több generációval később 
az ugyancsak építészmérnök György, aki első publikációs sikerét egy olyan neomodern 
pastiche-sal aratta, amely egy kései Málnai Béla-villa ürügyén született. Fernezelyi 
Gergely építész nagyapja a modern építészet meghatározó egyénisége Preisich Gábor, 
kinek Anikó és Katalin nevű lányai úgyszintén építészek lettek, Júlia pedig a kultúra 
egyéb területén helyezkedett el – tényleg csak néhány példát említve.

(Traumahatárok) A családi kapcsolatok nem feltétlenül jelentenek formaszekvenciákat 
– az egyes korszakok gravitatív hatása természetszerűen erősebb, mint a rokoni kötődé-
seké, ez pedig szükségképp jelöli ki a dolgok elejét és végét. A határszerű szakaszolá-
sokat, a megszakítottság és elválasztottság kultúráját erősíti egyrészt a huszadik századi 
magyarországi történelem, továbbá az, hogy jelentéses fordulópontokhoz igyekszünk 
kötni a művészeti korszakok határait. E két tényező egymásra vetülése emeli cezúrává 
1920-at, 1945-öt, 1956-ot és a rendszerváltást, a könnyebb megjegyezhetőség érdeké-
ben mondjuk 1990-et. Kiemelt történelmi esemény által nem feltétlenül megtámogatott, 
de – építészetről nyilatkozva – hasonlóképp kemény határként jelenik meg a magyar-
országi szecesszió kezdeteként 1890. A lefelé kerekített évszám apropója a Magyar 
Iparművészeti Múzeum és Iskola 1891-es tervpályázata, amelyet Lechner Ödön és 
Pártos Gyula nyer meg a „keletre magyar” jeligéjű tervével. A ma egységesen szecesz-
sziósnak tartott európai építészet, amelynek neve országonként eltérő volt, úgy lett az 
utolsó összeurópai stílus, hogy mindenhol nemzeti jelleget öltött és ennek megfelelően 
épületszerkezeti, térszervezési megoldásait tekintve is rendkívül eltérő példákkal jelent-
kezett. A nemzeti szecessziók közötti különbséget sikerrel mosta el a növényi formákból 
eredeztetett ikonográfia és gazdag formakultúra, olyasfajta helyi jellegzetességekről te-
relve el a figyelmet, amelyekkel a klasszicizmus esetében nem találkozhatunk.

A szecesszió magyarországi programja a „nemzeti”, a „magyar” építészet megalko-
tása volt, amelynek őseredetét Lechner Ödön keleten, az indus motívumokban vélte 
megtalálni. A „mi a magyar?” kérdésének puszta felvetése, a formakincs, a megoldások, 
a részletek célelvű instrumentalizálása szükségképp vezetett a Fiatalok kritikájához, 
akik Kós Károly alakja körül gyülekezve Erdély népi építészetében találták meg a vá-
laszt. Azzal, hogy a korabeli diskurzusok eltávolodtak – megengedem, igazán sosem 
közelítettek – az olyan fogalmak építészeti tisztázásától, mint rendeltetés, használat, 
tér, mesterség és építés, a historizmusok stíluskavalkádját a nemzeti mibenlétének 
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értelmezési kavalkádja váltotta fel, amelyben Kós Károlyék prototranszilvanizmusa 
csak egy állomás volt az alig fél évtizeddel később az építészetben is megjelenő turaniz-
mushoz. Akárhogy is, a Fiatalok megjelenése és a Nemzeti Művészet4 című írásban Kós 
által megfogalmazott Lechner-kritika miatt komoly aggályokkal lehet csak 1908 után 
Magyarországon a szecesszió egységes korszakáról beszélni. És ez még így van akkor 
is, ha Lechner kései műveként 1915-re épül fel a kőbányai Szent László Gimnázium, 
vagy ha egészen 1918-ig nyúlik a Gellért Szálló megnyitása (Hegedűs Ármin, Sebestyén 
Artúr), amelyet igencsak a szecesszió alkonyán kezdenek építeni 1911-ben. Mint látha-
tó: rendkívül lassan, majd évtizednyi átmenettel ér véget egy olyan építészeti nagystí-
lus, amelynek hossza a katalán nagymester, Gaudí életművét alapul véve sem több mint 
harminc év. Az imént említett stílusátmenethez Lechnertől a Fiatalokig, onnan tovább 
pedig Medgyaszay Istvánig ráadásul nem társul az ikonoklaszta fordulat, amely alig egy 
újabb évtizeddel később majd a modern építészet megjelenését fogja kísérni.

Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy a láncszerűn kimutatható kontinuitások közepette 
is rendkívül beszédes dátumként emelkedik ki az 1912-es év áprilisának tizenötödik 
napja. Aznap hajnalban süllyed el első útján a White Star Line társaság óceánjárója, 
a Titanic. A hajó katasztrófája szörnyű emberi tragédia és még több: a nagyravágyás, 
az önfeláldozás, a krízishelyzetekben mutatott viselkedéseink rendkívül komplex 
metaforája, amely éppúgy megállja a helyét a popkultúrában, mint a klímaváltozással 
kapcsolatos beszélgetésekben; éppúgy tekinthető biblikus büntetésnek, mint – tudatosan 
ellentmondva a tanulmány céljának – korszakhatárnak. A Titanic katasztrófája jelzi – 
Déry Attila építészettörténész szellemes megállapításában – a jólétbe kényelmesedett, 
dekadens, a gazdagságát külcsínben képviselő társadalom és stílusfoglalata végét: a 
szecesszió több mint szimbolikus halálát. Tudatosan ellentmondva tehát jelen tanulmány 
gondolatmenetének és a folyamatosságok tételének, megtalálhatók azok az idő- és 
eseménycezúrák, amelyek meglepő könnyedséggel hordják egy-egy korszak- vagy 
paradigmafordulat terhét, amelyek kellőképp sűrűk, jelentéssel megfelelőképp telíthetők 
ahhoz, hogy egyugyanazon érvénnyel vonatkozzanak az addigra, vagyis a múltra, mint 
az azutánira, vagyis az elkövetkezendőkre.

Míg tehát Lechner keleten, a Fiatalok Erdélyben vélik megtalálni a választ a Mi a 
nemzeti?, Mi a magyar? kérdésére, addig az 1913-ban Lendvai Károly által Lechner 
Ödön kapcsán építészeti programként meghatározott, 1922-ben Kismarty-Lechner Jenő 
által pedig teljes teoretikai vértezetben felléptetett építészeti turanizmus5 – Kismarty-
Lechner számára – a pártázatos reneszánsz (erdélyi) elemeinek beemelését jelentette, ami 
rendkívüli eleganciával ötvözte Lechner Ödön hindushagyományát a Fiatalok Erdély-
orientációjával. Akárhogy is: a turanizmus gondolata nemcsak az első világháború előtti 
korszakot csatolta a húszas évekhez, hanem egészen 1945-ig éreztette hatását.

A magyarországi építészettörténet-írás kikezdhetetlen dátuma azonban 1920, amely-
hez egyértelműen társulnak a veszteség, a megszakítottság retorikai alakzatai. Ezek 
szerint nem pusztán a Fiatalokhoz köthető magyar nemzeti építészet megvalósítására 
tett kísérleteknek szakad ezzel egyszer és mindenkorra vége, hanem ha időlegesen 
is, de felfüggesztődnek azok a törekvések, amelyek az építészet modern fordulatát 
készítették volna elő. A fejlődéselvű, a modernitást programját elfogadó, végcéljában 
az építészet általi betetőződését is láttatni kívánó történetírás narratívájában 1920 ret-
rográd fordulat: egy olyan korszak nyitánya, amely építészetét és társadalmát tekintve 
is megkapja a neobarokk jelzőt. A valóság ezzel szemben – Rozsnyai József építészet-
történész kutatásaira is gondolva – ennél jóval árnyaltabb. A neobarokk egyrészt nem 
a Horthy-korszak kizárólagos jellemzője, hanem a késő dualizmus szülötte. Wälder 
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Gyula már ebben a stílben rajzolja meg a Pozsonyi Múzeum I. díjas tervét 1910-ben, 
amelyre nem pusztán stílusvariáció a Villányi úti ciszterci épületegyüttese 1926-ból.6 
Másfelől a korszak több kiemelkedő alkotása is a világháború előtti ötletből született: 
a szegedi dóm térre felépült javaslat első variációját Foerk Ernő már 1914-ben leraj-
zolja a Rezső téri templom építésére hirdetett tervpályázat alkalmával, ugyanitt buk-
kan fel egy neoromán változat is Kotsis Ivántól, amelyik később 1926-ban épül fel a 
Regnum Marianum-templom megbízásaként. Miközben tehát számos részvevő halála 
okán is egyértelmű, hogy 1920-ra történik valami, éppúgy nem írható le pusztán a neo-
barokkal az építészet, mint ahogy az sem igaz, hogy ne léteztek volna már eleve azok 
a stílus- vagy szerkezeti kapcsolatok, amelyeknek pusztán folytatása volt mindaz, ami 
történt. Kétségtelen tény, hogy a húszas évek első feléből hiányoznak azok a példák, 
amelyeket akár ráolvasással, akár önértéken is a modern előkészítésének lehet tekin-
teni, ám ezt ellensúlyozza az a rengeteg megépült templom, amellyel Magyarország 
az 1938-as Eucharisztikus Világkongresszusra készült, és amelyek, való igaz, nem 
illeszthetők a Lechner Ödön, Kós Károly, Lajta Béla és Medgyaszay István által kije-
lölt genealógiai láncba. Miközben Medgyaszay István vasbetonszerkezetei és az általa 
képviselt építészet, továbbá a nemrégiben „felfedezett” art deco7 némi anakronizmus-
sal ugyan, de úgyszintén a háború előtti és utáni korszakot kapcsolják eggyé.

(A modern megjelenése) A modernizmus első szimbolikus tette-lépése a Magyar 
Mérnök- és Építész Egyletben 1928-ban szervezett, a modern építészetről szóló elő-
adás volt, amelyen Fischer József mutatta be a frankfurti építkezéseket, továbbá Ligeti 
Pál beszélt a modern építészet esztétikájáról. A CIAM – Congress Internationaux 
d’Architecture Moderne, a Modern Építészet Nemzetközi Kongresszusa – az évben 
tartotta alakuló ülését La Sarrazban, a következő, 1929-es frankfurti tanácskozás után 
pedig megalakult a CIAM magyarországi csoportja is Molnár Farkas és Fischer József 
vezetésével. Ebben az évben adják át Budapesten a Gellérthegy oldalában lévő Delej 
villát, Ligeti Pál és Molnár Farkas tervezésében. Ismét közel tíz évig tart a stílusplura-
lizmus, amelynek egyik összetevője természetesen a neobarokk, illetve a határokon túli 
területek építészetét elébb neohistorizmusokkal idéző, majd fokozatosan novecentóba 
modernülő templomépítészet, másik összetevője az egyre nagyobb dominanciára szert 
tevő, de jellemzően inkább pasaréti társas villákon megjelenő „frankfurti” vagy német 
modernizmus, harmadik pedig a viszonylagos stílusfolyamatosságot jelentő, korábban 
már megemlékezett art deco. A modern hivatalos áttörése 1937–1938 folyamán követke-
zik be: két nagy állami tervpályázaton, elébb a Pénzintézeti Központ beruházásán (Nyíri 
László, Lauber József), utóbb a Postaigazgatóság Dob utcai épületénél (Rimanóczy 
Gyula) is modern, egészen pontosan a Stile Littorio formálási elvei győzedelmesked-
nek, amivel teljessé válik az „új építészet” emancipációja. Mindez természetesen nem 
jelent stílushomogenitást, de az ekkortájt kiépülő Margit körúton, illetve az adótörvé-
nyek miatt az Új-Lipótvárosban is lendületet kapó építkezéseken már csak elvétve lehet 
történeti tagozatokkal találkozni. Miközben kézenfekvő a modern építészet kapcsán 
elvekről nyilatkozni, a budapesti bérpalotákon ez nem mutatható ki: Hofstätter Béla és 
Domány Ernő Margit körúti és Szent István parki házait Molnár Farkas – tervezőikkel 
egyetemben – azok anyaghasználati gazdagsága miatt tartja álmodernnek. Eddig csak 
elnagyolt kutatások születtek arról, miképp polarizálták a megbízókat és építészeiket 
a zsidótörvények, hogy kimutathatók-e stilisztikai preferenciák az egyes megbízók 
kulturális háttere függvényében. A különböző asztaltársaságok által felosztott piacon a 
Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetsége például kifejezetten a keresztény 
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építészeket tömörítette, azokat kívánta munkához juttatni és az ugyancsak keresztény 
megbízókhoz eljuttatni, miközben az építészek származása és stílusvonzalma és szár-
mazása nem ad értelmezhető mintázatot.

A lassan, de biztosan dominánssá és alternatíva nélkülivé váló modern építészet fo-
nala nem szakadt meg a második világháború befejeződésével. Az 1948-as kommunista 
hatalomátvételt követő erőltetett iparosítás gyorsasága egyrészt annak volt köszönhető, 
hogy a hadigazdálkodás eredményeként tervezett, illetve felpörgetett üzemeket lehetett 
továbbfejleszteni a szocialista nagyipar reprezentánsaivá; másfelől annak, hogy ren-
delkezésre álltak azok az építészek, akik járatosak voltak ipari üzemek tervezésében; 
harmadrészt pedig annak, hogy hasonló módszerekkel vonták a hadigazdaság rend-
szerébe az üzemeket és a tervezőirodákat, mint ahogy tíz évvel később levezénylik az 
államosításokat és megszervezik a szocialista tervezőirodákat.8 Alapvető változást hoz 
a Rákosi diktatúra: gyökeresen változik meg az építészet pozíciója.9 Lezajlik a szak-
maszociológiai professzionalizáció, mindemellett az építészet „közüggyé”, a hatalmat 
képviselő, azt kifejező ágenssé válik, amely alapvetően érinti az építészet és művelői-
nek státuszát is. A dologból művészet, képviselőiből pedig művész lesz, a változásokra 
pecsétet pedig a „nagy építészeti vita” tesz, amelynek végén 1951-ben már hivatalos 
stílussá emelkedik az addig csak nagyobb középületeken, iskolákon és egyetemeken 
hallgatólagosan elvárt szocialista realizmus, melyhez az alapokat azonban Rados Jenő 
építészettörténész ugyancsak egy már létező hagyomány felelevenítésével a reformkor 
magyarországi kúriaépítészetében találja meg, ezzel is arra törekedve, hogy létrejöjjön 
valamiféle topografikus kontinuitás.

(A városok tudatalattija) A stíluskontinuitások és a családi kapcsolatok mellett elvi-
tathatatlan a tér kontinuitása, amit egy nagyobb lépték, a városok története illusztrál. 
Sigmund Freud a Rossz közérzet a kultúrában10 című esszéjében a lelki élet működésére 
nyúl példázatként Rómához. „Történészek arról világosítanak fel – kezdi a párhuzamot 
Freud –, hogy a legrégebbi Róma a Roma Quadrata volt egy körülkerített település a 
Palatinuson. Ezt követte a septimontinum fázisa, a települések egyes halmokon, azután 
az a város, melyet a serviusi fal határolt, és még később a köztársaság és a korai császár-
ság átalakításai után az, amelyet Aurelianus császár vett körül falaival. Nem követjük 
tovább a város változásait és eltűnődünk azon, hogy egy látogató, akiről azt gondol-
juk, hogy a legtökéletesebb történelmi és topográfiai tudással rendelkezik, mit találhat 
a mai Rómában ezekből a korai stádiumokból. Az aurelianusi falat, eltekintve néhány 
nyílástól, csaknem változatlanul látja majd. Egyes helyeken a serviusi fal szakaszait 
megtalálhatja, ahogy az ásatások feltárták. Ha elég sokat tud – többet, mint a mai ar-
cheológusok –, talán ennek a falnak az egész menetét és a Roma Quadrata körvonalát 
belerajzolhatja a városképbe. Azokból az épületekből, melyek valaha ezeket a régi 
kereteket kitöltötték, semmit se talál, vagy csekély maradványokat, mert már nem áll-
nak fönn. A legtöbb, ami a köztársaság Rómájának legjobb ismeretét bizonyítaná, az 
volna, hogy képes megjelölni a helyeket, ahol ennek az időnek a templomai és nyil-
vános épületei állottak. Romok foglalják el most ezeket a helyeket, de nem saját rom-
jaik, hanem késői időkből származó felújításaiké, tűzvészek és rombolásuk után. Alig 
szorul még külön említésre, hogy a régi Róma minden maradványai a reneszánsz óta 
a nagyváros kuszaságához keveredve, az utolsó évszázadokból származnak. Némely 
régiség még bizonyára el van temetve a város talajában vagy modern építményei alatt. 
Ez a múlt fennmaradásának az a módja, amely elénk tárul történelmi városokban, mint 
például Rómában.”
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Freud a következő bekezdésben referenciálja a nagy ívű hasonlatot: „Most tegyük 
meg azt a fantasztikus feltételezést, hogy Róma nem emberi lakóhely, hanem pszichés 
lény, hasonló hosszú és tartalmas múlttal, amiben tehát semmi sem pusztult el, ami egy-
szer létrejött, amely az utolsó fejlődési fázisok mellett mind a korábbi többiek is tovább 
léteznek. Ez tehát azt jelentené Róma esetében, hogy a Palatinuson a császári palota, 
és hogy Septimius Severus septimontiuma még a régi nagyságában emelkedik ki, hogy 
az Angyalvár tetőpárkányain még hordja a szép szobrokat, amelyekkel egész a gótok 
ostromáig díszítették, stb. De még inkább: a Palazzo Caffarelli helyén ismét állhatna a 
Capitoliumi Jupiter temploma anélkül, hogy ezeket az épületeket le kellett volna bon-
tani, éspedig nemcsak utolsó alakjában, ahogy a császári idők rómaijai látták, hanem a 
legkorábbiban is, mikor még etruszk formát mutatott és agyag antefixákkal volt ékesít-
ve. Ahol most a Colosseum áll, egyszersmind megcsodálhatnánk az elpusztult Néró-féle 
Domus Aureát; a Pantheon téren nemcsak a mai Pantheont találnánk, ahogy azt szá-
munkra Hadrianus hátra hagyta, hanem ugyanazon a talajon Agrippa eredeti építményét 
is; sőt ugyanaz a talaj hordaná a Maria Sopra Minerva-templomot, amelyre ráépült. 
És közben talán a megfigyelőnek csak álláspontjának vagy a szemléleti irányának vál-
tozására volna szüksége, hogy egyik vagy másik irányt idézze fel.”

Freud is elismeri a fantázia abszurditását, amikor rögzíti: „ha mi a történelmi 
egymásutánt térbelileg szeretnénk ábrázolni, ez csak térben történő egymásmellettisége 
által valósulhat meg: ugyanaz a tér nem visel el két térbeli kitöltést.”

Noha Freud maga függeszti fel a hasonlatát, a parabola mindazonáltal igaz abban az 
értelemben, hogy éppúgy beszélhetünk a városi szerkezetek mélylélektanáról, mint 
ahogy kimutathatjuk azok állandóságát; éppúgy adódnak arra példák, hogy drámaian 
eltérő kitöltések jelennek meg egyugyanazon térben, mint ahogy arra is, hogy azok 
voltaképp az idő- és építésrétegek illusztrációi, szükségképp a folyamatosságok bi-
zonyítékai. A sokféle térbeli kitöltésre lehet példát találni a műemlékvédelem gya-
korlatában, mely gyakorlat az „eredeti” megmutatásának terhe alatt alkalmasint fel 
is számolta az egyes épületek műegységét és egy olyan térbeli kollázst hozott létre, 
amely nem törődhetett az egyes építészeti elemek hierarchiájával, kompozíciós je-
lentőségével, szerkezeti elhelyezkedésével, hanem rizomatikus egyidejűségben lát-
tatta a régit és az újat. Az elgondolás mögött egy olyan program szerepelt, amelyet 
Velencei Karta néven ismer a művészet- és építészettörténet. A Történeti Épületek 
Építészeinek és Szakértőinek Második Kongresszusa (The Second Congress of 
Architects and Specialists of Historic Buildings) 1964-ben Velencében tizenhárom 
határozatot hozott. Az első ezek közül „The International Restoration Charter” azaz 
a Velencei Karta, amelynek kilencedik pontja szerint „A restaurálás az a művelet, 
amelynek meg kell őriznie a műemlék kivételes jellegét azzal a céllal, hogy kon-
zerválja és feltárja annak esztétikai és történeti értékét. A régi állapot és a hiteles 
dokumentumok tiszteletben tartására támaszkodik, de megáll ott, ahol a hipotézis 
kezdődik. Ami a feltevésen alapuló beavatkozásokat illeti: az esztétikai vagy mű-
szaki okból elkerülhetetlennek minősített mindennemű kiegészítés építészeti alkotás-
nak minősül, s mint ilyen, korának jegyeit kell magán viselnie. A restaurálást mindig 
előzze meg és kísérje végig a műemlék régészeti és történeti vizsgálata.” A szöveg kü-
lönösképp a saját korának uralkodó építészeti gondolkodásrendjében nyeri el igazi 
jelentését: 1964-ben senki még csak fel sem tételezte, hogy a „kortárs” beavatkozás 
ne olyan lenne, amely szükségképp különböződik el a történeti mintáktól. Miközben 
a karta egyfelől az itt tárgyalt folyamatosságokat kívánta biztosítani annak érdekében, 
hogy a műemlékek megőrizhessék történeti értéküket, hogy azok változatlanul 
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műemlékként, egyfajta időkapszulaként ismerődjenek fel még a kortárs használat során 
is, aközben a koncepcióhoz rendelt építészeti eljárások a freudi térkitöltés drámai hete-
rogenitásához és egyidejűségéhez vezet(het)ett.

A használatok, rendeltetések és szerkezetek egymásra rétegződése ugyanis nem pusztán 
építészetpoétikai minőség, valaminő metafora, hanem fizikailag is létező adottság. Nem 
véletlen, hogy a rétegek, a rétegződések – faktumként, de tervezésmetodikaként is – 
éppoly kiemelt szerepet játszanak Peter Eisenman építészetében, amikor a Santiago de 
la Compostelába tervezett kulturális központja a történeti, a topografikus és a használati 
rétegek szuperimpozíciójaként épül fel. Míg Esienman számára a rétegek megjelenítését 
a szögtörésben egymásra vetített raszterek végzik, Heinz Tesar az etimológia irányából 
közelít a „Schicht-hez”, amikor és átfedésbe hozza azt a történelemmel. „A Schicht jelenti 
– idézi Kovács Péter egy 1982-ben, a Das Fenster nevű tiroli kulturális folyóiratban 
megjelent interjút – a földrajzi réteget, lerakódást; az anyag rétegét; az idő rétegét; 
a gondolkodás rétegét; az érzékelés rétegét; a bevonatot, úgymint bőr, ruha, parfüm, 
divat; die Geschichte = történelem; das Geschichte = rétegzettség; die Einschicht = 
egyrétegűség, magány; a titkot; die Stadtgeschichte = várostörténet; das Stadtgeschichte 
= városrétegzettség; a Schichten – mint ige építést, fektetést, rendszerezést, egymásra 
helyezést jelent; a város a közösség titka, a titok szinonim jelentése a lerakódás és 
a titkos közlés; az építészet mint látható és láthatatlan természetű szellemi és érzéki 
rétegződés.” Tesar magyarázatában „nem a nulladik óra, melyben az építész munkája 
elkezdődik, hanem előrehaladott idő, melyben javításokat, korrekciókat és új kezdeteket 
építünk be. Egy új réteget formálunk.”11

Erre rímel Tomay Tamás akkor, amikor az építést „hozzáépítésként”, értsd, újabb 
rétegként látja: „Az én gondolkodásomban, illetve nyilván másokéban is, minden feladat 
hozzáépítés. Nemcsak fizikai, hanem szellemi értelemben is. Akkor is, ha egy vadonatúj 
épület készül, az is elkerülhetetlenül hozzáépítés. Építészeti és egyéb tudáshoz való 
hozzáadás történik. Nem lehet nulla pontról kezdeni az építészetet. Az, hogy mihez 
épít hozzá az ember szellemileg, az meghatározza az épületnek a sorsát, milyenségét, 
gondolati tartalmát, nyilvánvalóan a kinézetét is.” (Részlet egy oktatófilmből, amelyet 
Tomay Tamással készítettek.)

A használati rétegzettség legszebb példájával, az egyik legpoétikusabb – egyben 
leginkább félreértett – rendeltetésfolyamatossággal a bazilikák esetében találkozhatunk. 
A bazilikák – római épülettípusként – eredetileg sok ember befogadására alkalmas 
csarnokok voltak, amelyeket éppúgy használtak törvénykezésre, ítélkezésre, mint 
találkozásra és vásárokra. Nem véletlenül jellemzi Spiró György Fogság című regényében 
hatalmas vásárcsarnokként az alexandriai bazilikát, amely ebbéli funkciójában, de 
szerkesztési tipológiájában is a görög oszlopcsarnok, a sztoa folytatása – épületté 
kanyarítva. Legkésőbb a kereszténység államvallássá emelkedésével azonnal szükség 
lett egy olyan épülettípusra, amely alkalmas az istentiszteletek alkalmával összegyűlt 
tömeg, adott esetben zarándokok fogadására, irányítására. A római templomot erre a 
mérete, de háromcellás térszerkezete sem tette alkalmassá. Az egyetlen olyan funkció, 
amely nem kötődött a régi pogány istenekhez, egyben alkalmas is volt egy ekkora tömeg 
befogadására, az az ítélkezési- és vásárcsarnok, vagyis a bazilika volt.

Nincs ugyanakkor igaza abban Freudnak, amikor azt írja, egy város legbékésebb 
fejlődése is az épületek lebontását és pótlását vonja maga után, és ezért lenne egy város 
eleve alkalmatlan arra, hogy ilyen módon váljék összehasonlíthatóvá a lelki szervezettel. 
Freud egyébként rendkívül termékeny és inspiratív hasonlatának hibája, hogy házak 
halmazaként, azok problémájaként értelmezi a várost, miközben épp ő feledi annak 
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tudattalanját: az utcaszerkezeteket és a közműveket. Az egykori Római Birodalom 
területén született és római alapokon tovább fejlődött városok esetében számtalan példa 
van arra, hogy a városszerkezet még abban az esetben is átveszi a rómaiak által hagyott 
nagyobb közműnyomvonalakat és funkciókat, amennyiben esetleg azokat nem értik, 
netalán – a viaduktokra gondolva – az ördög műveinek tartják és kőbányának használják. 
Az efféle mintázatok városalakító átöröklődésére gyönyörű példa Diocletianus császár 
305-ben befejezett palotája Spalatóban, amelyet a birodalom bukása után felhagytak, 
kőbányának használtak, ám amelyet mérete és dimenziója alkalmassá tett arra, hogy 
befogadja a középkori városmagot, amelynek utcaszerkezete szükségképp idomult a 
palota közlekedőrendszeréhez.

Másik példa: 1835-ös kibontásáig Arles belvárosa a római amfiteátrumban fészkelt, 
ennek tüköralakzataként pedig Lucca főtere úgyszintén a Római amfiteátrum elliptikus 
küzdőterén alakult ki.

Budapest esetében a tatárjárásig kell várni, hogy Buda hivatalosan is egyre nagyobb 
hangsúlyt kapjon a beszámolókban. A római alapítástól közel ezer év is eltelik, mire ismét 
olyan történetszálra bukkanunk, amelyik csatlakozik a mai városhoz mint narratívaösszes-
séghez, Aquincum és a római fejlesztések mégis meglepő nyomokat hagytak a topográfi-
án. A Váci út és a Fehérvári út ugyanarra az egyenesre illeszkedik, a velük párhuzamosan 
futó Szentendrei út pedig egyugyanazon mérnökkompozíció része. A három, egymással 
nem érintkező út olyan geometriai rendet teremt, amely a korabeli, mocsaras topográfia 
ismeretében egészen rendkívüli teljesítmény. De hasonló, a városépítési mélytudati réte-
géről tanúskodnak a dunai átkelőhelyek. A mai Árpád híd azt a lehetőséget használja ki, 
amelyet a rómaiak által kicsit északabbra, a Rákos patak torkolatához épített híd is tett. 
A Gellérthegy lábánál lévő dunai átkelés pedig a túlparton lévő Contraaquincum erődítés 
védelmét szolgálta. Az utóbbi urbanisztikai energiáiról sok mindent elárul, hogy ennek 
délkeleti sarkán nyugszik a belvárosi templom szeglete is.

Általában törvényszerű, hogy a történelmileg kialakult belvárosi terek már meglévő 
szabad területek vagy udvarok helyén alakultak ki. A Károlyi kert például Árpád-kori 
temető volt, az Erzsébet tér helyén vásártér, az Opera helyén pedig mocsaras vidék 
állt; akár alak és háttér viszonyulnak egymáshoz a „teli” és az üres területek: Isidore 
Cannevale pesti Újépületének udvarán jött létre a mai Szabadság térrel.

(Egy tér története) Amennyiben a kultúra lassú sodrású, de meglepően következetes, 
mélytektonikai mozgásait vizsgáljuk, akkor belátható, hogy annak törvényszerűségeiről 
leginkább a várostörténetek árulkodnak. Egy kisebb léptékben hasonlóképp illusztratív 
a Kossuth Lajos tér is,12 amelyet éppúgy lehet az változó emlékezetpolitikák, mint a po-
litikai hatalom szimbolikus terének tekinteni.

A Lipótváros helyén a középkorban egy Jenő nevű kis falu állt, amely a török dúlása 
idején pusztult el. A török kiűzése után telepedtek itt meg újra a házak, felette organikus 
utcákat kirajzolva. A fentebb már említett Újépület a budapesti urbanisztika gyúpontja. 
Mérete kikényszeríti, hogy telepítésekor kijelölt irányokat egy nagyobb szövetbe illessze 
Hild János, aki az épületkontúrok által meghatározott koordinátarendszerben osztja fel a 
Lipótváros tömbjeit – újabb példaként szolgálva arra, egy „trauma” miképp tudja alakítani 
a környező városszerkezetet. Hild térképén már látszik a mai Kossuth Lajos tér, amelyet az 
akkor még szabályozatlan Duna közelsége miatt rakodópiacként jelöl. A területet azonban 
szemétlerakónak kezdték használni. Annak érdekében, hogy rendezzék a helyzetet, 1844-ben 
építési törmelékkel kezdik feltölteni a területet, de ez sem segített: a Kúria építéséhez vég-
zett talajvizsgálatokban Hausmann Alajos még 1893 környékén is erjedő szemétről ír. 
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A tér ekkor Városi kikötő térként vagy Városi Kirakodási Hivatal térként ismert, 1850-től 
nevezik Tömő térnek. 1867-ben megépítik az első szivattyút és a Vízműveknek lesznek itt 
raktárai. Amikor 1876-ban befejezik a Margit hidat – noha a pesti hídfőjénél még nincs, 
és évtizedekig nem is lesz Pest, a körút házai még nem épültek ki –, északra indul a város 
fejlődése, amelyhez remek esztétikai kereteket nyújt Hild János és József lipótvárosi klasz-
szicizmusa. A tér építészeti arculatához ugyanakkor az Országház adja meg a döntő lökést, 
megteremtve a szándékot, hogy egységes urbanisztikai keret jöjjön létre annak méltó fog-
lalataként. 1880. december 14-én törvény mondja ki, hogy a három lehetséges helyszínből 
– a rákosi- és a Só téri területeket elvetve – az Országházat a Tömő téren fogják felépíteni. 
A parlamentépület tervezéstörténete, pályáztatása, stílusszimbolikája, a stíluson belül a 
rendeltetési megfeleltethetősége, illetve a puszta tény, hogy neogótikus épületet – Krúdy 
szavaival: Pest egyik kalapjaként – kupola koronáz, nos, mindez részletesen dokumentált. 
Az épületet ugyan felavatják 1994-ben, de az építési munkálatok még tíz évig húzódnak.

A Fővárosi Közmunkák tanácsa méltó építészeti foglalatot képzelt az ország háza 
köré. Ennek első eleme Buskovits Gyula Földművelésügyi Minisztériuma, (1885–
1887), a következő pedig Hauszmann Alajos Kúriája volt (1893–1896). Mindkét 
ház középrizalitos elrendezésű, homlokzataik pedig olyan mértékben tagoltak, ami 
különösképp a mai szemhatáron ad elképzelhetetlen plaszticitást a felületnek. Noha ez 
az épülethármas már egységes kompozíciót képzett, az Országház tér – mérete, tagolt 
alakja, a térjelleget megszüntető hatalmas parlament-tömeg miatt, de térfalak hiányában 
is inkább ürességként hatott. 1902-ben befejezik a Garibaldi utca 2. szám alatti házat, 
1911-re átadják Révész Sámuel és Kollár József bérházát, a 17-es számot, és ugyanerre 
az évre már fotózható állapotba kerül a teret a déli Duna-part irányából meghatározó, 
Wellisch Alfréd által tervezett palota is. Három térfalszakasz is vakon marad azonban: 
ezek pótlására majd egy egészen megváltozott helyzetben, a két világháború között 
kerül sor. Az építészeti modor lassú változásáról tanúskodik egyébként a Wellisch-
palota, amely a szecesszió fékezett habzású kiadásaként épült fel.

Trianon sokkja után 1927-ben merült fel ismét a tér befejezése. 1928-ban a Fővárosi 
Közmunkák Tanácsa elfogadott egy olyan rendezési tervet, amely egységes városi kom-
pozícióként, zárt urbanisztikai ideaként tekintett a térre és annak térfalaira.13 A rendezési 
terv részét képezték a hiányzó homlokzatok, amelyek rajzát Hültl Dezső készítette el. 
Az építészettörténetben nem ismeretlen az efféle eljárás: Rómában, Párizsban is találha-
tunk példát erre, mint ahogy rendkívül gyakran arra az enyhébb megoldásra is, amikor 
már-már túlhatározott stilisztikai és geometriai elvárásokat rögzítenek – írásban. Hültl 
Dezső – aki a debreceni egyetem épületére is, Hausmannhoz fűződő családi kapcsolata-
ira is gondolva – ösztönösen vonzódott a barokk építészethez, a kúria és a minisztérium 
épületét vette alapul, amikor megrajzolta a homlokzatokat északon és délen. Az általa 
készített vázlat az építészeti előírások pontos illusztrációja lett és fordítva: „a szimmetri-
kus, külsőleg egységes, nyugodt, monumentális homlokzati térfal vízszintes párkányok-
kal, egységes tetőzettel a Kossuth tér északi és déli oldalára” az építésügyi szabályzat 
tűpontos leírása az általa készített rajzokról.

A két építkezés egyszerre zajlott 1927–1928 folyamán. Az északi házat Málnai 
Béla tervezte, a déli, Vértanúk tere felé eső sarkot pedig a téren húsz évvel korábban 
már bizonyított Révész Sámuel és Kollár József. A két épület között – noha 
ugyanabból a tervanyagból dolgoztak – van különbség. Koller és Révész szemmel 
láthatóan jobban belehelyezkedett a stílusba, korhűbben historizáltak, plasztikusabban 
kvádereztek, mint Málnai, aki az ornamentikák egyszerűsítésével mintha csak Hültl 
kontúrjait, nem pedig a mögötte sejthető plasztikát kívánta volna tiszteletben tartani. 
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Az építészettörténet igazságtalanságára példa, hogy az első világháború előtt valóban 
premodern törekvéseket mutató Málnai Bélát a szakirodalom voltaképp ezzel a házzal 
leírja: Mendöl Zsuzsa monográfiája14 éppúgy nem tesz említést a homlokzat eredetéről, 
mint az egyébként imponáló mennyiségű szakirodalmat felvonultató névtelen szerző a 
Wikipédián. „Hogy teljesen a megbízó, a Magyar Általános Kőszénbánya Rt. maradi 
igényének köszönhető-e az eklektikus homlokzat – nyilatkozik a szócikk – vagy a 
környezet historizáló jellege is befolyásolta az építészt, nehéz lenne megmondani. 
Feltehető, hogy maga Málnai is, és pályatársai közül még jó néhányan, húsz évvel 
korábbi formakísérleteiket eredménytelennek tartották. Nem korábbi lelkesedésüket 
becsülték le, hanem feladták a reményt, hogy újításaikat és eredményeiket a társadalom 
méltányolja és elfogadja.” Mint kiderül: ezen a helyen, ha akart volna sem tehetett mást, 
a modernista teleologicitás szempontjából pedig kifejezett eredmény, hogy a homlokzat 
a Hültl-diktátum ellenére voltaképp ily közel maradt az olasz stile littorióhoz.

Az utolsó északi foghíjként épült fel 1938-ban a Bauxit Ipari Rt. A házat Wellisch 
Andor, Preisich Gábor és Vadász Mihály tervezték a római iskolára jellemző már-már 
hideg, akár a modern egyik lehetséges derivátiumának tekinthető klasszicizálással. 
A kultúraláncolatok egy újabb gyönyörű példája egyébként, hogy Wellisch Andor a 
szemközti, késő szecessziós bérpalotát jegyző vállalkozó fia, Vadász Mihály pedig a 
legújabb építést jegyző Bence nagyapja.

Míg az északi térfal – ehelyütt elfogadva azt a tényt, hogy a Kossuth tér mentális rajzo-
lata véget ér a bővületként értelmeződő dunai szakaszok előtt –, Málnai alkotása, egyetlen 
építési aktussal készülhetett el, a déli térfal mögött azonban három telek volt. A Vértanúk 
tere felé eső első tömböt tervezte Révész Sámuel és Kollár József, de 1937-ig kellett várni 
ahhoz, hogy felépüljön a közbenső „foghíj”. Hübner Tibor és Gyenes Lajos alkotása ránc-
mentesen simul Kollárék házához, fel sem merül, hogy ne folytatnák a sarkon megvalósu-
ló Hültl-interpretációt, ám nem mondanak le a kor vívmányáról, hogy épületszerkezetként 
már vasbetont használjanak. Hübner és Gyenes tehát nem pusztán követik a Hültl-rajzot, 
hanem azon a módon teszik azt, ahogy elődeik elkezdték. Az irdatlan tömegű homlokzatot 
csorbázottan falazzák össze a körítőfalakkal, így az építéstechnológia szintjén is folytatni 
tudják az alig egy évtizedre megakadt építkezést. A második világháború, Budapest ost-
roma és a kommunista hatalomátvétel alapvetőn helyezi új kontextusba a tér beépítését, 
amelynek az addigi jellege is módosul azzal, hogy a Wellisch-palotára nem kerülnek 
vissza a tornyok, merész tetőformáját pedig jellegtelen nyergelésre cserélik. A sarok befe-
jezését az is lassítja, hogy 1950-ben megszületett a kormányhatározat arról, hogy itt lesz 
a metró egyik állomása, így bárminemű elképzelés a föld alatti munkálatok tempójához 
köttetett. A sarok befejezése 1965-tel válik ismét aktuálissá.

„A Típustervező Intézet tervezői 1965 januárjában kezdtek el foglalkozni a Kossuth 
Lajos tér sarkán kimaradt foghíj beépítésével. Többszörös beruházóváltást, újságcikk-
közönségvélemény-kampányt, Népfront bírálatot, s nem utolsósorban a Fővárosi Tanács 
8. osztályának véleményváltozásait élték át, három éven keresztül” – rögzíti Callmeyer 
Ferenc cikke a Műszaki Tervezés 1969-es számában.15 Csaba Lászlóval közösen kezdtek 
el dolgozni a Kossuth térre szánt Országos Műszaki és Fejlesztési Bizottság (OMFB) 
székházának tervein. Callmeyer Ferenc emlékei szerint ezzel a munkával csábította őt 
haza angliai tanulmányútjáról Hegedűs Ernő a Típustervező Intézet vezetője. A metró 
terveit az UVATERV készítette és ez megkötötte úgy a szerkezeti rasztereket, mint 
az alkalmazott épületszerkezetek súlyát. A hatvanas években fel sem merült annak 
gondolata, hogy bárki a régi építéssel valósítson meg házakat: az új szerkezetek új 
formákat, az előregyártás pedig új homlokzatképzési rendszereket hozott, amelyek 
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együttesen vezettek a könnyű házak megjelenéséhez. Noha Callmeyerék változata 
nemcsak stílusbélyegét tekintve, hanem en bloc is brutális lett, az általuk elképzelt 
vasbeton homlokzati panelek a mogorva megjelenésük ellenére sem jelentettek akkora 
súlyt, mint egy kőhomlokzat. Már zajlott az építkezés, amikor a Kossuth téri sortüzet 
szemtanúként túlélő Callmeyert – vélhetően édesapja tiszti karrierje miatt – a politikai 
rendőrség levetette a tervezési munkákról. A ház új beruházóval kapott új funkciót, 
és így épült fel 1972-ben Pintér Béla tervei szerint az Iparkamara és a MTESZ közös 
székháza. Kovács Dániel kutatásai rávilágítottak arra, hogy mindaz, ami a Callmeyer-
féle tervvel történt „némileg egybevág azzal, hogy a hatvanas évek második felében 
a gazdaságfejlesztés súlypontja az exportra tevődött át. Ezekben az években több 
folyamatban levő budapesti fejlesztés funkciót váltott, ami nem egy esetben járt a 
tervezési feladat átruházásával is. Így járt ez a projekt is.”16 Akárcsak Callmeyerék, 
Pintér Béla is megpróbált illeszkedni a tér ritmusához, az épületsziluett követte a Hültl-
variáns tagolását, a függőleges lamellák a Parlamenten is megtalálható mészkőburkolatot 
kapták, ám egy rendkívül fontos dologban, a csaknem szoborszerű plaszticitásban nem 
versenyezhetett a tér házaival.

2012-ben született meg a kormányhatározat – mintegy önmagába fordítva az idő 
Möbius-szalagját, amely kimondta, hogy a Parlamentből a Kossuth tér17 6–8. szám alatti 
Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) székházába költözik 
az Országgyűlés Hivatala. Ugyanez a határozat nyilatkozott arról, hogy a Kossuth teret 
a Közmunkák Tanácsa által 1928-ban elfogadott szabályozási terv elvei szerint,18 a 
Hültl József által rajzolt térfalak figyelembevételével újítják fel. A saroktelekre 1972-
ben épült Pintér Béla-ház19 ennek az ideának nem felelt meg, így 2015-ben rendkívül 
elegáns összdíjazású ötletpályázatot hirdettek annak érdekében, hogy kiderüljön, milyen 
építészeti lehetőségeket rejt az épület felújítása, miképp egyeztethető össze a Közmunkák 
Tanácsa által rögzített idea a szocialista modernizmus20 örökségével. A pályázat nem volt 
sikeres, így 2016-ban közbeszerzési eljárásban választották ki az UVATERV és Vadász 
Bence stúdióját, meglehetősen szigorú feltételekkel. A megbízó ugyanis kikötötte, 
amennyiben nem sikerül az elképzeléseinek megfelelő variánssal jelentkezni, eláll a 
szerződéstől. A cél az volt, hogy a meglévő szerkezeti adottságokhoz illesszék Hültl 
Dezső variánsát, ami viszont szükségképp eredményezett kétrétegű homlokzatot. A 
Hültl által diktált belmagasságok nem egyeztek meg a Pintér-ház szintrendszerével, így 
az eredeti ikonográfiát egyfajta maszkként hordozta volna a szerkezet. 2016 júniusában 
a tartószerkezeti vizsgálat azonban a pincefalak oly mértékű korrózióját tárta fel, hogy 
kiderült, a régi ház statikai rekonstrukciója már összevethető egy új épület építésével. 
Ekkor született döntés: a meglévő, jó állapotú alapokra a Hültl-homlokzatot építik fel – 
mögé pedig azt, ami egy irodaház ürügyén odafér.

Hültl vázlata nem tért ki arra, miképp nézzenek ki a házak a Duna, illetve a Vértanúk 
tere felé, így Koller József és Révész Sámuel 1928-ban egy olyan, stílben tartott variánssal 
jelentkezett a város felé, amely azon a szakaszon vakolt volt. Így született meg a döntés, 
hogy az új ház ezt az eljárást ismételje 2019-ben a Duna felé fordulva, csakhogy a metró 
alapozása és alépítményei nem bírták volna el egy csorbázottan befogott kőhomlokzat 
súlyát,21 így a Szabad György Irodaház homlokzatképzését kikönnyített műkövekkel 
lehetett csak képezni. Mindez egy szerelt burkolatot jelentett, ezért nem volt lehetőség 
arra, hogy a kövek közötti illesztési réseket, fugákat kitöltsék. A homlokzat ennek 
következtében építettből konstruált, egyneműből pedig strukturálttá vált. Márpedig ez 
az apróság kulcsfontosságú abban, miképp viszonyuljunk a hitelesség vagy a hihetőség 
kérdéséhez, és miképp értékeljük a kortárs magyar építészet új rekonstrukcióit.
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(Hitelesség és hihetőség) Cságoly Ferenc építészprofesszor 2017. február 10-én meghí-
vást kapott Hőnich Richárdtól az Építész Mester Egylet által működtetett Mesteriskolán 
tartandó előadásra. Cságoly Ferenc egy korábbi, az MTA-n tartott hozzászólását megis-
mételve vette sorra a műemlékvédelemben zajló változásokat, különös tekintettel a drez-
dai belváros és a Frauenkirche újjáépítésével kapcsolatos szempontokra. Cságoly a híres 
építészettörténész, Hajnóczy Gyula jó évtizeddel korábbi gondolatait idézte,22 amikor a 
műemlék-helyreállítások és új rekonstrukciók kapcsán nem a Velencei Kartát idéző hite-
lességről, hanem a hihetőségről beszélt. Az akkor rendkívül megosztó Cságoly-előadást 
kritikai össztűz érte a „kérlelhetetlen” modernizmus irányából, elfedve azt a kérdést, 
hogy az újjáépítések elvi elutasításán, továbbá a különböző kartákra, kiáltványokra, hit-
tételekre és dogmákra tett vallásszerű utalásokon túl milyen eszközeink vannak e jelen-
ség értelmezésére. Miképp tekintsünk az új rekonstrukciókra, miképp értékeljük azokat, 
egyáltalán hogyan definiáljuk az örökség fogalmát?

A hitelesség rendkívül bizonytalan fogalmát félretéve ugyanis belátható, hogy a hihe-
tőség kritériuma-elvárása mentén szenvedi el legfőbb deficitjét, ugyanis a Kossuth téri 
Szabad György Irodaház, a nyitva hagyott fugák ugyanis nem pusztán technikai rész-
letek, hanem a tektonikai logika hiányáról árulkodó jelek is. Olyasfajta építéstechnika 
velejárói, mely építési mód egyértelműen és kedvezőtlenül árulkodik nemcsak a ház 
valódi koráról, hanem azokról a nem kívánt esztétikai keretekről is, amely keretek ez-
zel – megengedem – a posztmodern építészet legkritikusabb, leginkább fenntartásokkal 
kezelő irányzatához illesztik az épületet.

Szellemes gondolat lenne Jean Baudrillard francia filozófus szimulakrumelméletéhez23 
nyúlni, és a Szabad György Irodaházra eredet nélküli másolatként tekinteni. Vadász Bence 
ugyanakkor nem másol, nem ismétel, hanem megpróbál megvalósítani egy tervet, amely 
ugyan „csak” egy rajz, de ne feledjük egész Budapest hasonló rajzokból, mintakönyvekből 
és ma már felfoghatatlanul magasan pallérozott építőmestereinek tudásából épült.

Egy másfajta értelmezést kínál a Barcelona Pavilon, Mies van der Rohe magisztrális 
alkotása, amely az új, áramló térnek állított emléket az 1929-es világkiállításon. A házat 
1930-ban lebontották. A rendelkezésre álló fekete-fehér fotográfiák, a tervanyag és 
egy nagyon gondos építészettörténeti kutatást követően katalán építészek minuciózus 
munkával építették újra a házat 1983 és 1986 között – jóval a Frauenkirche által 
kirobbantott „műemlékvédelmi válság” előtt. Nem tűnik elhamarkodottnak az új házat 
– Charles Saunders Pierce jelelméletéből kiindulva – egyfajta indexikus jelként, az 
eredeti pavilon olyasfajta nyomemlékének tekinteni, amely fizikai kapcsolattal utal 
az eredetire. Amennyiben elfogadjuk ezt az értelmezést, hasonlóképp tekinthetünk a 
Stöckl-lépcső, a Lovarda, a Főőrségi épület már elkészült, és a Külügyminisztérium, a 
Honvéd Főparancsnokság tervezett épületeire. Csakhogy a Kossuth téren nem állt efféle 
ház, ami persze nem jelenti azt, hogy esetleg ne értelmezhetnők egy házat a tervrajza 
indexikus jeleként.

Száz év az építészet történetében nem túl nagy idő, egyetlen érvényes ideaként 
elfogadni a Kossuth tér Hültl-variánsát pedig nem ördögtől való gondolat, hisz egyéb 
ideát nem dolgoztunk ki. Érdekesebb kérdés a hatalom reprezentációjának irányából 
feltenni a kérdést, hogy vajon miért érzik úgy a döntéshozók, hogy a szocialista 
modernizmus építészete és általában a modern alkalmatlan arra, hogy megjelenítse a 
demokratikusan választott parlament irodistáinak munkahelyét? A kérdés önképviseleti 
oldalához ehelyütt nem lehet hozzászólni, de a műszaki oldalához igen. Ma már 
egyre világosabb, hogy a modern – küldetésességétől hajtva – voltaképp az építészet 
rezilienciáját számolta fel. A magastetőt kihasználatlan térként száműzve, a tereket 
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a tömegemberre elképzelt használatok diagramjaként kezelve megszüntette azt a 
tartalékot, amely a történeti építészet sajátja volt akár a terek alakítását, akár a szerkezetek 
minőségét illetően. Az „igazság”, „etika” kérdéskörévé tette azokat a díszeket, 
tagozatokat, szerkezeteket, részleteket, amelyek eredetileg az építés logikájából jöttek 
létre, és amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy egy ház esztétikai és fizikai értelemben is 
ellenálló maradjon. Nem véletlen, hogy amikor ezek az elemek – kezdve a magastetővel, 
befejezve a párkányokkal – a kevesebb több jelmondatával lekerültek a házakról, 
akkor az a tudás is elveszett, amely egyrészt az arányok tekintetében értette az ezen 
részletekkel járó formakövetkezményeket, mint ahogy lassú, de biztos haldoklásnak 
indult az építőipar kézműves tradíciója is. De ami a legfontosabb: sérülékennyé váltak 
a házak a szél és víz kihívásaira, a használati és esztétikai redundanciákra, vagyis nem 
látott mértékben indult el amortizációjuk, miközben – épphogy a tértartalékok hiányában 
– számos esetben nem tudták befogadni a korszerű gépészetekkel járó új szerelvényeket.

Az új rekonstrukció legfőbb tanulságaként bebizonyosodott, hogy tekinthetők a 
történeti térszövet elsimítható gyűrődésének a szocialista modernizmus épületemlékei; 
tekinthetők azon bestoppolható fesléseknek a háború pusztításai. Családi 
építészkapcsolatok és az építészeti emlékezetpolitika szimbolikus összefonódására, 
továbbá egy hagyományláncolat bővülésére példa tehát a Kossuth tér, amely mentális 
palimpszesztént éppúgy hordozza az elmúlt évszázad múltképzeteit, mint ahogy 
személyes történeteken, de formasorozatokon keresztül is példázza, ahogy a kultúra 
DNS-e egy Möbius-szalag felületén tekeredve lesz nem pusztán önmaga, hanem egyben 
annak tüköralakzata is. A Kossuth tér a formaláncolatok és gondolkodásrendek olyan 
egymásba érő – Bagi Zsolt leleményével – vetemedése, egy önmagába görbült pszicho-
geográfia, amelynek értelmezési potenciálja majdhogynem végtelen: éppúgy csábít 
akármire, mint annak ellenkezőjére.

IRODALOMJEGYZÉK

BARDÓCZI Sándor: A vágányok hallgatnak = Építészfórum, 2016. 03. 29., http://epiteszforum.hu/a-
vaganyok-hallgatnak (utolsó letöltés: 2020. 01. 10.). 

BARTHA Diána: Az ország főtere – A Kossuth Lajos tér mint a magyar társadalom kollektív emlékezetének 
szimbolikus helyszíne és annak változásai 1867-től 18918-ig = A társadalom tükrében, Bp., ELTE Eötvös 
József Collegium, 2018, 9–37.

BAUDRILLARD, Jean: Simulacres et simalation. Paris, 1981, 1–30. Magyarul: A szimulákrum elsőbbsége = 
Testes könyv I. Dekon könyvek, Irodalomelméleti és interpretációs sorozat. Ford. GÁNGÓ Gábor, Szeged, 
ICTUS, 1996.

BRANCZIK Márta – KELLER Márkus: Korszerű lakás – 1960 – Az óbudai kísérlet. Bp., Terc Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft., 2012.

BOLLA Zoltán: A magyar art deco építészet, Hungarian art deco architecture I–II, Bp., Ariton, 2017, I. rész.
CALLMEYER Ferenc: Kossuth Lajos téri irodaház = Műszaki Tervezés, 1969, 1. sz., 37–38. Idézi: KOVÁCS 

Dániel: A Kossuth tér sosemvolt brutalista irodaháza. Cs. Juhász Sára és Csaba László életművének 
kutatói blogja, 2019. 04. 29., https://csabaeknal.blog.hu/2019/04/29/a_kossuth_ter_sosemvolt_brutalista_
irodahaza (utolsó letöltés: 2020. 02. 02.).

CSÁGOLY Ferenc: A műemlékvédelem bizonytalanságai = Élő műemlék, Rekonstrukció, de hogyan? Szerk. 
DÉVÉNYI Sándor – SULYOK Miklós, Bp., MMA MMKI, A Magyar Művészeti Akadémia konferencia-
füzetei, szeptember 6–7., 2019, 19–29.

FREUD, Sigmund: Rossz közérzet a kultúrában = FREUD, Sigmund: Esszék. Ford. LINCZÉNYI Adorján, 
Bp., Gondolat, 1982, 334.

HALÁCSI Dezső: Adatok a Lechner-családról = Építés – Építészettudomány. Szerk. MAJOR Máté, Az MTA 
Műszaki Tudományok Osztályának Közleményei, 1971, 4. sz., 467–470.



Valóság • 2022. április

KULTÚRALÁNCOLATOK – TÓTH ÁRPÁD KORA ÉS SZELLEMI ÖRÖKÖSEI 85

KOVÁCS Dániel: Art déco és modern Budapest. Kedves László, Budapest, 2019.
KISMARTY-LECHNER Jenő: A turáni népek művészete = Turán, 1923, 5. sz.
KÓS Károly: Nemzeti Művészet (részlet) = GERLE János szerk.: Lechner Ödön, Az építészet mesterei, Bp., 

Holnap, 2003, 44. Kós egy zseniális alkotóelme tévedésének tartja, hogy Lechner az Iparművészeti 
Múzeum kapcsán a magyar stílust teremtette volna meg.

KOVÁCS Dániel: A Kossuth tér sosemvolt brutalista irodaháza. Cs. Juhász Sára és Csaba László életművének 
kutatói blogja, 2019. 04. 29., https://csabaeknal.blog.hu/2019/04/29/a_kossuth_ter_sosemvolt_brutalista_
irodahaza (utolsó letöltés: 2020. 02. 02.).

KOVÁCS Péter: Tesar – Rétegek = Építészfórum, 2011. 03. 17., http://epiteszforum.hu/tesar-retegek (utolsó 
letöltés: 2020. 02. 01.).

KUBINSZKY Mihály: A Kereskedelmi Kamara Kossuth Lajos téri székháza = Magyar Építőművészet, 
Magyar Építőművészek Szövetségének Folyóirata, 1974, 1. sz., 63.

KUBLER, George: The Shape of Time: Remarks on the History of Things. New Haven and London, Yale 
University Press, 1962. Magyarul: Az idő formája. Ford. SZILÁGYI Péter – JÁVOR Andrea, Bp., 
Gondolat, 1992.

MENDÖL Zsuzsa: Málnai Béla. Bp., Akadémiai, 1974.
SEBŐK Magda: A Magyar Kereskedelmi Kamara székháza = Budapest, 1974, 5. sz., 13–15.
SIKLÓSSY László: Hogyan épült Budapest? (1870–1930). Bp., Állami Könyvterjesztő Vállalat, 1985, 

(1931), 285–287.
TÖRÖK András – WACHSLER Tamás: A Kossuth tér színeváltozásai = A nevezetes magyar Országház és a 

tér, ahol áll. Országházi séták. Bp., Az Országgyűlés hivatala, 2015, különös tekintettel: 273–275.
VADÁSZ Bence: Az Országgyűlés Hivatalának Irodaháza, Budapest, Kossuth Lajos tér 6–8. alatt álló épület 

áttervezése a 312/2012 (07. 03.) számú kormányrendelet szerint = Élő műemlék, Rekonstrukció, de ho-
gyan? Szerk. DÉVÉNYI Sándor – SULYOK Miklós, Bp., A Magyar Művészeti Akadémia konferenciafü-
zetei, szeptember 6–7., MMA MMKI, 2019, 285–299.

VÁMOS Dominika: Elhallgatott epizódok a magyar építészek 20. századi történetéből = Építészfórum, 2014. 
04. 18., http://epiteszforum.hu/elhallgatott-epizodok-a-magyar-epiteszek-20-szazadi-tortenetebol-4 (utol-
só letöltés: 2020. 02. 01.).

JEGYZETEK

1 A kifejezés először Budapest főtájépítészi pozí-
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Országgyűlés Hivatalának Irodaháza, Budapest, 
Kossuth Lajos tér 6–8. alatt álló épület áttervezése 
a 312/2012 (07. 03.) számú kormányrendelet 
szerint = Élő műemlék, Rekonstrukció, de 
hogyan? Szerk. DÉVÉNYI Sándor – SULYOK 
Miklós, Bp., A Magyar Művészeti Akadémia 
konferenciafüzetei, szeptember 6–7., MMA 
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talanságai = Élő műemlék, Rekonstrukció, de 
hogyan? Szerk. DÉVÉNYI Sándor – SULYOK 
Miklós, Bp., MMA MMKI, A Magyar Művészeti 
Akadémia konferenciafüzetei, szeptember 6–7., 
2019, 19–29.

23 BAUDRILLARD, Jean: Simulacres et simalation. 
Paris, 1981, 1–30. Magyarul: A szimulákrum 
elsőbbsége = Testes könyv I. Dekon könyvek, 
Irodalomelméleti és interpretációs sorozat. Ford. 
GÁNGÓ Gábor, Szeged, ICTUS, 1996. „A szi-
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pontosan lefedi az egész területet, ám a Birodalom 
hanyatlása egyre jobban elrongyolja s tönkreteszi 
e térképet, és csak néhány foszlányát mentik meg 
a sivatagban. Íme, e romba dőlt absztrakció me-
tafizikai szépsége, amely a Birodalom nagysága 
feletti gőgről tanúskodik, és szétmállik, mint 
egy dög, visszatérve a föld anyagába, némiképp 
hasonlóan képmásnak és valóságosnak öregkori 
összekeveredéséhez. E mese számukra már a 
múlté, és már csak a másodrendű szimulákrumok 
diszkrét bájával rendelkezik. […] Az absztrakció 
ma már nem hasonlatos térképhez, képmáshoz, 

tükörhöz vagy fogalomhoz. A szimuláció ma már 
nem területre, referenciális létezőre, szubsztanci-
ára irányul, hanem egy eredet és realitás nélküli 
reálisnak a modelleken keresztül történő generá-
ciója. Hiperreális. A térkép előbbre való a terület-
nél – ez a szimulákrum elsőbbsége – ő hozza létre 
a területet, s ha újraírnánk a mesét, ma a terület 
foszlányai porladának szét lassan a térkép felszí-
nén. Nem a térkép a valóságos, hanem az, aminek 
nyomai itt-ott láthatók még abban a sivatagban, 
ami már nem a Birodalomhoz tartozik, hanem 
hozzánk. Maga a valóság sivataga.”



MAGYAR KÁLMÁN

Az első somogyi humanista főúr, Mátyás király 
nagyhatalmú hivatalnoka és diplomatája,  
Laki Thuz János 
(Adatok a korai magyar humanizmus és reneszánsz 
kutatásához)

(Bevezetés) „Nagyságos Laki Thuz János úrnak, drága barátomuramnak Péter [Váradi 
– szerző] kalocsai érsektől, Kelt Bács várában 1496. január 30-án […] mert nem 
kis lelki gyönyörűséggel s örömmel veszem hírét, hogy mekkora tekintélynek és 
megtiszteltetésnek örvend nagyságod, ama nagy bölcsességű államférfiak, a velencei 
nemességnek s dicső uralkodóinak, kiváló patriciusai […] előtt.”1 Ennek a levélnek 
a közreadója, V. Kovács Sándor a magyarázó jegyzeteiben részben leírja a levélben 
címzettként szereplő Laki Thuz Jánosnak a régi rangját, de belőle csak annyit, hogy 
„horvát-szlavón, bán, királyi kincstartó, majd tárnokmester” volt. A közreadó még 
Laki Thuz Velencébe kerülésének idejét téves évszámmal adta meg és az egésznek 
a szűkszavú magyarázatául csak annyit közöl: „1480-ban [helyesen 1481-ben – 
szerző] Magyarországról Velencébe költözött, ahol felvették a patríciusok sorába is.”2 
Pontosította ezt már Balogh Jolán is. Szerinte Laki Thuz horváth-szlavón bán, 
főajtónállómester, kincstartó, tárnokmester, követ volt.3 Pályám kezdetén, még 50 évvel 
ezelőtt – a Laki Thuz családdal kapcsolatban folytatott történeti és régészeti kutatásaim 
során – számomra ez a V. Kovács Sándor által történt rövid bejegyzés már nemcsak – 
a tévesen 1480-ra datált – időpontja miatt volt hibás, hanem ez a „távozási történet” 
is még további „kételyeket” ébresztett bennem. Továbbgondolva ezt a dolgot először 
még csak az foglalkoztatott, hogy miért hagyja el végérvényesen a hazáját egy olyan 
„történelmi személy” a 15. század második felében, aki az egyik régi és megbecsült 
somogyi nemzetségnek, a Bő nemnek a kiemelkedően fontos és rangos tagja volt? A 
sorra jövő kérdéseim között felmerült még az is, hogy milyen okok vezethettek egy 
olyan magas rangú személy távozásához, aki évszázadok óta a somogyi régióban élő régi 
köznemesi családnak azon neves sarja, és aki a Balaton déli partja alatti részeken már 
régóta meglévő jelentős számú birtokaiból „itthon is jól megélhetett volna”? Egyáltalán 
miért ment el éppen innen Somogyból egy olyan somogyi származású magyar főnemes, 
aki közvetlenül – az elmenetele előtti években – még a királyától egy nagyon jelentős 
„hivatali szerepre” a tárnokmesterségre kapott megbízást?

Pár év eltelte után – kaposvári múzeumi munkámban már ugyancsak elmélyedve – 
ezek a „kételyeim” továbbra is csak fokozódtak.4 Időközben ugyanis kiderítettem azt is, 
hogy ez a Laki Thuz János Hunyadi János kormányzó belső embereként, familiárisaként 
került át fiának, Mátyás királynak a szolgálatába. Mátyás pedig uralkodása kezdetétől 
őt évtizedeken át nemcsak hűséges hívének, hanem udvara egyik legmegbízhatóbb 
emberének, sőt láthatóan őt még bizalmasának, a jó barátjának is tartotta. A király ezért 
Jánost – a fontos szolgálatai elismeréséül – már a kezdetektől fogva a bárói ranggal 
járó országos hivatalok vezetésével bízta meg. Utána már csak az ezekhez képest 
„apróságnak tűnő” kérdésem maradt az, hogy vajon hogyan távozhatott el ilyen hirtelen 
Laki Thuz János külföldre – az okleveles források szerint – szinte máról holnapra 

SZÁZADOK
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családostól és olyan gyorsan, ami már sokak szemében szökésnek is tűnhetett? Végül is 
valóban nem volt igazán mindennapi dolog az, hogy egy itthon és külföldön ismert és 
nagyra becsült főúr ilyen megmagyarázhatatlan módon és váratlanul elmegy és aztán, 
viszonylag gyorsan a Velencei Köztársaság patríciusai közé is bekerül.

Végül ezért éreztem egyre erősebben egy ún. „kutatói késztetést” ennek a „Laki 
Thuz-féle távozási ügynek” a hiteles történeti forrásokra épülő kiderítésére. Ugyancsak 
már az itteni kutatásaim közben pedig még megismerhettem azokat a történelmi 
forrásokat, amelyek szerint Laki Thuz János ősei, a Bő nem tagjai évszázadon át milyen 
rendkívüli dolgokat is tettek a Magyar Királyság „ügyeiért”. Ők jártak el ugyanis 
több hivatalos ügyben, így például IV. Béla király „birtokrendezési bizottságában” 
ispánként vagy fogadott bíróként. Közülük még többen királyhű vitézként az Árpád 
dinasztia honvédő harcaiban is az élen voltak. Már a 13. századi források is említették 
magának a Bő nemzetségnek azokat a hősi tetteit, amelyekkel – önfeláldozó módon 
harcolva – beírták magukat a korai történelmünkbe. Például a Bő nembeli (Ős) János 
fia Izsép 1241-ben, a Muhi csatában – Kálmán herceg pohármestereként – a Sajón 
átkelni akaró tatárok elleni harcban, a Sajó híd védelme közben vesztette el az életét.5 
Az ugyancsak az ottani csatában szintén vitézül küzdő fia, II. János pedig – a még több 
sikerrel megvívott ütközetei után – szintén az akkori király, Kun László oldalán esett el a 
hódtavi csatában, 1280 táján.6 Végül ezért döntöttem el azt, hogy ebben a tanulmányban 
nemcsak a Laki Thuz Jánosnak és a családjának, hanem a nemzetségi származási, ún. 
történelmi gyökereit is megírom. Többek között ezért is lett nélkülözhetetlen először a 
Bő nemzetség régi központjában, a mai Bodrog-Alsó-Bű területén 1979–1999 közötti 
években folytatott régészeti kutatásaim eredményeinek a rövid közlése is.7

1. A Bő nemzetség somogyi központjaira vonatkozó legfontosabb 10–16. századi 
történeti, régészeti és nyelvészeti bizonyítékok bemutatása

a)  A nemzetség somogyi korai megjelenésével és Árpád-kori „ittlétével” kapcsolatos 
elsődleges források és nyelvészeti adatok8

Korai történeti források ezzel kapcsolatban – Anonymus Gestáján kívül – igazán 
nincsenek. Csupán az ezzel a korral foglalkozó történészek munkái vagy a megye meg-
szállásával kapcsolatos véleményei vagy inkább a hipotézisei állnak a rendelkezésünk-
re. Nagyon fontosak lettek nekünk viszont még a nyelvészeknek az itteni helynevekkel 
kapcsolatos megállapításai.

Anonymus Gesta Hungarorum-ában a megye és környéke kezdeti megszállására 
már találhatunk értékelhető adatot. Ebben az úgynevezett Névtelen történetíró, a Bő 
nemzetség korai somogyi megjelenésével kapcsolatban csak röviden annyit ír: „Veszprém 
megye volt eredetileg Ősbő vezér tulajdona”.9 A magyar vármegyeszerkezet kialakulását 
már behatóbban vizsgáló neves történésznek, Györffy Györgynek a tanulmányában 
viszont már az a megállapítás szerepel, hogy „a Balaton és a Dráva vízi vidékéhez 
tartozó Somogyban maga a Bő nemzetség tekinthető az ősfoglalónak”.10 Szerinte 
általában egy nemzetség ősének kiválasztásában, a nemzetségnév megállapításában a 
családi tradícióknak (megannyi „eredetmondának”, családi monostornak és temetőnek, 
a névadásnak is) elsődlegesen szerepe van. Maga a Bő név is a bőség szavunkból 
származik és ugyancsak a nemzetség fejét, vagyis a nemzetségfőt jelöli.11

Györffy ezzel kapcsolatban még azt is közölte, hogy a Somogyban itt is megtalálha-
tó török eredetű „bay”, a nemzetségfő szavak, vagy a településnevek ugyancsak erre a 
régi Bő-re utalnak. Szerinte még erre vagy ezekre a „Bők”-re utalhattak Somogyban a 
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Bodrog-Bő (Bű), ma Alsó-Bű, Sávoly-Kisbő (Kys-Bew), valamint Böhönye település-
nevek is.12 Az utóbb említett Böhönye közelében létezik a 10. században (921-ben) már 
említett Bogát (Bugat) vezér települése is.13 Itt a mai Segesd és a Nagyatád, valamint 
Edde és Somogyjád közötti részen megtalálható Bogát (Alsó-és Felső-Bogát puszta) 
helynév minden bizonnyal ezt a honfoglalás kori vezért jelöli. Kézenfekvő tehát azt 
gondolnunk, hogy ennek a Bogát vezérnek a kíséretéhez tartozott a Bőnek (ma Böhönye 
község) nevezett somogyi ősfoglaló is. Viszont a továbbiakban még számolhatunk a 
Dél-Dunántúlon, így Zalában és Somogyban is megtalálható – Bulcsú-Bogát vezérek 
szövetsége kíséretéhez tartozó – Bő nemzetséghez sorolható különböző népekkel is.14 
Már a Valóság 2017-es decemberi számában megírtam azt, hogy Somogyvár és kör-
nyékén biztosan nem Koppány herceg (dux) és nemzetsége volt eredetileg a somogyi 
ősfoglaló.15 Szerintünk Dél-Balaton alatti részen, legfőképpen Belső-Somogy (így 
Somogyvár!) északi területén az általunk most vizsgált Bő nemzetség lehetett az egyik 
első somogyi megtelepedő.16 Ennélfogva a fentiekben már említett helynevek: Nagy-
Bő (ma Bodrog-Alsó.Bű), Kis-Bő(Sávoly-Kisbő) és Böhönye – a Somogy eddig ismert 
legkorábbi nemzetségének – a Bőnek a szállás- és udvarhelyeit és a különböző központjait is 
jelölhették. Ezért gondoltunk mi már arra, hogy a régi forrásokban csak a Nagy-Bő-ként sze-
replő név jelenthette ennek a nemzetségnek a ma Bodrog-Alsó-Bű pusztáként szereplő 
legfontosabb régi településrészét, az egykori központját. Azt a helyét, ahol állhatott a 
nemzetség közös szakrális épülete, a kegyúri temploma, a monostora. Tehát itt kellett 
lennie a Györffy György és Fügedi Erik által is feltételezett közös tulajdonban lévő 
kegyúri egyházuknak, amiben a közös temetkezőhelyük is létezett. Ez pedig a keresz-
tény korban az összes magyar nemzetségnek, így köztük a Bő nemzetségnek is különö-
sen fontos és megszentelt hely is volt.17

Ezért gondoltunk mi kezdetben arra, hogy az általunk a fentiekben közölt nyelvészeti 
és történészi hipotézisek végső bizonyítékait már „tényszerű módon” csak a régészeti 
kutatások eredményeivel igazolhatjuk. Úgy véltük, először az a legfontosabb, ha 
Bodrog-Alsó-Bű puszta területén – az általunk már előtte azonosított Török domb nevű 
lelőhelyünkön – elvégezzük a teljes feltárást.18 Feltételeztük még azt is, hogyha az 
ottani kutatásunk valamilyen régészeti eredménnyel is szolgál, akkor utána már a teljes 
központ egykori középkori település helyeit is előbb-utóbb megtalálhatjuk majd.

Ezek a feltételezéseink a későbbiekben már valósággá is váltak. A Bodrog-Alsó-Bű 
puszta területén történő első „régészeti kapavágásunk” ugyanis már 1979 nyarán még az 
általunk reméltnél is jóval „nagyobb és biztosabb” eredményt hozott. Az 1979 májusától 
folytatott ásatásunk során már rögtön megtaláltuk, majd a lelőhelyen évente folytatott 
munkánkkal azonosítottuk a teljes nemzetségi monostort és a nemzetségi temető sírjait is.19

b)  Az egykori Nagy-Bő, a mai Bodrog-Alsó-Bű puszta területén 1979–1999 között 
végzett régészeti kutatások legfontosabb eredményei20

Az általunk közel két évtizeden keresztül a Bodrog-Alsó-Bű pusztán folytatott 
ásatásaink valóban még a vártnál is nagyobb sikerrel jártak. Mindenekelőtt azt 
igazolták, hogy igazán itt található meg a nemzetségi központ korai (11–12. századi) 
monostorának a temploma és benne a középkoron át az 1550-es évek közepéig használt 
(11–16. századi) temetkezőhelye.21 Az évente a nyári hónapokban folytatott ásatásaink 
még ugyancsak feltárták a monostor körül szinte körkörösen a 10–16. században itt 
létező különböző falvak házainak az alapjait és a különböző tartozékait. Többek között 
még az egykor ott élő szolgálónépek nagyon korai településeinek az egyedülálló leletei 
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is előkerültek.22 Ehhez tartozóan például megtaláltuk a monostor temploma melletti 
településen nagy számban fellelhető – korai, 10–11. századi hullámvonaldíszű – nagy 
gabonatároló cserép hombárok töredékeit. Ezek, valamint az úgynevezett vasasok 
(vasolvasztók) víz menti telephelyeinél feltárt 10. századi kohók fúvókatöredékei 
nemcsak szakmai különlegességnek, de a média által felfokozottan a nagyközönség 
számára is már-már egyenesen különleges szenzációnak számítottak.23 Különösen az 
1999 márciusában megtalált négy betűből (f, o, n, k) álló székely rovásírásos (funák, 
fujtatnék) feliratot tartotta egyedülállónak a szakmai nagyközönség, és velük együtt még 
az országos közérdeklődés is. Erről többek között külön szakmai beszámolót is kellett 
tartanunk. Többnyire azért is, mert főként a média szenzációra hajtva általában biztos 
tényként tálalta a székely rovásírásos leletünknek a „kettős honfoglalást” bizonyító 
szerepét. Ezért én (az ásatásokat vezető régész), valamint az akkor a speciális szakmai 
segítőként velem együtt dolgozó dr. Gömöri János ipar-régész és dr. Vékony Gábor 
nyelvészettel foglalkozó régész számos szakmai és népszerűsítő előadáson közöltük a 
valóságnak megfelelő szakmai tényeket.24

Bodrog Község Önkormányzata az akkori polgármester, Heizler Kornél vezetésével 
– egy másfél millió forintos pályázat keretében – megbízta a kaposvári Lőrincz 
Ferenc építészmérnököt a honfoglalás millenniuma tiszteletére a helyszínen felépítésre 
kerülő úgynevezett Koppány Múzeum épületének a megtervezésével. Aztán 1999. 
novemberben a magyar tudomány napján, Budapesten az MTA Zenetudományi 
Részlegének épületében tartották meg az akadémiai meghallgatást, amit Bálint Csanád 
(DSc), az MTA Régészeti Intézete akkori igazgatója – egy főként akadémikusokból álló 
bizottság részvételével – szervezett meg és a sikeres ülést le is vezette.25 Jól ismerve 
azt a közmondást, hogy „minden csoda csak három napig tart”, számomra igazán 
csak az volt a szenzáció, hogy valóban előkerült a 10. századtól egészen a 16. század 
közepéig Nagy-Bőn működő nemzetségi központ a különböző építményeivel együtt. 
Végső soron az ásatásaink eredményei már a tanulmányunk jegyzetei alapján is – az 
összes szakmai anyagával együtt – felkereshetőek. Ezért itt csak rövid értékelést adunk. 
Végső soron a kutatásunk lényege az volt, hogy az ún. Török dombon megtaláltuk a 
26×9,4 m alapterületű nemzetségi monostor, a Szent Kereszt egyházának tégla és agyag 
alapjait, ami a kincskeresők által már több évtizeden keresztül fel volt dúlva. Ettől 
a jelentős méretű egyháztól keletre egy kisméretű, patkó alakú szentéllyel, illetőleg 
hat méter hosszú hajóval rendelkező, az előzőnél még korábbi (akár a 11. század első 
felére is datálható!) kápolna alapmaradványa került elő. Ez szintén nagyon feldúlt és 
az említetthez hasonlóan döngölt agyagba rakott téglákból állt. Megállapíthattuk azt is, 
hogy a nagyobb templomot a 14. század végén és a 15. század elején még átépítették: 
átboltozták és a sarkánál gótikus támpillérekkel és az északi végén toronnyal látták 
el. A Ny-i támpilléres szakaszon tárhattuk fel a templom belsejében is egykor több 
rétegben eltemetett, a főként S végű hajkarikákkal rendelkező korábbi Árpád-kori 
sírokat. Ugyancsak megtaláltuk a koporsós – a jellegzetes bronz és ezüst mellékletei 
alapján 14–15. századra datálható – sírjainak a sorait. (Összesen itt 142 sírt találtunk.)26 
1980-ban pedig már a nagyobb templom temetőjétől északra előbb a sekrestye, majd 
közvetlenül mellette a középkori udvarház vagy más épület alapjai is a felszínre 
jutottak. Ez a 13×9 m alapterületű, átlagosan egy méter vastag téglafalakból álló, a 
Ny-i részén kívül nagyméretű külső kemencével rendelkező nagyobb épület akár egy 
kolostorszerű lakórész is lehetett. Ettől északra pedig a különböző fa és téglaanyagból 
készült, gödörrendszerekkel körülvett házak voltak. Ezekből néhány egyszerűbb földbe 
mélyített, illetőleg több felmenőfalú, egy és többosztású épület maradványai is a 
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felszínre jutottak. Itt, az egymásba vájt gödrökben és kemencék foltjaiban találtuk meg 
a már említett, különleges 10–11. századi hullámvonallal díszített nagyobb kerámiák, 
a gabonatároló hombárok darabjait.27 Lehetne még itt is tovább sorolnom az akkori 
feltárások során előkerült több fontos lelőhelynek és az ott precíz régészeti módszerrel 
rögzített, ugyancsak több százra tehető leletnek az adatait. Viszont a lényeg az, hogy 
ennek a Török dombon megtalált nagy kiterjedésű és több rétegű – már az őskortól a 
római koron keresztül már lakott – településnek az élete jól nyomon követhető volt. 
Elsősorban az ott megtalált tárgyak alapján elmondható, hogy a kora Árpád-kortól a 16. 
századig folyamatosan éltek ott. Az itt és a patak melletti több, kisebb településen az 
egyszerű szolgálónépek, így a vasolvasztók, valamint nagyobb számban a földművelő és 
állattartó népesség élt a 9–10. századtól kezdve, közel ötszáz éven át. Ez az élet egészen 
addig tartott, amíg a monostor és a mellette, valamint a közelében lévő falvak 1553–55 
táján, a török támadások következtében véglegesen el nem pusztultak.28 A megtalált 
leletek azt is bebizonyították, hogy a Bő nemzetség legfontosabb település központja 
már a honfoglalás idején (a 9–10. században), majd aztán a keresztény korszak 
kezdetétől a monostorával együtt egészen az 1550-es évek közepéig megtalálható volt 
itt és a környékén, a mai Bodrog-Alsó Bű pusztán.29

c)  A Bő nemzetség kegyúri monostora, az úgynevezett bői prépostság30

A forrásokban először 1257-ben említett a Bő nemzetség bői kegyúri prépostsága, 
mint egy fontos bencés hiteleshelyi konvent, vagyis a nemzetség, és az itteni „vidék” 
írásbelisége és jogi ügyeinek az intézője volt, és a helyi kultúra „érlelőjének” is 
számított.31

Ezt a prépostságot a kutatók egy része a premontrei, illetőleg az Ágoston-rendhez 
tartozónak vélte.32 Ennek a lehetőségét azonban teljesen kizárta nemcsak az általam 
megtalált templomépület korai (11. századi) datálása, de még az is, hogy a bői 
prépostság az általuk ott említett rend egyetlen ismert jegyzékében sem szerepelt. 
Szovák Kornél, a bencés hiteleshelyi kutatásokkal foglalkozó levéltáros 2002-ben 
megjelent tanulmányában a bői konventet a bencések valószínűleg Somogyvár 
alárendeltségéhez tartozó egyik prépostságával azonosította.33 Ez a prépostság Csánki 
Dezső szerint már a 14. század elején hiteleshely is volt.34 Erre utalt az 1329. május 22-én 
kelt veszprémi oklevél. Ebben Péter, a Buun-i Szent Kereszt monostor prépostja jelenti 
Henrik veszprémi püspöknek, helybeli örökös ispánnak és királynéi kancellárnak, hogy 
írásbeli parancsa értelmében fölkereste a Sumugwar-i Szent Egyed monostor apátját és 
a konventjét, és háromszoros érvénnyel felszólította őket, hogy okleveleiket mutassák 
be, intésére azonban sem védett helyet nem jelöltek meg, sem határidőt nem fogadtak 
el.35 Már a bencés rend középkori egyházainak somogyi forrásai című tanulmányunkban 
közöltem azt, hogy a bői konvent első kiadványa, egy 1260-ban kelt végrendelet még 
nem merítette ki az igazi hiteleshelyi kiadvány fogalmát.36 Viszont az 1302-ben kelt és 
hártyára írt, egyetlen darabban ránk maradt privilegialis oklevél már egy igaz hiteleshelyi 
kiadvány volt.37 Ennél az oklevélnél a kiadó a bői Szent Kereszt monostor konventje 
volt és a konvent élén az úgynevezett somogyi prépost állt. Az 1337. július 18-án (VI. 
a Marie Magdalene) Visegrádon kiadott oklevélben említették a somogyi és a Buew-i 
konvent vizsgálati levelét. Tehát a bői konvent olyan bencés szerzetesekből állhatott, 
akiket önállóan vagy egy fölérendelt monostor megbízottjaként egy prépost irányított.38 
A nemzetségnek a bencés rend irányában való elkötelezettségét még az is jól bizonyítja, 
hogy a monostorral szomszédos falu, Csovonya (ma Mezőcsokonya) templomát a rend 
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fontos védőszentje, Szent Márton tiszteletére szentelték. Az 1278-as oklevél szerint 
ez a Csovonya egybeolvadt az Eur (Őr) nevű helyéggel, ahol Izsép fia II. János ún. 
szolganépei laktak.39 Solymosy László szerint 1228–29-ben, a Böhönye közelében lévő 
Kak faluban (ma már pusztaság) 20 háznépnyi harangozó élt.40 Szerintünk is ők lehettek 
a bői prépostság harangozó népei. A monostorral szomszédos dombon lévő Bő falu, 
valamint annak 1333–1335 között már szereplő parochiális egyháza is a monostorhoz 
tartozott. 1982–84 között a falu 13,1×7,6 m-es, ugyancsak jellegzetesen félköríves 
szentéllyel záródó, a 14–15. században átboltozott, sarokrészein támpillérrel ellátott 
téglatemplomát is feltártuk, a hozzátartozó sírokkal együtt.41 Jól követhető tehát az, 
hogy a nemzetség már a kegyúri temploma és temetkező helye kialakításakor a bői 
prépostságot is kiválóan ellátta a fenntartásához szükséges különböző birtokokkal. 
Ugyan ettől távolabbra találhatóak, de erre utalnak még a prépostság birtokában 
megtalálható falvak népei, így például a Kis-Bő környékén az 1324-ben említett Thykos 
(Tikos), valamint az 1524-ben még ugyancsak szereplő Sámson (Somogysámson) is.42

d)   A Bő nemzetség nagy-bői kegyúri monostorához tartozó családok rövid története 
a hozzájuk köthető források közlésével43

A Bő nemzetség családi birtokügyeinek a nemzetségi monostoruk konventje előtt 
történő intézésére közvetlenül csak 1328-ről van okleveles adatunk.44 Ekkor a Bő 
nembeli Kozma fia Mihály a bői konvent előtt a bői és a jádi birtokainak a felét 
sógorának Zoltán fia Lászlónak adományozta. És mivel László nem tartozott a Bő 
nemzetséghez, ezért I. Trepk fiai a nemzetségi jog révén (ratione lineee generationis) 
próbálták később visszakövetelni ezeket a nemzetségi javakat.45

Kik is voltak ezek a Bő nemzetséghez tartozó I. Trepk-től való családok, illetőleg a 
leszármazóik?

A jeles történész levéltáros, Tringli István az 1998-ban megjelent tanulmányában az I. 
Trepktől való családok, köztük a Thuz család leszármazásáról többek között még azt ír-
ta: „A Bő nembeli Thuz család 15. századi leszármazási tábláját nem sikerült összeállíta-
ni.”46 Ahhoz, hogy a Bő nemzetség ma ismert távoli ősétől a 14. század elején meghalt I. 
Trepkhez időben eljuthassunk, ismernünk kell a több generációval előtte élt nemzetségi 
leszármazottakat is. Engel Pál a Középkori Magyar Geneológiája című összefoglaló és 
rendkívül alapos munkájában több, eddig foghíjas adatot közölt ennek a nemzetségnek 
a különböző úgynevezett ágaival kapcsolatban.47 Mi itt azonban nem foglalkozhatunk 
részletesen a Bő nemzetséggel kapcsolatban eddig közölt számos véleménnyel. Inkább 
röviden összefoglaljuk a nemzetséggel kapcsolatosan két évtizeden keresztül, 1979-tól 
1999-ig végzett kutatásaink eredményeit.48 Az általunk eddig megismert közös ős, a 12–
13. század elején szereplő I. János volt. Fiát, az ugyancsak Bő faluból származó I. Izsép 
comest (1234–1241) már a bevezetésben szintén említettük. Ő itt leszármazottja révén 
szerepel, vagyis hogy fia a hódtavi csatában meghalt II. János comes (1241–1280) volt. 
II. Jánost pedig – atyjához hasonlóan – „az elfoglalt nemesi és egyházi földek vissza-
adására rendelt királyi bizottságok” tagjaként említették.49 Neki már két fiát, III. Jánost 
és a Zala megyei comes-ként is szereplő I. Trepket (1280–1309) ismertük. Az említett 
távoli nemzetségi őstől, Jánostól négy generációnyi idővel bukkanhatunk rá az általunk 
a fentiekben keresett I. Trepkre, csak azért, hogy megismerhessük a biztosan tőle való 
leszármazókat, így jelen esetben Miklóst, Pétert és IV. Jánost. Az ő leszármazottaikat 
tovább vizsgálva kapjuk meg az ezzel kapcsolatos további adatokat, vagyis azt, hogy 
I. Trepk fiának, Miklósnak már két fia született. Közülük az egyik VI. János volt, akit 
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a forrásokban ún. „királyi emberként”, míg a másikat, „Mihály deákként” jegyezték fel. 
Az utóbbi Sörnyei Mihály mester (+1389) volt, aki szlavón báni, majd országbírói és nádori 
ítélőmesterként igen jelentős szerepet töltött be a 14. század derekától egészen a század vé-
géig.50 Az említett I. Trepk fiának, Miklósnak a Péter nevű testvére Károly Róbert kedvelt 
apródja, majd belső udvari embere lett. Ennek a Péternek a fivérét (az alig ismert és korán 
meghalt István testvérén kívül), vagyis IV. Jánost ugyancsak gyakran említik. Ez utóbbi 
most számunkra azért lett igazán fontos, mert ez a IV. János tartható a tanulmányunk 
főszereplője, Laki Thuz János családi ősének.51 Ennek a IV. Jánosnak a Péter nevű fiánál 
megkülönböztető jelzőként már feltüntették a Thuz előtagot, ami esetleg még a szár-
mazási helyére, egy Thuz nevű településre is utaló lehetett.52 A most már így Tuz-ként 
vagy Thuz Péterként említettnek a fia volt már az a Benedek, akinek a II. Péter nevű 
fiúgyermekét már a Thuz de Lak névvel is jegyezték fel a források. Ennek a somogyi al-
ispánként 1444–1446-ban szereplő II. Péternek – aki akkor már Lakon (Öreglak) a saját 
várát is felépítette – már ez lett az állandó neve: Thuz Péter de Lak, vagyis Laki Thuz 
Péter.53 Ennek a már Laki Thuznak nevezett II. Péternek volt az egyik fia János, a tanul-
mányunk főszereplője. Ugyanakkor még szólnunk kell testvéréről, a 15. század másodi 
feléig (biztosan 1484-ig) élő és ugyancsak jeles somogyi birtokosként, még alispánként 
is említett Miklós nevű öccséről is.54 Az így kapott családi képet még tovább árnyalja 
vagy inkább tovább bonyolítja egy másik Miklósnak a szereplése is. Laki Thuz János 
és Miklós apjának, II. Péternek ugyancsak volt egy Miklós (I. Miklós) nevű testvére. 
Ez a Miklós (I. Miklós) több kutatónál ugyancsak már többször problémát okozott. Mi 
itt is csak feltételesen említjük meg azt, hogy szerintünk ennek az I. Miklósnak lehetett 
a fia a – történészek által is többször vitatott származású – Szentlászlói Thuz Osvát, az 
1466–1499 közötti zágrábi püspök.55 Kutatásaink szerint ugyanis az apjának tartható 
Thuz I. Miklósnak (vagyis Thuz János nagybátyjának) is voltak Böhönye (Kak puszta) 
területén és Nagyatád környékén, a középkorban, 1524 táján még létező Szentlászló 
faluban is családi javai, amiket úgynevezett nemzetségi, vagyis „ősi jogon” birtokolt.56 
Végső soron ez is igazolná azt, hogy ebből a somogyi Szentlászló faluból származhatott 
Thuz Osvát püspök és innen kaphatta a Szentlászlói előnevét is.

e)   A Bő nemzetség és a Laki Thuz család középkori (13–15. századi) birtokai57

Előre kívánom tehát azt bocsátani, hogy a Bő nemzetség korai somogyi birtoklásának 
történetével az előző fejezetben már érintőlegesen foglalkoztam, főképpen a nemzetségi 
monostor birtokainak a számbavételekor. Már akkor ott sikerült megállapítanom a nemzet-
ségi monostor régi szolgálónépeinek az eredeti elhelyezkedéséből a régi nemzetségi birto-
kok nagyobb területi „kiterjedségét”. Így már a Böhönye környéki Kaki harangozók, a 
Nagy-Bő melletti katonáskodó Eür (Őr) és a Kis-Bő környéki ősi – a 13. század elejétől 
meglévő falvainak, például Tikosnak és Somogysámsonnak – már az egymástól távoli 
szétszórtságából is jól követhető az, hogy az ősi nemzetségi birtokok a Balatontól délre, 
főképpen a Bő helynévvel rendelkező települések körzetében helyezkedtek el. Végső 
soron tehát ezek a nemzetségi birtokok a régi nemzetségi központok, így Sávoly/Kis-Bő, 
Böhönye és Bodrog/Nagy-Bő (ma Alsó- és Felső-Bű) mellett, illetőleg azok körzetében 
voltak eredetileg is. Ezeket a korai, a Nagy-Bő (ma Bodrog-Alsó-Bő) esetében már a 
10. századtól virágzó Bő nemzetségi birtokokat mindenütt az ugyancsak korai egyházi 
– javarészt pannonhalmi bencés – és a királyi, de főképpen a királynéi tulajdonban lévő 
települések, illetőleg a falvak gyűrűje vette körül. A Balatontól ÉNy-ról lefelé haladva, 
a Főnyed–Tikos–Somogysámson–Somogyzsitfa–Szőcsény vonaltól délre követhetők a mai 
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Marcali város területére eső, ősi Bő nemzetségi falvak: Lók, Léta és Gyóta.58 Ezek már a 
korai időben is megvoltak. Később a későközépkorban ezek közül Szőcsény és Léta falvak 
már egy-egy Bő nembeli családnak a központjai lettek. Így alakult ki például az Árpád-kor 
végén az 1455-ben kihalt Szőcsényi családnak a plébániával és várral rendelkező Szőcsényi 
központja.59 A Létay családnak pedig Létán, a 14. századra lett egy ugyancsak plébániával el-
látott családi rezidenciája.60 Természetesen számos település-láncolat vette körül a nemzetség 
Bodrog/Nagybőn lévő Szent Kereszt monostorát. A bői prépostság környékén kirajzolódik 
a 16. század elejéig nemzetségi tulajdonban megmaradó falvak településhálózata. Így az ott 
megtalálható Bő, Bodrog, Jád, Csovonya (ma Mezőcsokonya) és Szentmárton falvak, ille-
tőleg később csak azok ún. részei. Idetartoznak még a tőle északra lévő Lak (ma Öreglak) 
és Kürtös, valamint a DNy-ra lévő Sörnye és Szövecs települések. Ezekből alakultak ki a 
családi birtokok; a 15. század első felére Lak a Laki Thuz, Kürtös a Kürtössy, míg Sörnye 
a Sörnyei család plébániával és föld, majd téglavárral erődített központjaivá váltak.61 Külön 
kell kezelnünk még a nemzetség Nagyatád–Böhönye–Nagybajom környéki Böhönye, Kak 
és Szentlászló falvait. Ezekből Böhönye előbb még a Bő nemzetséghez tartozott, majd 
később, a 15. század második felétől már a zágrábi püspök, Szentlászlói Thuz Osvát saját 
fennhatósága alá tartozott, majd utána a püspökség tulajdonába került.62

Az ősi Bő nemzetségi birtokok ennél pontosabb számbavételét nemcsak az okleveles 
adatok hiánya nehezíti, hanem a több tulajdonba kerülő és szétszórtan megjelenő telkek is. 
Ezeknek a nemzetségi birtokoknak a további meghatározását a különböző településeken – 
csak az egy-két telken fellelhető – úgynevezett nemzetségi „részbirtokai” is még tovább 
bonyolították. Erre a magyar középkorra általában is jellemző, a különböző falvak-
ban meglévő „több telkes” birtokviszonyra a legjobb példával éppen az 1449-ben 
történt Bő nemzetségnél folytatott birtokfelosztás szolgál.63 Ekkor a Bő nemzetség három 
legnagyobb családja, a Laki Thuz, a Szőcsényi (Kürtössy Messer) és a Létay családok tagjai 
osztoztak meg a nemzetségi közös birtokaikon. Bónis György szerint a birtokfelosztást hi-
vatalosan elvégző Haniki János nádori ítélőmester – a somogyvári meghallgatások után – a 
vitában szereplő összes (szám szerint huszonkettő) birtokot telkenként egyszerűen három 
részre osztotta fel.64 Ennél az osztozkodásnál Tót-Gyugy, Pettend, Kisberény, Kölked, Akcs-
Magyari (ma Buzsák), Öreglak, Kürtös, Jád, Bő, Bodrog, Hidas (Hetes vagy Somogyvár 
mellett), Szentmárton, Sörnye, Szevécs (Szövécs), Kak, Lók, Léta, Szőcsény, Felső-Zsitfa, 
Monyorókerék és (Vrászló) Varászló falvak szerepeltek. 1449-ben tehát megközelítőleg 
23 helységben történt ez a jobbágytelkek szerinti családi osztozkodás. A számunkra mára 
már nagyon bonyolultnak tűnő osztozás lezajlását a Kak birtok esete igazán jól tükrözi. Itt 
a település felét kitevő három jobbágytelekből egy Laki Thuz Jánosnak és Miklósnak (va-
lószínűleg I. Miklósnak), egy pedig Létai Simonnak, míg a harmadik Szőcsényi Lászlónak 
jutott. Hat év múltán Szőcsényi László „magtalanul”, azaz fiú utód nélkül halt meg. Ezért a 
választott bíróság előtt továbbfolyó per döntéseként Szőcsényi László helyét a továbbiakban 
már az ugyancsak nemzetségtag; Kürtösi Messer és Kürtösi Izsép foglalta el.65

2. Laki Thuz János élete és hivatali pályaképe a történeti források alapján66

a)  A rangos Laki Thuz családból származó János pályájának indulása és a Hunyadi 
családhoz vezető útja

Az 1449-ben történt nemzetségi családi birtokfelosztást Haniki János nádori 
ítélőmester, másképpen a nádori hivatal vezetője, protonotariusa a középkori magyar 
szokásjog alapján folytatta le.67 Laki Thuz János, valamint az ott szereplő (rokona?) 
Miklós és a perben ugyancsak szereplő további felek hat arbitert, vagyis döntőbírót 
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választottak és az ő kérésükre a nádor adta melléjük a saját hivatala ítélőmesterét, 
azért, hogy ő döntse el véglegesen a pert. Ez pedig a magyar és a somogyi szokásjog 
szerint, Bónist idézve úgy folyt le, hogy „amit ők heten a megjelölt napon Somogyváron 
elhatároznak, azt a felek pervesztés terhe mellett elfogadják.”68 Valóban úgy is történt 
minden: az oklevél-bizonyítás és az arbiterek döntése alapján az ítélőmester háromfelé 
osztotta el a birtokokat. Majd az ítélőmester határozatát a nádor, az ő „jelenléte” alapján 
jóváhagyta és a következő oktáván ítéletlevelet állított ki róla.69

Tudnunk kell még azt is, hogy Laki Thuz János családi ősének, a közel négy 
nemzedéknyi idővel azelőtt élt I. Trepknek a már említett unokája, Sörnyei Mihály 
az 1360-as évek derekától előbb szlavón báni, majd 1381–1384 között országbírói 
és végül 1385–1387 között ugyancsak nádori ítélőmester volt. Az általa is gyakorolt 
ítélkezési jogszokás még 1449-ben is jogi gyakorlat volt.70 Bónis szerint „az Anjou-kori 
ítélőmestereknél megfigyelhetjük, hogy mindegyik a kancelláriák hagyományait vitték 
tovább […], így például Sörnyei Mihály az országbírói kancelláriák hagyományait vitte 
tovább a nádori hivataliba.”71

A nagyon hosszú ideig élő Sörnyeit természetesen a Somogy megyei jószágainak a 
sorsa is foglalkoztatta. Külön érdekes számunkra még az is, hogy 1389-ben a laki (az 
öreglaki) jobbágyainak a kifosztása miatt, már csak mint magánember, ő pereskedett.72 
Az is valószínű, hogy a Thuzokkal is rokon Sörnyei Mihály a 14. század végén 
hunyhatott el. Megközelítőleg talán Laki Thuz János apjának II. Péternek a születése 
körüli időben, aki az 1440-es években a laki (öreglaki) várat, a Thuz családi rezidenciát 
építette ki. Laki Thuz II. Péter pályájáról viszont csak annyit tudunk, hogy ő volt Újlaki 
Miklós somogyi ispán alispánja „1444. 01. 14. és 1446. 03. 18. között”.73 Akkor még 
mint Újlaki Miklós jelentős somogyi familiárisa építette fel a laki várat az 1440-es 
években.74 János fia születési idejét ennek alapján ugyancsak valószínűsíteni tudjuk. 
Még pedig a bécsi egyetemre 1439. október 13-ai dátummal történő beiratkozási adata 
alapján.75

Tüskés Annának a Magyarországi diákok a bécsi egyetemen 1365 és 1526 között 
címmel 2008-ban megjelent munkájában ugyancsak szerepel ez az adat.76

Az 1449-ben már biztosan a Bő nembeli Létay családnak a nevét adó Marcali 
környéki birtokához tartozott a bécsi egyetemi beiratkozásakor ott Lotának írt Léta falu. 
1439 táján vagy előtte viszont még a Laki Thuzoknak is lehettek benne birtokai vagy 
ún. részei. Végső soron talán ezért szerepel az egyetemi beiratkozáskor (elírás miatt 
is?) Lota-ként Johannes Tuzz származási helye.77 Ugyanakkor a középkori forrásokban 
szereplő Léta falu – a Marcali mezővároshoz kapcsolódó egyházi élete miatt – 
jelentősebb és az 1430-as években ismertebb is volt, mint a Laki Thuzok rezidenciáját, 
várát adó laki származási helye.78

Tüskés Anna az említett munkájában kutatásai eredményeként megállapította azt is, 
hogy „a pregrinusok a középfokú tanulmányaik befejezése után indultak el külföldre 
továbbtanulni. Sok esetben Bécs nem a peregrináció első állomása, hanem Krakkó vagy 
Prága után látogattak ide.”79 Ez a megállapítás még akár Laki Thuz János több helyen is 
folytatott felsőfokú tanulmányaira is vonatkoztatható.

Ezekre a lehetőségekre is gondolva Laki Thuz János életkorának megállapításához a 
bécsi egyetemi tanulmányainak egyik, a kezdeti bécsi idejét, 1439-et vehetjük alapul. 
A középfokú tanulmányai befejezése után és az egyetemi stúdiumok bécsi megkezdése 
táján szerintünk Thuz János már legalább 15 esztendős lehetett. Ilyenformán a születési 
idejét 1420–1425 közötti időre tehetjük. Az is biztos már, hogy Laki Thuz János az 
1449-ben említett családi per vagy osztozás, vagyis Hunyadi János kormányzósága 
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idején (1447–1452) már a Hunyadi család familiárisa, belső embere volt. Ekkor, mint 
a kormányzó egyik jogtudó embere, az oklevelének a relatora-ként, vagyis a jogtudó 
deákjaként az oklevél ajánlójaként szerepelt.80 Viszont a bécsi egyetemi szereplésétől, 
vagyis 1439 óta eltelt egy évtizednél is többet magába foglaló időszakáról igazán ma 
még hiányzanak a forrás adataink. Pedig Laki Tuz János 1453-ban már mint dalmát-
horvát vicebán, ugyancsak fontos vezetői funkciót töltött be.81 Később, 1456. április 
7-től meg már Hunyadi János trencséni alispánja és várnagya.82 Fügedi Erik szerint 
Hunyadi János szolgálatában „a Hunyadi rokonságot a Hunyadi familiárisok és katonák 
követték”, név szerint „Laki Thuz János, Zápolya Imre, Bodó Gergely, Magyar Balázs, 
az újonnan kinevezett köznemesek.”83

b)  Laki Thuz Jánosnak Hunyadi Jánostól a fiához, Hunyadi Mátyás királyhoz átve-
zető, úgynevezett familiáriusi „szolgálati útja” 

Ebben a már az apja által is kipróbált és megbízhatónak tartott körben azok a jól kép-
zett, többnyire deák műveltséggel rendelkező köznemesek szerepeltek, akiket Mátyás is 
foglalkoztatott a régi főnemesi származású főurak helyett. Ritoókné Szalay Ágnes Vitéz 
János és Janus Pannonius kapcsolatáról szóló tanulmányában Janus Pannonius-ról ezt 
írja: „amikor megszólalt, akkor keltett bámulatot a latin nyelvet nehezen megtanuló di-
áktársai körében. […] Ezt a képességet örökségként hozta magával litteratus kisnemes 
őseitől szülőföldjéről, Szlavóniából. […] Tudjuk, hogy ez az egyházi közvetítéssel ná-
lunk meghonosodott hivatali nyelv a latinnak egy viszonylag romlatlan változata volt.”84 
Ez az ún. litteratusi öröklés vonatkoztatható Laki Thuz Jánosra is, aki közvetlen ősétől, a 
somogyi alispáni hivatalt irányító apjától, vagyis II. Pétertől, valamint a régebbi időkben 
élt litteratus rokonaitól is megörökölhette ezt a jó nyelvi és jog iránti készséget. Már 
említettük, hogy a családi ősétől, I. Trepktől származó Miklós fia Mihály deák 1360-es 
évek derekán Szécsi Miklós szlavón bán familiárisaként a báni hivatal protonotáriusa-
ként, gyakorlatilag a bán helyetteseként és zvonigrádi várnagyaként indult el a magas 
hivatali pályáján.85 A sörnyei birtokközpontjában élő (Sörnyei) Mihály deák testvérei és 
rokonai között is több deák, litteratus és jogtudó értelmiség található. Legjellemzőbb 
rájuk és a bői kegyúri monostorukkal való kapcsolatukra az 1376. november 12-én 
kelt egyik oklevél.86 Ebben szerepelnek Miklós fiai, Seurnyei Trepk unokái: Miklós 
Beu-i prépost, Mihály mester, János és Trepk, valamint nővérük fia Beu-i János deák. 
Az utóbbi – Czegledi-nek nevezett Miklóssal és társaival – 1375-ben hatalmaskodott a 
Beu-i pap birtokán és a pap házában, ahol András prépostot „kegyetlenül megverte és 
életveszélyesen a jobb karján megsebesítette”.87 Ebben az oklevélben található többek 
között még az is, hogy „Miklós deákot a Beu-i birtokrészén 15. nap megidézték a ki-
rályi jelenlét elé…”88 Az 1376. december 49-én kelt másik, 392. számú oklevélben pe-
dig a Bw-i Fodor (dictus) Jakab deák mester fia László és anyja adásvételénél találunk 
ugyancsak egy deák műveltségű litteratust.89 Vagyis csupán ebben a két 1376-ban kelt 
oklevélben – bői nemzetségi monostorral és birtokkal kapcsolatban – a nemzetség négy 
deák végzettségű tagjával találkozhatunk: Sörnyei Miklóssal, Sörnyei Mihállyal, Bői 
Jánossal és Bői Fodor Jakabbal. Ez az adat azonban nemcsak a Bő nemzetség tagjainak 
a magas világi litteratusi képzettségét, hanem a bői monostornak és a falu egyházának az 
egyházi és világi életben betöltött egyedülállóan fontos akkori szerepét is tükrözi. Ezek 
még nekünk is jó bizonyságot adhatnak arról, hogy a régi elődeik említett „értékei” a 
későbbi nemzetség és családtagok számára, így Laki Thuz Jánosnak is milyen jó példával és 
közvetlenül még jó tanulási lehetőséggel szolgálhattak. Ezzel a lehetőségeivel és képessége-
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ivel valószínűleg jól is sáfárkodott Laki Thuz János, mert Mátyás királynál már a pá-
lyája kezdetén azonnal a legmagasabb rangú pénzügyi tisztviselő, vagyis királyi 
kincstartó lett.90 A kincstartó fontosságára utal, hogy „elvben minden állami jö-
vedelemnek az ő (a thesauris) kezei közé kellett befutnia”.91 A hűbéri kapcsolatoknak 
ez a magyar fajtája, a familiáris-dominus viszony volt az akkori a magyar közigazgatás 
alapja. Ezért lett Laki Thuz János – az egykori fontos Hunyadi familiáris – 1458-tól 
1459-ig Mátyás király első kincstartója.92 Komoly pénzügyi szakemberként még évek 
múltán is pénzügyigazgatási ügyeket adott elő a királyi tanácsban, mint relator.93 Laki 
Thuz ajánlásával lett utóda a kincstárnoki székben a régi familiárisa a délvidéki Pozsega 
vármegyéből való Zápolya (Szapolyai) Imre. Vele, az ún. deákkal közös birtoka is lett 
Laki Thuznak.94 Kubinyi szerint „végeredményben megállapíthatjuk azt is, hogy a kincs-
tár személyzete zömében a deák műveltséggel rendelkező jogvégzett kisnemesekből és 
nemessé váló jobbágyokból, részben a kereskedelemmel és bányaügyletekkel foglalko-
zó városi polgárokból tevődött ki.”95 A későbbi kincstartók közül Ernuszt Jánossal Laki 
Thuz közös bányaüzletbe is fog. Mátyás király pedig Laki Thuz Jánossal, Ernuszttal 
és Janus Pannoniussal dolgoztatta ki az 1467-ben elkezdett ún. „kincstári reformot”.96 
Thuz János Janus Pannoniusnak nemcsak a bán társa és barátja, hanem az 1471-ben 
a Vitéz-féle összeesküvésben – kezdetben Zápolya Imrével, valamint saját rokonával, 
Szentlászlói Osvát püspökkel – annak egyik fontos résztvevője is lett.97

c)  Laki Thuz János Mátyás király főtisztviselő bárójának a gyors „karrierje és meg-
gazdagodása” 

Mátyás király uralkodása kezdetén Laki Thuz János még egy fél évtizedig fegyveresen 
harcolhatott az ellene lázadó – a III. Frigyes osztrák császárra építő – Garai-Cillei és 
az Újlaki Miklós vezette főúri ligákkal. Ennek a fegyveressé váló trónharcnak a fontos 
előzményeire világít rá Pálosfalvi Tamás tanulmánya, amiben a Mátyást trónra segítő 
Szilágyiak és a Garaiak eddig feltáratlan fontos politikai kapcsolatát mutatja be.98 
Újlaki Miklósnak Somogy volt az egyik fontos bázisa, ahol nemcsak a megye ispánja 
volt, hanem ide koncentrálódott a saját és a középnemesi familiáriusainak a legtöbb 
uradalma.99 A Laki Thuz családot is erősen érintette Újlaki Miklósnak a megyében 
elfoglalt meghatározó szerepe, mivel II. Péter és testvére I. Miklós Újlaki alispánja és 
így hivatali helyettese is volt. Ebből a – talán kényszerűségből is vállalt – Újlaki családi 
familiáriusi szerepből került ki Laki Thuz János, mivel ő az 1440-es évek derekától 
már az Újlakival szemben inkább rivális Hunyadi János familiárisa és egyúttal a 
trencséni alispánja és várnagya is lett. Mátyás a trónra kerülve legjobban rá számíthatott, 
mégpedig mindenben, már az első lépésétől kezdve. „Azoknak a báróknak és tekintélyes 
nemeseknek a többsége, akik február 10-én ismét hűséget esküdtek Mátyásnak, a 
királlyal együtt érkezett Szegedről Budára, némelyekről ez biztosan tudható.”100 Köztük 
volt Laki Thuz János is.101 A trónharcok 1458–1464 körüli első szakaszának lezárulta 
után – de főképpen miután Mátyást 1464-ben a szent koronával megkoronázták – 
létrejött egy királyi hatalmi konszolidáció. Pálosfalvi rávilágít arra is, hogy „Frigyesnek 
sem ereje, sem elszántsága nem volt arra, hogy megpróbálkozzon Mátyás tényleges 
kiszorításával. De mégiscsak volt már egy királyválasztó oklevele, ha hevenyészett is, 
talán csalással is bepiszkolt, de arra elég, hogy a megállapodást még évekig elhúzza, és 
abba végül belefoglalhassa azt a feltételt, amelyik 1458-ban, úgy tűnik fel sem merült, a 
Habsburgok örökösödését Mátyás törvényes utód nélküli halála esetén.”102 Ennek idején 
a Hunyadi család régi emberei, Mátyás királynak a mostani legfőbb bizalmasai: Vitéz 
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János és annak unokaöccse, Janus Pannonius, valamint Laki Thuz János, és a velük 
együtt harcoló vitézek, illetve a hadainak a parancsnokai voltak az általa kiemeltek.103 
Fraknói Vilmos 19. század végén írt történeti munkája nyomán a legkiválóbbak között 
felsorolt harmincegy névből most csak a későbbi híres seregvezéreket és a legrangosabb 
politikusokká váló személyeket említjük meg: Báthori Istvánt, Kinizsi Pált, Magyar 
Balázst, Rozgonyi Jánost és Sebestyént, valamint Zápolya Imrét és Istvánt és az 
ugyancsak ott szereplő Laki Thuz Jánost. Fraknói szerint ugyanis ők voltak azok, „akik 
Mátyás csapatai élén, nyílt csatákban és várak ostrománál diadalokat és sikereket vívtak 
ki, s akiknek nevét és tetteit az egykorú történetírók vagy a királyi adománylevelek 
följegyezték”.104 Laki Thuz Jánosnak az 1465. január 26-ával kezdődő és 1470. 
november 27-el végződő belső udvari szolgálatára, az ajtónálló mesterségére vonatkozó 
forrásadatok gyűjtését Fügedi Erik végezte el.105 Szerinte Laki Thuznál ez a magister 
janitorum regalium, vagyis bárói rangú tisztség, ami 1467. augusztus 27-től 1468. 
október 5-ig Lamberger Frigyessel megosztva együtt szerepel.106 Fallenbüchl Zoltán 
szerint a főajtónálló mester a király személyes biztonságáért felelős tisztségviselő és a 
testőrség parancsnoka is volt.107 Ez az udvarmesterséggel egybekötött ajtónálló-mesterség 
a legbefolyásosabb udvari méltóság volt. Az ő feladata volt a királyi tanácsülésén leadott 
szavazatok összegyűjtése és kihirdetése.108 Ugyanakkor Laki Thuz János már az 1466-
tól 1470-ig tartó időszakban megkapta a Magyarország méltóságviselőinek sorában a 
harmadik – az országbíró után következő – bárói ranggal járó szlavón báni tisztséget is.109 
Laki Thuz ezt a tisztségét 1467. augusztus 9-ről, illetve az 1468. április 20-ról keltezett 
oklevelek szerint Vitovec Jánossal együtt osztotta meg.110 Végül az 1469. január 23-án 
és 1470. február 14-én kelt oklevelek alapján ezen a tisztségen Laki Thuz János még 
Czezmicei Jánossal, azaz Janus Pannonius pécsi püspökkel is osztozott.111 Thuz János 
a szlavón bánsága kezdetén, az 1466. augusztus 28-ról fennmaradt oklevelek tanúsága 
szerint bosnyák és dalmát-horvát bánként is szerepel.112 Laki Thuz dalmát-horvát báni 
tiszte Fügedi szerint még 1468-ban is létezett.113 Fraknói Vilmos már ugyancsak említett 
írása szerint Mátyás „uralkodásának első évtizedében a horvátországi, szlavónia és 
dalmácziai bánok hivatalát a következők viselték: Újlaki Miklós, Vitovecz János, 
Bánfi István, Szobi Péter, Sperancsics Pál, Frangepán István, Zápolyai Imre, Disznósi 
László, Thuz János […]”.114 Czövek Zoltán történész úgy tudja, hogy „Mátyás nem 
bízott Újlakiban az 1459-es lázadást követő kibékülésük után sem”.115 Ezt írja Pálosfalvi 
Tamás is: „vége az eddig követett békülékeny politikának, és megkezdődik a »kétes 
múltú« bárók lecserélése kipróbált Hunyadi familiárisokra. Újlaki elmozdítása fényében 
e vélekedés nem is volt alaptalan.”116 Politikája ezért még ekkor arra irányult, hogy 
visszaszorítsa Újlakinak a hatalmát. Ennek az egyik eszköze nála az volt, hogy Újlaki 
befolyási körzetében a saját híveit, familiárisait nagybirtokossá, illetőleg báróvá, főpappá 
tette. Ezért lett Laki Thuz és rokona Szentlászlói Thuz Osvát várúr Szlavóniában, 
valamint így kapta meg Osvát a zágrábi püspökséget. Vele szinte egy időben, Újlaki 
leváltása után lett Thuz János szlavón bán is. Ezt a magas méltóságot, amint már láttuk, 
az uralkodó a dalmát-horvát bánsággal és más tisztségekkel is kiegészítette. Ennek a 
kisebb birodalomnyi területnek az irányítása mellett a Medvevár nagyobb uradalma, 
és a hozzátartozó két kastély, Rakonok, ma Rakovec (a mezővárosával együtt) és 
Lukavec is – a maga több tucatnyi falujával együtt – nagyobb jövedelmet is szolgáltattak 
Jánosnak, valamint Osvát püspöknek.117 Medvevár (Medvegrad, Zágráb megye) egy 
igazán régi püspöki építésű nagy vár volt, szemben a másik két, kastélyként szereplő 
uradalmi központtal. Medvevárról Engel Pál és Fügedi Erik is írt.118 Részletesebben 
foglalkozik vele Fügedi, aki megírta, hogy a Türje nembeli Fülöp zágrábi püspök által 
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1248–1252 között épített Zágrábtól K-re lévő Medvevár ellenőrizte a Száva völgyét.119 
Olyan biztonságos volt, hogy 1252–1273 között ideiglenesen IV. Béla király vette át 
a püspöktől, hogy itt őrizhesse a kincseit.120 Ezek a Zágráb környéki nagy birtokok 
jócskán gyarapították a Laki Thuz család eddig sem jelentéktelennek mondható 
jövedelmeit. Ha a továbbiakban még számba vesszük Thuz Jánosnak és testvérének, 
II. Miklósnak a somogyi Lakvárhoz, Öreglakhoz tartozó birtokait, valamint még az 
általunk a dolgozatunk előző fejezeteiben is említett somogyi törzsbirtokait, akkor már 
ők is a régi, az igazi báróknak megfelelő jövedelemmel rendelkeztek.121 Thuz János 
így Mátyás kincstartójaként, udvarának ajtónálló mestereként és a szlavón és dalmát-
horvát bánjaként már egyáltalán nem számított már vagyontalannak. Ehhez jöttek még 
az úgynevezett „menet közben megszerzett” különböző javai. Ilyen volt az, amikor 
1466-ban még szlavón bánként a gubernátora és a pécsváradi bencés apátság javainak 
az élvezője volt.122 Ezzel kapcsolatosak még azok is, amelyeknél – Horváth Richárd 
kutatásait idézve – „máig nem ismert okból és időpontban, de még biztosan 1470 előtt 
Szenyér a megye nemességéből kiemelkedő Laki Tuz János birtoka lett”.123 Ezzel a 
váruradalommal és a hozzátartozó 16 falujával kapcsolatban Borsa Iván megemlíti, 
hogy „a király 1466. október 15-én megkegyelmezett Lászlónak [Antimusnak – szerző]. 
[…] E kegyelem révén nem sikerült visszakapni Szenyér várkastélyt és az uradalmát, 
amely időközben Laki Tuz János és testvére, II. Miklós kezére jutott.”124

d)  Laki Thuz János Mátyás király reneszánsz udvarának kedvelt humanista főura

Ezzel kapcsolatban nagyon fontos forrást szolgáltat számunkra az először 1465–1472 
között Magyarországon tartózkodó Galeotto Marzio bolognai tanárnak a könyve, aminek 
címe: „Mátyás királynak kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és tetteiről”.125 Galeotto Janus 
Pannonius közeli barátjaként az ő 1465-ös római követjárása idején csatlakozott hozzá, 
majd az ő rábeszélésére jött el Magyarországra.126 Galeotto már a tizenhetedik, Kiváló 
tett című fejezetben leírja: „szokásuk a magyaroknak, hogy négyszögletű asztalok 
mellé ülnek le enni […] és minden ételt mártásban tálalnak. […] De Mátyás király, 
noha mindenhez kézével nyúlt, soha nem szennyezte be magát, bármennyire elmerült 
a beszélgetésben. Lakomái alkalmával ugyanis vagy valamilyen komoly dologról volt 
szó, vagy tréfálkoztak, dalokat énekeltek. Mert zenészek és lantosok is vannak ott, 
akik a vitézek tetteit hazai nyelven lantkísérettel eléneklik a lakománál”.127 Galeotto 
egy másik fejezetben, ami a Bölcs cselekedet címet viseli, még részletesebben leír 
egy, a Vitéz János érsek esztergomi palotájában, az 1466-1469 közötti időben lezaj-
lott ilyen lakomát.128 Ezen a lakomán „a király parancsára meghívták a tudós Gattit 
és odaültették a király asztalához, ahol a tudományosan képzett pécsi püspök és az 
esztergomi érsek (mindkettő János) meg egy másik püspök, aztán Laki Thuz János és 
Galeotto ült.” Ezen a vacsorán a király megleckéztette a mérhetetlen teológiai tudá-
sával kérkedő Giovanni Gattit, a szicíliai származású domonkos szerzetest.129 Mátyás 
ugyanis olyan kérdést tett fel neki, amire Gatti – az asztaltársaság szerint – nem tudott 
válaszolni. Utóbbi csak annyit mondott: „kérem Felségedet, hogy ne foglalkozzon 
ezekkel az isteni, kifürkészhetetlen dolgokkal, mert a tévelygések bilincsébe és a há-
lójába eshetik”.130 Erre Mátyás király előhozatta Hieronymus művét, melyet Jovinianus 
ellen írt. „Felolvasta belőle az abban szereplő részt, amire Gatti nem tudott megvála-
szolni, pedig a válasz ebben is benne volt. […] A résztvevők nagy örömére Gatti el-
ismerte a vereségét.”131 Beke Margit szerint „a király okoskodásával aratott győzelmet 
a tudós fölött”.132 Ugyanakkor az igazi lakomákhoz még hozzá tartozott a bajvívás is. 
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Mátyás ezért arra biztatta Galeottót, vívjon meg az érsek testőrével, Holesusszal. Végül 
a viadal megtörtént, Galeotto győzelmével.133 Végső soron egy igazi magyar humanista 
symposium képe bontakozott ki előttünk. Méghozzá a Platónt követő olasz Ficino által 
előírt forma volt ebben itt a mérvadó.134 Pajorin Klára is felsorolja az itteni résztvevő-
ket és megállapítja, hogy a résztvevők száma, vagyis a hat fő megfelel „a symposionra 
vonatkozó előírásnak, vagyis ne legyenek többen a múzsáknál, de kevesebben sem a 
gráciáknál. A beszélgetés a vacsora elköltése után, az ivásnál kezdődik, és egy témáról 
folyik, akárcsak Plátonnál. […] A fennkölt teológiai tudományosságot Mátyás fűszerezi 
finom humorral, szellemes gúnnyal, és ezzel kellemes szórakozást nyújt a többi részt-
vevő számára.”135 Pajorán egy másik, hasonló témát feldolgozó munkájában kiemeli, 
hogy „Budán is rendeztek ilyen symposionokat […] A magyar lakomák ugyanis sűrűn 
követték egymást.”136 A jeles vendégek, például a külföldi követek érkezését és távozását 
is lakomával ünnepelték. Ezeken a magyar világi és az egyházi előkelőségek is részt vet-
tek, valamint tekintélyes literátorokat és tudósokat is meghívtak.137 „Mátyás udvarában 
mindenesetre a személyi feltételek, a tudós és szellemes humanisták adottak voltak.”138 
Balogh Jolán sem véletlenül szerepelteti Laki Thuz Jánost a Magyar Írók Mátyás udva-
rában című munkájában Debrenthei Tamás nyitrai püspök és Vitéz János esztergomi érsek 
után a harmadik helyen.139 Balogh (i. m. 1966. 662.) Laki Thuz János rokonát, Szentlászlói 
Thuz Osvát zágrábi püspököt bibliofilként, könyvgyűjtőként is említi. Ugyancsak Balogh 
írja azt, hogy Laki Thuz János Mátyás kedvelt és bizalmi embere volt, és ebben az idő-
ben követként is többször szerepelt.140 Legelőször egy 1464. február 23–27-i adat szól a 
Raguzába történő kiküldéséről. Ekkor Raguza Mátyás számára koronázási ajándékként 
ezüst edényeket is küldött.141 A két évvel későbbi adat szerint pedig Laki Thuz János kö-
vetként – Rozgonyi Jánossal együtt – kapott Raguzától hasonló ajándékokat.142 Ekkori 
követjárásuk eredményeképpen – a raguzai városi tanács határozata alapján – mérnökök, 
kőfaragók és ácsok is érkeztek Magyarországra.143 Podjebrád György cseh királyhoz tör-
ténő utazásával szinte egy időben, 1466. június 13-án Laki Thuz János főajtónálló mestert 
Milánó hercege, Galeazzo Maria Sforza levélben értesíti, hogy – familiarisa Johannes de 
Signa által – hat építészt küld hozzájuk Magyarországra.144 Ezek a „követjárások részben 
Mátyás házassági terveivel kapcsolatosak voltak”.145

Végső soron Laki Thuz Jánosnak Mátyás király udvarában játszott fontos szerepére és 
1481 utáni későbbi sorsára vonatkozóan ugyancsak a humanista olasz Galeotto Marzio 
írásából kapunk először pontos információt.146 A Duna menti Tolna mezővárosában 
lévő királyi házban történt, amikor vízkeresztkor (január 6-án) a papok beléptek a 
házba, hogy elvégezzék a házszentelést. Akkor a közös étkezés után, az ott lévő főurak 
és a papok külön-külön elvonultak a számukra fenntartott helyekre. Ekkor „Mátyás 
király egyes főurakat [akik nem voltak házasok – szerző] arrafelé taszigált, ahol a 
papok voltak. […] »Titeket, nőtleneket tehát a nőtlenek karába vezetünk, és a magunk 
társaságából, mint idegeneket és tőlünk eltérő természetűeket kiközösítünk […] vagyis 
nagyon szívesen terelődtetek együvé a papokkal, hasonlók a hasonlókhoz, ahogy a 
közmondás tartja.« Erre mindenki elkacagta magát, és csak úgy hajladozott a nevetéstől. 
Mert a tréfás beszéd Mátyás király szájában mindig kifejező és kedves volt, tekintete, 
hangja és taglejtése mindig illett a szóban forgó tárgyhoz.”147

A tréfában (a humanista trufában) résztvevők között ott volt az akkor még nőtlen Laki Thuz 
János is, akit a király ugyancsak a papok közé terelt. Galeotto leírása szerint: „a király a bölcs 
Thuz Jánost is odavonta, aki ékesen beszélt latin, magyar, valamint szláv nyelven, az állam-
ügyek intézésében is nagy gyakorlata volt, a király atyja hajdan igen kedvelte, maga Mátyás 
király is hosszú időn keresztül szerette, és segítségével sok nehéz dolgot hajtott végre.”148
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Galeotto Laki Thuz Jánosnak a királytól való „eltávolodásáról” csak azt írja: „Ma 
messze hazájától, Velencében él feleségével és gyermekeivel együtt a közügyektől 
visszahúzódva. Soha nem tudtam megérteni, hogy miért, mivel Thuz János szerencsé-
jének és helyzetének ilyen változására semmiféle elfogadható okot nem találtam.”149 
Galeotto régi írására ma már a Hunyadi Mátyás kormányzásával behatóan foglalkozó 
történész, Horváth Richárd soraival válaszolhatunk igazán: „sokkal inkább az aktuális 
király politikai ügyességét érdemes a háttérben keresnünk. Mégpedig ez Mátyás sze-
mélyében és persze időről időre változó hatásfokkal tetten is érhető.”150

3. Laki Thuz János Velencébe történő távozásának valódi és hiteles története
a)  A Laki Thuzok szerepe a Vitéz-féle összeesküvésben

Már három alfejezettel előbb írtam az 1470–1471 közötti időben kitört Vitéz János-
féle lázadásról, amiben Vitéz János unokaöccse, Janus Pannonius, valamint a baráti 
körükhöz tartozó Laki Thuz János és Szentlászlói Thuz Osvát is érintett volt. Kubinyi 
András szerint „a Tuz család tehát Mátyás legmegbízhatóbb hívei és szövetségeseinek 
számítottak”.151 Ők, az említettek még nem vettek részt az 1467-es évben – a Zápolya 
Imre irányításával – kitört ún. erdélyi lázadásban.152 Az 1469 végén Vitéz János vezeté-
sével előkészített és a következő év februárjában, Bécsben, a III. Frigyessel lefolytatott 
tárgyalásokon még Vitéz és Janus Pannonius is ott volt Mátyás oldalán.153 Huszti a kö-
vetkezőket írja le erről: „Vitéz döntő szerepet visz a tárgyalásokban. Janus pedig Mátyás 
nevében levelet ír, dicsőítésére epigrammákat szerez. Csupa békesség és egyetértés! 
A következő fontosabb adatunk 1471 második feléből való: itt már benne vagyunk az 
összeesküvés kellős közepében.”154 Anélkül, hogy a Vitéz-féle 1470–1471-ben folyt 
királyellenes lázadással kapcsolatos – azóta már feltárt – eseményeket és a részt-
vevőket itt részleteznénk, mi most csak a Laki Thuzok ottani szerepének megíté-
lésére próbálunk rávilágítani. Kétségtelennek látszik az, hogy a már fegyveres 
harccal is járó eseményekben kettejük közül Szentlászlói Thuz Osvát zágrábi püs-
pöknek jutott a nagyobb szerep. Ő már szerepelt a Huszti József által közölt fon-
tosabb ”ellenállók” névsorában is, miszerint Mátyás „tudta azt, hogy Vitéz nélkül 
Janus, Rozgonyi Rajnáld, Thuz Osvát, a Perényiek és a többi összeesküvő nem tud 
sokra menni. […] A december 19-én kelt Vitéz Jánossal kötött egyezségokmány 
ránk maradt szövegéből súlyos tárgyalások, hosszas alkudozások nyomai elemez-
hetők ki. Amennyiben az okiratban mégis érzelmet állapíthatunk meg az inkább a 
bizalmatlan gyanakvás, mint a múlt szépségein való merengés.”155 Viszont igaza 
van Beke Margitnak is, amikor azt írja: „Az érsek ragaszkodott az igazsághoz és 
a helyes megoldáshoz. […] Az érseki jövedelmek megcsonkítása, az urbura elvé-
tele és egyéb jogtalanul beszedett adók egyik oka volt, hogy megromlott Mátyás 
és János érsek között a viszony.”156 Egyet kell értenünk Pálosfalvi Tamás azon 
megállapításával, hogy „Vitéz politikusi életművét az utóbbi időben a korábbinál 
sokkal negatívabban ítélik meg, szerintem nem teljesen indokoltan”.157 Vitéz János 
hajlott a megegyezésre, de Janus Pannonius viszont már soha nem adta fel az el-
lenállást. Még akkor sem, amikor az összeesküvők vesztett helyzetbe kerültek a lengyel 
trónkövetelő Kázmér és serege Nyitráról történő elvonulása után. Ő legnagyobb titokban 
Pécsre, a saját várai felé, majd onnan Zágráb felé vonult.158 Innentől kezdve következik 
újra Szentlászlói Thuz Osváth püspöknek a további eseményekben játszott főszerepe. 
Ugyanis ő volt az, aki a Zágrábba menekült Janust nemcsak befogadta, hanem a király 
elől a rokonával, Jánossal közös tulajdonban lévő Medvevárban el is rejtette. Fügedi 
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Eriktől tudjuk, hogy a többnyire a zágrábi püspökök kezén lévő Medvevár hatalmas 
várának belső várában egy nagyméretű (7,45×6,25 m-es) lakótorony is volt. A külső 
vár egy másik – a belső vár bejáratát védő – toronnyal és mellette a Fülöp és Jakab 
apostol tiszteletére szentelt nagy kápolnával is rendelkezett.159 Beckensloer egri püs-
pök egyik emberének közleményéből értesülünk a további eseményekről. (Miközben 
maga a püspök a király megbízásából Esztergomban „felügyelte” Vitéz Jánost!)160 Ez 
a közlemény vagy levél 1472 tavaszán (valószínűleg áprilisban?) kelt, amikor már 
a Medvevárban bujdosó Janus Pannonius meghalt. Az említett közlemény szerint: 
„Kázmér lengyel király Frigyes császár területén keresztül egy megbízható emberét 
küldte Zágrábba Thuz Osváthoz, kétségtelenül azért, hogy az összeesküvést az ő útján 
újra fellángoltassa”.161 Ez a lengyel megbízott azonban félelmében maga helyett két 
magyar nemest küldött tovább Zágrábba. Őket Mátyás király emberei elfogták, vallo-
másra kényszerítették, majd karóba húzták.162

Magának Laki Thuz Jánosnak – az egykori szlavón bánnak – az összeesküvésben 
játszott közvetlen szerepéről viszonylag keveset tudunk, legfeljebb csak annyit, 
hogy Kubinyi szerint Thuz János már nem vett részt a szeptemberi országgyűlé-
sen.163 A Janus Pannonius életrajzát és munkásságát közlő Huszti József is csak azt 
írja vele kapcsolatban és erre vonatkozólag: „Thuz János 1469-ben még mindig 
horvát bán s a jelek szerint ő volt az, akinek ilyen minőségben konfliktusa volt 
Velencével. […] Az elmozdítását a velencei követen kívül III. Frigyes is szorgal-
mazta […]. Viszont kétségtelen, hogy Thuz János 1470. február 14-én még mindig 
szlavón bán.”164 Kubinyi úgy tudja, hogy „Tuz János 1470. február 4-én, Budán 
szlavón bánként eladta egyrészt a besztercebányai bányarészesedését, másrészt 
bizonyos birtokrészeit összesen 3400 Ft-ért”.165 Mostani tanulmányunkban, két fe-
jezettel előbb – Fügedi Erik kutatása hivatkozva – mi is az 1469. év januárja és az 
1470. év februárja közötti időre helyeztük Laki Thuz Jánosnak és Janus Pannonius, 
azaz Czezmicei János pécsi püspöknek a szlavón báni székben közösen eltöltött 
szolgálatát. Ilyenformán Janus Pannonius nemcsak Szentlászlói Thuz Osvát ba-
rátjaként, hanem Laki Thuz János bán egykori bán társaként is igyekezett a régi 
szolgálati helyük közös központjába, Zágrábba is eljutni. Tringli István is ír erről 
Az újkor hajnala című kötetében.166 Szerinte „Mátyás nem támadt a felkelők birto-
kaira, híveivel azonban körülzárta azokat, így a polgárháború elmaradt”.167 Huszti 
József tudomása szerint „Thuz János egyébként rövid ideig (aliquamdiu) fogság-
ba is került, később azonban nemcsak szabadságát nyerte vissza, hanem a király 
kegyét is, hogy majd egyszer fordulatokban bővelkedő pályafutása után végül is 
menekültként Velencében kössön ki”.168 Janus Pannoniusnak a „kincsei összeeskü-
vő társának, Thuz Osvátnak kezébe kerültek, aki nemsokára, részben ezekkel is, 
Mátyástól bűnbocsánatot vásárolt”.169 A „Vitéz-Tuz klikkben” szereplő Szentlászlói 
Thuz Osvát továbbra is megmaradt a zágrábi püspöki székében és a régi birtokai-
ban, így a Medvevár, Rokonok és Lukovec várkastélyok uradalmaiban.170 Rokona, 
az ugyancsak Bő nembeli származású Laki Thuz János – aki régebben szlavón bán 
is volt – szintén megtarthatta minden javát és birtokát, még a somogyi várainak 
hűtlenség miatti lerontását elrendelő 1471-es törvény ellenére is; legalábbis egy 
időre, 1481-ig. Ekkor még úgy tűnt, hogy Laki Thuz János csak a bárói hatalomhoz 
tartozó jogköreit, így a különböző délvidéki bánságok, főleg a szlavóniai irányítá-
sát, vagy azok fölötti nagy hatalmát veszítette csak el. Ez utóbbit újra megkapta a 
királyhűvé és a továbbiakban Mátyás örökös hívének megmaradó, a Mátyás által 
bosnyák királlyá avanzsáló Újlaki Miklós. 



104 MAGYAR KÁLMÁN: AZ ELSŐ SOMOGYI HUMANISTA FŐÚR...

Valóság • 2022. április

b)  Újra a király bizalmában: Laki Thuz János diplomataként és tárnokmesterként

Mátyás király bizalma pár év után, 1474-75 táján újra visszatérni látszott az egykori 
Hunyadi barátnak is számító Laki Thuz János irányába. A király ugyanis őt királyi 
megbízottként többször is olaszországi követségbe küldte. De oda már – a Janus 
Pannonius „bűntársaként” Velencébe szökött – Rozgonyi Rajnáld testvére, János helyett 
társul mást küldött. Laki Thuz ekkor már a Hunyadi családhoz és hozzá évtizedek óta hű 
Vetési Alberttel – az előbb nyitrai, majd veszprémi püspökkel – együtt ment. Így ketten 
először 1474-75-ben utaztak el Mátyás megbízásából Rómába, a pápához követségbe.

Ezen a helyen nincs módunk sem a korabeli, sem a Mátyás-kori diplomácia 
szokásaival vagy szabályaival részletesen foglalkoznunk. Ezt már helyettünk részben 
megtette Braun Zsolt Zoltán és Tringli István az ezekkel részletesen foglalkozó 
munkáikban.171 Az azokban szereplő diplomáciai szabályokat (például a megbízólevelet, 
vagyis azt a pontokba szedett utasítást, amitől tárgyalás közben nem térhettek el) Laki 
Thuz János is jól ismerte, mivel már az 1460-as években királyi ajtónálló mesterként 
és bánként járt már követként Raguzában és Csehországban. Bár neki megvolt már 
akkor is az ún. képzettsége, nyelvismerete, helyismerete, de akkoriban még többnyire a 
követség fényét és súlyát az akkor viselt hivatali rangja emelte.172 Fedeles Tamás szerint 
Róma a 15. század derekától egészen a város 1527-es kifosztásáig Európa diplomáciai 
központja volt.173 „A vizsgált időszak magyar követeit leggyakrabban az orator szóval 
jelölték, amely a világi uralkodók diplomatáinak legáltalánosabb késő középkori és 
kora újkori elnevezése.”174 A számos szakmai és más kritérium mellett, mivel a követi 
munka bizalmi állás, ezért elengedhetetlen hozzá „az uralkodó iránti lojalitás […] a 
küldetés sikere pedig elsősorban a jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készségen 
nyugodott”.175 Mátyás királynak ezért lehetett szüksége Laki Thuz Jánosra, mert 
Galeotto már idézett leírása szerint nemcsak bölcs és az államügyek intézésében is nagy 
gyakorlata volt, hanem még ékesen beszélt latin, magyar és szláv nyelven is.176 Fedeles 
Tamás a táblázatában felsorolja a Szentszékhez delegált eseti megbízottakat az 1458–
1490 közötti időszakból, Laki Thuz János pedig korábbi ajtónálló mesterként, bánként 
az 1474–1475 közötti éveknél van feltüntetve.177 Ugyanitt szerepel követtársa, Vetési 
Albert veszprémi püspök, sőt még 1475-ben az utóbbinak unokaöccse, Vetési László 
veszprémi prépost is. Ugyancsak itt vannak felsorolva az állandó római képviselők 
nevei (hat fő), akik a meghatározott feladatokkal érkező alkalmi diplomaták munkáját 
készítették elő. Ekkor négy kardinális látta el a pápai udvarban a Magyar Királyság 
legmagasabb szintű diplomáciai képviseletét.178 Ekkoriban ugyanis a Magyar Királyság 
egyik legfontosabb diplomáciai partnere maga a római Szentszék volt. A török elleni 
segély képezte a korszak magyar–szentszéki kapcsolatainak „slágertémáját”, így most 
is ez volt a központi kérdés a mostani, 1474-es és 1475-ös követi küldetések során. 
Vetési Albert veszprémi püspök, apostoli jegyző, aki korábban még Hunyadi János 
jegyzőjeként tevékenykedett, így a családhoz lojális és tehetséges egyházi embernek 
számított, „Mátyás király egyik legfoglalkoztatottabb diplomatájává vált”.179 Laki Thuz 
János a mostani Rómába tartó közös útjuk során vele együtt járt Velencében a signoriánál 
is. A gazdag – a Magyar Királyságnál akkoriban évente három-négyszázezerrel több 
aranydukátot begyűjtő köztársaság – a következetes törökellenes politikája miatt is 
jelen követeinknek kiemelkedő úti célja volt.180 Nagyon fontos volt számukra még a 
különböző itáliai városállamok szövetségi rendszerének is az alapos ismerete. Velence 
ugyanis 1474. november 2-án Milánóval kötött szövetséget. Ehhez az új ligához 
csatlakozott Firenze is.181 Firenze Velencében lévő követe arról tudósított, hogy 1475 
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nyarán szövetség, liga jött létre a nápolyi király és Mátyás között is. Teke Zsuzsa 
történész szerint ez a liga már akkor létesült, amikor 1475 nyarán a követek, „Vetési 
Albert veszprémi püspök, Laki Thuz János szlavón [volt – szerző] bán és Francesco 
Fontana a házassági szerződést Nápolyban megkötötték” Ferrante királlyal.182 Az 1476 
nyarán Budára a jegyeséhez, Mátyás királyhoz induló Aragóniai Beatrix útját pedig 
megszakította, hogy megpihenhessen a Zágráb melletti Uno Suo Castello Belissimo, 
vagyis az ő (a Thuzok) szépséges kastélyában, a Medvevárban. Ott Laki Thuz János látta 
először vendégül a király jegyesét.183 Itt adta át ugyancsak ő a Thuzok nászajándékait: 
az aranyozott ezüst serlegeket, valamint a nagyon drága (4-5000 arany dukátot is érő) 
aranyozott díszkocsit.184 Beatrix ezen az aranyozott díszkocsin vonult vőlegényéhez 
1496. december 10-én, aki őt Székesfehérvár közelében fogadta a bosnyák királlyal, a 
külföldi követekkel, valamint Magyarország érsekeivel és püspökeivel együtt.185

c)  Az 1481-es szlavóniai közgyűlés és Laki Thuz János száműzetése

Laki Thuz János ezután joggal érezhette magát újra a király barátjának. És talán azt 
is gondolhatta, hogy a pár évnyi mellőzés után már letelt számára a királlyal szembeni 
„hűtlensége” miatti büntetése. A király ugyanis az 1477. november 30. oklevél szerint 
még királyi tárnokmesternek is kinevezte őt (magister tavernicorum regalium).186 Huszti 
Józsefnek is feltűnt már ez a dolog, ami három évvel Laki Thuz János kinevezése után 
következett.187 Egy 1481. február 2-ára keltezett iratra bukkant, amit ő a Janus Pannonius 
anyagának a feldolgozása közben fedezett fel. Idézzünk most az általa feldolgozott iratból: 
„Ország Mihály nádor és Báthori István országbíró, mint a Körös, Verőce, Zágráb és 
Varasd vármegyei rendeknek Zágrábba hirdetett gyűlésére kiküldött királyi biztosai egy 
jegyzék alapján, melyet a megyék szolgabírái és esküdtjei állítottak össze, a megidézendő 
bűnösök között említik Thuz Osvátot és Thuz Jánost. Bűnük Janus rejtegetése volt […], 
ami mindenestre elég elkésetten jutott Mátyás eszébe. Kétségtelenül csak ürügyül szolgált 
a régi »bűn«, hiszen közben a Thuz testvérekkel a legjobb viszonyban volt.”188 Már Huszti 
is bízott abban, hogy még a jövőben egy történész és levéltáros szakember is átnézi majd 
az ezzel az 1481-es „szlavóniai közgyűlési anyaggal” kapcsolatos iratanyagokat.189 Fél 
évszázad múltán ez is megtörtént, amikor Tringli István történész-levéltáros nemcsak 
ezeket az iratokat, hanem a király elleni felkelésben szintén résztvevő Perényi családdal 
kapcsolatos régi anyagokat is feldolgozta. Tringli a kutatása során ezeket – a lehetősége 
szerint – közölte is.190 Tringli a következőket írja: „öt évvel ezelőtt talán a leghíresebbet, a 
Perényiekkel 1483-ban történt leszámolásához vezető utat vizsgáltam. Az eredmény nem 
okozott meglepetést: a király a család nádori ága ellen koholt vádakkal lépett fel, majd 
birtokaikat – legalábbis egy részüket – elkobozta, hogy fiának, Corvin Jánosnak adja. Akkor 
párhuzamot vontam Thuz Osvát zágrábi püspök elleni 1481-es eljárás és a Perényiek esete 
között.”191 Tringli Istvánnak a „Mohács felé. 1490–1526” című kötete szerint „Mátyás 
mondvacsinált ürügyekkel koboztatta el például a Perényiek terebesi ágának és Tuz János 
tárnokmesternek a birtokait, amelyek előbb-utóbb mind Corvin János kezére jutottak”.192 
Tringli másik – Az 1481. évi szlavóniai közgyűlés címmel megjelent – tanulmánya alapján 
hitelesen elmondható az, hogy az uralkodó még tíz év elteltével is leszámolt a Vitéz 
János lázadása után „megtért” és az eltelt időben általa kegyeibe fogadott Thuzokkal, 
köztük Laki Thuz Jánossal. A Tringli által az ún. szlavóniai közgyűlés levelesített főrangú 
személyei kétségtelenül Janus Pannonius pécsi püspök közvetlen barátai, és az ún. 
összeesküvő társai; elsősorban Szentlászlói Thuz Osvát püspök, valamint rokona, Laki 
Thuz János voltak. Tringli szerint már az is feltűnő volt, hogy Osvát püspök szinte az 
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ügy közben, így már azonnal kegyelmet kapott.193 Viszont a mostani tanulmányunk hőse, 
Laki Thuz János tárnokmesternek az ügye még sokáig elhúzódott. Fügedi szerint Laki 
Thuz János utoljára tárnokmesterként 1480. február 24-én szerepelt.194 Viszont az igazság 
az, hogy az ő hivatalviselését a Zágrábban kiállított függőpecsétes oklevél méltóságsora 
még 1481. január 31-én is említi.195 Végül május 6-án és 7-én, Radkersburgban négy 
olyan oklevelet is kiállíttatott a király Laki Thuz János számára, amiben kegyelemről 
szó sem esett. Az első rendelkezés ezzel kezdődik: „Laki Thuz János engedelmünkkel és 
jóindulatunk folytán ebből az országból másikba távozik […] mivel várait a király kezére 
adta, részben az ezekre fordított költségek megtérítése címen, részben élete fenntartása 
céljából mindaddig, amíg Szlavónországból távol lesz Osvát püspök évi hatszáz aranyat 
küldhet neki. A királyi adószedők ezután a zágrábi püspökség jószágain behajtott adóból 
ezt az összeget a püspöknek kötelesek voltak meghagyni.”196 Ezen kívül még azon a címen, 
hogy ő a királynak „bizonyos dolgokat eladott”, ezért Mátyás a szlavóniai adószedőkkel 
4393 aranyforintot utalványoztatott Thuz Jánosnak.197

Thuz János egykor az uralkodó számára 380 forintot kért kölcsön a néhai Turóczi 
Benedektől. A király most átvállalta az összeg megfizetését az örökösnek, Turóczi 
Györgynek. A megegyezésben az is szerepelt, hogy a várakat (Medve, Rokonok/
Rakonok, valamint Lukavec) és a hozzájuk tartozó uradalmakat Thuz János „a király 
akaratából” adta vissza. Mátyás megígérte, hogy a megegyezés napjától öt év múlva a 
jószágokat visszaadja. Thuz János és fiai pedig azután zálogjogon mindaddig élhetik, 
amíg a 12 ezer aranyat a király vagy az őt követő utódok vissza nem fizetik.

Hiába állt viszont Mátyás aláírása a radkersburgi egyezségen, a várak sorsa nem úgy 
alakult, ahogy azt megfogalmazták. Thuz János Velencébe utazott, nem is tért vissza 
többé.198 A szlavóniai királyi zálogos várak sem az ő, sem Szentlászlói Osvát püspök 
tulajdonába többé már nem kerültek vissza. „A kortársak által igazságszeretőnek leírt 
Ulászló, amikor 1498-ban a szlavóniai zálogos jószágokat visszaítélte Thuz Alfonznak 
és Mátyásnak, az ítélet írott malaszt maradt. Corvin Jánosnak esze ágában sem volt az 
uradalmakat visszabocsátani és elégtételt fizetni, a királynak pedig nem volt ereje erre 
rákényszeríteni.”199 A továbbiakban fontos kihangsúlyoznunk még – a „Thuz ügyet” 
iratanyagainak a bizonyítékaival együtt feltáró – történész kutatónak azon vélemé-
nyét is, hogy „Magyarországon nem alakult ki a szokásjogi norma arra nézve, hogy 
egy ilyen cselekmény (hűtlenség) hány év múlva évül el. A gyakorlatban azonban 
ismeretlen volt, hogy tíz évig vártak a büntetéssel. A lényeg épp a gyors megtorlás 
és az esetleges kegyelem volt. Mátyás nem véletlenül fosztotta meg tisztségeitől 
annak idején évekre Thuz Jánost. A hűtlenséget azonban már akkor megbocsátotta. 
Néhány év múlva pedig már az ország első emberei közé emelte. Ezek után ügyét 
elővenni egyértelmű jogtalanság volt.”200 Trigli István leírja azt is, hogy „a kúria 
bíróságai azonban a jog helyett és a joggal szemben sokszor kényszerültek a királyi 
hatalom elvárásainak megfelelni. Egy évtizeddel a Vitéz János-féle összeesküvés 
után a király Tuz János tárnokmester birtokait lefoglaltatta, a bárót és családját pedig 
száműzte Magyarországról azzal a váddal, hogy részt vett az összeesküvésben.”201 
Szerintünk Galeotto már a Bölcs mondás című, többször idézett munkájában meg-
írta Mátyás királynak az ezzel kapcsolatos hozzáállását, gondolkodását, amikor arra 
utal, hogy a „kiengesztelődött barátot” Mátyás már igazán nem tartotta jónak.202 
Pontosabban így fogalmazta meg: „Mátyás király gyakran mondogatta, hogy – töb-
bek között – három olyan dolog van, ami nem kívánatos” és ebből a második volt a 
„kiengesztelődött barát”, mert szerinte „a kibékült barátban mindig marad valami a régi 
ellenséges indulatból”…203
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(Epilógus) A Thuz család Velencébe kerülésének rövid összefoglalását adta Ekler Péter 
irodalomtörténész.204 Ide kerülésükkel kapcsolatban ő szintén idézi Galeotto és Bonfini 
írásának a véleményét.205 Itt kell viszont helyére tennünk a Bonfini által írt – a hat-
vanezer arannyal együtt történő „szökésnek” – csak a legendára támaszkodó állítását. 
Tringli szerint ugyanis „szökését és a magával vitt mesés vagyont [ezt a hatvanezer 
aranyat – szerző] bizonyára maga a király terjesztette, hogy így igazolja a későbbi 
eljárását”.206 A történész kutató szerint Bonfini ugyanis innen vehette ezt az állítását: 
„cum liberis et fortunis Venetias aufugit, sexaginta aureum millia secum asportasse 
fertur”.207 Kiss Farkas Gábor és Ekler írása szerint Giorgio Valla neves humanistának 
1486-ban, Velencében jelent meg a kötete, amiben a római Iuvenalis verseinek a ma-
gyarázatai (kommentárja) szerepelnek.208 Valla – az akkori humanista körökben igen jól 
ismert – akadémikus, matematikus, latin-görög fordító és egyetemi professzor pedig ezt 
a munkáját éppen a Mátyás által pár éve Velencébe száműzött Thuz Jánosnak ajánlot-
ta.209 Ez a még Mátyás uralkodása éveiben megjelenő Valla-mű közismerten népszerű 
lett az európai humanista körökben. Ekler Péter szerint ráadásul Giorgio, aki ennek az 
amúgy is híres Valla családnak a tagja volt, a Laki Thuz János gyermekeinek, köztük 
Alfonz Andrásnak, valamint Mátyásnak és talán Istvánnak vagy még Zsófiának szintén 
a tanítója volt.210 Így már az sem véletlen, hogy a később, az 1494. év végén Velencében 
megforduló Augustinus Moravus Olomucensis a De modo epistolandi című latin nyel-
vű levélírástani kézikönyvében a tizenhárom, példaként közölt levél közül a második 
Laki Thuz Jánosnak íródott.211 A mű Ekler Péter által mostanában történt feldolgozá-
sakor a második levelet így ismerteti: „Augustinus Moravus ebben a Laki Thuz János 
iránt érzett tiszteletét és nagyrabecsülését fejezi ki”.212 Hivatali pályájának ismertetése 
után leírja, hogy „Augustinus szeretné viszonozni Thuz János szeretetét és barátságát. 
Thuz Jánosban számos kiváló tulajdonság egyesül, így a prudencia = bölcsesség, a 
constantia = állhatatosság [az utóbbi a bátorság részerénye – szerző] és az eruditio = 
műveltség. Ugyanakkor Augustinus boldog, hogy Thuz őt a barátságába fogadta, mert 
nem mindenkivel teszi ezt. […] Tudja, hogy Thuz János örömmel olvasgatja művecs-
kéit, ezért nagyrabecsülése jeléül kívánja neki megküldeni a Dialogus in defensionem 
poetices 1493-ban nyomtatásban is megjelent művét. Úgy gondolja, hogy »A kis írás 
olvasása fel tudná üdíteni Thuz Jánost, ha elfáradt komolyabb irodalmi foglalatossága 
közben«. Augustinus szerint »a sorsfordulatok közepette nincs jobb, kellemesebb dolog 
az irodalmi tevékenység által nyújtott gyümölcsöknél […] és reméli, hogy Thuz János a 
Dialogust haszonnal és örömmel fogja forgatni«…”213

Tanulmányunk bevezetésében – a már említett, 1496-ban kelt – Váradi Péter-levélben 
az érsek tőle kéri a Velencébe küldött „emberétől” az ottani támogatását. Ugyanakkor a 
régi barátságára hivatkozva szeretne vele úgy, mint régen is, beszélgetni és találkozni. 
Ezért, írja, „valahányszor eljuthatnak szavaim a király [II. Ulászló – szerző] füleihez, 
említhetem”.214 A már szintén szereplő híres humanista, Franciscus Pescennius Niger 
1497–1503 között járt Vácon Váradi Péter barátjánál, Báthory Miklós püspöknél. Az 
ezzel kapcsolatos művében – a saját származása igazolásához – Thuz Jánost tanúként 
említi. Számára ugyanis csak az nyújt igazi biztosítékot, ha „Ioannam Tuccium, virum 
heroicum”, azaz „Thuz Jánost, a hős férfiút” a maga oldalán idézheti.215 Ugyanakkor ne-
künk még nagyon fontos a mellette szereplő jelzős szerkezet: „patentissimum Pannoniae 
gentis principum”, vagyis az, hogy ő, Laki Thuz János „Pannonia fontos nemzetségéből 
származó igazán jeles” ember.216 Ezek alapján megrajzolható a Velencébe száműzött 
Laki Thuz János végső pályaképe is. A 15. század végére aggkorba jutó – hiszen valószí-
nűleg úgy 1420–1425 körül született – egykor nagyhatalmú somogyi származású, majd 
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bécsi és más (talán olasz?) humanista képzést kapó és később főként hadakozó, magas 
rangú főnemes Mátyás udvarában íróként is működött. Velencébe, az ottani patríciusok 
közé kerülve maga körül is egy jellegzetes humanista irodalmi kört alakított ki. Ehhez 
a körhöz tartozott gyermekei tanítójaként Giorgio Valla, valamint annak tanítványai 
Augustinus Moravius, de főképpen Franciscus Pescennius Niger.217 Laki Thuz János 
láthatólag ezen túl viszont mással, így már régi hazájának a politikai közéletével igazán 
nem foglalkozott. A magyar királyság ügyeiről viszont nemcsak rokona és sorstársa, a 
zágrábi püspök, hanem a Velencében is kiterjedt kapcsolatokkal és bankfiókkal rendel-
kező gazdag budai Cotta család révén is értesülhetett.218 A Mátyás király által oklevélbe 
foglalt határidő lejártát követően zálogbirtokai visszaszerzésével életében még többször 
is megpróbálkozott. Ezután sem tett viszont ügyének sikerével kapcsolatban olyan erő-
szakos vagy fegyveres lépéseket, mint például közeli rokona, Szentlászlói Thuz Osvát. 
Osvát püspök ugyanis 1494-ben saját fegyvereseivel és szövetséges familiárisaival 
megtámadta Corvin János szlavóniai birtokait. 1495-ben pedig Osvát saját katonái kísé-
retében részt vett Corvin János legfőbb szövetsége, az Újlaki Lőrinc ellen viselt királyi 
hadjáratban.219 Végső soron azért ő is fájlalhatta talán az ősi nemzetségi jogon birtokolt 
régi javainak, így a laki várának vagy a budai fényes vári palotájának az elvesztését.220 
Fontos és részben elfeledett életének velencei szakasza 1498. év végén vagy 1499. év 
elején történő halálával zárult le.221 Megtapasztalhatta még a török csapatok és a hajó-
had Velence ellen viselt háborúját is. Ez a török háború és a készülődés azonban már a 
Magyar Királyág végvárrendszere ellen is folyt. 1496. július 13-án Milánó Velencébe 
delegált követe, Battista Sfondratis jelentést írt Ludovico il Moro milánói hercegnek, 
amiben értesíti, hogy a törökök erődítésbe kezdtek Nándorfehérvár környékén.222 A török 
– Boszniához hasonlóan – a Magyar Királyság lerohanását is tervezte. Bartolomeo de 
Castiglione Velencébe akkreditált nápolyi követ írta 1491. február 25-én Zenggből: „A 
törökök le akarják rohanni Magyarországot, hajnalban közel ezer török lépte a szlavóni-
ai határt, de Geréb Mátyás ezt idejében kikémlelte, így közülük egy sem kelt át a folyón, 
mind egy szálig meghaltak vagy elfogattak”.223 Laki Thuz János rokona, Szentlászlói 
Thuz Osvát a halála előtt egy nappal, 1499. április 15-én a csázmai palotájában készített 
végrendeletében, annak „hagyatékozottai” között Laki Thuz János már nem szerepelt. 
Ez a végrendelet ugyanis a rokonai közül főképpen Laki Thuz János Alfonz és Zsófia 
nevű gyermekeiről emlékezik meg.224 Az 1438. július elején született zágrábi főpap szü-
lőhelye viszont nem a Zala megyében lévő Szentlászló falu, hanem – mint azt már az 
előző fejezetben is bizonyítottuk – a Böhönye és Nagyatád környékén egykor ugyancsak 
létező másik Szentlászló falu volt.225 Osvát püspök 1499-es végrendeletében létezik is 
egy Szentlászló faluban lévő templomnak szóló adomány, miszerint „fejeztessék be [a 
templom – szerző], szerezzenek be kelyheket, papi felszereléseket, oltárterítőket és mást 
is, ami szükséges”.226 Szentlászlói Osvát püspök idősebb rokonához, Laki Thuz Jánoshoz 
képest abban is különbözött, hogy Osvát inkább a saját kora, a reneszánsz kor „anyagi 
javakat is különösen kedvelő” szelleme szerint járt el, főképpen a számára „végzetesnek 
is látszó” ügyek elintézésénél. Ezt tapasztalhattuk már az 1471–1472-es összeesküvés 
során, vagyis a Janus Pannonius végső sorsánál vállalt szereplése után is. Huszti szerint 
akkor Osvát püspök Mátyástól „ilyen módon bűnbocsánatot vásárolt”.227 Ugyancsak így 
intézkedett, amikor a püspök 1481-ben az elítélése után szintén már elég gyorsan bo-
csánatot nyert.228 Tringli István leírta azt is, ahogy ez történt: „Valójában a püspök nem 
bízta sorsát a véletlenre, nem is akárkit talált érdekei védelmére. Másfél héttel a levele-
sítése kihirdetése után a közgyűlés vezetőjével, Korotnai Jánossal egyezséget kötött.”229 
Még ehhez azt is kell tudnunk, hogy Thuz Osvát már 1473-ban Korotnainak adta az 
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ősi nemzetségi jogon megörökölt Böhönye birtokát. A püspök most 1481-ben viszont 
eltörölte még a Korotnaitól a Böhönye birtok után kötelesen neki járó hűbéri szolgála-
tait is. Mégpedig oly módon, hogy Korotnai ítélőmestert és a servitorait is „felmentette 
mindenféle szolgálat és hadakozás alól. Cserébe Korotnai már másnap intézkedett, mint 
a közgyűlés vezetője vállalta, hogy a püspököt amennyire a lehetőségeiből csak futja, 
saját és egyháza ügyében megvédelmezi.”230 Mi most – elsősorban a jelen tárgyú kuta-
tásunk szempontjából – a püspök ezen megoldását szintén pozitívan tudjuk értékelni. 
Főként azért tartjuk ezt a lépését mi is elfogadhatónak, mert a püspök is jót cselekedett 
ezzel a lépésével (legalábbis nekünk, műértőknek), vagyis Korotnai János javainak ak-
kori jelentős gyarapításával. Korotnai számára ugyanis ez a váratlan anyagi gazdagodás 
lehetővé tette azt, hogy – a mai napig romokban fennmaradó – egyedülálló reneszánsz 
rezidenciáját, a korotnai avagy koroknyai kastélyát 1466–1482 között megépíthesse.231 
Végső soron részünkről még befejezésül az is megállapítható, hogy a Velencébe szám-
űzött Laki Thuz János és rokona, Szentlászlói Thuz Osvát zágrábi püspök mindketten a 
hazájukat, Magyarországot is féltő és azt a támadó töröktől mindenáron megvédelmezni 
óhajtó, humanista magyar főnemesként haltak meg. Ezt a megállapításunkat igazolják 
még a zágrábi püspök végrendeletének azon sorai is, ami így szól: „Item ex quo natus 
sum in regno et ea bona, que habui, ex regno habui, idcirco quantum possibile fuit, nolui 
esse ingratus patrie, relinquo itaque ad labores castrorum finitimorum, videlicet Jaycza, 
Nandoralba, Sabacz et Zewryn triginta duo milia florenorum…”, vagyis „mivel ő az 
ország szülötte, s az általa birtokolt javakat az országtól kapta, ezért amennyire lehetsé-
ges volt, nem akart hálátlan lenni a hazához, és a négy kulcsfontosságú végvár: Jajca, 
Nándorfehérvár, Szabács és Szörény megerősítésére 32 ezer arany Ft-ot hagy örökül”.232 
A haldokló zágrábi főpásztor vagyona ezen nagy részének akkori átadásával valóban 
segítette a Váradi Péter által is többször támogatott és Somi Jósa délvidéki főkapitány 
révén még megvédelmezett déli végvárvonal megerősítését, ami a törökök által akkor 
erősen szorongatott helyzetben volt.233
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temetkezni. Ld. Györffy i. m. 1958, 17–18., 
25.; Györffy i. m. 1977, 7–667., valamint 
Fügedi Erik: A XV. századi magyar arisztokrácia 
mobilitása. Történeti Statisztikai Kötetek, Bp., 
1970, 77–79. (Továbbiakban: Fügedi i. m. 1970.; 
Mesterházy Károly: Nemzetségi szervezet és 
az osztályviszonyok kialakulása a honfoglaló 
magyarságnál. Bp., 1980, 70–144. és Magyar i. 
m. 1981. 1–38.; Uő: i. m. 1984, 5–6.

18 Magyar i. m. Somogy 1979/4, 49–56.; Uő: 
Somogy, 1980/2, 66–75.

19 És ez adta meg nekünk a támpontunkat a Bő 

nembeli központ két évtizedig is eltartó teljes 
feltárásához. (Magyar Kálmán: A Bodrog-
Alsó-Bű nemzetségi központ régészeti ásatása 
(1979–1999) Összegzés. Különös tekintettel a 
rovásírásos fúvókaleletre (Somogyi Múzeumok 
Közleményei, 14.), Kaposvár, 2000, 115–181. 
(Továbbiakban: Magyar i. m. 2000.) és Magyar 
i. m. SMK 1981, 44–81.)

20 Magyar Kálmán: Szent István államszervezésének 
régészeti emlékei. 1001–2001. Magyar 
Millenniumi Kiadás, Kaposvár–Segesd, 2001, 5, 
25–69. (Továbbiakban: Magyar i. m. 2001.)

21 Magyar i. m. SMK. 1981, 50, 50/1–2, 51–52. 
A szentély és a diadalív ÉK-i sarkában előkerült 
91. számú téglasírban lévő bolygatott csontváz 
(alsó lábcsontjai ugyan hiányoztak) egy jeles 
személy sírjához tartozhatott. A IX. szelvény 
2–3. rétegei az 53–54. oldalon és külön a 
9–10. ábrán láthatók és külön a sírok leletei 
az 55–58., 67–70–72. old. ábráin. Ezúton kí-
vánok külön is köszönetet mondani az ásatás 
szervezésében nyújtott segítségéért Adorján 
Imrének és családjának, valamint a feltárás-
ban fizikai munkásként dolgozó Egri Ho Si 
Minh Tanárképző főiskola diákjainak, akik dr. 
Párdányi Miklós főiskolai docens vezetésével 
vettek részt a feltáráson.

22 Magyar i. m. 2001, 120–122., 134–139., 
142–148.

23 Uo. 51–53.
24 1999 márciusától 2001-ig Kaposváron és 

Bodrogon három kiállítást, tárgybemutatót 
és kerekasztal-megbeszélést is tartottunk. 
Előadásokra és az írásokra ld. Gömöri János: 
Az avar-kori és X–XI. századi vaskohászat 
emlékei Somogy megyében (Somogyi Múzeumok 
Közleményei, 14.) Kaposvár, 2000, 163–218.; 
ugyanabban a kötetben jelent meg Vékony 
Gábor: A Bodrog-alsó-bűi felirat (SMK, 14) 
2000, 219–225.

25 Ezen Harmatta János és Benkő Lóránd 
személyesen is részt vettek, viszont a többi 
meghívott: Fodor István, Hajdú Péter és Róna-
Tas András csak egy-egy gépelt írást küldött el 
maga helyett felolvasásra.

26 Ezeken kívül még külön közöltük a Bodrog-
Alsó-Bű Török dombjától DK-re 200 méterre 
megtalálható bői parochia (plébánia egyház) 
alapfalainál feltárt falusi temető koporsós és 
mellékletes sírjait. Ld. Magyar i. m. 2000, 12. 
ábra

27 Magyar i. m. 2001, 36–44.
28 Az itteni somogyi vidék (elsősorban Kaposvár 

és Somogyvár közötti része) 1553–1555 táján 
szenvedte el a legnagyobb „török dúlást”: akkor 
több települését felégették a török hadak. Ld. 
Magyar i. m. 1984, 37., 77. jegyz.

29 Ld. uo. 23–24. jegyzet.
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30 Ebben a fejezetben csak a legfontosabb forrásos 
bizonyítékaink közlésére van lehetőségünk.

31 Magyar i. m. 2001, 30.
32 M. Aradi Csilla: Somogy megye Árpád-kori és 

középkori egyházszervezetének rekonstrukciója. 
Somogy megye középkori templomainak adattára. 
Kaposvár, 2016, 110., 1149. jegyz.

33 Szovák Kornél: Sub testimonio litterali eiusdem 
conventus… Bencés hiteleshelyek a középkori 
Magyarországon. In: Paradisum Plantavit, 
Pannonhalma, 2001, 93. (Továbbiakban: Szovák 
i. m. 2002.)

34 Csánki i. m. 1894, 423.
35 Magyar i. m. 1984, 12., 36.
36 Magyar Kálmán: A bencés rend középkori 

egyházainak somogyi forrásai. In: Örökség 
és küldetés. Bencések Magyarországon 
(Rendtörténeti konferenciák, 7/1) Szerk. Illés 
Pál Attila és Juhász-Laczik Albin OSB, Bp., 
2012, 116. (Továbbiakban: Magyar i. m. 2012.)

37 Szovák i. m. 2002, 93.; Borsa Iván: Mérey 
család levéltára. 1265-1525. Forrásközlés I. rész. 
In: Somogy megye Múltjából (Levéltári Évkönyv, 
23) Szerk. Szili Ferenc, Kaposvár, 1992, 31., 17.

38 Szovák i. m. 2002, 93.; Magyar i. m. 2012, 116.
39 Magyar i. m. 1984, 12.
40 Solymosy László: Nagybajom és pusztáinak 

története. Kaposvár, 1979, 44.
41 Magyar Kálmán: A bodrog-bűi nemzetségi központ 

építéstörténete és helyreállítása. Államvizsga 
dolgozat, Bíráló: Levárdy Ferenc és Zádor 
Mihály, Műszaki Egyetem Építészettörténeti és 
Elméleti Intézet, Műemlékvédelmi Szakmérnöki 
Képzés, Bp., 1982, 1–105.

42 Magyar i. m. 1984, 13.
43 Terjedelmi okokból itt csupán a Laki Thuz család 

nemzetségi ágának és a családi kapcsolatainak a 
történeti adatait mutatjuk be.

44 Magyar i. m. 1984, 8.
45 Ua. 8., 29. jegyz.
46 Tringli István: Az 1981. évi szlavóniai közgyűlés. 

In: Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére. Szerk. 
Csukovits Enikő, Magyar Országos Levéltár, 
Bp., 1998, 298. (Továbbiakban: Tringli i. m. 
1998.)

47 Engel Pál: Magyarország Világi Archontológiája. 
1301–1457. Arcanum, hálózati kiadás, letöltés: 
2019. november 15. (Továbbiakban: Engel i. m. 
2019.)

48 Magyar i. m. 1984, 20–23.; Uő: i. m. 2001, 3–59.
49 Bónis i. m. 1971, 61., 161. jegyz.
50 Uo. 61–62., 65., 71., 72–81.
51 Nagy Iván: Magyarország családjai és nemzet-

ségi táblái. XI. kötet. Arcanum, hálózati kiadás. 
(Továbbiakban: Nagy i. m. XI. köt.) és Magyar 
i. m. 1984, 20–23.

52 Thuz vagy Túz település neve Somogyban 
számunkra eddig még nem ismert, viszont Kiss 

Lajos szerint ez a név a Boszniában ma is 
megtalálható Tuzla szb.hv. Tuzla átvételeként, 
aminek előzménye az osm. ’tuz só’ szó is lehet. 
(Kiss i. m. 1978, 663.)

53 A továbbiakban mindig az állandó lakóhelyeként, 
a rezidenciája megjelöléseként szerepelt ez a Lak 
név is. (Nagy i. m. XI. köt.)

54 Magyar i. m. 1984, 23. és Magyar i. m. 1996, 
113–161.

55 Czövek Zoltán: Szentlászlói Osvát zágrábi 
püspök családi és politikai kapcsolatai 1499. évi 
végrendeletének tükrében. Fons, 2013/4, 455–
499. (Továbbiakban: Czövek i. m. 2013.)

56 Magyar i. m. 1996, 5–163.
57 Ebben a fejezetben többnyire az 1984-ben 

Bodrog-Alsó-Bű, 1992-ben Marcali és 1996-ben 
Nagyatád vonatkozásában már közölt forrásokra 
támaszkodom.

58 Magyar Kálmán: Marcali története a 
honfoglalástól a mohácsi vészig. In: Marcali 
története. Szerk.: Gál József, Kanyar József, 
Laczkó András, Marcali, 1992, 65–84. 
(Továbbiakban: Magyar i. m. 1992.)

59 Magyar Kálmán – Nováki Gyula: Somogy 
megye várai a középkortól a kuruc korig. Szerk. 
Magyar Kálmán, Kaposvár, 2005, 134–135. 
(Továbbiakban: Magyar–Nováki i. m. 2005.)

60 Magyar i. m. 1992, 76–80.
61 Magyar-Nováki i. m. 2005, 86–88., 102–103.; 

Magyar i. m. 1984, 10., 36., 43. jegyz.
62 Magyar i. m. 1996, 114/1. ábra, 115/2. ábra, 

118/4. ábra – A 121/6. ábrán látható 5. számú 
jelölés az Ötvöskónyi és Bolhás faluval 
szomszédos egykori Szentlászló falu helyét 
jelöli. A Nagyatádtól ÉNy-ra, a mai Segesd 
községtől délre történt helyszínelésünkkor, 1982–
1983-ban még ennek helye megtalálható volt 
Szentlászlópuszta néven.

63 Magyar i. m. 1984, 8.
64 Bónis i. m. 1971, 196.
65 Magyar i. m. 1984, 8.
66 Ebben a témakörben részletesebben – a rövid 

terjedelem adta lehetőség miatt – csak a rá 
és részlegesen, vele kapcsolatosan a rokonára, 
Szentlászlói Thuz Osvátra vonatkozó 
legfontosabb adatokat és eseményeket közöljük.

67 Bónis i. m. 1971, 196.
68 Ua.
69 Ua.
70 Bónis i. m. 1971, 109.
71 Uo. 87.
72 Uo. 62.
73 Engel i. m. 2019, DF 250257
74 Ua.
75 A „Johannes Tuzz de Lota” adatra Gerézdi Rabán 

irodalomtörténész hívta fel Kubinyi András 
figyelmét. (Kubinyi i. m. 1978, 44., 140. jegyz.)

76 Tüskés Anna: Magyarországi diákok a bécsi 
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egyetemen 1365 és 1526 között. Magyarországi 
diákok a középkori egyetemeken I. Adattár. Szerk. 
Szögi László, Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
Levéltára, Bp., 2008. (Továbbiakban: Tüskés 
i. m. 2008.) 155.2751. Johannes Tuzz de Lota. 
sz: Lota(5), tan:1439.10.13., Forrás: SKB = 
Schrauf Károly, Magyarországi tanulók a bécsi 
egyetemeken. Magyarországi tanulók külföldön 
II. Bp., 1892, 90. Ugyanakkor legfőképpen 
Gerézdi Rabán irodalomtörténésznek és Kubinyi 
Andrásnak az érdeme ennek az adatnak a 
megtalálása és azonosítása, vagyis hogy Tuz 
János a 1439. évben járt a bécsi egyetemre.

77 Magyar i. m. 1992. A Léta Lota-ként való 
szerepeltetése így valóban csak elírás lehet.

78 Az 1440-as években felépülő várkastélya révén 
lett igazán Lak (Öreglak) már jelentősebb hely.

79 Tüskés i. m. 2008, 13.
80 Fügedi i. m. 74, Dl. 44543.
81 Engel i. m. 2019, DF 242443.
82 Engel i. m. 2019, DI 15040.; Fügedi i. m. 1970, 

74, 121. Dl. 15046.
83 Fügedi i. m. 1970, 58, 73, 81.
84 Ritoókné Szalay Ágnes: Patria és pietas. 

Vitéz János és Janus Pannonius kapcsolatáról. 
In: „Lux Pannoniae” Esztergom az ezeréves 
kulturális metropolis konferencia. 2000. június 
15-16-17. Balassa Bálint Múzeum Esztergom, 
2001, 140. (Továbbiakban: Ritoókné Szalay 
Ágnes i. m. 2001, 140.)

85 Bónis i. m. 1971, 61.
86 Borsa Iván: A Somogyi Konvent oklevelei 

az Országos Levéltárban. Forrásközlés. 
Ötödik közlemény. 1371–1380. In: Somogy 
Megye Múltjából. Levéltári Évkönyv. Szerk. 
Bősze Sándor, Kaposvár, 1999, 28, 390. okl. 
(Továbbiakban: Borsa i. m. 1999.)

87 Borsa i. m. 1999. 28, Dl. 42047. Múzeumi 
törzsanyag.

88 Ua.
89 Bónis i. m. 1999, 29.
90 Kubinyi i. m. 1978, 25.
91 Ua.
92 Balogh Jolán szerint 1460-ig. (Balogh i. m. 

1966, 695.)
93 Kubinyi i. m. 1978, 29.
94 Zápolya Imre valószínűleg Thuz János 

familiárisaként kezdte pályafutását, majd ő is 
Hunyadi Jánoshoz szegődött. Ld. A Magyar 
Életrajzi Lexikon. 1000–1990. Hálózati letöltés 
és Kubinyi i. m. 1978, 39., 81. jegyzet.

95 Kubinyi i. m. 1978, 34.
96 Uo. 40., 68. jegyz.
97 Janus végül a Thuzok várában hal meg. (Kubinyi 

i. m. 1958, 38–40.)
98 Pálosfalvi Tamás: Szegedtől Újvárig. Az 1458–

1459 esztendők krónikájához, Századok, 2013/2, 
347–380. (Továbbiakban: Pálosfalvi i. m. 2013.)

99 Kubinyi András: A kaposújvári uradalom és 
a Somogy megyei familiárisok szerepe Újlaki 
Miklós birtokpolitikájában. Adatok a XV. századi 
feudális nagybirtok hatalmi politikájához. In: 
Somogy Megye Múltjából (Levéltári Évkönyv, 4) 
Szer. Kanyar József, Somogy Megyei Levéltár, 
Kaposvár, 1973, 3–44. (Továbbiakban: Kubinyi 
i. m. 1973.)

100 Pálosfalvi i. m. 2013, 370.
101 Uo. 370, 165. DL 101749.
102 Uo. 377.
103 A Hunyadiak és a Jagellók kora (1440–1526) 

Írta Fraknói Vilmos. Harmadik könyv. Hunyadi 
Mátyás király. X. fejezet: Mátyás jellemrajza 
(A Magyar Nemzet története, Negyedik kötet) 
Szerk. Szilágyi Sándor, Athenaeum, Bp., 1896. 
Arcanum, online kiadványok. Hozzáférés 2018. 
nov. 6. (Továbbiakban: Fraknói i. m. 1896.)

104 Fraknói i. m. 1896.
105 Fügedi i. m. 1970, 116., 137.
106 Fügedi i. m. 1970, 113., 23., 137., 20. és 

Balogh i. m. 1966, 694. szerint Laki Thuz 
főajtónálló mester volt. Erre és magister curiae 
regalis tisztségre lásd Fallenbüchl Zoltán: 
Magyarország főméltóságai. 1526–1848. 
Maecenas, Bp., 1988, 24. – A bevezető tanulmány 
(Továbbiakban: Fallenbüchl i. m. 1988.)

107 Fallenbüchl i. m. 1988, 24.
108 Kubinyi András: Vitéz János és Janus Pannonius 

politikája Mátyás uralkodása idején In: Humanista 
műveltség Pannoniában. Szerk. Bartók István, 
Jankovits László, Kecskeméti Gábor, Pécs, 
Művészetek Háza, Pécsi Tudományegyetem, 
2000, 21–22. (Továbbiakban Kubinyi i. m. 2000.)

109 Fügedi i. m. 1970, 111.
110 Ua. DI. 45266 és DI.16750.)
111 Fügedi i. m. 1970, 111., 134. Erdődy cs.vépi lt.f. 

70. hoi. 1221. és a K. Lt. Közl. 6. 1928. 156.; 
valamint Balogh i. m. 1966, 693–694.

112 Fügedi i. m. 1970, 118. Frangepán O.II.105., 136. 
m, valamint 113. Frangepán O. II.105.

113 Ua.
114 Fraknói i. m. 2018, 7.
115 Czövek i. m. 2013, 491.
116 Pálosfalvi i. m. 2013, 369.
117 Czövek i. m. 2013, 480., 124–125. jegyz. 

Itt szerepel még az is, hogy a három birtok 
1465–1469 között került a királytól 12 ezer 
aranyforintért zálogba Laki Thuz Jánoshoz és 
Osvát püspökhöz.

118 Engel Pál: Királyi hatalom és arisztokrácia 
viszonya a Zsigmond-korban. 1387–1437. 
(Értekezések a Történeti Tudományok köréből, 
83) MTA Történettudományi Intézete, Akadémiai 
Kiadó, Bp., 1977, 133–134.; Fügedi Erik: Vár és 
társadalom a 13–14. századi Magyarországon 
(Értekezések a Történeti Tudományok körében, 
82) MTA Történettudományi Intézete, Akadémiai 
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Kiadó, Bp., 1977, 166–167. (Továbbiakban: 
Fügedi i. m. 1977.)

119 Fügedi i.m. 1977, 166–167.
120 Ua. Rakonok felirattal szerepel a másik uradalmi 

központ is. Fügedi említett kötetének vártérképén, 
az Adattárban viszont egyáltalán nincs már róla 
szó. (Uo. 166.)

121 Nagybátyjuk I. Miklós tudomásunk szerint már 
1462-ben vagy 1463-ban elhalálozott. (Magyar–
Nováki i. m. 2005, 102–103.)

122 Czövek i. m. 2013, 498.
123 Horváth Richárd: Középkori várépítési 

engedélyek Somogy megyéből. Hálózati kiadás, 
2018, 15.

124 Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori 
Somogyban. Az Antimus család, elődei és rokonai. 
In: Somogy Megye Múltjából (Levéltári Évkönyv, 
11) Szerk. Kanyar József, Somogy Megyei 
Levéltár, Kaposvár, 1980, 30. (Továbbiakban: 
Borsa i. m. 1980.) Lásd még: Magyar–Nováki 
i. m. 2005, 137–139.

125 Galeotto Marzio: Mátyás királynak kiváló, 
bölcs, tréfás mondásairól és tetteiről. Ford. Utószó 
Kardos Tibor, Hálózati kiadás (Továbbiakban: 
Galeotto i. m.)

126 Huszti József: Janus Pannonius. Pécs, Janus 
Pannonius Társaság, 1931. Mek.oszk.hu, hálózati 
kiadás. (Továbbiakban: Huszti i. m. 1931.) – A 
IX. fejezet: „Janus és Galeotto Marzio”, és a XVI. 
fej. 10.

127 Galeotto i. m. 3–4.
128 Galeotto i. m. 9.
129 Galeotto i. m. 10–11.
130 Galeotto i. m. 11.
131 Ua.
132 Beke Margit: Vitéz János esztergomi udvara. In: 

Vitéz János Emlékkönyv. Esztergom Évnapjai 
(Annales Strigonienses) Balassa Bálint Társaság, 
1990, 71–72. (Továbbiakban: Beke i. m. 1990.)

133 Beke i. m. 1990, 72. Szerinte elképzelhetetlen az 
is, hogy a lakoma közben nem kerültek szóba az 
újabb tudományos eredmények.

134 Pajorin Klára: Bonfini Symposionja. ItK 
(Irodalomtörténeti Közlemények) 1981/5–6, 
511–535. (Továbbiakban: Pajorin i. m. 1981.)

135 Pajorin i. m. 1981, 530.
136 Pajorin Klára: Asztali művelődés és szórakozás 

Mátyás király udvarában. In: REAL. Az MTA 
Könyvtárának Repertoriuma. Tanulmányok 
Király Erzsébet tiszteletére. L’Harmattan, Bp., 
2011, 287–298. (Továbbiakban: Pajorin i. m. 
2011.)

137 Pajorin i. m. 2011, 1–4.
138 Pajorin i. m. 1981, 530.
139 Balogh i. m. 1966, 661.
140 Uo. 508, 2. jegyz.
141 Uo. 365.
142 Ua.

143 Uo. 510.
144 Uo. 508.
145 Uo. 508-509. Szerinte Mátyás 1464-ben Ippolita 

Sforza milánói hercegnőt akarta feleségül venni.
146 Galeotto i. m. 29. Tréfás cselekedet, 8–9.
147 Ua.
148 Uo. 9.
149 Ua.
150 Horváth Richárd: A magyar középkorkutatás 

hiányzó segédkönyvei Hunyadi Mátyás 
itineráriumának példáján. Történelmi Szemle, 
LII. évf., 2010, 429. (Továbbiakban: Horváth 
i.m. 2010.)

151 Kubinyi i. m. 2000, 11.
152 Huszti i. m. 1931, XVIII. 25. szerint Zápolya 

mellett Monyorókeréki Elderbach a Szentgyörgyi 
grófok voltak a vezetői. Lásd még erre Horváth 
Richárd idevonatkozó tanulmányát. Horváth 
Richárd: Mátyás király és kora. A király személye 
és az ország irányítása In: Arkadia, Történelem 
oktatás. Pécsi Tudományegyetem. (Hozzáférés 
2020. febr. 20.) (Továbbiakban: Horváth i. m. 
Mátyás…)

153 Huszti i. m. 1931, 29–30.
154 Ua.
155 Huszti i. m. 1931, XIX. 36.
156 Beke i. m. 1990, 69.
157 Pálosfalvi i. m. 2013, 377, 212. jegyz.
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FISCHER VIKTÓRIA

A sub rosa legenda emlékezete                             
a Wesselényi-összeesküvésben

Sub rosa – vagyis titokban – régóta ismert és használatos kifejezés a köznyelv-
ben. Kevéssé ismert azonban, hogy a sub rosa szorosan összeforrt a Wesselényi-
összeesküvéssel, melynek kapcsán több történet is elterjedt. Ezeknek a történeteknek 
az alapja azonos, mindegyik abból a tényből indult ki, hogy a sub rosa (vagyis titokban) 
kifejezés a Wesselényi-összeesküvéssel kapcsolatos, hiszen a szervezkedés tagjai egy ró-
zsával díszített boltíves teremben, vagyis a rózsa alatt tartották titkos összejöveteleiket. 
A történetek érdekessége, hogy bár valós tényekre épülnek, az idők folyamán számos 
fikciós elemmel egészültek ki. A Wesselényi-összeesküvés kapcsán felmerülő sub rosa 
történetek ilyenformán tehát legendának1 nevezhetők.

A sub rosa legenda három különböző várhoz kapcsolódik, a szakirodalom azonban 
eddig még nem vizsgálta részletesebben ezeket. Az egyik vár Sárospatak, ahol ma is 
látogatható a Sub rosa terem, a másik a Fiume melletti Kraljevica (magyarul Portoré), 
ahol a Frangepán-kastély őrzi a legendát. A harmadik hely a pottendorfi kastély, amely 
azonban ma már csak romjaiban látható. Jelen írásban azt szeretném bemutatni, hogyan 
maradt fenn a sub rosa legenda és e három vár kapcsolata az emlékezetben, továbbá: 
emlékezethelyek-e ezek, és beszélhetünk-e ebben az esetben közös emlékezethelyekről?

(Kraljevica, vagy Portoré)
„A szekeres leráncolta a tüske-borostás szemöldeit, s azt kérdezte:
– Hol van az a Fiume?
– Bomolj meg. Itt vagyunk benne a piac közepén.
– Ez itt Rijeka.
– No hát legyen Rijeka. Mármost bizonyosan Porto Rét sem tudod, hogy hol van.
– Nem tudom.
– Hanem Kraljevicát tudod?
– Azt tudom.
– No hát az egyre megy […].”2

A fenti idézet Jókai Mór Egy játékos, aki nyer című 1882-es regényéből való. Bár a 
regényben nemcsak Portorét, hanem a Frangepán várat is részletesen bemutatja az író, 
magáról a sub rosa teremről azonban nem tesz említést. Valószínűleg láthatta magát a 
termet, vagy hallhatott a legendáról, hiszen említi a regényhez kapcsolódó jegyzetei 
között.3 Az idézet ugyanakkor kiválóan rávilágít egy a sub rosa legendákat is érintő 
alapvető problémára, miszerint nemcsak a horvát városoknak van magyar és horvát 
neve, de a legendának is van egy horvát és egy magyar emlékezete.

Kraljevica – magyar nevén, Portoré (vagy Porto Ré) – ma a Tengermellék-Hegyvidék 
megyében található város Horvátországban. A várost jóformán kettéosztja a Zrínyi- és 
a Frangepán-kastély, köréjük épült fel a település. A Zrínyi-kastély mára szinte teljesen 
körbeépült a város központjával, és alig kivehető maga az épület. A Frangepán-kastélyt 
1650-ben építették, a tenger felől is jól látható négyszögletes, körtornyos épület sokáig 
katonai kórházként működött, majd a jezsuiták tulajdonában volt. A legenda szerint e 
várfalak között szőtték sub rosa, azaz titokban terveiket a Wesselényi-összeesküvés 
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tagjai.4 Teleki Domokos 1795-ben látogatott el Portoréba, ő leírja a rózsával díszített 
termet, sőt, azt írja: „a falban egy vakajtó van, és ezt annak a helynek mondják lenni, 
amelyben Zrínyi Péterné a tanácskozásokat titkon hallgatta, mert amint mondatik, 
a szoba régentén spalírral bé volt vonva, amely által a hallgatódzó és azután férjét 
I. Leopold előtt (amint mondatik) bévádoló asszony a vakajtóban elfedeztetett”.5 
Batthyány Vince gróf szintén ellátogatott Portoréba 1796-ban, ő is beszámol a kastélyról 
és a teremről, amelynek a tetejét középen rózsa díszíti, valamint megemlíti, hogy innen 
ered a sub rosa kifejezés, hiszen ez alatt a rózsa alatt tárgyaltak titokban az I. Lipót ellen 
szervezkedők.6 Gyulai Lajos 1830-ban szintén megemlíti a sub rosa termet naplójában: 
„A fiumei követtől ma kettőt tanultam, ami nagyon érdekes. […] hogy Portoréban 
mutatják ma is azon szobát, hol ugyanezen Zrínyiéknek egybeesküvések történt sub rosa, 
ti. a mennyezet vagy bolthajtáson, mint ahogy szokott lenni, egy rózsa van csinálva, 
és azólta élnek is azon kitétellel, mikor valamit titokban egymásnak mondanak.”7 
Hasonlóról számol be Wesselényi Miklós is 1836-ban, naplójában: „[…] a négy bástya 
közül az egyikben (bemenettől szembe balra) volt a márvány ház földin s felette a szoba 
menyegzetén azon rózsa kirakva, mely alatt az öszveesküdtek tanácskoztak, honnan 
a sub rosa mondás eredett. Ezen kerek szoba fekete posztóval volt, - mint mondják – 
bevonva, s ez alá rejtette el magát a Frangepáni felesége – úgy tudom, Zrínyi leánya – 
egy nischenbe, hová a szobában mondott legkisebb szó is meghallik, s így lett ő árulóvá 
s a titok felfedezve.”8 Ahogy a szövegből is kiderül, Wesselényi Miklós korábban 
hallhatta a legendát a teremmel kapcsolatban, bár rosszul emlékszik, hiszen nem Zrínyi 
leányáról és nem is Frangepán feleségéről, hanem Zrínyi Péter feleségéről, Frangepán 
Anna Katalinról volt szó. A Pécsi Napló 1939. augusztusi számában szintén megemlítik 
a sub rosa termet, amelyről azt írják, ekkor még látható volt, bár az újságcikk nem 
egy termet, hanem egy kápolnát említ, amelynek a falára egy angyalfejet festettek, 
melynek az egyik kezében rózsa volt.9 A Frangepán vár sub rosa terme megjelenik 
Dékány András: Matrózok, hajók, kapitányok című ifjúsági regényében is. A legenda 
tehát még a 20. század közepén is tartotta magát, bár számos kiegészítést kapott. 
Így a horvát emlékezetben Zrínyi Péterné – vagyis Frangepán Anna Katalin – alakja 
is szorosan kapcsolódik a legendához, mégpedig rendkívül negatív kontextusban, 
mintha ő maga árulta volna el a férjét és az összeesküvőket. Ez talán egy 17. századi 
gúnyversnek köszönhető, amely Frangepán Anna Katalin nagyravágyását tette felelőssé 
az összeesküvés bukásáért és férje, valamint féltestvére lefejezéséért.10

(Sárospatak) A sárospataki várat 1573–1602 között Dobó Ferenc birtokolta, majd a 
17. század elején Lorántffy Mihály szerezte meg, ezt követően pedig 1616-ban került 
a Rákócziak tulajdonába. Főként I. Rákóczi György és felesége, Lorántffy Zsuzsanna 
idejére, az 1640-es évekre tehető a palotaszárnyak teljes kiépítése. Mindebből mára két 
zárterkély maradt ránk: a déli szárny Lorántffy-címeres építménye és a Wesselényi-
összeesküvés kezdeteire utaló Sub rosa-erkély északkeleten.11 A sub rosa kifejezés a 
legszorosabban a magyar emlékezetben tehát Sárospatakkal kapcsolódott össze, hiszen 
itt a mai napig látható a késő reneszánsz terem. A hagyomány szerint itt találkoztak az 
összeesküvés fő szervezői 1669-ben. Sárospatakon ma is aktívan él a sub rosa legenda 
az emlékezetben. A ma múzeumként működő vár is megemlíti a történetet a saját hon-
lapján, továbbá egy apartmanház is található ilyen névvel, és számos turisztikai oldal 
szintén beszámol a legendáról, ahogy a Portorét bemutató turisztikai oldal is megemlíti 
a legendát, mint érdekességet. Ezen kívül Borbély László: Kincskeresők című ifjúsági 
regénye is beszámol a sárospataki sub rosa legendáról. Szántó György: Esze Tamás 
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talpasai című regénye is megemlíti a sárospataki sub rosa termet és a legendát: „[…] 
ezért sötétítette el a Rózsatermet, amelynek rózsát ábrázoló stukkós mennyezete alatt 
szövögették egykor a Zrínyiek, a Frangepánok, a Wesselényiek és a Nádasdyak összees-
küvéseiket. Innen nevezték el aztán az ilyen susmusos megbeszéléseket.”12

(Pottendorf) A sub rosa legenda kapcsolódik a pottendorfi kastélyhoz is. Pottendorf egy 
alsó-ausztriai település, az itt található kastélyt 1665-ben vásárolta meg Nádasdy Ferenc 
Matthias Ernst Berchtoldt von und zu Ungarschütztől.13 A pottendorfi kastély közel fek-
szik Bécshez, Nádasdy Ferenc ugyanis igyekezett közelebb kerülni a bécsi udvarhoz, 
így 1660-tól kezdve egyre több időt töltött itt. Nyomdát hozott létre Pottendorfban, itt 
látta vendégül I. Lipótot és családját14, sőt a Wesselényi-összeesküvés bukását köve-
tően is itt tartózkodott, itt tartóztatták le, és innen vitték Bécsbe. A kastély később az 
Esterházy-család birtokába került, a második világháború alatt bombatámadás érte, ezt 
követően pedig hanyatlásnak indult, mára már csak a romjaiban látható.

A pottendorfi változatról számol be Josef Adalbert Krickel is 1831-ben megjelent 
útinaplójában: „[…] de található itt egy asztal, melynél Zrínyi, Frangepán és az akkori 
tulajdonos, Nádasdy 1676-ban egy kőrózsa által díszitett teremben (Sub rosa) tanács-
koztak, aztán a csapóajtó, amelyben Nádasdy köpenye akadt bele.”15

Julia Pardoe 19. századi angol írónő is megemlíti a pottendorfi kastélyt és a sub rosa 
legendát 1839–40-ben készült útikönyvében, ám ő már egy rózsával díszített asztalról ír 
és nem egy teremről: „Eztán egy deszkapallókkal jól kirakott úton Possendrof következett. 
A város eléréséig gyönyörű tájkép tárul az utazó szeme elé. Itt található az a híres kerek 
márványasztal, közepén egy aranyozott rózsával, melynél állítólag Nádasdy, Zrínyi és 
Frangepán grófok, valamint más elégedetlen nemesek megszervezték az úgynevezett 
»sub rosa összeesküvést«.”16 A pottendorfi változat kapcsán fennmaradt egy másik leírás 
is Joseph von Hormayr 19. századi történetíró nyomán, eszerint egy rózsával díszített 
kandalló volt a kastélyban, amely köré a szervezkedők leültek tárgyalni.17

(Kitekintés) A legendának tehát többféle változata is fennmaradt, ráadásul három terület-
hez is hozzákapcsolják. De vajon honnan eredeztethető a sub rosa legenda? Milyen ko-
rábbi szimbólumrendszerre épül? A kiindulópont egyértelműen a korszakban igencsak 
erőteljes bécsi propagandakiadványokhoz köthető, amelyek a Wesselényi-összeesküvés 
kapcsán is szép számmal jelentek meg.18 Ezeket a kiadványokat a legtöbb esetben képek-
kel, különböző metszetekkel is illusztrálták, amelyek nagy népszerűségnek örvendtek a 
korszakban is. A bécsi udvari nyomdásznál, Matthaeus Cosmeroviusnál – akit korábban 
Nádasdy Ferenc is többször alkalmazott – jelent meg császári rendeletre az első német 
nyelvű röplap a per, az ítéletek és a kivégzések leírásával. A röpiratot Cornelis Meyssens 
12 rézmetszetes illusztrációja egészítette ki, a metszetek között nemcsak Zrínyi és 
Fragepán búcsúja, a lefejezett Nádasdy, de a sub rosa jelenet is szerepelt.19 A Meyssens-
féle kompozíció rendkívül népszerű volt, osztrák történetírók még a 18. században is 
előszeretettel hivatkoztak e metszetekre.20 Valószínűleg tehát ennek a metszetsorozatnak 
köszönhető, hogy a közbeszédben és így az emlékezetben is a sub rosa kifejezés egybe-
kapcsolódott a Wesselényi-összeesküvéssel – sőt a pottendorfi változat szerint sub rosa 
összeesküvésként is számon tartották a szervezkedést.

A rózsa, mint a titoktartás jelképe már az ókorban is ismert volt, a 16. század elején 
pedig szintén a titoktartás szimbólumaként a gyóntatószékekre is felkerült a faragott 
rózsa, de megjelent a templomok homlokzatának zárókövén is, kőrózsa formá-
jában.21 A rózsa, mint a titoktartás jelképe tehát korábban is élénken élt a köztudatban, 
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így valószínűleg a kifejezés: sub rosa, vagyis titokban, már korábban is létezett, és 
nem az összeesküvés kapcsán terjedt el. Véleményem szerint a sub rosa kifejezés a 
korábban említett röpiratoknak köszönhetően kapcsolódhatott össze a Wesselényi-
összeesküvéssel. A pottendorfi változat érdekessége, hogy kőrózsát írnak le a visszaem-
lékezők, ahogyan kőrózsa volt a templomok zárókővén is.

(Összefoglalás) Portoré kapcsán maradt fenn a legtöbb leírás a sub rosa legendáról, 
vagyis magáról a teremről, ahol a tanácskozás zajlott. Ugyanakkor nem csak a terem-
ről kapunk leírást, a sub rosa, vagyis titokban kifejezés elterjedéséhez Frangepán Anna 
Katalin alakja is hozzákapcsolódik, akiről azt írják, kihallgatta és jelentette az esemé-
nyeket I. Lipótnak. Ez a momentum azért is különösen érdekes, hiszen Frangepán Anna 
Katalinról fennmaradt egy korabeli gúnyvers, amely őt teszi felelőssé az összeesküvésért 
és annak bukásáért. Valószínűleg a gúnyvers maradhatott fenn ilyesformán a legendá-
ban is. Ugyanakkor érdekes momentum a nők szerepe a Wesselényi-összeesküvésben, 
hiszen a főúri asszonyok, Frangepán Anna Katalin és Széchy Anna Mária is aktívan 
részt vett az eseményekben, alakjukat ugyanakkor sokáig rendkívül negatívan tartot-
ta számon a történettudomány, sőt a 19. századi történetírók kifejezetten e két főúri 
asszonyt és az ő nagyravágyásukat okolta a történtekért. Így tehát nem is csoda, ha a 
18–19. századi útinaplókban, visszaemlékezésekben is negatív kontextusban jelenik 
meg Frangepán Anna Katalin alakja a sub rosa legenda kapcsán. Portorében a mai 
emlékezetben ugyanakkor a Wesselényi-összeesküvés kapcsán a sub rosa már csak, 
mint a titoktartás jelenik meg, Frangepán Anna Katalin alakját már nem kötik a tör-
ténethez. Ez talán annak az eredménye is lehet, hogy alakját később már mint mártírt 
tartották számon, és nem mint árulót. A térségben a Frangepán és Zrínyi családot is 
nagy tisztelet övezi, a horvát közösségi emlékezetben fontos helyet foglal el a két csa-
lád, így Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc Kristóf alakja is, akiknek újratemetését 1919 
áprilisában tartották a zágrábi székesegyházban.

Sárospatak kapcsán egy valóban élő emlékezetről beszélhetünk, hiszen itt nemcsak a 
vár, de maga a sub rosa terem is teljesen fennmaradt és látogatható a mai napig. Így nem 
csoda, ha itt a legerősebb ma is annak a legendája, hogy a sub rosa, mint a titoktartás, 
a Wesselényi-összeesküvéshez és a sub rosa teremhez köthető. Itt ugyanakkor nem kap-
csolódik össze egy konkrét személlyel sem a legenda, ahogyan Portoré esetében.

Pottendorf esete eltérő, hiszen ebben az esetben a 19. században valóban volt 
emlékezete a pottendorfi kastély kapcsán a sub rosa legendának, de ez mára már eltűnt, 
ahogyan szinte a kastély maga is. Ezen kívül Pottendorf esetében nemcsak egy terem, 
de egy rózsával díszített asztal és egy rózsával díszített kandalló is feltűnik, azonban itt 
sem kötődik egy konkrét személy a sub rosa legendához. A fentiekből látszik, hogy nem 
beszélhetünk egységes emlékezetről, hiszen minden terület teljesen a sajátjaként kezelte 
a sub rosa legendát, így ez annak mentén is formálódott. Ilyenformán beszélhetünk-e 
közös emlékezethelyről? Egyáltalán valóban beszélhetünk-e emlékezethelyekről?

Pierre Nora szerint a történelem felszámolta az emlékezetet, ezért olyan emlékezet-
helyekre van szükség, amelyek által kapcsolódhatunk a múlthoz. Az emlékezethelyek 
tényleges helyek, anyagi, szimbolikus és funkcionális értelemben. Emlékezethelyről 
pedig akkor beszélhetünk, ha e három jelleg, különböző mértékben, de egyszerre érvé-
nyesül. Egy levéltári raktár csak akkor válik emlékezethellyé, ha a képzelet szimbolikus 
jelentéssel ruházza fel, ahogyan egy tisztán funkcionális jelenség, például egy iskolai könyv, 
vagy egy végrendelet, akkor lehet emlékezethely, ha valamilyen rituálé is kapcsolódik hoz-
zá.22 Az emlékezet Pierre Nora szerint már nem mindennapos, hanem szimbólumokhoz 
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kötődő időszakos tevékenység. Az emlékezésre alkalmat teremtő események, szimbó-
lumok, intézmények pedig az emlékezethelyek. Sárospatak és Portoré kapcsán egy-
értelműen emlékezethelyről beszélhetünk, hiszen anyagi, szimbolikus és funkcionális 
jelleg egyszerre érvényesül. Adott két ma is létező vár, Sárospatak esetében a sub rosa 
teremmel együtt, tehát anyagi formájukban is léteznek, amelyhez kötődik egy szimbo-
likus történet, ezek a helyek ugyanakkor funkcionálisak is, hiszen az emlékezet kikris-
tályosodását, átadását biztosítják. A múlttal való kapcsolat tehát Sárospatak és Portoré 
esetében közvetlen, ezeket a helyeket valóban az emlékezet köti össze a történelemmel. 
Ugyanakkor Pottendorf esetében nem beszélhetünk emlékezethelyről, hiába van meg 
anyagi formájában a vár, hiszen az emlékezés szándéka hiányzik. Pottendorf a sub rosa 
kapcsán kiszorult a kollektív emlékezetből és átkerült a történeti emlékezetbe, hiszen a 
19. században még éppen állt a kastély és annak minden terme, talán az asztal maga is 
létezhetett, így tehát aktívan élt a legenda és a hely kapcsolata az emlékezetben, idővel 
azonban, ahogy a vár állapota leromlott és már szinte csak a váza maradt meg, elfelej-
tették magát a legendát is.

Sárospatak és Portoré és a sub rosa legendája kapcsán az a legérdekesebb momentum, 
hogy a két helyet nem kapcsolja össze a legenda, annak ellenére, hogy valójában 
a Wesselényi-összeesküvés nemcsak magyar, de horvát területeket, házakat, főúri 
családokat is érintett. Ez tehát egy közös történet, amelynek az emlékezete ugyanakkor 
másként él a horvátok, és másként a magyarok történelmében. A sub rosa legenda és a 
két vár kapcsolata, annak emlékezete kiválóan rávilágít, egy a Wesselényi-összeesküvés 
kutatását is érintő problémára, még pedig, hogy nincs konszenzus23. Van egy magyar 
változata az eseményeknek, ahogyan a legendának is van egy magyar emlékezete, illetve 
van egy horvát változata is mindennek, de a kettő együtt nem szerepel, egymásra nem 
reflektál. Egyik visszaemlékezés sem tesz említést a sub rosa legenda kapcsán a másik 
vár és az ottani történet létezéséről, ahogyan a ma olvasható turisztikai tájékoztatók sem 
említik a párhuzamokat. Ilyenformán tehát, bár indokolt lenne, közös emlékezethelyről 
sem beszélhetünk.
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is. Míg a magyar történetírásban Wesselényi-
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küvésként él.



KAPRONCZAY KÁROLY

A változások harminc éve Csehországban

A közép-európai rendszerváltoztatásoknak immár harminc éve, az idő múlásával a legtöbb 
ember alig emlékezik a „sorrendre”, még kevésbé, hogy az egyes országokban milyen 
nevű pártok vettek részt a történelmi folyamatokban, milyen ideológiát képviseltek, 
kik voltak a vezetői. Csehországban, illetve akkor még Csehszlovákiában [az 1989-ben 
lezajlott úgynevezett bársonyos forradalom eredményeként az állam hivatalos nevét 
Csehszlovákiáról {Csehszlovák Szocialista Köztársaság} Cseh és Szlovák Föderatív 
Köztársaságra változtatták, 1990 áprilisától 1992 végéig létezett Csehszlovák {vagy 
Cseh–Szlovák} Szövetségi Köztársaság néven; végül 1993. január 1-jével két önálló állam 
jött létre: a Cseh Köztársaság és Szlovákia – a szerk.] nemcsak a közel negyven évig tartó 
szovjet uralommal kellett megküzdeni, hanem a bársonyos forradalom után a politika 
színpadára lépett számtalan új és régi párt vonatkozásában is rendet kellett „teremteni”. 
Több liberális, szocialista és valamilyen vonatkozásban keresztény párt hallatta szavát, az 
1968-as múltra visszatekintő – számos megkülönböztetést átélt – kommunista politikus 
Dubček mellett Václav Havel (1936–2011) író politikusnak volt talán a legnagyobb 
tekintélye. Egy biztosnak tűnt, hogy – bármilyen változás ellenére – Havelnek fontos 
pozíciót kell kapnia, ami be is következett: előbb Csehszlovákia elnöke, majd az önálló 
Csehország köztársasági elnöke lett, vezetésével a kommunista ország a kapitalizmus útjára 
lépett. Ehhez át kellett szervezni az ipart, a mezőgazdaságot, legfőképpen a társadalmat, 
amelyben sok félelem élt a múlt tapasztalatai alapján. Az új pártok alapításánál is ezek az 
érzelmek-félelmek voltak fontosak, miközben a régi politikusok sorra távoztak az élők 
sorából. Az ifjú politikusok „telhetetlenségét” jellemzi, hogy egyszerre akartak minden 
európai formához (Európai Unió, NATO stb.) csatlakozni, nem gondolva arra, hogy ezek 
milyen zűrzavart okozhatnak az új államalakulatban.

Václav Klaus (1941–) részese volt annak a politikai körnek, akik végrehajtották 
Csehországban a rendszerváltoztatást. Igazi konzervatív volt, akinek szellemisége és 
politikai nézetei gyakran csillapították a hevességet. Közgazdászként végzett, tanult 
Prágában és Itáliában, a 90-es években korábbi egyetemétől pénzügyi professzori 
minősítést kapott. 1989-től előbb pénzügyminiszter, 1992 nyarától 1992 végéig a 
Cseh Köztársaság miniszterelnöke, 1992. január 1-től a képviselőház elnöke, 2003–
2013 között – két cikluson át – köztársasági elnök. 2019-ben jelent meg hazájában 
A szabadság hullámvasútján című kötete, amely nem memoár, noha ennek nyomai 
felfedezhetők a munkában. Az elmondottak minden esetben a jelenhez kapcsolódó 
tézisek, amelyek az előre vezető utat keresik. A könyv a kommunizmus bukásáról és a 
következő évtizedekről szól, ám nem az elmúlt három évtized történeti leírása, hanem az 
elkezdett tendenciák alakulását tárja fel. Ezek között említi, hogy ellenezte az Európai 
Unióhoz való feltétlen csatlakozást, mert az uniós „közös akarat” sérti az egyes államok 
szuverenitását, feltétlen önállóságát. Klaus remekül fogalmazza meg, hogy bár a 
rendszerváltoztatással sikerült visszaszerezni a szabadságunkat, a mai nyugati áramlatok 
térhódításával egyre inkább annak csorbítása figyelhető meg, ami szembe megy azzal az 
elgondolással, miszerint Európa államai közösen határozzák meg az európai értékeket. 
„Az bizonyos, hogy máshova jutottunk, mint ahova jutni akartunk, noha alapvető 
célunkat elértük, és feladatunkat teljesítettük: mai világunknak a régi kommunizmushoz 
közvetlenül már semmi köze nincs” – írja a szerző a kötet előszavában.

NAPLÓ
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Gondolatmenetét kizárólag a szabadság, illetve a független és demokratikus 
államszervezés szempontjai vezérlik. Pontosan látja, honnan erednek a 21. század 
második évtizedének neomarxista, a 20. századi diktatúrákat megidéző jelenségei. 
Megállapítja, hogy a kétpólusú világ megszűnése után kialakult nyugati identitásválsággal 
megszűnt a Nyugat klasszikus európai értékeket védelmező pozíciója, miközben a térség 
országai a rendszerváltoztatások után éppen ezeket az értékeket szerették volna újra 
magukénak tudni. Ahogy a fordító ajánlója fogalmaz: nem lesz könnyű a most gomba 
módra szaporodó ideológiákat magunk mögött hagyni. Klaus szerint a normalitás és 
józanság szószólóinak igencsak kitartónak kell lenniük, mert az előttük álló út leginkább 
a hosszútávfutáshoz hasonlít. A könyv segít a küzdelemben. Klaus optimizmusa nem 
kincstári, inkább segíteni akar a felismerésben és a felkészülésben.

(Václav Klaus: A szabadság hullámvasútján. [ford.: Benyo Iván] Közép- és Kelet-
európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 2020, Budapest, 168 p.)



Patrick Imhasly

A tanáron nem múlik

Egy tanulmány rámutat: A tehetség döntő szere-
pet játszik egy idegen nyelv megtanulásában 
– ezen még a jó oktatás is keveset tud változ-
tatni. A francia pedig esélytelen az angollal 
szemben

Beszéljük szlengesen, akár egy amerikai rap-
per vagy bolyongjunk poliglottként a világban: 
Ki ne álmodozna egy vagy akár több idegen 
nyelv elsajátításáról?

Svájcban, amely olyannyira büszke a négy-
nyelvűségére, már az 1970-es évek óta a nem-
zeti összetartozás kérdésévé stilizálták legalább 
még egy nemzeti nyelv elsajátítását. De csak 
azóta van némi nyugalom az országban, amióta 
a 2006-os alkotmány rögzítette az idegennyelv-
oktatás céljainak összehangolását.

A jelenlegi 3/5-ös modell szerint az iskolá-
sok az első idegen nyelvet a 3. osztályban, a 
második idegen nyelvet pedig az 5. osztályban 
kezdik el tanulni, és a kettő közül az egyiknek 
nemzeti nyelvnek kell lennie. Ezt az egyez-
ményt csak időnként ingatja meg egy-egy kan-
ton – ahogy történt ez 2017-ben például Thurgau 
kantonban, ahol hajszál híján kudarcot vallott az 
a lázadás, amely a francia nyelv korai általános 
iskolai bevezetése ellen tört ki.

Most, hogy lehűltek a kedélyek, eljött a pil-
lanat, hogy feltegyük a kérdést: Voltaképpen 
hogy is áll a helyzet a svájci általános is-
kolások idegennyelv-tudásával kapcsolatban, 
lehet-e ezt befolyásolni, és egyáltalán van-e 
esélye a franciának az angollal szemben?

Raphael Berthele és Isabelle Udry, a Freiburgi 
Egyetem többnyelvűséget kutató intézetének 
munkatársai további kollégáikkal együtt épp ez 
ügyben fáradoztak. Több éve folyó felmérésük 
során számos diákot vizsgáltak és kérdeztek 

meg Freiburg és Zürich kantonokban. Eközben 
annyi adat összegyűlt, hogy ennek eredménye-
ként létrejött egy tanulmánykötet. 

A legfontosabb megállapítások: A feltételezet-
tekkel ellentétben az általános iskolás gyerekek 
nyelvi adottságai nagyon eltérők. „Lehet, hogy 
a pedagógia nem képes olyan mértékben változ-
tatni ezen, mint szeretnénk” – mondja Raphael 
Berthele. Továbbá: Az, hogy egy gyermek mo-
tivált-e egy idegen nyelv megtanulásában, csak 
részben van hatással a tanulmányi eredményre. 
Ráadásul a nyelvész szerint a motiváció is nem 
ritkán alábbhagy az idő múlásával.

A nyelvészek 2017 és 2019 között 174 általános 
iskolást vizsgáltak meg Freiburg kantonban, 
valamint 637 kisdiákot Zürich kantonban 
a különböző országrészek összehasonlítása 
érdekében. Freiburgban a 3. osztálytól franciát 
és az 5. osztálytól angolt oktatnak, Zürichben 
először angolt és utána franciát. A mindenre 
kiterjedő vizsgálatokban számszerűsítették a 
lehető legtöbb olyan tényezőt, amely hatással 
lehet az egyéni különbségekre az idegennyelv-
tanulásban.

Az ún. nyelvtanulási képességet mérő 
tesztek segítségével a szakemberek arról 
győződhettek meg, hogy a gyerekek mennyire 
képesek fonológiailag azonosítani bizonyos 
hangokat, levezetni a nyelvtani szabályokat, 
vagy gyorsan megjegyezni az új szavakat. 
Például halandzsanyelven írt mondatokat 
tettek eléjük, és ezekben kellett felismerniük 
a törvényszerűségeket és alkalmazniuk őket új 
mondatokra.

Az intelligencia- és kreativitástesztek segítsé-
gével következtetéseket lehetett levonni a 10-12 
éves általános iskolás gyerekek általános kognitív 
képességeivel és tanulási sajátosságaival kapcso-
latban. Emellett felmérések készültek a gyerekek 
motivációjáról is. Valamint olyan felméréseket is 
végeztek, amelyek a szülők társadalmi-gazdasági 
hátterére világítanak rá: ide tartozott például a 

KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL
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családban beszélt nyelv, az iskolai végzettség, 
a havi jövedelem vagy a háztartásban található 
könyvek száma.

A nyelvtehetség létező dolog
„A nyelvelsajátítási modellek alapján korábban 
gyakran azt feltételezték, hogy a gyerekek egyéb-
ként is könnyen tanulnak idegen nyelveket – a 
különbségek pedig nem voltak számottevők” 
– magyarázza Raphael Berthele. Most bebizo-
nyosodott, hogy ez nem így van. Az idegen nyelv 
– legyen az francia vagy angol – ismeretében 
mutatkozó különbségek többsége olyan kognitív 
jellemzőkkel magyarázható, mint az intelligencia, 
a munkamemória kapacitása és az általános iskolá-
sok nyelvtanulási képessége.

„Létezik tehát valami olyasmi, mint a nyelv-
tehetség, amelyet azonban ebben a korban 
nem lehet megkülönböztetni az általános gon-
dolkodási és tanulási képességtől” – mondja 
Berthele. Ez a jellemző pedig meglehetősen 
stabilnak tűnik: akik rosszul teljesítenek az első 
nyelvi alkalmassági vizsgán, általában másfél 
évvel később is alacsonyabb teljesítménytarto-
mányban vannak.

Más tanulmányok arra utalnak, hogy a nyel-
vi képességekben megnyilvánuló különbségek 
körülbelül fele örökletes. Ez azonban azt is je-
lenti, hogy további ráhatások szintén ugyanolyan 
fontos szerepet játszanak. A kétéves tanulmány 
rámutatott, hogy egy idegen nyelv tanulásakor a 
siker különösen a belső motivációhoz kapcsoló-
dik pozitívan – vagyis a nyelv okozta örömhöz, 
anélkül, hogy konkrét cél lebegne a szemünk előtt.

„Aki jó tapasztalatokat szerez a nyelvtanulás-
ban, annak nyelvi szempontból megnő az önbi-
zalma. Ez megint csak jó előrejelzője a tanulási si-
kernek” – mondja Hansjakob Schneider, a Zürichi 
Pedagógiai Főiskola (Pädagogische Hochschule 
Zürich) munkatársa, aki szintén részt vett a vizs-
gálatban. Ezért fontos, hogy a gyerekek „érzékeny 
tanórai környezetben szerezhessenek mesteri tu-
dást”. Ez például azt jelenti: „Meg kell tanulniuk a 
szövegértési stratégiákat” – mondja a német nyelv 
és a német mint második nyelv szakértője.

De a motivációnak is megvannak a határai, 
nevezetesen akkor, amikor kívülről jön, nem pedig 
belülről. Ha a gyerekek úgy gondolják, hogy azért 

kell megtanulniuk egy idegen nyelvet, mert ezt 
akarják a szüleik, vagy ha azt mondják nekik, hogy 
csak így fognak később jó állást találni az életben, 
ez nem befolyásolja pozitívan az adott nyelven 
elért teljesítményüket. Ami úgyszintén beigazo-
lódott: az angol mint idegen nyelv egyértelműen 
népszerűbb, mint a francia, mind a zürichi, mind a 
freiburgi általános iskolások körében.

Illúzió tehát azt gondolni, hogy a nyelvi 
határok mentén élőkben megnő a hajlandóság 
a másik oldalon lévő nyelv megtanulására. „A 
freiburgi diákok német nyelvű iskolába járnak. 
Meglepő módon az a tény, hogy a közelben 
franciául beszélnek, nem eredményez mérhető 
különbséget” – mondja Raphael Berthele. Ehhez 
még annak is köze lehet, hogy az angol mint 
világnyelv, még a svájci általános iskolások 
körében is kiemelkedő jelentőséggel bír – nem 
utolsósorban az internetezés vagy a számítógé-
pes játékok miatt.

A társadalmi réteg szerepe
Minél hosszabbak otthon a szülők könyvespolcai 
és minél magasabb a jövedelmük, annál jobbak 
a gyermekeik tanulási lehetőségei. Ez az össze-
függés a freiburgi és a zürichi általános iskolások 
nyelvtanulásában is megmutatkozott – igaz, némi 
meglepetéssel. Hansjakob Schneider összehason-
lította az angol nyelv elsajátítását azzal, ahogy a 
standard németet – az ún. Standarddeutschot – 
mint az oktatás nyelvét sajátítják el. Az eredmény: 
akik iskolázott és jómódú családból származnak, 
általában jól teljesítenek ebből az irodalmi német-
ből az iskolában.

„Ezzel szemben az angol esetében a társadalmi 
réteg nem játszik közvetlen szerepet” – mondja 
Schneider. Az angolt általában nem a családban ta-
nulják ebben az országban, ezért a gyerekek nyelv-
tanulási képessége nagyobb súllyal esik latba, mint 
a társadalmi környezet. Ráadásul a többnyelvűség 
relatív [jelenség]. „Azok a gyerekek, akik otthon 
egy másik nyelvet beszélnek, sem nem túlterheltek 
az angol tanulás során, sem előnyük nem szárma-
zik ebből, ahogy azt sokáig feltételezték” – mondja 
Raphael Berthele.

Egy idegen nyelv megtanulása összetett 
feladat, amelynek megvalósítása számos 
befolyásoló tényezőtől függ. A nyelvészek 
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vizsgálatából kiderült, hogy a diákok eltérő 
tanulási célkitűzésekkel állnak a nyelvekhez. 
Nehéz kérdés, hogy pedagógiailag mit lehet ezzel 
kezdeni – mondja Raphael Berthele.

Hansjakob Schneider a pragmatikus 
megközelítést hirdeti: „Természetesen az 
intelligencia nagy előnyt jelent, de a gyengébb 
képességű gyerekek esetében sokat ellensúlyozhat 
az iskola, ha megfelelően motiválja őket és 
ösztönzi önbizalmukat az idegen nyelvek tanulása 
terén” – mondja.

(Neue Zürcher Zeitung)

Lauren Oster

Jelenkori történelem –  
Macskák a Fehér Házban

Willow Biden nem az első cica, aki megtiszteli 
az elnöki lakosztályt

Christopher Smart Jubilate Agno (Örvendjetek a 
báránynak) című versében – az irodalom leghí-
resebb, egy macskához szóló dicsőítő énekében, 
amelyet egy az említett macskával együtt téboly-
dába zárt ember írt – azt írja a költő macskaba-
rátjáról, hogy „egyetlen ház sem teljes nélküle, 
az áldásból pedig hiányzik a lélek.” (A macskák 
kellemes társak az elszigeteltség hosszúra nyúlt 
időszakában, amint azt Amerika-szerte közel 32 
millió háztartásban fedezték fel a pandémia alatt.) 
Amikor 2020 szeptemberében Jill Biden elmond-
ta egy újságírónak, hogy „szeretne egy macskát”, 
ha férje megnyeri az elnökválasztást, az ameri-
kaiak nem maradtak közönyösek; a hölgy, aki 
hamarosan first lady lett, Biden szóvivőit több 
mint egy évre a macskarajongók figyelmének 
középpontjába állította.

A 2020-as választás előtti este egy kampány-
gyűlésen, amelyet Rick Telesz pennsylvaniai 
farmján rendeztek, egy szürke-fehér, rövid szőrű 
cirmos ugrott fel a színpadra és „[Biden] elé 
szökkent”, mondta el Telesz az Erie News-Times 
újságnak. „[Bidenné] éppen beszélt, majd megállt 
[és] észrevette a macskát, de a cica tovább sétált 

lefelé, majd ugrott egyet és leült egy székre az 
első sorban, közvetlenül Bidenné előtt” – mesélte 
Telesz. Willow Biden (született Telesz) nemré-
giben költözött be a Fehér Házba, és Joe Biden 
a 11. elnök, aki a Pennsylvania sugárút 1600-as 
számú házát megosztja egy macskával. (Willow 
2021 februárjában hagyta el a Telesz-farmot, de 
– mint Jill elmondta a The New York Times-nak 
– a cica egy „nevelőcsaládnál” tartózkodott, amíg 
Bidenék rendezték a helyzetet a Major névre hall-
gató, harapós németjuhászt illetően.)

Noha Abraham Lincoln volt az első elnök, aki 
házi kedvencként tartott macskákat – William 
Seward külügyminiszter két cicát ajándékozott 
neki, melyeket Tabbynak és Dixie-nek neveztek 
el –, Andrew Hager, az Elnöki Kisállat-múzeum 
rezidens történésze úgy véli, hogy a Fehér Házban 
lakó legelső macskáknak valószínűleg nem volt 
nevük. „Gyanítható, hogy korábban is voltak 
macskák a területen, mert a 19. század közepén 
az emberek így oldották meg a rágcsálók okozta 
problémákat az éléskamrákban” – mondja Hager, 
aki az All-American Dogs (’Kutyák Amerika 
képviseletében’), egy a Fehér Ház kutyáinak tör-
ténetéről szóló könyv szerzője is.

Lincoln macskafélék iránti szeretete azonban 
a szó szoros értelmében legendás volt. Hager 
kedvenc, valószínűleg kitaláción alapuló meséje 
ezt idézi fel: „Lincoln állítólag egy macskát etetett 
egy tányérból, amikor Mary Lincoln azt mondta: 
»Tudod, hogy ez szinte már tiszteletlenség; ez 
egy rendes ház és a kormány székhelye, nem 
szabadna a macskákat az edényekből etetned.« 
[Válaszként] Lincoln így szólt: »Nos, ha ez 
megfelelt James Buchanannak [a 15. amerikai 
elnöknek], akkor elég jó ennek a macskának is«, 
ami szerintem nem rossz beszólás.” A történelmi 
feljegyzésekben szereplő, megbízhatóbb 
anekdotákban a férje hobbiját firtató kérdésekre 
Mary egyszerűen így válaszolt: a „macskák”. 
„Láttam, ahogy egy órán keresztül simogat egyet” 
– írta Maunsell B. Field, pénzügyi helyettes 
államtitkár.

1878-ban, amikor David B. Sickels, az Egyesült 
Államok bangkoki konzulátusának munkatársa 
olvasta, hogy Rutherford B. Hayes elnök fele-
sége, Lucy kedveli a macskákat, elküldte a first 
ladynek a – feltételezése szerinti – első sziámi 
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macskát, amely elérte Amerika partjait. A „maha-
góni színű” Siam 1879-ben érkezett meg, és 
csaknem egy éven át ő volt a nagy kedvenc, 
de ahogy L.A. Vocelle elmeséli a Revered and 
Reviled: A Complete History of the Domestic 
Cat (Tiszteljük és becsméreljük: a házimacska 
teljes története) című könyvében, váratlan és 
titokzatos betegség támadta meg a cicát az év 
szeptemberében. Hayes személyes kezelőor-
vosa hallal, csirkehússal, kacsával, tejszínnel, 
osztrigával, illetve felváltva adott marhahúsle-
ves- és tejadagokkal kezelte háromóránként az 
állatot, de nem sikerült meggyógyítania.

Miután Siam elszenderült, az elnök segédje a 
mezőgazdasági minisztériumnak küldte át földi 
maradványait, hogy fennmaradjon az utókor 
számára. Azonban ismét tragédia történt, 
amikor Siam teteme eltűnt, és annak ellené-
re, hogy mind a Mezőgazdasági Minisztérium, 
mind a Smithsonian Intézet gyűjteményét át-
kutatták, soha nem találták meg. Ma az Ohio 
állambeli, múzeumként működő Hayes elnöki 
könyvtárban plüssmacskákat árulnak.

A rákövetkező nemzedékek során több el-
nök is kedvelte a macskák társaságát, köztük 
Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Calvin 
Coolidge és John F. Kennedy. De az igazi szen-
zációt keltő macska csaknem egy évszázaddal 
Hayes után érkezett, amikor Gerald Ford lánya, 
Susan a Fehér Házba költözött Shannal, egy 
apró fóka-sziámival, akiről köztudott volt, hogy 
szívesen bújt meg a bútorok alatt a Lincoln 
Bedroom nevű vendéglakosztályban.

Shan elvben szerepelt volna Betty Ford first 
lady hivatalos portréján, amelyet John Ulbricht 
készített 1974-ben, „de a macska aznap ideges 
volt, és nem lehetett bánni vele; olyan mélyen 
beleharapott [Ford-asszony titkárnőjének] Nancy 
Howe-nak az ujjába, hogy azt meg kellett műte-
ni” – írta a Washington Star-News. Shan pedig jól 
megkapta a magáét a Star-News tudósításában: 
„Mindenesetre – mondja David Scott, a National 
Gallery of Art munkatársa – lehetséges, hogy 
a művész azért zárta ki a macskát a hivatalos 
portré készítéséből, mert a macskák háziasságot 
sugallnak. A kutyákat viszont mindig is arra 
használták, hogy az arisztokrácia szellemét su-
gallják. Coolidge elnök feleségének, Grace-nek 

a hivatalos portréján látható kutya további elegan-
ciát kölcsönöz a képnek.” (Truman elnök első 
lányának, Margaretnek a Fehér Ház történetéről 
szóló, sok pletykáról beszámoló könyve szerint, 
Grace, Calvin Coolidge felesége édességgel 
etette kutyáját, és így érte el, hogy az imádattal 
bámuljon rá fényképezés közben.)

Shan az elnöki rezidenciát Amy Carter Misty 
Malarky Ying Yang-jának engedte át; az utóbbi, 
egy hűséges sziámi fiúcica volt, akiről később 
Szabó Gábor magyar gitáros 1977-es diszkóze-
néhez közelítő jazz-kompozíciója kapta a nevét. 
Misty volt az utolsó fehér házi macska, amíg 
Socks nem csatlakozott a Clinton-családhoz; ő 
volt azonban az első fehér házi cica, aki megérte, 
hogy balett-trikóra nyomtassák a Carter elnök 
„Malaise Speech” [’Rossz közérzet’] néven is-
mert beszéde alapján készült értelmező tánchoz 
és szavalathoz, amelyet a New York-i High Line 
parkban adtak elő 2014-ben.

Socks [’Zokni’] Clinton, a szeretetre mél-
tó, fekete-fehér szmokingos kóbormacska, aki 
úgy „választotta ki” családját, hogy kiscicaként 
Chelsea Clinton karjába ugrott, Willow Biden 
lelki rokona és elődje lehet. A sajtófotósok macs-
kagyökérrel csalogatták oda és magasba tartották 
(amiért Clintonék stábjától gyorsan jött a meg-
rovás: „Különleges közlemény a sajtó emberei 
számára a legfelsőbb hatóságoktól: ne nyúljanak 
többé a macskához.”). Socks otthon érezte magát 
Bill Clinton vállán, az Ovális Iroda Resolute desk 
nevű ódon íróasztala mögött, és a pódium tetején 
a Fehér Ház sajtószobájában. A fiatal amerikai 
nemzedék számára is segítségnek bizonyult 
mint alkalmas nagykövet. Ahogy a first lady, 
Hillary Clinton írta a Dear Socks, Dear Buddy: 
Kids’ Letters to the First Pets (’Kedves Socks, 
Kedves Buddy: Gyerekek levelei a Fehér Ház 
házi kedvenceihez’) című könyvének előszavá-
ban: „A fehér házi kedvencekkel való kapcsolat 
kialakítása gyakran a gyermek legkorábbi talál-
kozása a Fehér Házzal, az elnöki hivatallal, vagy 
akár még a kormány működésével is.”

Hager is hasonlóan vélekedik: „Kilencéves 
voltam, amikor megjelent [Millie's Book: As 
Dictated to Barbara Bush, ’Millie könyve: ahogy 
azt Barbara Bushnak diktálta’], és ez elindított 
azon az úton, hogy az elnökre ne csak olyan 
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szimbólumként gondoljak, mint a Szabadság-
szobor vagy a Capitolium kupolája. Így valódi, 
hús-vér emberré vált számomra. Továbbá azt 
hiszem, ez az egyik legfontosabb oka annak, 
hogy miért fontosak az elnöki házi kedvencek.”

Amikor Socks 2001-ben elhagyta a Fehér 
Házat, a Bush-család tulajdonában lévő India, 
egy fekete cica vette át a helyét. Noha Bush el-
nökségének utolsó heteit kivéve végig ott lakott a 
rezidencián, és 2009 januárjában pusztult el, India 
háttérben maradt, és hagyta, hogy a közismertebb 
skót terrierek, Barney és Miss Beazly kerüljenek 
rivaldafénybe.

Willow Biden – mint a legújabb elnöki 
macska – saját fajának „zászlóvivője” lehet. 
Wailani Sung állatviselkedés-kutató, a San 
Francisco SPCA állatvédő szervezet és állat-
menhely viselkedési és jóléti programjaiért 
felelős igazgatója szerint: „[A házimacska 
a Fehér Házban] emeli a macskák státuszát 
a közvélemény szemében. Az egyesült álla-
mokbeli menhelyeken élő macskák 2-3-szor 
nagyobb valószínűséggel kerülnek elaltatásra, 
mint a kutyák.”

Hogyan lehet hozzászoktatni egy egyko-
ri parasztmacskát ehhez a pompás kirakatélet-
hez? Minden gond nélkül – jósolja Sung. „A 
következő néhány héten lassan összeismertetjük a 
Commander névre hallgató németjuhásszal, az új 
kutya-lakótárssal, és megengedjük neki, hogy fel-
fedezze a Fehér Ház azon részeit, ahová bemehet” 
– mondja Sung. – Jelenleg az is fontos, hogy kiala-
kítsuk Willow napirendjét, és világosan kijelöljünk 
néhány szobát és helyet, amelyet a magáénak tud-
hat. Különösen fontos, hogy különböző helyeket 
biztosítsanak neki az alomdobozai számára. Egy 
[ilyen] óriási házban több, célszerűen elhelyezett 
alomdobozra lesz szüksége, hogy bármikor hasz-
nálni tudja őket, ha a szükség úgy hozza.”

Mindamellett, nem szabad elhanyagolni a 
közösségi médiát sem: törődni kell vele, hírek-
kel kell táplálni. „Remélem, hogy [az emberek] 
követni fogják Willow kalandjait, a szívükbe 
zárják, aztán fogják magukat, és maguk is 
örökbe fogadnak egy-két macskát és azokat sze-
retgetik majd – mondja Sung. – Nem is tudnám 
elképzelni az életemet macska nélkül.”

(Smithsonian Magazine)
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