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Kövér György 

ELŐSZÓ 

komolyabban kéne venni azt a kurva időt" - mondja Esterházy Péter forgató-
könyve szerint Gothár Péter „Idő van" című filmjének egyik gyermekszereplője -
és énekli Cserháti Zsuzsa rekedtes hangja - valamikor az 1980-as évek elején. 

A történetírásra - és azon belül a társadalomtörténetre - ráfér valami hason-
lóképp mellbevágó mottó, hiszen olyan gyermeteg ártatlansággal siklunk el 
szakmánk egyik alapvető kategóriája mellett, mintha születésünktől fogva min-
dent tudnánk az idő természetéről és az „időkezelés" szakmai szabályairól. Ha 
önkritikusan elgondolkozunk azon, mit is tanultunk szakmai szocializációnk so-
rán az időről, ha megpróbálunk szembenézni azzal, hogy mit is teszünk mun-
kánk során vele, teljesen indokoltnak tűnik, ha felfogásunkat legenyhébben naiv 
jelzővel illetjük. Pedig ma már az idő kategóriája fontos vizsgálati témává vált 
olyan társ(adalom)tudományokban, mint a néprajz (antropológia) vagy a szocio-
lógia, amelyeket pedig éppen felfogásuk „történetiségének" hiányai miatt szok-
tunk előszeretettel bírálni. Az előbbi szakma, a Néprajzi Múzeum nagysikerű ki-
állítása kapcsán, három kötetet is közzé tett a közelmúltban: az egyikben a nem-
zetközi szakirodalomból fordítások, a másik kettőben hazai szerzők munkái ta-
lálhatók.1 A szociológia már bő évtizede fordításkötetet publikált az idő szocio-
lógiai kérdéseiről,2 legutóbb pedig éves vándorgyűlését szentelte ennek a problé-
mának. A közgazdaságtan is felismerni látszik az utóbbi időben, hogy valahol 
útközben „elveszítette a történelmi időt", minden bizonnyal már akkor így volt 
ez, amikor Keynes szellemesen így érvelt a történelmi rövid idő mellett: „Hosszú 
távon mindnyájan halottak vagyunk."3 Vannak persze olyan rokontudományok 
is, amelyek épp szabadulni igyekeznek a történeti időfelfogás abroncsaitól, gon-
doljunk napjaink irodalomtudományára.4 A humán tudományok nagy együttese 
azonban láthatóan nem kerülheti meg a kérdéssel való foglalkozást.5 

' Idő és antropológia. Fordítások gyűjteménye. Szerk. Fejős Zoltán; ford. Czárán Judit et al. Bp., 
2000. 269 p. (Osiris könyvtár, Antropológia); A megfoghatatlan idő. Tanulmányok. Főszerk. 
Fejős Zoltán; szerk. Granasztói Péter, Szeljak György, Tasnádi Zsuzsanna. Bp., 2000. 459 p. 
(Tabula könyvek; 2.); Közelítések az időhöz. Tanulmányok. Szerk. Árva Judit, Gyarmati Já-
nos. Bp., 2002. 212 p. (Tabula könyvek; 3.) 

" Időben élni. Történeti-szociológiai tanulmányok. Vál. Gellériné Lázár Márta; ford. Berényi 
Gábor et al. Bp., 1990. 238 p. (Hermész könyvek) 

3 Keynes, John Maynard: A Tract on Monetary Reform. London, 1923. 80. p. 
4 Kulcsár-Szabó Zoltán: A „korszak" retorikája. A korszak- és századforduló mint értelmezési 

stratégia. = Literatúra, 1996. 2. sz. 127-143. p. 
5 Századvégek. = Café Bábel, 1993. 4. sz. 90 p.; A korszakok alakzatai. = Helikon, 2000. 3. sz. 

[289]-[460.] p. A narratív elemzés bevonulására a magyar historiográfiába lásd Barátli 
Katalin: Magyarország századfordulói. Megjegyzések a történetírás narratív természetéről. In: 
Szemközt a történelemmel. A Szent Ignác Szakkollégium diákjainak tanulmányai. Szerk. 
Keller Márkus. Bp., 2003. 197-247. p. 
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A történetiség szűken kronológiai nézőpontján tűi vajon mi mit tudunk hozzá-
adni a történeti időképzetek vizsgálatához? Tudjuk, hogy a történetfilozófiát - és a 
teológiát - régóta intenzíven érdekelte nemcsak a bibliai hét nap, a hét bő és hét szűk 
esztendő körforgása, vagy a pontszerű, folyamatos, vagy ritmusos idő, hanem magá-
nak a nagybetűs Történelemnek a vége (célja, értelme). Hogy van-e? De vajon 
adunk mi érdemben a történetfilozófiára? Eközben a laikus közvélemény - és a 
bulvársajtó - elemi érdeklődéssel fordul minden felé, ami az általunk szokásszerűen 
használt időfelfogást megbolygatja: legyen szó akár egynémely évszázadok eltün-
tetéséről - kitalálttá nyilvánításáról - , vagy a történelem végéről, a posthistoire-ról. 
Elintézzük a dolgot azzal, hogy sarlatánságnak nyilvánítjuk az ügyet, pedig lehet, 
hogy csak arról van szó: időélményeinkhez, időképzeteink szükségleteihez képest 
nem elég gazdag az a kínálat, amelyet a történész és Történelme nyújt az évszámok 
közé szorított lineáris kronológia, illetve az ún. makrotörténelem korszakolása ré-
vén. Talán az Annales koncepciója a hosszú időtartamokról („longue durée") hozha-
tott változást a társ(adalom)tudományok számára.6 De hány fényévre vagyunk ma-
napság is a hosszú időtartamoktól, vagy akár a ciklikus időszemlélettől?7 

A történetírásban közben olyan újabb irányzatok, forrásrögzítési és kezelési 
technikák, módszerek jelentek meg, amelyek középpontba kell, hogy állítsák a tör-
téneti időkezelés kérdéseit. Nem érhetjük be avval, hogy darabokra tördeljük az 
időt, vagy éppen műtétileg leválasztjuk egymásról a különböző idősíkokat (mint 
egy 20. századi regényben szokás Proust óta). Mégis, mintha valami hasonló tör-
ténne velünk. A nyomás, hogy ezekkel a jelenségekkel foglalkozzunk, két irányból 
nehezedik ránk. Egyfelől döbbenten tapasztaljuk, hogy rég a történelmi süllyesztő-
ben levőnek hitt eszmék, formák, sztereotípiák támadnak fel „tetszhalott" állapo-
tukból, és bizony a történetírásban is felütik a fejüket. Másfelől a hagyományos 
történetírással szemben sokasodnak a posztmodem kihívások, amelyekben mind-
az, amit a jelen és múlt viszonyáról, a történész és az általa alkotott történelem 
kapcsolatáról szilárdan hittünk és hirdettünk, megkérdőjeleződik azáltal, hogy a 
mű, a Történelem puszta konstrukcióvá nyilváníttatik. Elmosódni látszik a határ 
faktum és fikció között, miközben egy történész legbelül mindig is tudja,,hogy az 
ún. tények (re)konstrukciójához szükségeltetik némi képzelet. Közben tömegesen 
kerültek a történész látókörébe - és inteijú formájában készülnek - olyan orális, 
audiovizuális források, amelyek elemzésekor már nem használhatók automatiku-
san a hagyományos forráskritika aranyszabályai - hogy amit három forrás állít, az 
már tudvalevően úgy is volt - , hanem szükségképpen átkerül a hangsúly a szemé-
lyes történelemre. Nem az ahogy volt, hanem az ahogy megéltük történelmére. 

Konferenciánk a történetírással szembeni kihívásokra reagálva abban az ér-
telemben kívánt korszerű lenni, hogy megpróbált szembenézni a személyes és 

6 Magyarul: Braudel, Fernand: A világ ideje. Részlet Anyagi civilizáció, gazdaság és kapitaliz-
mus a XV-XVIII. században. 3. köt. = Világtörténet, 1980. 4. sz. 3-70. p. 

7 Kövér György: Korszakolás és korszaktudat. A 19. századi periodizáció kérdései a társadalom-
történetben. In: Uő: A felhalmozás íve. Társadalom- és gazdaságtörténeti tanulmányok. Bp., 
2002. 351-360. p. (Nagyítás. Szociológiai könyvek; 43.) 
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történelmi idő elméletileg is vitatott, de mindennapi szakmai gyakorlatunkban is 
aktuális kérdéseivel. 

Az alábbi szekciókban folytattuk munkánkat: 
Az idő a társ(adalom)tudományokban 
A történetírás idődimenziói 
A kísértő múlt, avagy jelen a múltban 
A források belső idősíkja és a történész perspektívája 
A „boldog békeidőktől" az „átkosokig": korszakképzés a makrotörténelemben, 
illetve a memoárokban, az oral historyban. 

S az idő természetesen azóta is tovább halad, elég a történészek idejével 
foglalkozó francia szakmunka friss magyar fordítását említenünk.8 

A kőszegi konferencia körülményei a zsúfolt program mellett is - hála a 
rendezőknek - ideálisak voltak a résztvevők számára. A mindennapok monotó-
niájából az éves konferencia nyárvégi ünnepnapjaira kiszakadva, földi élvezetek, 
határhelyzetek és világtörténelmi horizontok átélői egyszerre lehettünk. Hogy 
egy pillanatra sem feledkezhessünk meg arról az összetettségről, amit Henrik ki-
rály csatatéri monológja oly plasztikusan érzékeltet: 

„O, Istenem, mily boldog élet is, 
Nem lenni több, mint egyszerű juhász; 
Itt ülni e halmon, mint mostan én, 
Napórát vágni, furcsán, pontra pontot, 
Hogy lássam rajt, a percek mint szaladnak, 
Egy teljes órát hány tesz ki belőlük, 
S hány óra jár a napnak végire; 
Az esztendőt hány nap fejezi be, 
Hány esztendőt érhet meg egy halandó. 
S ha ezt tudom, felosztani időm: 
Ennyi meg ennyi órán nyájat őrzök; 
Ennyi meg ennyi óra kell pihennem; 
Ennyi meg ennyi óra eltűnődnöm. 
Ennyi meg ennyi nap vemhes juhom; 
Ennyi hét, míg szegény bolond megellik, 
Ennyi esztendő, míg gyapját nyírom -
Perc, óra, nap, a hónapok s az évek 
A célhoz, melyre lettek, így haladnak, 
Nyugalmas sírig víve ősz hajam. 
Mily élet volna az; édes, baráti!"9 

8 Leduc, Jean: A történészek és az idő. Elméletek, problémák, írásmódok. Ford. Nóvák Veroni-
ka. Pozsony, 2006. 384 p. 

9 VI. Henrik. Ford. Németh László. In: Shakespeare összes drámái. 1. köt. Királydrámák. Szerk. 
Kéry László. H. n., 1955. 892-893. p. 
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AZ IDŐ A TÁRS(ADALOM)TUDOMÁNYOKBAN 





K. Horváth Zsolt 

LINEÁRIS? HOMOGÉN? FOLYTONOS? 
SZEMPONTOK AZ IDŐ FOGALMÁNAK 

TÁRSADALOMTUDOMÁNYOS DEKOMPONÁLÁSÁHOZ 

Amennyiben Marc Bloch bon mot-ja - tudniillik, hogy „a történelem az időben 
mozgó ember tudománya"' - még érvénnyel bír, márpedig szerintem igenis ér-
vénnyel bír, és egyszersmind ezt kiindulópontuknak jelöljük ki, úgy érdemes 
lenne azt is firtatni, hogy a „személyes idő" és a történelmi idő fogalompárban 
megjelenő kettősség érvényes-e, és ha igen, miképpen? Egyáltalán miért és mió-
ta legitim ez a kérdés a társadalomtörténet-irásban, vagy tágabban a társadalom-
tudományok terrénumán, és mi lehet ennek a magyarázata? Miért mozdultak el a 
társadalomtudományok képviselői - a filozófusoktól az antropológusokon és a 
szociológusokon át a történészekig - attól a még ma is nehezen oldódó képzet-
rendszertől, hogy az idő problémamentes, eleve adott tényező, odáig, hogy az 
időt még egyetlen egyén életszekvenciájában is polimorf fogalomnak tekintsék, 
észrevétlenül kérdőjelet helyezve a szubjektumot egységgé szervező identitás fo-
galma mögé. 

Az alábbiakban nem lesz módom e szerteágazó kérdés alapos tárgyalására, 
mindösszesen arra tennék szerény kísérletet, hogy e változás néhány - megítélé-
sem szerint - perdöntő elemére rávilágítsak: avagy hogyan is jutottunk idáig? 
Persze csalóka dolog lenne az idő lebontásában érdekelt kutatók episztemológiai 
beállítódását kiterjeszteni, hiszen ami a társadalomtudományos beszédben egyre 
inkább elfogadottá válik, az a közbeszédben, a politikai mező szereplői esetében 
egyáltalán nem kérdéses: évfordulók kapcsán Szent István, Rákóczi, Kossuth, 
Széchenyi még mindig „üzennek a mának", tanulságot adnak át a ma élőknek, és 
ezzel a kapoccsal mintegy meg is teremti annak látszatát, 

1.) hogy a múlt és a jelen közötti relációban a történelem ideje folytonos, 
hiszen mi a fentebbiek leszármazottai vagyunk, létünk belőlük is követ-
kezik; 

2.) hogy homogén, hiszen ugyanabban az időben élünk („Magyarország 
történelmének részei vagyunk"), csak picit később; 

3.) hogy ez az idő lineáris, azaz az „előttünk" megtörtént dolgok tanulságai 
az utódok számára megfontolhatóak, sőt megfontolandóak. Valóban 
összeköt itt valami, valóban a „történelem az élet tanítómesterének" csil-
lagzata alatt élnénk még a mai napig is? 

' Bloch, Marc: A történész mestersége. Történetelméleti írások. Ford. Babarczy Eszter, Kosáry 
Domokos, Pataki Pál; utószó Benda Gyula. Bp., 1996. (továbbiakban: Bloch, 1996.) 26. p. 
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Az elkövetkezendőkben előbb sorra vennék néhány szempontot, amelyek az 
idő tapasztalatában ezt a képzetet kialakították, majd arra a folyamatra szeretnék 
rátérni, amely ezt az elképzelést erodálni, lebontani igyekezett. 

1.) A linearitás 
Az „emlékezet", a „történelem" és a „múlt" az idő viszonylatában ekvivalens, 
zavaros használata súlyos félreértésekhez vezetett. A történelemre mint az euró-
pai gondolkodásban2 a múlttal fenntartott olyan - nem kizárólagos érvényű - vi-
szonyrendszerre tekintek, amelyet az egyetemeken és kutatóintézetekben mun-
kálkodó professzionális kutatók teremtenek, írnak, és melynek közönsége - lás-
suk be - viszonylag szűk.3 Ám a történelem mint egyetemi diszciplína, 19. szá-
zadi létrejötte után, önmeghatározása folyamatában egyszerre tekintette önmagát 
módszeres alapossággal dolgozó 19. századi értelemben vett fiatal tudománynak, 
és az antik történetírás régiségével, presztízsével bíró legnagyobb hagyományú 
diszciplínának. Hogy ez a kettősség milyen hosszú ideig meghatározó maradt, 
arra White 1966-ban közzétett esszéje a legjobb példa: a történelem egyszerre 
tudományként tekint önmagára, hiszen nagyszámú adatot dolgoz fel módszere-
sen, ugyanakkor művészet is, mivel végtermékként szöveget, elbeszélést hoz lét-
re.4 Az amerikai kutató szerint e kétlelkűség bosszantó mivolta pedig a történe-
lem ellen kritikákkal szemben kijátszható védekezési stratégiában rejlik: ha a tu-
dományosságot kérik számon a történelmen, akkor az antik, a művészettel rokon 
vonásaira hivatkozik, ha pedig a művészetelmélet nevében narrációs technikái-
nak elavult voltára emlékeztetik, akkor arra utal, hogy voltaképpen a tényeket 
nem lehet alárendelni a művészi megjelenítés szabadságának. 

Ez a kevert, kétértelmű hagyomány - megítélésem szerint - a tradicionális 
történeti elbeszélés időfelfogásában is megmutatkozott, nevezetesen abban, aho-
gyan a történeti elbeszélés lineáris képződményként alakult ki. Az alapkérdés te-
hát az, hogy miért így fogta föl és képezte az időt az elbeszélés során a történet-
írás? Amennyiben oly módon kérdezünk erre rá, hogy „a tudás hogyan formál-
ható elmondássá, hogy az emberi tapasztalat miképp alakítható olyan formájú-
vá, mely tnegfelel a jelentés ... struktúráinak f úgy az idő és elbeszélés módusza 
között képezünk összefüggést. Másképpen fogalmazva arra mutatunk rá, hogy az 
idő minden tapasztalatában jelen van a narrativitás. A kitalált, imaginárius törté -

2 Az amerikai történetírás ismét más viszonyrendszert emel, preferál belső szerkezetében: Nora, 
Pierre: Le 'fardeau de I'histoire' aux Etats-Unis. In: Mélanges Pierre Renouvin. Études d'his-
toire des relations internationales. Paris, 1966. 51-74. p. (Publications de la Faculté des Lettres 
et Sciences Humaines de Paris. Etudes et Méthodes; 13.) 

3 Ezzel egyidejűleg az emlékezet(politika) egy szélesebb nyilvánosság előtt megjelenő, nem fel-
tétlenül kutatók által termelt múltképzet, mely - erre számos példát lehetne említeni - nem fel-
tétlenül tartja tiszteletben a történeti szaktudomány eredményeit. A múlt pedig az a közös hi-
vatkozási rendszer, melyre mindkettő az idő viszonylatában felmutat. 

4 White, Hayden: A történelem terhe. In: A történelem terhe. Összeáll. Braun Róbert; ford. Beré-
nyi Gábor. Bp., 1997. (továbbiakban: White, 1997.) 25-28. p. 

5 Vő: A narrativitás értéke a valóság megjelenítésében. In: White, 1997. 103-104. p. 
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netekkel szemben azonban a „valós", a külső világban megesett történések nem 
narratív természetűek, így elmondhatóságuk módusza kardinális kérdés. A narra-
tivitás, az elbeszélés módusza és a külső világhoz való viszonyának tekintetében 
- Hayden White szerint - három alapvető különbség szerint határozhatjuk meg a 
történetek lejegyzésének ideáltípusát: 

a.) annales, 
b.) krónika, 
c.) a professzionális történelem (a 19. század óta). 
Bár ez egy erősen ideáltipikus felosztás, arra mindenesetre alkalmasnak tű-

nik, hogy megvizsgáljuk azt, hogy az idő nyelvi megjelenítése miért lineárisan 
képződött a történeti elbeszélés hagyományában. White a Szent Gál-annales 
nyomán azt elemzi, hogy az évkönyvszerű lejegyzés - azaz az egy évben történt 
kitüntetett jelentőségű esemény - hogyan jeleníti meg a temporalitást. Itt nem 
feltétlenül az volt a lejegyző célja, hogy bármilyen jellegű tudást átha-
gyományozzon, hanem, hogy eseményekkel, nevekkel lássa el az éveket: nem a 
történeti hagyomány megteremtéséről szól ez a feljegyzés, inkább egy lokális 
kronológiát jelenít meg. Arra azonban megítélésem szerint jól tapintott rá White, 
hogy a történeti elbeszélés linearitása ezekben az évkönyvekben gyökerezik. Ezt 
vette át a krónika is, amely már valóban a múlt eseményeinek áthagyományozá-
sát, és vele a megbízói legitimitás megteremtését tartja eminens céljának. A tör-
téneti idő tehát azért is tűnhet lineárisnak még gyakran ma is, mert - a nem egy-
értelműsített hagyomány okán - távoli gyökerei ilyen évlistákban, évkönyvek-
ben vannak, amelyek elbeszélés híján a dátumhoz hozzárendelt rövid megjegy-
zéssel képeznek értelmet. Az ebből kinövő krónika, de még a későbbi professzio-
nális történetírás nem genetikus módon ugyan, de hallgatólagosan továbbviszi 
ezt a hagyományt, felfogást. 

2.) A homogenitás 
Ez már csak azért is felettébb érdekes, mert éppen a 19. században, a történeti 
diszciplína szakszerűsödésének időszakában lépett át a modernitás Európája egy 
másfajta időtapasztalatba, Framjois Hartog fogalmát véve egy új „történetiség 
rendjébe" {régime d'historicité):6 Koselleck megfogalmazásában, a történetek 
(die Geschichten) helyébe ekkor lépett a történelem {die Geschichte) homogén 
és önmagáért való képzete.7 Hogy ez a váltás mennyire nem volt látható a kortár-
sak számára, arra a már idézett német történész elegáns esszéjében mutat rá: 
Goethe „korszerűtlen történelme",8 mely - „sem a történelem haladását, sem a 

6 Lásd Hartog, Francois- Lenclud, Gérard: Régimes d'historicité. In: L'état des lieux en 
sciences sociales. Textes réunis par Alexandre Dutu, Norbert Dodille. Paris, 1993. 18-38. p. 

7 Koselleck, Reinhart: História magistra vitae. A toposz felbomlása a mozgásba lendült történe-
lem újkori horizontján. In: Uő: Elmúlt jövő. A történeti idők szemantikája. Szerk. Miklós Ta-
más; ford. Hidas Zoltán, Szabó Márton. Bp., 2003. 41-73. p. (Circus Maximus) 

8 Uő: Goethe korszerűtlen történelme. = Literatúra, 1995. 1. sz. (továbbiakban: Koselleck, 
1995.) 14. p. 
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haladás történelmét nem ismerte"9 - nem sajátította el azt az új, a történelmet 
homogén és teleologikus folyamatként értő beállítódást, melyet Schiller Univer-
salgeschichtéje viszont már ismert és alkalmazott.10 A 18. és a 19. század fordu-
lóján a társadalom a jövőre érzékeny és nyitott volt, és nem a múlt történeteiből 
óhajtott továbbra is okulni. Koselleck summázata szerint a történelem ebben az 
időben szűnt meg az élet tanítómestere lenni. Nem az időben, hanem az idő által 
jön létre (a történeti idő megjelenése), és nem a felhalmozott tapasztalatok, tudá-
sok révén készíti elő a jövőt, hanem valamilyen konkrét célt (telos) szolgál. A 
homogén és teleologikus történelem képzete különösen alkalmasnak bizonyult 
arra, hogy a nemzetállamok kialakulásának legitimációs szükségletét (kiszolgál-
ja, és hogy a nemzeti identitás képében összetartó szellemi keretet alkosson meg. 
Ebben az időben az emlékezethez jóval hasonlatosabb volt a 19. századi történeti 
szaktudomány, mint manapság. A nagy nemzeti identitástörténetek, jövőre vetülő 
referenciáik ellenére - tehát paradox módon -Jelentékeny mértékben építettek a 
„régiekkel" való folytonosság, azaz az idő problémamentes linearitásának képze-
tére is. így a homogén és lineáris történelem - Szekeres András szavával élve -
„tartalommal feltöltött kronológiá"u-vá válik. 

3.) A folytonosság 
Visszatérve Bloch meghatározásához, ki kell emelnünk, hogy a történeti diszcip-
lína Fustel de Coulanges-ig és Michelet-ig visszanyúló hagyományos definíciója 
ugyanúgy az általános és folytonos időben gondolkodott: „ez a valós idő termé-
szeténél fogva folytonos. S egyben örökös változás is"n - mondja ki explicit mó-
don Bloch, ám kérdés, hogy ezt a szembeállítást hogyan is kellene értenünk. Ho-
gyan lehet valami önmagával folytonos, ha egyben szüntelen változásban is van? 
Egyfelől, amint Alexander Gerschenkron leszögezte: sajnos a folytonosságot... 
nem konvencióként, hanem tényként szokták felfogni" ,13 másfelől pedig, attól tar-
tok, a „folytonosság" fogalmát túlságosan is szabadon használják. E fogalom po-
liszémikus jellegét - számomra legmeggyőzőbb módon - az említett gazdaság-
történész egy közleménye fejtette ki. Szemantikai sétája során rámutatott néhány 
félreértésre: a „folyamatosság" leggyakrabban alkalmazott ellentéte a „változás", 
így a kontinuitás leginkább a „változás" hiányát implikálja, ám ebben az esetben 
nem tudnánk magyarázatot adni arra, hogyan lehetséges a lassú ütemű átalaku-
lás. Gerschenkron amellett tör lándzsát, hogy a folytonosság inkább a változás 

9 Uo. 
10 Koselleck, 1995. 7-20. p. 
" Szekeres András: Az idő urai? Történészek és időstruktúrák. In: A megfoghatatlan idő. Tanul-

mányok. Főszerk. Fejős Zoltán; szerk. Garanasztói Péter, Szeljak György, Tasnádi Zsuzsanna. 
Bp., 2000. 139. p. (Tabula könyvek; 2.) 

12 Bloch, 1996.27. p. 
13 Gerschenkron, Alexander: A történelem folytonosságáról. In: Uő: A gazdasági elmaradottság 

történelmi távlatból. Tanulmányok. Vál. Berend T. Iván, Ránki György; az előszót írta Ková-
csy Tamás; ford. Halmos Károly et al. Bp., 1984. (továbbiakban: Gerschenkron, 1984.) 494. p. 
(Társadalomtudományi könyvtár) 
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természetére, intenzitására ural, mintsem hiányára, és amennyiben meghatároz-
zuk mértékét, látjuk mennyiben folytonos valami önmagával, és mennyi benne a 
megváltozott, új elem. Mint a nagy ciklusok kutatásában érdekelt gazdaságtörté-
nész, azonban nem tudja elgondolni, hogy mire is szolgálna az idő fogalmának 
egyre kisebb szekvenciákba való tördelése, lebontása: fö történelmi idő nem 
osztható a végtelenségig, hiszen az ember egy határon túl képtelen a csökkenő 
időtartamokat érzékelni. Sőt a felosztásnak ennél is korábban gátat szab az, 
hogy a történészt nem érdeklik az egészen rövid idő alatt lejátszódó eredmények. 
...Ha akarjuk meghatározhatjuk, hogy mennyi pamutszálat termelnek egy perc 
alatt, de valószínű, hogy ez az adat még a fonodái művezetőt sem érdekli 4 

Gerschenkron elegáns írásának idézése már csak azért sem volt véletlen, 
mert felhívja a figyelmet arra a stratégiára, ahogyan a gazdaságtörténet - talán 
elsőként a történetírásban - a legtermékenyebben dekomponálta az idő fentebb 
summázott hagyományos elgondolását, és instrumentalizálta annak számára ter-
mékeny aspektusait: a statisztikák készítése, az adatok sorozatokba rendezése, a 
ciklusok felállítása (a példa címén: Labrousse struktúra-konjunktúra fogalompár-
ja, a „hosszú időtartam" braudeli elgondolása, Kondratyev 50 éves ciklusai, a 
dupla ciklus, hiperciklus elmélete15) stb. egyúttal az idő új, a korábbinál jóval 
szofísztikáltabb elgondolását tette lehetővé. Ebben az esetben természetesen 
olyan struktúrák, nagy trendek elemzésére és fogalmi elgondolására kerül sor, 
amelynek során - és erre világítanak rá Gerschenkron fentebbi sorai - a történe-
ti-társadalmi cselekvők tapasztalati világában gyökerező problémáknak nincs 
igazán létjogosultsága. 

E felfogások közül legérdekesebb - kell-e mondani? - Fernand Braudel el-
képzelése, melyet A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában cí-
mű háromkötetes doktori értekezésének első kiadásához írt előszavában fejtett 
ki. föz első rész - írja - egy szinte mozdulatlan történelemmel foglalkozik, az 
ember és környezete kapcsolatának történetével, amely lassan folydogál, lassan 
változik, gyakran visszafordul, bizonyos ciklusokat szüntelenül újrakezd. Nem 
mellőzhettem ezt a szinte időtlen történelmet, amely az embert az élettelen dol-
gokhoz kapcsolja, és nem elégített volna ki egy a történelemkönyveket hagyomá-
nyosan bevezető földrajzi áttekintés ... E fölött a mozdulatlan történelem fölött 
kirajzolódik egy lassú ütemű történelem, a csoportok, a csoportosulások történe-
te, amelyet társadalomtörténetnek is nevezhetnénk ..., [és] amely sorra veszi a 
gazdasági rendszereket, az államokat, a társadalmakat és a kultúrákat ... Végül 
a harmadik rész a hagyományos történelemé, a nem emberekre, hanem az egyé-
nekre szabott történelemé, amelyet Paul Lacombe és Franqois Simiand ese-
ménytörténetnek nevezett: a kavargó felszíneké, a hullámoké, amelyeket a da-

14 Gerschenkron, 1984. 492. p. 
15 Lásd Braudel, Fernand: A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában. Ford. R. 

Szilágyi ÉVa. Bp., 1996. (továbbiakban: Braudel, 1996.) 2. köt. 943-951. p. 
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gály tengermozgása hordoz. Ez a történelem rövid, gyors, ideges rezgésekből 
áll. Természetének megfelelően hiperérzékeny, a legkisebb rezdülés is vala-
mennyi mérőműszerén leolvasható. Persze ez a legizgalmasabb, emberi szem-
pontból a leggazdagabb, de legveszélyesebb is. Ne bízzunk ebben a még izzó tör-
ténelemben, ahogyan azt a kortársak a miénkhez hasonlóan rövid életük ütemé-
ben átélték és leírták. Az ő haragjaik, álmaik és illúzióik mérhetők le benne. ... 
így végül a történelem síkokra bontásához jutottunk el, más szavakkal a történel-
mi időn belül egy földrajzi, egy társadalmi és egy egyéni idő megkülönböztetésé-
hez, vagyis az embernek személyek egész sorára való szétbontásához."'6 

Braudel jelentős lépést tett afelé, hogy számot vessen azzal a problémával, 
hogy az effektív, köznapian elgondolt fizikai idő használata nem elégséges a tör-
ténetírás magyarázó rendszereiben. Itt nem is annyira a hagyományosan értett 
idő dekomponálásáról kellene beszélni, hanem különböző, a változások észlelé-
sére alkalmas temporalitásokról. Jacques Le Goff mutatott rá egy cikkében arra a 
tendenciára, ahogyan a „hosszú időtartam" fogalmát valamiféle „hosszú krono-
lógiai metszet"-ként kezdték félreérteni, ahelyett hogy fejlődési ritmusként te-
kintettek volna rá.17 A filozófusok - köztük Louis Althusser és Étienne Balibar -
többek között azt kifogásolták Braudel elképzelésében, hogy mindössze megál-
lapította, hogy vannak különböző idők, és ezekben az eltérő tempralitásokban 
más-más ritmus szerint megy végbe a változás, az átalakulás, ám nem mutatta ki, 
hogy ezek mennyiben konstrukciók; hogy nem egy eleve adott ritmus állapít meg 
a történész, hanem ő maga fektette le az idő ilyetén érthetőségének feltételeit.18 

Braudel igy - és ez a később született Történelem és a társadalomtudományok: a 
hosszú időtartam című cikkéből még inkább kiderül - egy realista időképződ-
mény keretei között tartotta felfogását.19 Amennyiben nem ismerjük fel, hogy az 
idő utólagosságban konstruálódó tényező, hanem eleve föltételezzük létét, akkor 
a történetírói, kutatói „saját szempont''-ot sem fogjuk tudni megjelölni az idő-
ben, márpedig az idő történetisége elgondolásának lehetősége éppen a saját né-
zőpont kiemelésében rejlik. Ezzel természetesen lemondunk arról is, hogy a tör-
ténelem olyan elementáris tapasztalatra épüljön, mely lehetővé tenné egy „ob-
jektív nézőpont" kijelölését, s abból a múlt megjelenítését. Ha nem létezik ön-
magában álló, „objektív,, időhöz rögzített történeti valóság mint eleve adott tény-
összesség, márpedig mai tudásunk szerint nincs ilyen, akkor a megérthetőség 
szinte óhajtja, igényli a szempontot: ez a feltétel a megértés sine qua non]a. Ezt a 
sok történész számára mindig szentségtörő gondolatot nem is mostanában fogal-

16 Braudel, 1996. I. köt.. 4-5. p. 
17 Vesd össze Le Goff. Jacques: Le changement dans la continuité. = Espaces Temps, 1986. No. 

34-35. 20-22. p. 
18 Értékelésére lásd Leduc, Jean: Les historiens et le temps. Conceptions, problématiques, écritu-

res. Paris, 1999.48-53. p. 
19 Braudel, Fernand: A történelem és a társadalomtudományok: a hosszú időtartam. = Századok, 

1972. 4-5. sz. (továbbiakban: Braudel, 1972.) 986-1012. p. így fogalmaz: ,Jtem maga az idő, 
csak ennek az időnek a feldarabolása a szellemünk terméke." Braudel, 1972. 1008. p. 
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mazta meg Raymond Aron, hanem 1938-ban elkészült - és erősen a német filo-
zófia és Edmund Husserl hatását mutató - doktori értekezésében.20 

Ez a hatás nem a véletlen műve volt. Ahhoz hogy megértsük ennek a mono-
lit, reálisként elfogadott idő - ha nem is borges-i cáfolatát - , de ideiglenes „félre-
tételét", Edmund Husserl Előadások a belső időtudat fenomenológiájához című 
értekezéséhez kell fordulnunk. Az eddigiekhez képest már az elnevezés is meg-
lepő: „belső időtudaf'-ról beszél, ami nem „valaminek a tudata" formulájaként, 
hanem „a tudatlefolyás immanens ideje"-ként ért. Husserl az 1. §-ban kizárja az 
„objektív idő" létét a fenomenológiai vizsgálódások köréből, tehát nem az 
objektiv idő létét zárja ki, mindössze a fenomenológiai értekezés köréből szám-
űzi azt: „Objektív tekintetben minden élménynek, mint ahogyan minden reális 
létnek és létmozzanatnak is meglehet a helye az egyetlen objektív időben - így az 
időészlelés élményének és magának az- időképzetnek is. Vizsgálódás tárgyául 
szolgálhat egy élmény - akár egy idökonstituáló élmény - objektív ideje is. To-
vábbá érdekes lehet az a kísérlet is, amely azt próbálja megállapítani, hogy az az 
idő, amely az időtudatban mint objektív tételeztetik, milyen viszonyban áll a va-
lóságos objektiv idővel, hogy vajon az időintervallumokra vonatkozó becslések 
megfelelnek-e az objektív valóságos időintervallumoknak vagy miként térnek el 
azoktól"21 

Másképpen fogalmazva: az egyéni időtudatban végbement változások mi-
ként viszonyulnak az objektiv időhöz, amelynek idejét, a kronológiák és az egy-
re egységesedő naptárak, kalendáriumok kanonizálják, ugyanakkor a történeti 
időben végbement jelenségek, események vagy folyamatok hogyan képződnek 
meg az egyéni időtudatban. 

,yiz időfelfogások - írja Husserl - , azok az élmények, melyekben az objektív 
értelemben vett idői megjelenik, fenomenológiai adatok"12 Tehát nem az a kérdés, 
hogy milyen viszonyt állíthatunk föl az időtudat és az objektív idő között, „mivel 
a megélt most nem része az objektív idő egy darabja",23 hanem azt nézzük, hogy 
a tudatlefolyás - például a valakihez hozzárendelt tudat - immanens idejében az 
objektív idői hogyan jelenik meg. ,A fenomenológiai analízis révén az objektív 
időből semmit sem találunk meg,"24 Persze Husserlnél a kérdés kifejtése során 
jóval összetettebb: megjelenik az „ősbenyomás", a „retenció", a „visszaemléke-
zés", és ezek vetületében tárgyalja az emlékanyag módosulását. ,Mindenesetre 

20 Aron, Raymond: Introduction á la philosophíe de I'histoire. Essai sur les limites de I'objecti-
vité historique. Nouv. éd., rev. et annotée. Par Sylvie Mesure. Paris, 1986. X, 521 p. (Bib-
liothéque des sciences humaines) Episztemológiájának kivonata megtalálható: Uő: Le^ons sur 
I'histoire. Cours du Collége de Francé. Établissement du texte, présentation et notes par Sylvie 
Mesure. Paris, 1989. 601 p. (Le livre de poche. Biblio Essais; 4136.) 

21 Husserl, Edmund: 1905-ös előadások a belső időtudatról. In: Előadások az időről. Szerk. Mik-
lós Tamás; ford. Sajó Sándor, UUmann Tamás. Bp., 2002. (továbbiakban: Husserl, 2002.) 14. p. 

22 Husserl, 2002. 16. p. 
23 Uo. 
24 Uo. 
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meg kell figyelnünk - mondja Ricoeuer Husserl előadásairól írt értelmezése 
hogy a fenomenológus nem tudja megkerülni... egy bizonyos homonímia elfoga-
dását a »tudat lefoly ás« és a »világ idejének objektív lefolyása« között".25 Ezzel 
azonban, bocsájtja előre Ricoeur, mint az időről való valamennyi filozófiai gon-
dolkodás, ez is aporetikus helyzetben marad. Voltaképpen nincs egyszerű, tiszta 
és egyértelmű időtapasztalat, a temporalitás létmódja maga aporetikus. Az 
európai gondolkodásban benne van egyfelől az ágostoni „lélek idejének", másfe-
lől az arisztotelészi „világ idejének" eltérő tradíciója: az apóriát tehát nem felol-
dani kell, mivel lehetetlen, hanem megkísérelni valahogyan termékennyé tenni 
azt a gondolkodás számára. 

Világos persze, hogy az egyes társadalomtudományok esetében nehézkes, 
sőt lehetetlen tisztán filozófiai megalapozású gondolatokkal alátámasztani egy 
vizsgálatot. Ismertes, hogy a filozófiai problémák csak igen megkésve, hangsú-
lyaikban, kifejtésükben jelentősen módosulva kerülnek át az empirikus társada-
lomtudományos gondolkodásba. Az idő fogalmának újraértése az 1960-as és az 
1970-es évektől több, egymással párhuzamos, sőt gyakran semmilyen explicit 
módon kimutatható kapcsolat nélkül. Husserl - és kisebb részben Henri Bergson -
hatása a szociológus Alfréd Schützre,26 majd Schütz hatása a Berger - Luck-
mann szerzőpáros tudásszociológiai értekezésére vitathatatlan.27 Az 1970-es és 
az 1980-as évektől a szociológiában is - főként az élettörténeti kutatások nyo-
mán - egyre nagyobb igény nyílik az idő dekomponálására, az élettörténet elgon-
dolására a nagyobb szociológiai szekvenciák alatt. Legyen elég itt a Dániel Ber-
taux, Franco Ferrarotti, Martin Kohli nevével jellemezhető vonulatra utalnom.28 

Episztemológiai beállítódásuk nagy hátránya azonban, hogy benne maradnak az 
objektív/szubjektív oszcillációban, és nem dolgoznak ki valóban sajátos - az 
életút percepciójából kiinduló - időfelfogást. A legradikálisabb talán Kohli, aki 
bevezeti a - szintén husserli hatást mutató - „saját idő" fogalmát, és ennek az 
idősíknak a függvényében rendezi el ez ennél nagyobb léptékű problémákat. Vé-
lekedése szerint ezt az legitimálja, hogy a „modern ember fejlődéstörténeti el-
képzeléseiben az élet mintegy az én által és az én köré szerveződik",29 és ennek 
legmarkánsabb bizonyítékát az önéletrajzszerű írások a modernitás kezdetétől 

25 Ricoeur, Paul: Temps et récit. Tom. 3. Le temps raconté. Paris, 1985. 45. p. 
26 Lásd Scliiitz, Alfréd: Husserl és reám tett hatása. In: A fenomenológia a társadalomtudomá-

nyokban. Szerk. Hernádi Miklós. Bp., 1984. 91-95. p. 
27 Berger, Peter L. - Luckmann, Thomas: A valóság társadalmi felépítése. Tudásszociológiai ér-

tekezés. Ford. Tomka Miklós. Bp., 1998. 256 p. (Jószöveg hiánypótló) 
28 A talán legtöbbet citált kötet: Biography and Society. The Life History Approach in the Social 

Sciences. Ed. Dániel Bertaux. London, 1981. 309 p. (Sage studies in International sociology; 
23.) Benne - többek között - Ferrarotti, Kohli tanulmányaival. Lásd még Ferrarotti, Franco: 
Storia e storie di vita. Roma-Bari, 1981. 157 p.; Kohli, Martin: Társadalmi idő és egyéni idő. 
Az életút a modern társadalom szerkezetváltozásában. In: Időben élni. Történeti-szociológiai 
tanulmányok. Vál. Gellériné Lázár Márta; ford. Berényi Gábor et al. Bp., 1990. (továbbiakban: 
Kohli, 1990.) 175-212. p. (Hermész könyvek) 

29 Kohli, 1990. 179. p. 
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való megszaporodásában látja.30 Az „én" és a köré szerveződő „saját idő" tehát a 
legfontosabb szervező instanciává vált. 

Visszatérve azonban a korábbi szálhoz: az Annales és a nouvelle histoire-
történészek az idő fogalmának problematizálása tárgyában véghezvitt kísérletei, 
újításai rendkívül nagy hatást gyakoroltak Michael Foucault-ra, aki kérdezésé-
nek filozófiai irányultsága és tétje okán - amint Takács Ádám írja - „képes elke-
rülni egy bizonyos szaktudományos naivitást, mely a jelen és a múlt viszonyának 
kérdésében vagy pszichológiai tényezők jelentőségének szempontjából még az 
Annales képviselőit is jellemzi."21 Ezt a beállítódást A tudás archeológiája című 
munkájának bevezető soraiban fejti ki: azzal, hogy az értelmezés céljának függ-
vényében a történettudomány - a dokumentumhoz való megváltoztatott viszonya 
során - „átszerkeszti, szétdarabolja, szétosztja, elrendezi, szintekre tagolja, soro-
zatokat állít fel"22 azaz különböző forrásokból rendet szerkeszt, egymásutánisá-
got állapít meg, az adatokat intervallumok közé szorítja, észrevétlenül kivágja, 
kiszakítja és kiszabadítja a korábban lineárisnak tételezett, folytonos történeti 
időből e szakaszokat. Míg a társdiszciplínák - amelyek nevükben hordozzák a 
vizsgált tárgy történeti aspektusát (így például eszme-, tudomány-, filozófia-, 
gondolkodástörténet), ám gyakran a történész látószögén kívül kerülnek - fi-
gyelme a korszakokról a törésjelenségekre tevődött át, addig a történeti szaktu-
domány némi lemaradást mutat az idő értése tekintetében, noha - sürgeti Fou-
cault - egyre inkább a „folytonossághiányt" (discontinuité) kell a történeti elem-
zés alapelemévé tenni. , J történeti tudományok a folytonosságból a nem-folyto-
nosság felé haladnak" 22 ami a „különféle egymás mellett létező, egymásra követ-
kező, egymást átfedő, egymást keresztező, egyetlen lineáris sémára nem redukál-
ható sorozatok individualizálódását hozta magával. így történt, hogy az ész foly-
tonos kronológiája helyett ... több időskála jelent meg."24 (Kiemelés tőlem. K. 
H. Zs.) Mig Foucault - Georges Canguilhem nyomán - arról szól, hogy a tudo-
mánytörténetben megkülönböztetik annak mikro- és makroszkopikus szintjeit, 
felvillantja azt, amit esetünkben a fentebb szóvá tett termékeny kérdezés lehető-
ségeként kell számon tartanunk. „Ezeken a szinteken az események és következ-
ményeik nem egyformán oszlanak el: annyira nem, hogy ... nem írhatók le 
ugyanúgy egyik vagy a másik szinten. Nem ugyanazt a történetet mondjuk el az 
egyik vagy a másik szinten."25 (Kiemelés tőlem. K. H. Zs.) A dokumentum meg-

30 Uo. 
31 Takács Ádám: Történeti megismerés és történeti tudás Michel Foucault-nál. In: A történész 

szerszámosládája. A jelenkori történeti gondolkodás néhány aspektusa. A „Történelem - Tár-
sadalomtudományok" konferencia anyagai. Szerk. Szekeres András. Bp., 2002. 24. p. (Atelier 
füzetek; 3.) 

32 Foucault, Michel: A tudás archeológiája. Szerk. Miklós Tamás; ford., jegyz. összeáll. Perczel 
István. Bp., 2001. (továbbiakban: Foucault, 2001.) 12. p. (Kísértések) 

33 Foucault, 2001. 11. p. 
34 Foucault, 2001. 14. p. 
35 Foucault, 2001.9. p. 



22 Személyes idő - történelmi idő K. Horváth Zsolt 

változott természete, a több időskála alkalmazása, a törésjelenségek, a folytonos-
sághiányok problémája el kell, hogy vezessen a belátáshoz: ,/vjége ... annak - mint 
Kiss Balázs írja - hogy a különböző dokumentumokból... ugyanazt a korarculatot vár-
hatnánk tükrözni, hogy ... volna minden kornak egy bizonyos arculata, eszméje ... Nem, 
itt különböző történelmek futnak eg\>más mellett, egymásról akár nem is tudva, s legfel-
jebb általános történelemről beszélhetünk a globális történelem helyett".36 

Foucault világos programot fogalmaz meg: „Az új megközelítés által meg-
nyíló probléma - amely meghatározza az általános történelem fogalmát - ép-
penséggel annak meghatározása, milyen legitim viszonyformát lehet felállítani 
az egyes sorozatok között; alkalmasint milyen vertikális rendszert alkothatnak 
...; milyen hatásokat okoznak az eltolódások, az eltérő időritmusok" 31 

A foucault-i általános történelem képzete tehát nem egy pont köré szervez-
hető, mint az átfogó vagy globális történelem, mert az már nem írható le csak 
egyetlen szempontot szem előtt tartva, hanem a történetek szóródásának terét 
igyekszik befogni. Ez nem csak egyszerűen annyit tesz, hogy a „sok" több, mint 
az „egy", hanem annak a gondolkodásnak a feltételeit szabja, amely lehetővé te-
szi számunkra is a több időskála, temporalitás termékeny elgondolását: tisztán 
epiSztemológiai szempontból nincs létjogosultsága az egy pontból leírható, egy 
időrendszerben zajló történelemnek, mivel szétszórt, de egymással vertikális 
kapcsolatban álló történelmek sokaságáról van szó. Az azonos általános történe-
lemben lévő kicsiny saját idők párhuzamossága, egyidejű, ám mégis autonóm 
létmódja - úgy vélem - lehetőség a fentebb vázolt apória termékeny problemati-
zálásához.38 

36 Kiss Balázs: Michel Foucault és a szimbolizáció. In: „Jelbeszéd az életünk". A szimbolizáció 
története és kutatásának módszerei. Szerk. Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor. Bp., 1995. 294. p. 

37 Foucault, 2001. 17. p. 
38 Bővebb kifejtéséhez lásd K. Horváth Zsolt: Naplók és memoárok mint 'lehetséges történel-

mek'. Az 1848-49-es emlékezések történeti képe és olvasási dilemmái. = Alföld, 2000. 5. sz. 
81-99. p. 



Szilágyi Márton 

„MEGÁLL AZ IDŐ" VAGY 
„AZ IDŐ SOHA, SOHA MEG NEM ÁLL"? 

AZ IDŐ MINT PROBLÉMA AZ IRODALOMTÖRTÉNETBEN 

Ha az utóbbi évek hazai irodalomelméleti és irodalomtörténeti szakirodalmát 
akárcsak futólag is áttekintjük, határozottan az a benyomásunk alakulhat ki, 
hogy - szemben az 1980-as végének, az 1990-es évek elejének masszív iroda-
lomszemléleti, elméleti szembenállásokat, mint például az irodalomelmélet kont-
ra irodalomtörténet látszólagos kizáró ellentétét megjelenítő vitáival - megnöve-
kedett az érdeklődés a történetiség visszanyerése, újraértelmezése iránt. Ez per-
sze csak relatív, pontosabban a magyar irodalomértésre érvényes újdonság, hi-
szen ahogyan a korábbi vitákat, úgy a jelenlegi helyzetet sem lehet mindenestül 
valamiféle nemzetközi tudományos trenddel szinkrónnak tekinteni: a különböző 
irodalomelméleti irányzatok jelentkezése a hazai szellemi életben eleve vagy 
megkésett, vagy igencsak szelektív volt és maradt, illetve (esetleg) oly mérték-
ben speciális módosulásokat mutat, hogy alig hasonlit a hivatkozott külföldi mo-
dellekre. Ebben természetesen nincs semmi meglepő, miután a hazai irodalom-
szemléleti tradíciók és a magyar irodalom történetileg meghatározott sajátszerű-
ségei alakítják azt a közeget, amelybe új elemek beépülhetnek.1 Éppen ezért le-
het jelzésértéke a történetiség iránti újabb érzékenységnek, amely természetesen 
- nagyobb időbeli és tudománytörténeti távlatban bizonyosan - valami hiányér-
zetre adott válaszként is felfogható, és amely érintkezik olyan egyéb, az utóbbi 
időben sokat emlegetett, időnként elemzett irodalomelméleti fogalmak fölértéke-
lődésével is, mint amilyen a kánon és a korszak.2 Márpedig az irodalom történeti 
dimenzióinak megértése vagy akár az ezzel kapcsolatban egyáltalán föltehető 
kérdések megfogalmazása is aligha képzelhető el az idő fogalmának valamiféle, 
akárcsak látens problematizálása nélkül.3 Annál is kevésbé, mert ha az irodalom-

1 Ezzel kapcsolatban lásd Fodor Géza: Egy irodalomkutatási szempont elsőszülöttje. Megjegy-
zések Dávidházi Péter „Isten másodszülöttje" című könyvéhez. = Irodalomtörténeti Közlemé-
nyek (továbbiakban: ItK) 1991. 2. sz. 200-214. p. 

" Az újabb hazai szakirodalomból ennek kapcsán kiemelendők a következő tanulmányok: Kulcsár-
Szabó Zoltán: A „korszak" retorikája. A korszak- és századforduló mint értelmezési stratégia. In: 
Uő: Az olvasás lehetőségei. Bp., 1997. 15-39. p. (József Attila Kör fűzetek; 96.); Takáts József: 
Megfigyelt megfigyelők. In: Klasszikus-magyar-irodalom-történet. Tanulmányok, 2003. Szerk. 
Dajkó Pál, Labádi Gergely. Szeged, 2003. (továbbiakban: Takáts, 2003.) 9-29. p. (Tiszatáj 
könyvek); Hansági Ágnes: Klasszikus - korszak - kánon. Historizáció és temporalitástapasztalat 
az irodalomtudomány történeti koncepcióiban. Bp., 2003. 129 p. (Philosophiae doctores) 

3 A továbbiakban nem kívánok foglalkozni a temporalitás megértésének kiterjedt nemzetközi 
irodalomelméleti szakirodalmával, csak utalok a magyarul is hozzáférhető - számomra lega-
lábbis a legfontosabb - tanulmányokra: Ricoeur, Paul: Válogatott irodalomelméleti tanulmá-
nyok. Vál., szerk. és az utószót írta Szegedy-Maszák Mihály; ford. Angyalosi Gergely et al. 
Bp., 1999. 426 p. (Osiris könyvek. Irodalomelmélet) 
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történet mint történeti jellegű - de akár úgy is fogalmazhatnám: mint történetet 
elmondó - tudomány határozza meg magát, eleve nem kerülheti el a szembesü-
lést az időbeliséggel, mivel a saját tárgyát narratív szerkezetben megjelenítő iro-
dalomtörténet bevett közlésformái - amelyek közül bizonyos fokig csak az iro-
dalmi lexikon lehet kivétel - mindenképpen időbeli dimenziót is igényelnek. 
Kérdéses persze, létezik-e olyasféle időkezelés, amely csak az irodalomtörténet 
sajátja - hiszen az irodalomtörténet nem lehet teljes mértékben független attól, 
amit a történettudomány kívánt/kíván kezdeni az idő megértésével, szegmentálá-
sával, tagolásával, leírásával. Szándékosan használtam a meglehetősen homá-
lyos, nyílt ok-okozati viszonyt nem involváló „nem független" szintagmát, hi-
szen komoly kérdés, szabad-e itt mindig egyértelmű dominanciáról beszélni. Le-
hetne ugyanis példákat idézni arra, hogyan kölcsönöz a történettudomány kor-
szakfogalmakat a különböző müvészettudományoktól, és terminológiája miként 
közelít így az irodalomtudományéhoz - gondoljunk csak például a „barokk" fo-
galmának a művelődéstörténet révén megalapozott történeti karrierjére.4 Ám 
ugyanúgy utalhatnék arra, hogy a folyamat ellenkező irányú is lehet, ha megnéz-
zük például a legutóbbi - azaz több mint 30 éves - akadémiai irodalomtörténet-
től5 használt és korszaktagolóként kezelt évszámokat, azok között bizony ott 
vannak olyan, eminensen köztörténeti események dátumai is, mint a Tanácsköz-
társaság vagy a 2. világháború befejezése. Tanulságos megfigyelni egyébként, 
hogy leginkább a Klaniczay Tibor szerkesztette első kötet függetlenítette magát 
a köztörténeti korszakhatároktól, és bár nyilván nem kizárólag emiatt, de mind-
máig ez a régi magyar irodalmat tárgyazó összefoglalás a legjobban használható 
a könyvsorozatból. Irodalomtörténeti és történeti időkezelés összefüggése tehát 
aligha vitatható, annál inkább kérdéses mindennek a jelentősége, illetve az értel-
me. Nem arról van-e szó, hogy a mindenkori történész vagy irodalomtörténész 
- hiszen helyesebb személyesként kezelni a problémát, s nem „a" történettudo-
mány és „az" irodalomtudomány perszonifikált sémájának önmozgásaként - ak-
kor menekül át a másik tudományterület valamelyik időfogalmához, amikor sa-
ját területén nem tudja reflektáltan megoldani az idő kezelését? Gyakran támad-
hat ugyanis olyan benyomásunk - akár az irodalomtörténeti, akár a történeti 
szakirodalmat olvassuk - , hogy nem húzódik meg komoly átgondoltság a kor-
szak-kategóriák használatában - mintha a szerzőknek (tisztelet a kivételeknek) 
az lenne a kényelmesebb, ha egyszerűen alkalmaznak egy olyan metódust, ame-
lyet a másik, hozzájuk közelálló tudományterület magától értetődőnek kezel, és 
ezáltal készpénznek veszik, hogy az átvett fogalomnak bizonyosan van megala-

4 Ezen a ponton hadd emlékeztessek csak arra, milyen koncepcionális szerepet kapott Kosáry 
Domokos művelődéstörténeti modelljében a „barokk" fogalma - késő barokk versus felvilágo-
sodás - bár természetesen nem szakirodalmi előzmények nélkül: Kosáry Domokos: Művelődés 
a XVI11. századi Magyarországon. 2. változatlan kiad. Bp., 1983. 757 p. Kosáry koncepciójá-
nak legerőteljesebb bírálata egyébként az irodalomtörténet felől érkezett, lásd Tornai Andor: Ko-
sáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. = ItK 1982. 3. sz. 363-370. p. 

5 A magyar irodalom története. 1-6. köt. Főszerk. Sőtér István. Bp., 1964-1966. 567, 648, 831, 
1072, 543, 1106 p. 
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pozott ismeretelméleti háttere ott, saját eredeti közegében. így nekik immár nem 
is lehet feladatuk rákérdezni sem az értelmére, sem a használhatóságára. Ez a ha-
tásos nyelvi formában is megvalósítható eljárás azonban éppen saját axiomati-
kusságát hagyja homályban - önmaga számára is - , így szinte saját történetisé-
gét oltja ki. Egy történeti jellegűnek szánt gondolatmenetet ugyanis aligha lesz 
megfoghatóbbá, ha mindenféle, a szövegbe beleíródott kétely nélkül olyan fogal-
makkal operál, amelyeknek irodalomtörténeti teherbírása is kétséges, hát még 
az, mit is akar érteni ez alatt a kategóriák alatt a történész-szerző. Ragyogó reto-
rikai alakzatokkal persze lehet bizonyosságot sugallni, de ez a fölény csak addig 
tart, amíg el nem kezdünk a szöveg értelmére rákérdezni.6 Persze ennek a fordí-
tottja is igaz: mihez visz közelebb például „az 1945 utáni magyar irodalom" je-
lenleg is gyakran használatos formulája, ha mindehhez nem társul az a kérdés, 
vajon mi is változott meg ebben az évben olyannyira, hogy érdemes korszakha-
tárként kezelni?7 Nyilvánvalóan ugyanis 1945-ben nem az egyes irodalmi műne-
mek változtak meg, vagy éppen - szűkebben - nem az egyes irodalmi szövegek 
poétikai szerveződése mutat szembetűnő változásokat, hanem - ha valami egyál-
talán - inkább az irodalmi intézményrendszer állapota és keretfeltételei módo-
sultakjelentősen. Gondolok itt a háborús pusztulásra és a háború utáni részleges 
újjáalakulásra egyfelől, valamint az ország fasizálásának és bolsevizálásának 
párhuzamos és egymást váltó hatalmi-politikai kísérleteire másfelől. Az 1945. 
évet egy új periódus kezdeteként meghatározó irodalomtörténeti összefoglalások 
többnyire azonban éppen erre, az innen valóban termékenyen belátható össze-
függésre nem mutatkoznak megfelelően érzékenynek. Az irodalomtörténet és a 
történettudomány egymás közötti viszonyában tehát nem a kölcsönzés ténye 
problematikus önmagában, hiszen lehet értelmet adni a máshonnan átvett fogal-
maknak és terminusoknak, hanem annak elmellőzése, hogy a kölcsönzött kor-
szak- illetve időtagoló fogalmak milyen teherbírással rendelkeznek egyáltalán, 
és mit akar kezdeni vele az, aki felhasználja. 

6 Lásd például a következő, némileg találomra kiemelt megállapítást, amely megítélésem szerint 
nem sokkal visz közelebb ahhoz, hogy megértsük a liberalizmusnak nevezett eszmetörténeti 
képződmény történeti helyét: „1816-18 táján a szentimentalizmus immár határozottan szembe-
fordul a klasszikával, szakit vele, áttöri azt: megjelenik a romantika, amely nem más (sic! az én 
kiemelésem Sz. M.), mint - Vidor Hugó híres megfogalmazása szerint — a liberalizmus az iro-
dalomban" Gergely András: Szentimentalizmus és liberalizmus. Bezerédj István és kora. In: 
Emlékkönyv Bezerédj István születésének 200. évfordulóján. Szerk. Rozsonits Géza. H. n., 
1996. 30. p. A történetírói tevékenység retorizáltságának a vizsgálatára egyébként lásd Ginz-
burg, Carlo: Die Wahrheit der Geschichte. Rhetorik und Bevveis. Aus dem Italienischen von 
Wolfgang Kaiser. Berlin, 2001. 159 p. 

7 Ebből a szempontból tünetértékű, hogy Kulcsár Szabó Ernő nagyjelentőségű, kismonográfia 
terjedelmű irodalomtörténete is ezzel az évvel indít - igaz, a szerző rendkívül tisztességesen, 
saját elméleti alapvetése felőLigyekszík számot vetni a korszakhatár kérdésével: Kulcsár Sza-
bó Ernő: A magyar irodalomtörténete, 1945-1991. Bp., 1993. 7-14. p. (Irodalomtörténeti fü-
zetek; 130.) 
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Az idő kérdésének az irodalomtörténet felől nézve azonban több más fontos 
aspektusa is lehet, igaz, ehhez is elsősorban azt kell tisztázni, milyen képet alakí-
tunk ki magáról az irodalomtörténetről. A szövegek egymáshoz kapcsolódó, reto-
rikai-poétikai elvű vizsgálata ugyanis nem feltétlenül historikus feladat, vagy lega-
lábbis nem abban az értelemben, ahogyan a történelmi változások és periódusok 
leírásában érdekelt tudományok érthetik. Ugyanakkor viszont egy ilyen, eszmé-
nyileg ahistorikus vagy elméleti érdeklődésű irodalomfelfogás sem tud meglenni 
történeti jellegű vagy legalábbis különböző történeti indexszel rendelkező irodalmi 
példaanyag nélkül, és gyakran éppen ezért lesz kiszolgáltatva azoknak az iroda-
lomtörténeti diskurzusoknak, amelyeket egyébként nem sokra becsül, és meg akar 
haladni, hiszen - miközben figyelmét másra fókuszálja - mégiscsak kénytelen el-
hinni azokat a sémákat, amelyeket készen talál, és ilyenformán „az" igazság státu-
szával ruház fel egyedi, tekintélyi alapon továbbörökített értelemkonstrukciókat 
is.8 Ha azonban inkább egy olyan irodalomtörténetet gondolunk el, amely bizo-
nyos irodalmi szövegek bizonyos értelmű hálózatát tekinti vizsgálati terrénumnak, 
akkor már nyilvánvalóan beléphetnek olyan problémák is, mint a fejlődésé vagy a 
változásé. Erre a problémára azután születhetnek olyan válaszok is, mint a teleolo-
gikus marxista irodalomtudomány egyik képviselőjének az állítása, amely szerint 
az irodalmi formaelvek történeti változása egyszersmind azt is jelenti, hogy létezik 
„irodalmi fejlődés"9 tehát Homérosz eposzainál a modem regény „minőségileg 
magasabb rendű, pontosabb, hívebb"10 - és ezen az elképesztő kijelentésen aztán 
már az sem segít sokat, hogy a szerző azért hozzáteszi: „ami - természetesen -
nem jelenti, hogy minden ilyen technikával készült regény jobb, mint a homéroszi 
eposzok"A változásra adott másik irodalomtörténeti válasz a műfajtörténet evo-
lucionista metodikájú művelése lehet, amely egy irodalmi műfaj történeti változá-
sait mintegy a biológiai fejlődés sémájára írja le, azaz a műfaj növekedését, tökéle-
tessé válását, hanyatlását, majd halálát - ahogy ezt az első műfajtörténeti mono-
gráfiát megalkotó Ferdinánd Brunetiére megfogalmazta.12 Persze a műfaj történet-
nek a pozitivizmusnál későbbi fázisához tartozó művelői nem kezelték feltétlenül 
ennyire rigid módon saját módszertani alapelveiket, így nem feltétlenül láttak tra-
gikus végű vagy elégikusan kezelt halált egy műfaj átstrukturálódásában. 

A jelenlegi hazai irodalomtörténeti diskurzusnak a leginkább erőteljes - és 
ami ezzel szinte törvényszerűen együtt jár, olykor már szinte dogmatikusan ke-
zelt - alapelve a történetiség elgondolásához azonban a hatástörténeti érdekelt-
ség; ez - némiképp leegyszerűsítve - egy, a születő irodalom kérdésirányai és 
hagyományválasztásai felől mindig újra- és újraalakuló, aktuális múltképet je-

8 Ezzel bővebben és konkrétabban egy recenzióban próbáltam meg számot vetni: Szilágyi Már-
ton: A deKONcepciók szabadsága. Kovács Sándor s.k. - Odorics Ferenc: Posztmagyar; Hárs 
Endre - Szilasi László: Lassú olvasás. = Jelenkor, 1998. július-augusztus. 839-844. p. 

9 Szerdahelyi István: Az esztétikai érték. Bp., 1984. 456. p. 
10 Uo. 

uo. 
12 Erről a problematikáról lásd Dávidházi Péter: Imre László: A magyar verses regény. = ItK 

1992. l .sz. 112-118. p. 



„Megáll az idő" vagy „Az idő soha, soha meg nem áll"? Az idő mint probléma 27 

lent. Ebben pedig mindig azok a hagyományelemek lesznek fontosak, amelyeket 
az élő irodalom, mint sajátjává tett hagyományt meg kíván, vagy meg tud jelení-
teni.13 Ennek az alapelvnek az érvényességét könnyebb belátni, mint érvényesí-
teni, hiszen hiába áll rendelkezésünkre a gyönyörű, többször, több változatban és 
többektől idézett metafora - az irodalom történetét nem az irodalomtörténészek, 
hanem a születő irodalom írja ... azért mégiscsak kiiktathatatlan a játékba ho-
zott irodalmi tradíciókat észrevenni és leírni képes irodalomtörténész, mert kü-
lönben nincs, aki tagolni tudná a folyamatokat, és rögzíthetné az akkor éppen ha-
tástörténeti leg relevánssá vált múltértelmezést. Ráadásul ott a kísértés, hogy a 
hatástörténetet valamiféle végzetszerű princípiumként kezeljük, azaz úgy te-
gyünk, mintha az éppen aktuális, tőlünk észlelt hatástörténeti elemeken kívül le-
vő irodalomtörténeti hagyományok nem léteztek volna, nem léteznének és nem 
is fognának létezni.14 Az elvileg belátott lezáratlanság gyakorlati érvényesítése 
ugyanis azt igényelné, hogy saját, értelmezői konstrukcióink állandó viszonylagos-
ságát kellene nem csak érzékelnünk, hanem érzékeltetnünk, sőt bevallanunk, hiszen 
eszerint egyetlen, számunkra nem rokonszenves irodalmi tradíciót vagy írói élet-
müvet sem marasztalhatnánk el azzal a rendkívül egyszerű érvvel, hogy hatástörté-
netileg érdektelen, mert hát ki lát a jövőbe, mit lehet tudni, nem születőfélben van-
e éppen az, az új műalkotás, amely ránk cáfol. Ez az állapot, mint értekezői be-
szédhelyzet kétségtelenül idegesítő, nem csoda, ha kevesen akarják fenntartani.15 

Elgondolható azonban egy olyan irodalomtörténeti szerepfelfogás is, amely 
- nem cáfolván, hanem kiegészítvén a hatástörténet alapvetően igen szépen és 
plauzibilisen működtethető metódusát - saját történeti jellegét az irodalom intéz-
ményrendszerének alakulástörténetében véli megragadhatónak.16 Ez a megköze-

13 Ennek legjobb hazai kifejtése: Kulcsár Szabó Ernő: Történetiség, megértés, irodalom. Bp., 
1995. (továbbiakban: Kulcsár Szabó, 1995.) 99 p. 

14 Innen nézve tanulságos idézni Kulcsár Szabó Ernő summázatát: ,Egyszerűbben szólva: az új 
gondolkodásmód sorsa éppúgy: a hatástörténet kezébe van letéve, mint a pozícióit őrző hatalmi 
diszktírzusé. Némi túlzással úgy is fogalmazhatnánk, hatástörténeti nézetből alighanem azért 
merő időpazarlás az uralmi helyzetű paradigmákkal való viaskodás, mert maga a hatástörté-
net az, ami - bár nent közreműködésünk nélkül, de - bizonyosan eldönti helyettünk ezeket a di-
lemmákat." Kulcsár Szabó, 1995. 64. p. A meglehetősen ambivalens mondatból én most - a 
jóakarat hermeneutikája jegyében - a „bár nem közreműködésünk nélkül" közbevetésre he-
lyezném a hangsúlyt, és nem a hatástörténetbe vetett, egyébként rokonszenves metafizikai zár-
ványokat mutató reménységre. 

15 Ehhez hozzászámítandó Takáts József figyelmeztetése is, aki Gyáni Gáborra hivatkozva mondja: 
„Hazai irodalomértelmezők mostanában túlhangsúlyozzák a jelen irodalmának a múlt irodal-
ma értelmezésére tett hatását, 5 általában a jelen érdekeinek vagy1 perspektívájának a múlt tör-
ténészi leírásában játszott teremtő szerepét. Gyáni hivatkozott fejtegetései viszont arra figyel-
meztetnek, milyen nagy mértékben „„ki van szolgáltatva"" a történész előtte járt kollégái inter-
pretációinak, illetve múltbéli forrásainak, amelyek maguk is interpretációk." Takáts, 2003. 28. p.; 
Gyáni Gábor: Miről szól a történelem? Posztmodern kihívás a történetírásban. In: Uő: Emlé-
kezés, emlékezet és a történelem elbeszélése. Bp., 2000. 11-30. p. 

16 Erről bővebben lásd Szilágyi Márton: Irodalomtörténet és társadalomtörténet. In: Bevezetés a 
társadalomtörténetbe. Hagyományok, irányzatok, módszerek. Szerk. Bódy Zsombor, Ö. Ko-
vács József. Bp., 2003. 559-572. p. 
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lítés állhat legközelebb a történettudomány időkezeléseihez, noha teljes mérték-
ben mégsem azonosulhat vele. Ha az irodalmi intézményrendszer állapota, mó-
dosulásai, az olvasóknak a szépirodalmi szövegekhez való hozzáférésének idő-
ben változó lehetőségei és a szövegek használatának történetileg eltérő módoza-
tai állnak a vizsgálat középpontjában,17 akkor az ezt értelmező interpretációnak 
el kellene oldozódnia a történetírás hagyományosan mégiscsak köztörténeti idő-
tagolásától. Nem csupán azért, mert a köztörténet merev és punktuális évszámai 
nem jelentenek feltétlenül érvényes korszakhatárt bármiféle intézménytörténeti 
megközelítés számára sem - legalább ennyire lényeges az, hogy magának egy 
ilyen jellegű irodalomtörténeti kutatásnak más, olykor többféle időtapasztalattal 
kell szembesülnie. Példaképpen hadd utaljak arra, hogy nemcsak - a biográfia-
írásban szokásos módon - az emberi élet léptékével kell számot vetnie, hanem 
ennél rövidebb tagolásra is szüksége lehet az egyes írói teljesítmények megítélé-
sekor: régóta ismeretesek az olyan típusú irodalomtörténeti monográfiák, ame-
lyek például a „fiatal" Bessenyei Györggyel vagy az „érett" Kosztolányival úgy 
foglalkoznak,18 hogy nincs igényük egy majdani teljes pályakép megrajzolására. 
Ezzel szemben vagy inkább emellett azonban az irodalomtörténet szembesülni 
kénytelen az emberi élet tartamán, messze túlnyúló folyamatokkal is. Az egyes 
irodalmi szövegek hagyományozódása során - akárcsak ha a magyar irodalom-
történet szempontjából igen lényeges kéziratos énekeskönyvekre gondolunk -
olyan szövegek első lejegyzésével is találkozhatunk, amelyek akár évszázados 
múltra utalnak vissza, ilyenformán pedig a szövegnek és aktuális olvasójának/le-
jegyzőjének a kapcsolata nagyobb időbeli távolságokat köt össze, mint amit az 
emberi élettartam jelenthet.19 Arról a nyilvánvaló, s az irodalomtörténettől régóta 
vizsgált sajátosságról nem is szólva, hogy az irodalmi szövegek esztétikai hatás-
potenciálja nincs keletkezésük korához kötve, hanem évszázados vagy még 
hosszabb távolságból is képesek lehetnek élményt kiváltani; ez a jelenség adhat-
ja az alapját aztán annak a vizsgálatnak, amely egy-egy irodalmi szöveg időben 
változó értelmezéseinek feltárására irányul. Egy ilyen recepció-vizsgálat magá-
tól értetődően igényelheti az időbeliség érzékelését és tagoló szerepének megér-
tését. Ám ugyancsak számításba veendő a családtörténet több generációs időtar-
tama is, egyrészt az írói pályának, mint lehetséges karriertípusnak a családon be-

17 Egy ilyen tipusú vizsgálat legújabb kísérlete: Kerényi Ferenc: Pest vármegye irodalmi élete, 
1790-1867. Bp., 2002. 443 p. (Előmunkálatok Pest megye monográfiájához; 3.) 

18 A két, némileg találomra kiválasztott példa: Bíró Ferenc: A fiatal Bessenyei és íróbarátai. Bp., 
1976. 351 p. (Irodalomtörténeti könyvtár; 31.); Kiss Ferenc: Az érett Kosztolányi. Bp., 1979. 
607 p. (Irodalomtörténeti könyvtár; 34.) 

19 Vö. Csörsz Rumén István: Könyvek önmagunknak. Magyar kézirattípusok a 18-19. század-
ban. In: Az olvasó - az olvasás. Irodalmi tanulmányok. A Fiatal írók Szövetsége és a Dokto-
randuszok Országos Szövetsége által 1998. nov. 25-én rendezett konferencia előadásai. Szerk. 
L. Simon László, Thimár Attila. Bp., 1999. 75-89. p. (FISZ könyvek; 1.) Számos konkrét pél-
da található a következő szövegkiadásban: Közköltészet. 1. Mulattatók. S. a. r. Küllős Imola; 
mtárs. Csörsz Rumén István. Bp., 2000. 603 p. (Régi magyar költők tára. XVIII. század; 4.) 
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lüli vonzerejére nézvést,20 másrészt pedig olyan, több nemzedék kollektív telje-
sítményeként is felfogható intézményeknek az értelmezése miatt, mint amilyen 
például egy főúri-családi könyvtár.21 Újabb, sajátos lehetőséget jelenthet annak 
vizsgálata, hogy bizonyos, a történetírástól korszakfordulónak tekintett esemé-
nyek - melyek hagyományosan csaták, háborúk, békekötések, felkelések stb. 
szoktak lenni - , amelyek az adott esetben akár jelentős változásokat hozhattak a 
politikai intézményrendszerben vagy a nyilvánosságban, rendelkeztek-e valódi 
sorsfordító hatással egy konkrét írói életpálya mikrotörténeti dimenziójában is, 
akár az életmódot, az életformát, a megélhetési bázist, akár az írói életmű alakulás-
történetét tekintve. Ez persze már akár oda is elvezetheti az irodalomtörténészt, 
hogy ezen a szinten is az egységes, nagy irodalomtörténeti korszaknarratívák 
feldarabolását kell megtapasztalnia. Egy-egy történeti periódus vagy hosszabb 
időpillanat ugyanis egymástól gyökeresen eltérő reakciókat, korforduló-tapaszta-
latokat mutathat, és ezek közül „az" igazit, „a" hiteleset többnyire csak ideologikus 
premisszák vagy bevallatlan egyéni rokonszenvek alapján szokás kiválasztani. 

Természetesen elképzelhetők másféle variációk is az irodalomtörténet felől 
belátható temporalitás vizsgálatában annál is inkább, mert az egyes irodalmi kor-
szakokjelentősen eltérnek a szövegek hagyományozásának és kezelésének tech-
nikájában is. Ezek a sajátosságok pedig nagyban befolyásolhatják a számunkra 
utólagosan foltáruló időtapasztalatok hozzáférhetőségét. Gondoljunk csak Richárd 
Gilman megjegyzésére, amellyel jól poentírozva jellemezte a múlt jelenlétének 
lehetőségét az antikvitásban: ,yt sors iróniája, hogy miközben a klasszikus társa-
dalmak azt kívánták megőrizni, amit értékeltek, idővel azt kezdték értékelni, ami 
megőrződött."2' Ebben az értelemben is mindig ki van szolgáltatva a jelen a 
múltnak, ugyanis ha valami nem őrződött meg, utólag sem tudunk az egykori 
klasszifikálás szempontjai „mögé" látni. A rendelkezésünkre álló szövegek 
- szépirodalmiak és ezekre vonatkozó értelmezések vagy dokumentumok - tüze-
tes olvasása azonban igen sokrétű forrást jelenthet a változások és variációk idő-
beli létmódjának megértésében. S ami talán a legfontosabb: segíthet abban, hogy 
komolyan vegyük az irodalomtörténet történeti jellegét, amely számomra kétség-
kívül a legtöbbet ígérő, legtermékenyebb szemléleti álláspont. Az időbeliségre, 
az időben való létezésre irányuló állandó figyelem pedig hozzájárulhat ahhoz, 
hogy a múltra vonatkozó konstrukcióink valamit meg tudjanak jelenhetni az idő 
többféle megtapasztalásából. 

20 Ennek értelméről - egy konkrét életpálya vizsgálatában - lásd Szilágyi Márton: Lisznyai Kál-
mán. Egy 19. századi írói életpálya társadalomtörténeti tanulságai. Bp., 2001. 17-28., 70-72. p. 
(Irodalomtörténeti fűzetek; 149.) 

21 Ennek módszertani kérdéseire lásd Monok István: Könyvkatalógusok és könyvjegyzékek Ma-
gyarországon, 1526-1720. Forrástipológia, forráskritika, forráskiadás. Szerk. Császtvay Tün-
de. Szeged, 1993. 95 p. (Olvasmánytörténeti dolgozatok; 5.) 

22 Gilman, Richárd: A dekadencia, avagy egy jelző különös élete. Ford. Fridii Judit. Bp., 1990. 
63. p. (Mérleg) 





Fejős Zoltán 

AZ ETNOGRÁFIAI JELEN 
MINT IDŐSZEMLÉLETI PROBLÉMA1 

A mai antropológiában az etnográfiai jelen képzete - és maga a kifejezés - a tu-
domány lomtárának áporodott levegőjét idézi. A Macmillan kiadó antropológiai 
szótára például a következő meghatározását adja: néprajzi leírásban még a 
közelmúltban is gyakori konvenció, és amely a történeti tudatosság felfüggeszté-
sét foglalja magában azzal a céllal, hogy egy adott időpontban működő egész-
ként rekonstruálja egy »hagyományos« vagy »primitív« társadalom képét. Ily 
módon a néprajzkutató a tanulmányozott nép társadalmi vagy kulturális rend-
szerére általánosított jelen időben hivatkozott, anélkül, hogy meghatározta volna 
azt a történeti pillanatot, amire megfigyelése vonatkozott. Ezt a konvenciót a mo-
dern antropológiában az előtárt adatok gondosabb történeti relativizálása javá-
ra túlnyomórészt elvetik."2 A kézikönyv kapcsolódó fogalomként a funkcionaliz-
mus, a kritikai antropológia, valamint a történelem és antropológia címszavai-
hoz utalja az érdeklődő olvasót, és ezzel megnevezi az eredendő bün felelősét, 
bölcs leleplezőjét és a fogalom eszmetörténeti illetve tudományelméleti keretét.3 

Az idézet és a további címszavak kellően kifejezik, hogy az etnográfiai jelen 
olyan, mára szalonképtelen gyakorlatot és felfogásmódot jelent, amely az antro-
pológiában érvényre jutó újabb történeti tudatosságnak - historicizmusa megerő-
södésének - köszönhetően vált végleg túlhaladottá. Eszerint úgy is fogalmazha-
tunk, hogy az antropológia, és azon belül a néprajz történeti vaksága az etnográ-
fiai jelenben válik végzetessé. Mindazonáltal a kézikönyv - és a mai uralkodó-
nak ható közvélekedés - magyarázata túlzottan egyszerűnek, a „ma már minden 
rendben" bölcsességének tűnik, mondván: miután a néprajzosok megtalálták az 
időt, és minél inkább hasonlítanak a történetírókhoz, a dolgok a helyükre kerültek. 
Érdemes tehát közelebbi vizsgálat alá venni az etnográfiai jelen döglött oroszlánként 
porban heverő tetemét, ám anélkül, hogy lehátrálnánk az antropológia posztmo-
dern kritikai porondjáról, és netán rehabilitálni kívánnánk - éppen történészek 
körében! - a történeti érzéketlenség avítt mintapéldányának tartott eljárást. 

Haladjunk soijában, nagyjából az enciklopédia által is jelzett attribútumok 
szerint. Előbb az etnográfiai jelen mint nyelvi alakzat és jellemző beszédmód 
kérdését érintem. Ez részproblémája az etnográfia mint szöveg gondolatkörnek, 
amely az utóbbi bő két évtized kritikai reflexióinak köszönhetően került a figye-

' A tanulmány szövegváltozata megjelent a Benda Gyula 60. születésnapjára kiadott ünnepi kö-
tetben: Léptékváltó társadalomtörténet. Tanulmányok a 60 éves Benda Gyula tiszteletére. 
Szerk. K.. Horváth Zsolt, Lugosi András, Sohajda Ferenc. Bp., 2003. 65-74. p. 

2 Seymour-Smith, Charlotte: Macmillan dictionary of anthropology. London-Basingstoke, 1992. 
98. p. 

3 Uo. 
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lem előterébe. Majd az etnográfiai jelennel jellemezhető szemléletmód gyökereit 
és változatait vizsgálom, végül a legnehezebb kérdéssel zárván, igyekszem meg-
fogalmazni néhány megkerülhetetlen tételt az antropológiai gyakorlat időkezelé-
sével kapcsolatban. Ez utóbbi az idő(beliség) és a történelem viszonyát is érinti, 
noha ebben vonatkozásban - sietek leszögezni - csak néhány felületes megálla-
pításra szorítkozom. Összességében arra törekszem, hogy az antropológia kriti-
kai irányzatai hatására végbement néhány, az időszemlélettel, időkezeléssel kap-
csolatos belső változásáról képet nyújtsak. Az áttekintés, mondanom sem kell, 
felettébb töredékes, erősen korlátozott, hiszen ki mer(ne) és tud(na) manapság az 
antropológiáról mint egészről felelősségteljesen beszélni. Ennek ellenére remé-
lem, mégis sikerül néhány jellemző tünetről látleletet adni. 

Ha az etnográfiai jelen a néprajzi leírások sajátos beszédmódjaként - és eb-
ből származó textualizációs sémaként - fogható föl, adódik, hogy ennek megol-
dásait rekonstruáljuk. Ezúttal arra nincs tér, hogy műveket, szövegpéldákat ele-
mezzünk, de az ilyen interpretáció tágabb keretére feltétlenül utalni kell, mielőtt 
a jelen idejű ábrázolás alkalmazásának kontextusait szemügyre vennénk. Az ant-
ropológia mint sajátos írásmód elméletére, a writing culture kifejezéssel illetett, 
többféle ihdíttatásból eredő kritikai irányzatra kell hivatkozni, amely elsősorban 
az etnográfiai szövegek általános jellemzőivel, valamint az írás autoritásának 
kérdésével - mitől hihető az, amit az etnográfus állít? - foglalkozik. Az irányzat 
egyik, jó két évtizede közzétett alapszövegében George Marcus és Dick Cush-
man összegezte a klasszikus néprajzi szövegek általuk etnográfiai realizmusá-
nak nevezett írásmód retorikai eszközeit, sajátos nyelvi megoldásait.4 Tételük 
szerint a világ népeit, különböző szociokulturális csoportjait leíró etnográfusok 
az 1920-as évektől kezdve nagyjából hat évtizeden át a 19. századi realista re-
gényhez hasonló teljességigénnyel és a mindent tudó beszélő pozícióját elfoglal-
va készítették a terepmunka során nyert ismeretekből táplálkozó leírásaikat. Az 
etnográfiai realizmus a pozitivista tudományfelfogás irodalmi formája, a szemé-
lyesen megismert külvilág részletekben tobzódó bemutatása és elemzése, miköz-
ben a cél a társadalmi-kulturális valóság teljességre törő, egy az egyben megva-
lósítható megragadása, vagy legalábbis egy-egy részterület, „intézmény" totális 
leírása. Ismeretes, hogy a megelőző korszakhoz képest Malinowski fellépése 
után vált uralkodóvá az etnográfusok helyszíni kutatásra, terepmunkára alapozott 
metodikája, és ez adott az angolszász antropológiának valódi, önálló tudomá-
nyos státuszt. Az új szakmai önkép új típusú írásműveket szült, amelyet a realis-
ta irodalmi alkotásokhoz hasonlatos konvenciókkal teremtettek meg. Az irodal-
mi szöveganalizis alapján a szerzők kilenc - ezúttal nem részletezhető - retorikai 
és narratív eljárást mutattak ki. A realista szövegek ilyen irodalmi eszközei tet-
ték lehetővé, hogy az etnográfus „beszámolóját fenntartás nélkül uralja, és ezzel 

4 Marcus, George E. - Cushman, Dick: Ethnographies as texts. = Annual Revievv of Anthropo-
logy, 1982. (továbbiakban: Marcus - Cushman, 1982.) 25-69. p. 
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a kulturális tapasztalatról távolságtartó reprezentációt szolgáltasson".5 Az ant-
ropológiai-néprajzi szemlétben a szisztematikus terepmunka elteijedésekor és e 
módszer hatására végbemenő alapvető változás nyelvileg a korábbi „X-ek köré-
ben" formulának az „én népem" (vagy az „én falum") fordulattal való fölváltásá-
ban érhetjük tetten - hogy alkalmazzuk George Stocking szemléletesen szellemes 
megkülönböztetését.6 Hozzátehetjük, hogy bár az európai néprajzi kutatásokban az 
állomásozó, a más életvitelben való személyes részvételre alapozott terepmunka 
módszere nem terjedt el, legfeljebb csak évtizedekkel azután és csak részlegesen, 
hogy ez az etnológiában-antropológiában normává vált, a művelődéstörténet, majd 
a népesség- vagy falutörténet jegyében születő néprajzi munkák belesimultak az 
etnográfiai realizmus stilusáramába, még akkor is, ha „egy teljes világ vagy élet-
forma valóságának''1 teljességre törő bemutatására csak elvétve vállalkoztak. Úgy 
vélem, a párhuzam, az azonos vagy hasonló nyelvi megoldások két eltérő gyökerű 
etnográfiai jelen konvencióinak egybetartozásából származnak. 

Nyelvi, stilisztikai tekintetben az etnográfiai jelen a realista próza szerves 
része, illetőleg kifejeződési formája. Az ilyen szóhasználat ugyanakkor olyan is-
meretelméleti eszköz, amely az etnográfus időkezelését és -szemléletét rögzíti, 
mégpedig a jelen szerepének előtérbe állításával. Önmagában ez nem történeti 
vakság, mert az eljárást azért alakították ki, hogy a társadalmi viszonyok, a szim-
bólumok strukturális elemzését részesítsék előnyben, mintegy ideiglenesen záró-
jelbe téve az időbeli változások problémáját. Ebben a tekintetben a jelen kieme-
lése az előtt és az után láncolatából mint sajátos attitűd azonban már a realista et-
nográfiák kialakulása előtt"kitapintható. Gondolatilag az evolucionizmus stadiá-
lis szemlélete az, ami már szinte egy évszázaddal korábban „megágyazott" neki. 
Ennek érzékeltetéséhez az antropológia tágabb időkezelési eljárásait és elméle-
teit taglaló kritikai nézetek nyújtanak kiinduló pontot. 

Az idő antropológiai elméleteinek és kutatásainak könyvet szentelő Alfréd 
Gell szerint az idő antropológiája egyrészt az időhasználat, másrészt az időről 
való beszéd antropológiája.8 Egész pontosan úgy véli, hogy ennek kellene len-
nie, szemben azzal, ami eddig történt. A szerző azt tapasztalta, hogy a kutatók a 
különböző társadalmak időhasználatát vizsgálva gyakran tévedtek az időről való 
beszéd általános síkjára. Ennek tudható be, hogy az antropológia túlságosan is 
sokat foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy a „mások ideje" mennyiben különbö-

5 Marcus, George E. — Fischer, Michael M. ./. Anthropology as Cultural Critique. An Experi-
mentál Moment in the Humán Sciences. Chicago, 1986. 55. p. 

6 Stocking, George W.: Delimiting Anthropology. Historical Reflections on the Boundaries of a 
Boundles Discipline. = Social Research, 1995. no. 4. 947. p. A szerző a frazeri szóhasználatból 
vette a 19. századra jellemző „körében" (nála angolul: Amongtha) fordulatot. 

7 Marcus - Cushman, 1982. 29. p. 
8 Gell, Alfréd: Idő és szociálantropológia. In: Idő és antropológia. Fordítások gyűjteménye. Szerk. 

Fejős Zoltán; ford. Czárán Judit et al. Bp., 2000. (továbbiakban: Gell, 2000.) 23. p. (Osiris könyv-
tár. Antropológia) 
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zik a „mi időnktől", ahelyett, hogy pontosabban leírta volna a társadalmi létben 
fennálló időbeli viszonyok szerveződését. Az idő észlelésének, szerveződésének, 
számontartásnak eltérő módjait kutató antropológia az általánosításra való törek-
vése során folyamodott a szembeállítások fogásához. Ezt a különbségek kimutat-
hatósága miatt természetesen hatékony antropológiai módszemek kell tartani, 
ám a szembeállítások során az idő társadalmi kifejeződési formáitól a kutatók 
minduntalan olyan absztrakt képzeteket - elsősorban: linearitás, ciklikusság, 
szentség stb. - hívtak segítségül, amelyek a végső magyarázattal kecsegtetve el-
zárták az utat a ténylegesen megélt idő valóságos megragadása előtt. Az „időről 
való beszéd" analízise ily módon nem korlátozódik a különféle társadalmi gya-
korlatok során rögzített állítások feltárására, hanem messzemenően vonatkozik 
az antropológia saját idővel kapcsolatos beszédmódjának elemzésére is. Erre 
Alfréd Gell az antropológiai időelméletek mélyenszántó kritikájával vállalko-
zott, és bár utalt az antropológiai szóhasználatot uraló szembeállítások olyan kö-
vetkezményeire, amelyek az antropológia egészét tárgyának megalkotásában be-
folyásolták,9 ennek összegzésére nem ő, hanem mások, elsősorban és már az ő 
munkája előtt Johannes Fabian fordított figyelmet.10 Fontos hangsúlyozni, hogy 
az antropológiai időelméletek Gell-féle kritikája szerves kapcsolatban áll az 
antropológia tárgymeghatározásának Fabian által kidolgozott leírásával, noha 
láthatóan másként elemzik azt, ahogyan az antropológia az időről beszél, aho-
gyan fogalmilag gondolkodik róla/ 

Johannes Fabian Az Idő és a Másik című - így nagy kezdőbetűkkel írt és ér-
tendő - munkájának bevezetésében eszmetörténeti áttekintésre alapozva a követke-
zőképpen határozza meg mondanivalója velejét: ,/lz antropológia - fogalmaz -
már a kezdetektől jogot formált a hatalomra. Ez lényegéhez tartozik és nem vé-
letlen visszaélés kérdése. Sehol nem látható ez annyira tisztán ... mint Idő-hasz-
nálatában, amikor tárgya: a vadember, a primitív, a Másik meghatározására tö-
rekszik. Az antropológia időre vonatkozó nyelvezetének diagnózisával lehet fel-
fedni, hogy nincsen a Másikról olyan tudás, amely ne lenne egyszersmind időbe-

9 Gell, Alfréd: The Anthropology of Time. Cultural constructions of temporal maps and images. 
Oxford, 1992. IX, 341 p.; Gell, 2000. 13-34. p. 

Az antropológia időről való felfogásainak ezt a jellemző fő irányát igyekeztem bemutatni 
egy, a főbb szövegeket tartalmazó fordításgyűjteménnyel: Idő és antropológia. Fordítások 
gyűjteménye. Szerk. Fejős Zoltán; ford. Czárán Judit et al. Bp., 2000. 269 p. (Osiris könyvtár. 
Antropológia) Sajnálatos kötelességem ezúton is korrigálni a kötet egy fatális elírását, melynek 
eredményeképpen „sikerült" a brit antropológus, Maurice Bloch alapvető írását Marc Bloch 
életművébe iktatni ... Az okot máig sem tudtam kideríteni, soroljuk tehát a „nyomda ördöge" 
misztikus tettei közé, ám ez olyan hibát szült, amit sajnos az idő - mint a legfőbb gyógyító -
sem tud orvosolni. 

10 Fabian, Johannes: Time and the Other. How anthropology makes its object. New York, 1983. 
(továbbiákban: Fabian, 1983.) 205 p.; Uö: Time and the Work of Anthropology. Critical 
Essays, 1971-1991. Chur, 1991. XVII, 299 p. Ez utóbbihoz lásd: Frankenberg, Ronald: 
Anthropology and Politics of Time. Book Review Article. =Time & Society, 1994. no. 3. 117-
128. p. 
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//, történelmi és politikai."" A szerző a szaktudomány kibontakozását, meghatá-
rozó eszméinek, iskoláinak sajátosságait oly módon értelmezi, hogy kimutatja: 
az eszmék, a jellegzetes antropológiai kulcskifejezések mind időfogalmak vagy 
időszemléletet kifejező kategóriák. Az idő-kötöttségü tudományos kifejezések 
jelentéseinek rekonstrukciója alapján radikális következtetésre jut: az antropoló-
gia használatában az idő arra szolgált, hogy végzetesen eltávolítsa egymástól a 
megfigyelőt a megfigyelttől.1" A tanulmányozott távoli helyek szubjektumai a 
megfigyelés időpontjához, a mi korszakunkhoz képest más időben léteznek. 
primitív - íija - lényegét tekintve időfogalom, a nyugati gondolkodás kategóriá-
ja, és nem tárgy"}3 

A gyökerek a felvilágosodás filozófiai alapzatain nyugvó tudományos uta-
zások 17-18. századi kialakulására nyúlnak vissza. A térbeli mozgás a 18. szá-
zadi polgár számára a vallástól független tudás forrását biztosította. Az utazások 
Fabian szóhasználata szerint szekularizálták az időt, mert ahogy Degérendo 
1800-ban programszerűen megfogalmazta: ,/f fdozófiai utazó azáltal, hogy a világ 
végére hajózik, valójában az időben utazik, felfedezi a múltat, és minden lépése 
egy korszak elmúlása,"14 A célt mindennél világosabban határozta meg egy másik 
kortárs gondolkodó, La Pérousse, aki szerint „a modern hajósoknak az új népek 
szokásai leírásával egyetlen céljuk van: beteljesítik az emberi nem történet ét. "15 

Az e passzusokat idéző és interpretáló szerző megjegyzi, hogy a „beteljesít" (to 
complete) ige kettős jelentésű, a befejezés mellett a kitöltés értelmét is tartalmazza, 
ami világosan utal az új megismerési mód természettudományos episzteméjére: a 
megfigyelés, az egybegyűjtés, a klasszifikáció és a leírás műveleteire.16 

Ezen az úton járva a klasszikus 19. századi evolucionizmus az emberi kultú-
ra változatait időbeli szekvenciákként értelmezte. A térben távoli, egyes európai 
államok által fokozatosan meghódított helyek tudományos felkutatása, leírása az 
emberiség történetét rajzolta kerekké. Erről a folyamatról Fabian kimutatta, hogy 
az alapul szolgáló, az antropológiát tudományként felvértező evolucionizmus 
időképzete véglegesen egybefonódik a térrel. Képviselői az időt térré alakították, 
mint például Spencer, aki a fejlődést nem a létezés láncolataként, hanem térben 
növekvő faként ábrázolta. A civilizációs központoktól távoli népek a kultúra, a 
társadalomszervezet alacsonyabb vagy korábbi fokozatán álltak. Ismeretelméle-
tileg a fejlődéseszményt egyébként tagadó kulturális relativizmus is közel áll eh-
hez a felfogáshoz, hiszen ez is azon alapult, hogy a fejlődési fokozatok térbeli-

" Fabian, 1983. 1. p. 
12 Fabian, 1983. 25. p. 
13 Fabian, 1983. 18. p. 
14 Fabian, 1983. 8. p. 
15 Uo. 
16 Uo. 
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kulturális egységeket alkotok, ahogy erre más szerzők is rámutattak már.17 

Franz Boas és követői a kultúrák leírásakor nem a fejlődési stádiumokra, hanem 
a jellemző állapotokra koncentráltak. Az evolucionizmus elleni másik támadás a 
brit funkcionális etnográfia kialakulása volt, amely a terepmegfigyelések itt-és-
most pillanatára alapozva a társadalomszerkezetre, a kulturális intézmények mű-
ködésére, a szimbolikus rendszerekre, azok pillanatnyi állapotára, „működésére" 
koncentrált, nyelvileg pedig az idézett etnográfiai realizmus klasszikus változatát 
dolgozta ki. Ilyen hatásokra az evolucionista eszme háttérbe szorult, ám jellemző 
nyelvi kövületekben fennmaradt, jelesen olyan minősítő kifejezésekben, mint a 
roppant szívósnak bizonyult, Taylortól eredő „maradvány" (survival), vagy mint 
a „hagyományos"/„modern", „írás nélküli"/„írásos", és más ellentétpárok. Ezek 
időbeli állapotok minőségét hivatottak kifejezni, melyek ezen állapotok egyen-
lőtlen eloszlását fejezik ki. Az antropológia ilyen szóhasználata alapján Fabian 
egy másfajtáktól jól elváló időszemléletet határozott meg, amelyet tipologikus 
időnek nevezett. Ezenkívül még két beszédmódot különböztetett meg: a fizikai 
idő - kronológiák alkalmazása - , valamint az interszubjektív idő használatának a 
módjait. Míg az előbbi a tudományosság - és hozzáteszem: a történetiség - lát-
szatát erősíti, az utóbbi az antropológia szorosabban vett időfelfogását, vagyis az 
idő mint a cselekvés dimenzióját jelenti. Látható, leginkább az időkezelés ilyen 
típusát értelmezik azok az antropológiai elméletek, amelyeket Alfréd Gell vizs-
gált. Ugyanakkor Fabian szerint az antropológia a cselekvésekben megnyilvá-
nuló idő alapján tudja meghaladni a vizsgálat tárgyától való eltávolítás és leérté-
kelés gesztusát, mégpedig akkor, ha az antropológiai kutatás sajátosságát, a te-
repmunkát a kutató és a megismerendő társadalmi alanyok közötti eredendő egy-
idejűséget komolyan veszi. 

A mondottak szerint az örök, a mozdulatlan jelen beszédmódja kialakulásá-
ért az evolucionizmus legalább annyira felelőssé tehető, mint később „modern" 
formában való elterjedéséért a funkcionalizmus. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az 
etnográfiai jelennek csak egy változata származik a funkcionalizmus gyakorlatá-
ból.18 Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a tudománytörténeti rekonstrukció, 
amellyel Murray Leaf be tudja mutatni, hogy miként terjedt el az etnográfiai je-
len nézőpontja az amerikai indiánkutatásban.19 Az ő megfogalmazásában ez a 
gyakorlat nem szó szerint veendő jelenidejűséget jelent, hanem a rekonstrukciók 
használatát, ami a felváltotta a , jelenlévő jelen" ezt megelőzően alkalmazott le-

17 Taylor, Anne-Christine: A történelem megértési modelljei. In: Descola, Philippe et al.: A kul-
turális antropológia eszméi. Ford. Saly Noémi. Bp., 1993. (továbbiakban: Taylor, 1993.) 185-
236. p. (Századvég könyvtár. Antropológia) 

18 Malinowski kapcsán, elsősorban az Argonauták című klasszikus mű nyelvhasználatához lásd 
Stocking, George W.: The ethnographer's magic. Fieldwork in British anthropology from Ty-
lor to Malinowski. In: Observers Observed. Essays on Ethnographic Fieldwork. Ed. George 
W. Stocking. Madison, 1983. 107. p. 

19 Leaf, Murray J.: Man, Mind & Science. A history of anthropology. New York, 1979. (további-
akban: Leaf, 1979.) 140-149. p. 
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írását. A példa azért is tanulságos, mert ezáltal láthatóvá válik, hogy az időtlen-
ként feltűnő néprajzi jelen gondolata a konkrét társadalmi viszonyok történeti 
változásainak észlelésével is összefüggésben áll. Ily módon a példa sajátos átve-
zető fonal a 19. századi evolucionizmus és a történeti esetlegességek észlelésé-
nek problémája között. 

Bár a szerző konkrét leirása az észak-amerikai fejleményekre vonatkozik, 
mindamellett azt is kiemeli, hogy az etnográfiai jelen mint új megoldás előtérbe 
kerülése általános váltás volt másutt is, noha helyi körülmények szerint változa-
tos módon ment végbe. Altalános, hogy a 19. század kezdetén az őslakos népes-
ség többnyire még viszonylag önálló és zavartalan életkörülmények között élt, 
ami a század előrehaladtával jelentősen megroppant. Ezzel párhuzamos, hogy 
megváltozott a bennszülöttekről nyert információk, leírások jellege is. Míg ko-
rábban egyes helyi csoportok életét felfedezők, vagy rendszerint gyakorlati 
- például katonai, adminisztrációs - kérdésekre figyelő expedíciók, tisztviselők, 
misszionáriusok igyekeztek megismerni, a század második felében megjelentek 
a múzeumi gyűjtők és más szakemberek. Az orientáció a jelentől a múlt iránti 
érdeklődés felé mozdult el, a szakszerű etnográfiai adatok a múltra vonatkoztak, 
a megismerés az egyénekről az absztrakt „törzs"-re tevődött át. 

Az amerikai indiánkutatásban Henry Schoolcraft (1793-1864) nevéhez kap-
csolható a visszatekintő jelen alkalmazása. Az indiánok életének, a velük folyta-
tott csereügyletek feltételeinek megismerésére kiküldött korábbi hivatalnokok, 
expedíciók jelentéseivel ellentétben ő már azt érzékelte, hogy az általa leírt em-
berek életformája változóban van, sőt: határozottan a múlandóság jegyeit mu-
tatja. 1825-től sorban jelentette meg útirajzait, jelentéseit, a kongresszus támoga-
tásával közzétett egy nagyszabású, hat kötetes munkát az indián törzsek történe-
téről, állapotáról. Irt egy összefoglaló könyvet is, amelyben az elnök és a kong-
resszus számára gyakorlati javaslatokat is megfogalmazott. Mindezek alapja az a 
felismerés volt, hogy az indiánok vadászó életformája alapján kialakult értékei 
és karaktere összeegyeztethetetlen a földmüvelés követelményeivel. Az ő köve-
tője volt Lewis Henry Morgan, aki épp úgy átvette az indiánokkal való kapcsola-
tok előtti időszakra vonatkozó rekonstrukciós írásmódot, mint a „vadak" és a 
„civilizáltak" megkülönböztetésének az életfenntartás eltérése alapján álló felfo-
gását. Még tovább is ment, mert nála a rekonstruált társadalmi egységek sokkal 
monolitikusabbakká és kevésbé személyes jellegüekké váltak, mint Schoolcraft-
nél. Az új technikának ez rendkívül fontos vonása, mert a leírás „egysége" abszt-
rakttá vált, a személyektől a „törzs" kategóriájába helyeződött át. Amit Morgan 
leirt, nem az volt, amit valóságosan látott, tapasztalt, hanem, amire visszakövet-
keztetett informátorai elbeszélései és saját, a tiszta kulturális állapotokra vonatko-
zó koncepciója alapján. Az emberi nem történeti fejlődéséről ismert sémáját tehát 
ilyen jellegű és felfogású empirikus adatokkal is igyekezett megalapozni. A re-
konstrukcióként megfogalmazott jelen másoknál, így Boas egyes munkatársainál 
is jól kimutatható. A nagy váltás hátterében az a hatalmas átalakulás állt, amit a 
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vasút megjelenése, majd ennek nyomán a síksági bölényállomány rendkívül gyors 
kipusztítása állt. Mindez alapjában ásta alá az indián törzsek életfeltételeit. 

A néprajzi jelen klasszikus, még a brit funkcionalizmust megelőzően kiala-
kult mintáját Murray Leaf a következőképpen foglalja össze: ,jAinden, a népraj-
zijelenben élő törzset egyetlen homogén entitásnak, intézmények és eszmék egy-
séges mintájának kezdetek tekinteni, és az, aki »bent« volt, osztozott ebben a 
mintában és nem részesült másban. Miután azonban bármely tanulmányozható 
törzset lényegénél fogva csak a kontaktust követően tanulmányoztak, a törzset lé-
nyegénél fogva soha nem lehetet tiszta állapotában megfigyelni. Ezért kellett ha-
gyományos rendjét abból kikövetkeztetni vagy megállapítani, amit látni lehetett, 
feltételezve, hogy létezik egy bizonyos [időn átívelő] azonos minta ...és ugyanezen 
feltételezés alapján meghatározni az idegen elemeket, vagy az európai kultúrákkal, 
vagy más hagyományos kultúrákkal való kapcsolatnak tulajdonítva ezeket."20 

A távoli példához egyetlen idézettel jelezhetjük, hogy nálunk is igencsak is-
merős szemléletről van itt szó. A „magyar tárgyi néprajz atyja", Hermán Ottó a 
következőkben látta a millenniumi kiállításon közszemlére tett „ősi" jellegű 
pásztorélet tárgyai bemutatásának és tudományos kutatásának az értelmét: „a mi-
dőn a bugacz-monostori pásztor már ezüst zsebórát tart, a Bucsecs gerincze 
alatti, csángók szolgálatában álló oláh pakidár már Waterbury ébresztő-órához 
képest osztja be az éj és nap idejét; a gyetvai juhos gazda pedig nem ujjával, ha-
nem thermometrummal állapítja meg a tej melegét, akkor az ethnografus tudhat-
ja, hogy tudományának tárgyi részére vonatkozólag - nemcsak, hanem a nem ke-
vésbé fontos folklorisztikai részére nézve is bekövetkezett az az időpont,'a midőn 
nem lehet gyűjtésről, hanem csak megmentésről szó"21 Hermán az életkörülmé-
nyek radikális átalakulását érzékelve a változások - másként, a „kontaktus" előt-
ti - állapotok megragadását áhítva, a tényleges jelenből a múltra vonatkozó vagy 
vonatkoztatott tények etnográfiai megmentésére törekedett. 

Az etnográfiai jelen tehát nem a vizsgált társadalom sajátja volt, hanem a 
néprajzkutató jelen idejű szóhasználatba22 ágyazott teoretikus értelmező eszköze. 
A 20. század folyamán, a múltbeli viszonyokra emlékezni tudó informátorok 
számának visszaszorulásával a néprajzi jelen „kronológiailag mind távolabbi 
lett",23 így a valóságos jelentől egyre inkább a múltba távolodott, egy idealizált 
időkonstrukció álneve lett. 

A fenti hevenyészett, szükségképpen szűkszavúan tálalt gondolatok alapján 
megállapíthatjuk, hogy az eddigiekben két jól elváló antropológiai történeti idő-
vel volt dolgunk. A 19. századi antropológia, és bizonyos későbbi követői legin-
kább az emberiség történetének makro-idejéről beszélnek, amely a társadalmi 
evolúció keretében és léptékben artikulálódik. Az evolucionista örökség a nagy-

20 Leaf, 1979. 148. p. 
21 Hermán Ottó: Ősfoglalkozások. Vadászat, pásztorélet és halászat. Az 1896-iki ezredéves 

kiállítás történelmi főcsoport hivatalos katalógusa. 3. fiiz. Bp., 1896. 22-23. p. 
22 A nyelvi jelen idő logikai és ismeretelméleti kritikájához lásd: Fabian, 1983. 80-87. p. 
23 Leaf, 1979. 149. p. 
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távlatú időhorizontok kapcsolódásának kérdésében él tovább, történészek számá-
ra a formációelmélet keretében operacionalizálható egyetemes történelem kérdé-
seit veti fel, de nyilvánvaló, hogy a „hosszú időtartam", vagy a „mozdulatlan tör-
ténelem" párhuzamos koncepciói is itt említhetőek. Paradox, hogy ebben az iga-
zán nagy léptékű időkeretben az etnográfiai jelen ahistorikusnak tartott állapotai 
a változások ütemkülönbségeire, a kölcsönhatások aszimmetriájára figyelmeztet-
hetnek. A Lévi-Strauss-féle absztrakt ellentét a „hideg" és a „meleg" társadal-
mak között az Európa-központú etnocentrizmus elutasításával erőteljes álláspont 
a nagy Történelem mindenhatóságába vetett hittel szemben.24 

Nyilvánvalóan más időbeliség jellemzi a különböző emberi társulásokat és a 
társulások aktorainak cselekvéseit. Események egymásutánisága, a közöttük ész-
lelt távolság, a tartam olyan időhorizontot jelent, ami az idő társadalmi kifejező-
dése, történelmi helyzetekként eltérő megnyilvánulása. Konkrét vizsgálatai során 
az antropológia ezzel az idővel „találkozik", amit jellemző módon évtizedeken át 
„az utolsó pillanat", egy korábbi időszak „maradványai", a „pusztulás", és más 
rokon kifejezésekkel jelezhető gesztussal ábrázolt. Az etnográfiai jelen ilyen ke-
retek között leginkább a változások előtti állapot jellemzésére szolgált, legyen az 
a kontaktus előttiekhez, vagy a történeti kataklizmákhoz mért fordulat kérdése. 
A társadalmi változások dinamikája nem egységes, ami hozzájárult a „finomítot-
tan" kezelt, a kutatás történeti meghatározottságát jobban tudatosító „felfüggesz-
tett" jelen szemléletének alkalmazásához.25 Hogy az ilyen időkezelés milyen kap-
csolatban áll a Nagy idővel, nem közömbös az antropológia számára sem, de ez az 
empirikus vizsgálatok sokaságában nem artikulált kérdés. A halállal kapcsolatban 
az a hosszú távú igazság, hogy mindnyájan meghalunk - szól a bölcs mondás. Ez 
nem szegheti kedvünket, hogy a rövidebb léptékekre is figyelmet fordítsunk. 

És végül - mintegy harmadik módként - , beszélhetünk a népraj z-antropoló-
gia egyik - ndha nem kizárólagos, bár sokan annak veszik - specifikuma, a sajá-
tos adatnyerési eljárás időbeliségéről is. Léptékét tekintve ez a legszűkebb idő-
keret, valóban mikro-idő, amely természete folytán szinkronikus jellegű. Ez va-
lamennyire megfeleltethető a historikusok mikrotörténeti léptékének és magya-
rázati modelljének. A tereptapasztalat egyidejűsége nem azonos a társadalmi 
csoportok történetiségével, megkülönböztethető, noha nem szakítható el tőle. A 
megfigyelés eredendően szinkron jellegéből nem következik a cselekvési folya-
matok és szituációk történetiségének tagadása. Ennek az időbeliségnek a jelentő-
ségét az adja, hogy az etnográfiai terepmunka és az annak során tapasztaltak 

24 Taylor, 1993.224. p. 
25 A „finomított", időhatárok megjelölésével alkalmazott néprajzi jelen idő alkalmazására jó pél-

da Fél Edit és Hofer Tamás átányi munkája, ,/lz átányi monográfia - írták 1963-ban - időben 
hozzávetőleg 100-120 évet ölel fel. Mint néprajzi vállalkozás a közvetlenül megfigyelhető je-
lenből indul ki. ... Néprajzi módszerekkel körülbelül 1880-ig részletesen, a jobbágyfelszabadu-
lás koráig vázlalosan'fel tudtuk tárni az előzményekét." Régi falusi társadalmak. Fél Edit nép-
rajzi tanulmányai. Szerk., bev. Hofer Tamás. Pozsony, 2001. 273. p. 
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reprezentációvá alakítása között időbeli eltolódás áll fenn. A terepmunkán nyug-
vó néprajzi kutatás időbeliségét az a kettősség befolyásolja, amely a megfigyelés 
és a későbbi írás közötti különbségből fakad, ,ylz etnográfiát történetileg deter-
minálja - íija Vincent Crapanzano - az a pillanat, amikor az etnográfus találko-
zik azzal, akit tanulmányoz."16 A megfigyelések időbeli együttlétet feltételeznek 
a kutató és a „másik" között, és éppen ezért állítja Johannes Fabian, hogy a ko-
rábbi gyakorlatot, az eltávolítást azáltal lehet megszüntetni, ha belátjuk: közös 
időt birtokolnak, és így nemcsak mások egymáshoz képest, hanem hasonlóak is. 
A megfigyelések után jön az etnográfiai leírás, ami a tereptapasztalatból mint 
annak emlékezetéből születik. A beszámoló akkor és oly módon születik, amikor 
a „másik" már nincs jelen, bár őt ábrázolják. Ezen alapvető és kikerülhetetlen 
kettősség miatt fogalmazott a közelmúltban egy kutató úgy, hogy a modernista 
etnográfia időhasználati módja helyes volt, ám helytelen feltevéseken nyugo-
dott.27 Ebből adódik, hogy a korábbi következményektől megszabadítva, az et-
nográfiaijelen a kutatás természetéből adódóan megfelelő szerepet kaphat.28 

26 Capanzano, Vincent: Hermész dilemmája. A szubverzió álcázása az ^tnográfiai leírásbán. = 
Helikon, 1991. l .sz. 514. p. 

27 Hastrup, Kirsten: The ethnographic present: a reinvention. = Cultural Anthropology, 1990. nó. 1. 
45. p. 

28 Pina-Cabral például meggyőzően érvel amellett, hogy a társadalmi-kulturális élet időbelilég 
többsíkú, amely nem azonos sebességgel változik. Az etnográfus, aki a különböző, egyenként 
is eltérő állandósággal bíró kontextusokhoz tartozó generációk tagjaival találkozik, csak össze-
hasonlítások segítségével tűd tapasztalatairól beszámolni, és ezért szükséges a kutatás egyidejű 
helyzeteit értékelni. Piná-Cabral, Joáo de: The ethnographic present revisited. = Social Anth-
ropology, 2000. no. 3. 343-344. p. 
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Szabó Péter 

AZ EMBERI ÉLET IDEJÉNEK FELOSZTÁSA 
A REFORMÁCIÓ IRODALMÁBAN 

ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETÉBEN 

Az emberi élet idejének meghatározásához két, sokat idézett támpontot nyújt a 
Biblia. Az egyik felfogást, amely 70 év körüli időtartamban szabta meg az em-
beri életet a 90. zsoltár foglalta össze: mi esztendeinknek napjai hetven esz-
tendő, vagy ha feljebb, nyolcvan esztendő. 

A másik nézet, hogy akár 100 év is lehet az emberi élet végső határa Ézsaiás 
próféta könyve nyomán terjedt el, aki az emberi életben elkövetett bűnöket szem 
előtt tartva figyelmeztetett arra, hogy „a bűnös száz esztendős korában átkoztatik 
meg."2 A próféta azt kivánta hangsúlyozni, hogy az emberi élet végén, legké-
sőbb a 100. év táján eldől a lélek sorsa, és kiderül, hogy a bűnös ember örök kár-
hozatra jut. A végítélet „visszatolása" az idők végezetétől a haldoklás nagyon is 
konkrét idejére segít megérteni, hogy a középkori ember miért is figyelt különösen 
az emberi élet - Ézsaiás által kijelölt - 100 éves határára.3 A nagyműveltségű Fok-
tövi János - Melanchton, Bullinger, Kálvin, Beza, Luther, Erasmus, Borrhaus stb. 
nézeteinek ismerője - , váci református lelkész az ember életével foglalkozó, 1614-
ben napvilágot látott morális antropológiájában az emberi élettartam meghatározá-
sánál - Szóion, valamint Philón (Kr. e. 20-Kr. u. 50.) alexandriai görög-zsidó filo-
zófus nézeteire is támaszkodva - a 90. zsoltár utalását vette irányadónak, amely az 
emberi élet kereteit körülbelül 70 esztendőben szabta meg.4 

1 Zsolt. 90. 10. 
" Ézs. 65. 20. Ennek ókori párhuzama Senecanál olvasható: ,Jíedvem volna az aggastyánok cso-

portjából kiemelni valakit: Látjuk, megérted az emberi életkor legvégső határát: már a száza-
dik vagy még annál is többedik életévedet taposod. Rajta, adj számot életedről." Seneca, Lu-
cius Annaeus: Az élet rövidségéről. Ford. Bollók János. Bp., 1997. 10. p. (Seneca könyvek) 

3 E gondolatra épülve az érett középkorban az a felfogás kezdett elterjedni, hogy már a „haldok-
ló szobájában" megkezdődik a Végítélet s a haláltusában szenvedő ember egyik oldalán az 
egész égi kar, a másikon a Sátán és démonai döntenek - mint valami bíróság - az ember lelke 
fölött. Ariés, Philippe: Gyermek, család, halál. Tanulmányok. Vál. Ádám Péter, Szapor Judit; 
ford. Csákó Mihály, Szapor Judit. Bp., 1987. 371-374. p. (Társadalomtudományi könyvtár) 

4 Országos Széchényi Könyvtár Kézirattár Oct. Hung. 380. Foktövi János: Az embör életének I. 
eredetiről, II. természetiről, III. állapotjáról írattatott könyv Foktövi János Vácon várasi prédi-
kátor által, 1614. (továbbiakban: Foktövi, 1614.) 167. a. b. A mű teljes kiadása mind a mai na-
pig várat magára. Foktövi művével értő gonddal és megfigyelésekkel H. Hubert Gabriella fog-
lalkozott: H. Hubert Gabriella: Foktövi János prédikációi. In: Eszmei és stilisztikai kérdések a 
régi magyar prózában. Egyetemközi tudományos diákköri vitaülés Debrecenben, 1977. nov. 
24-25. Szérk. Bitskey István, Gomba Szabolcsné, Varga Pál. Debrecen, 1978. (továbbiakban: 
Hubert, 1978.) 63. p,; Uő: Egy morális antropológia 1614-ből. Foktövi János kéziratos prédi-
káció-gyűjteménye. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1986. 3. sz. 209-221. p. Szóion és Phi-
lón - Foktövi szavaival - „az Embörnek elelenek ideiett tizzer heteztendöre zamlálta volt regön." 
Philón antropológiájáról újabban: Somos Róbert: Alexandriai teológia. Bp., 2001. 17-49. p. 
(Catena. Monográfiák; 1.) 
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Ézsaiás próféta szava sem maradt a 17. század - élet korairól szóló - irodal-
mában visszhangtalan. Comenius (Jan Amos Komensky) nagyszabású politikai, 
társadalmi és pedagógiai nézeteit a De rerum humanarum emendatione consulta-
tio catholica ad genus humánum (Egyetemes tanácskozás az emberi viszonyok 
megjavítására) című - sokáig kéziratban maradt - müvében foglalta össze. A mű 
4. kötete, a Pampaedia = Általános képzés: az emberi értelem életkorokhoz il-
leszthető müvelésével, fejlesztési lehetőségeivel foglalkozik. Az egész életet be-
töltő nevelés már a kisgyermekkorban megkezdődik, mely hatéves korig tart, 
majd folytatódik a gyermekkorban: a hat és 12 év közötti időszakban. A serdülő-
kort, az ifjúkort, a férfikort, az öregkort Comenius már nem határozta meg évek-
ben, határaik képlékenyek. Azaz a későbbiekben szakított a merev hatéves kor-
szakolással. így lehetséges, hogy az öregkorral foglalkozó fejezetbe bekerülhe-
tett a 100 éves bűnösről szóló Ézsaiás-idézet, akinek alakjába - Comenius sze-
rint - sok idős ember beleképzelheti önmagát: ,JEzért az öregeknek imádkozniuk 
kell mindig: Ifjúságom bűneire ne emlékezz Uram. "5 

Az ifjúkori bűnöket kétségtelenül a 100 évvel kapcsolatos életkor-felfogás 
hangsúlyozza nagyobb erővel. A 90. zsoltár ugyanis csak általánosságokban szól 
a bűnökről: „Elédbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orezád-
nak világa elé."6 Ennek ellenére a 90. zsoltár verses interpretációját7 is megalko-
tó Foktővi János a prédikációkban az ifjúkori bűnöket szintén meghökkentő ve-
hemenciával utasította el. Foktő vi az ember életének korait hét részben határozta 
meg: ,folabeli giermöksegh. Gyermöksegh. Inassagh. Iffiusagh. Embörsegh. 
Wensegh. Görbesegh."% Az ifjúságról szóló negyedik részben Foktövi egyebek 
mellett így fakadt ki az ifjúkori bűnökkel szemben: , f e d d e n d ő tehát az ifjúság-
ban az fölöttébb való szabadság, az mértéktelenség, kik által minden tartóztatás 
nélkül rohannak az fajtalan gyönyörűségekre, ha az istenfélelöm nem viseli az if-
jakat."9 A korszerű tudással rendelkező prédikátor müvének eme ifjúság-kritikai 
részleteit szó szerint Martin Borrhaus (1499-1564) Példabeszédek-kommentáijából 

5 Zsolt. 25. A nagy tudós 1670-ben bekövetkezett halála után csak 1966-ban jelent meg nyomta-
tásban a teljes mü: Comenius, Ioannes Amos: De rerum humanarum emendatione consultatio 
catholica. Moderante Otokar Chlup; textum ad editionem paraverunt Jaromir Cervenka et al. 
Tom. 1-2. Pragae, 1966. 775, 717 p., Uő: Pampaedia A „De rerum .. ." 4. része. Ford. Bollók 
János. Sárospatak, 1992. (továbbiakban: Comenius, 1992.) 121. p. (Bibliotheca Comeniana; 4.) 

6 Zsolt. 90. 8. 
7 Hubert, 1978. 63. p.; Foktövi János: Az embör életének ideie rezeiről. In: Bethlen Gábor korá-

nak költészete. S. a. r. Komlovszki Tibor, Stoll Béla. Bp., 1976. (továbbiakban: Foktövi, 
1976.) 158-159. p. (Régi magyar költők tára. XVII. század; 8.) 

8 Foktövi, 1614. 170. p. Foktövi ugyanitt a „Görbesegh" korszakát a „Háromlábú ketszorgier-
mök" elnevezéssel is illeti, mellyel a mankó használatára szoruló, gyengeségében szinte a 
gyermekre emlékeztető öreget kívánta megjelölni. 

9 Foktövi, 1614. 143 p. [3. rész. 5. prédikáció.] 
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vette át.10 Borrhaus, a stuttgarti születésű tudós hosszas vándorlás után 1536-ban 
Bázelben telepedett meg, amelynek egyetemén 1541-ben megbízták a retorikai 
tanszék vezetésével. Borrhaus a városban halt meg pestisjárvány következtében." 

Fontos most elidőznünk a Foktövi János váci prédikátor forrásául szolgáló 
Martin Borrhaus és a tőle elválaszthatatlan bázeli reformáció szellemiségénél. 
Már Peter Bürke, a kora újkori népi kultúra kiváló ismerője is rámutatott arra, 
hogy „a reformáció első éveiben a rítust és a drámát a protestantizmus szolgála-
tába állították."12 így az 1520-as és az 1530-as évekre esett a pápát és papjait, 
valamint a katolikus szertartásokat gúnyoló szatirikus drámák fénykora. Bázel-
ben 1521-ben például Pamphilus Gengenbach Hullazabálók (Totenfresser) című 
darabját láthatták a polgárok, amelyben a dőzsölésbe fulladó halotti torokat, a 
katolikus egyház mohóságát kigúnyolandó, egy pápa, egy püspök, egy szerzetes 
és egy apáca falatozik az asztalon fekvő hullából.13 Pamphilus Gengenbachról 
(1480-71525), az íróról, a nyomdászról, a fametszőről keveset tudunk. A reformá-
ció előfutára volt, és minden bizonnyal nem tartozott Bázel felsőbb polgári körei-
hez.14 Gengenbach megszólaltatását - témánk szempontjából - egy másik drámája 
teszi igazán szükségessé. A Zehn Altér (Tíz korszak) című, 1515-ben megjelent 
műve az Ézsaiás által előirányzott 100 éves - emberi életre szabott - időtartamot 
10 évnyi szakaszokra osztotta és feltárta - nem minden ideologikus szándék nélkül -
az ezekhez rendelhető viselkedési normákat, a rossznak ítélt emberi beidegződése-
ket. Gengenbach ez utóbbiakat annak érdekében mutatta fel, hogy az ember az új 
hit és a vele együtt járó tisztábbnak tartott életvitel felé forduljon.15 

Ez az indokolatlanul elfeledett dráma, amely a 20. század elején kapott utoljá-
ra méltó elemzést minden bizonnyal nagy hatást gyakorolt a reformáció - ember 

10 Foktövi prédikációiból ez a részlet nyomtatásban is megjelent s ez a szövegkiadás mutatott rá a 
Martin Borrhaus idézetre. Borrhaus, Martin: In Salomonis... sacram concionem, quae Ecclesi-
astes inscribitur ... annotationes. Basel, 1564. 156. p.; Foktövi János: Az embör életének I. 
eredetiről, II. természetiről, III. állapotjárói Írattatott könyv Foktövi János Vácon várasi prédi-
kátor által, 1614. In: „Bízd az jövendőkre érdemed jutalmát." Magyar Protestáns Irodalmi Szö-
veggyűjtemény. 1. köt., 16-17. század. Főszerk. Szabó András. Bp., 1998. (továbbiakban: 
Foktövi, 1998.) 255-256. p. (Protestáns művelődés Magyarországon; 5.) 

11 Historisch-biographisches Lexikon der Schweiz. Hrsg. unter der Leitung Heinrich Türler. (to-
vábbiakban: HBLS) Bd. 2. Neuenburg, 1924. 315. p. 

12 Bürke, Peter: Népi kultúra a kora újkori Európában. Ford. Bérezés Tibor. Bp., 1991. (továbbiak-
ban: Bürke, 1991.) 268. p. (Metamorphosis históriáé) 

13 Bürke, 1991. 187. p. 
14 HBLS Bd. 3. Neuenburg, 1926. 472. p. Pamphilus Gengenbachról, a nyomdászról: Heitz, Paul -

Bernoulli, C. Chr.: Basler Büchermarken bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts. Strassburg, 
1895. 22. p. 

15 Die x. altér dyser welt... gespilt lm XVc Jor vff der herren fastnacht von etlichen ersamen vnd 
geschickten Burgeren eir loblichen stat Basel. (Basel, 1515). 16. Bl. 4. In: Goedeke, Kari: 
Grundrisz zur Geschichte der deutschen Dichtung aus den Quellen. Bd. 2. Das reformationsze-
italter. 2., ganz neu bearb. Aufl. Dresda, 1886. 146-148. p. 
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korairól szóló - morális elmélkedéseire.16 A dráma - vagy inkább népi játék -
funkciója a farsang időszakát felváltó böjti időszak meghirdetése volt. A Húshagyó-
kedd (Fastnacht) - Európában egészen különleges - bázeli szokásaihoz tartozott e 
népi játék megrendezése a 16. század első évtizedeiben. Gengenbach a középkori re-
metekultuszt használta fel arra, hogy a világi dolgok hívságára rámutasson, és ez 
volt az eszköz számára arra is, hogy megtisztulásra szólítsa fel a régi vallás - a kato-
licizmus - híveit. Mintha csak a kortárs Csanádi Adalbert, budaszentlőrinci pálos 
szerzetes Remete Szent Pál ünnepére írt éneke ihlette volna, aki szerint a remete 
,.példáján megvetni tanuljuk a földet"11 Gengenbach remetéje a világi férfitársa-
dalom egy képviselőjét különböző koraiban készteti beszélgetésre, és vitájukban 
relativizálja a férfi életmódját, megfeddi őt a világi dolgokban való elmerülése miatt. 

Egészen különleges, hogy a drámaíró művéhez még fametszeteket is készí-
tett, amelyeken a drámához hasonlóan 10 évvel mindig idősebb korában - egé-
szen a 100 éves korig - állítja a remete elé az előkelő férfit. A fametszetek fölött 
- római számokkal - Gengenbach mindig megjelöli az életkort és címszavakkal 
is segíti a képi ábrázolás megértését. „Nun gnod dir gof ' = nun gnade dir Gott, 
- most aztán Isten irgalmazzon neked - szól a 100 éves ágyban fekvőhöz a re-
mete, mintegy Ézsaiás szellemében figyelmeztetve öt, hogy az életében elköve-
tett bűnökért most - a 100 éves korban - elérkezett az elszámoltatás ideje. A 
Schongauer, Dürer hatását tükröző fametszetekkel a drámaíró Gengenbach gon-
dolatainak nagyobb utóéletet adott.18 A sokszorosított grafika tartósabban nép-
szerűsítette az alapötletet, mint az évenként színre vitt húshagyókeddi játék. 

A szakállas remete korpuszos kereszttel és rózsafüzérrel tűnik fel, mind a 
drámában, mind a fametszeteken. A férfi - attribútumai tekintetében - eseten-
ként szintén megfelel a drámai megjelenésnek. A 10 éves kockajátéka, a 40 éves 
virágdisze, a 60 éves pénzeszacskói, a 70 éves gyűrűi, a 90 éves öregember gú-
nyolódó gyerekek elriasztására szolgáló seprűje egyaránt szerepelnek a drámá-
ban és a fametszeteken is.19 Ami azonban igazán érdekes, hogy Gengenbach e 
redukciós - a drámai történéseket - egy-egy jelenetbe sűrítő ábrázolásaiban azo-
kat a lényegi a gesztusrendszereket rögzítette, amelyekről a dráma írott szövege 
alapján semmi biztosat sem tudhatunk. A fametszetek értelmező kulcsait első-
sorban a remete kéz- és fej mozdulataiban találjuk meg. 

Ami a 10 képet végignézve rögtön szembeszökő: a remete az esetek többsé-
gében érdeklődően áll a férfihez. Enyhén figyelmeztetően, feltartott mutatóujjal 
lép a 10 éves gyermek elé, aki jobbjában egy tálcán kockajátékot nyújt elé. 

16 Hermann, Max: Forschungen zur deutschen Theatergeschichte des mittelalters und der re-
naissance. Berlin, 1914. (továbbiakban: Hermann, 1914.) 419-434. p. 

17 Csanádi Adalbert: Remete Szent Pál átvitelének ünnepére. In: A magyar középkor irodalma. 
Szerk. V. Kovács Sándor. Bp., 1984. (továbbiakban: V. Kovács, 1984.) 860. p., jegyzetek: 
1167. p. (Magyar remekírók) 

18 Hermann, 1914. 422-431. p. Az archaikus német szövegek fordításáért Szaszovszky Józsefnek 
mondok köszönetet. 

19 Hermann, 1914. 43. p. 
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Pampliilus Gengenbach: Zeh/i Altér (Tíz korszak). Fametszetsorozat. Bázel, 1515. 
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Szimbolikus találkozás ez a szentéletűség és a világi hívság tárgyai között is. A 
két alak viszont mégsem taszítja egymást. A remete jobb kezét a szívére helyez-
ve „a szívhez szóló meggyőzés" gesztusával él, amikor a nyugodtan álló 20 
évest fogadja. A szentéletű férfi különösen higgadt és megértő a megállapodott-
ságot („Stilstan" = Stillstehen) sugárzó, virágszálat tartó 40 éves férfi előtt. Jobb 
kezét leereszti, mintha elismerné a földi élet virággal szimbolizálható mulandó 
szépségeit.20 Az 50 évessel vitázik ugyan, ám kommunikációjuk nem szakad 
meg, és felnyújtott mutatóujjával megfeddi a lándzsával álló férfit. A 80 éves, 
meghibbant férfi felé részvéttel nyújtja rózsafuzérét, a 90 éves férfi lelki üdvéért 
pedig feszületét kezébe fogva imádkozik. 

Más a helyzet a 30, 60 és 70 éves férfiakkal. Ezekkel a remete perlekedik. 
Elutasító, tiltakozó mozdulatai először annak a 30 éves embernek szólnak, aki 
boros kannával tolakodik elé, és töltött pohárral kínálja. A remete elfordítva fejét 
maga elé tartja a kezét, mintha csak mondaná: „Távozz tőlem sátán!" A pénzes-
zacskókkal érkező 60 éves is kihozza sodrából: a remete az égre tekint, és két 
karját széttáija a pénzgyűjtés botorságát konstatálva. A gyűrűs kezét mutató 70 
évest látva a remete újabb elutasító gesztust tesz, és a haját tépi. Őrizd lelkedet! 
(„Din seel bewar!" = Deine Seele bewahre!) - rivall a férfira. 

Mégsem lehet tagadni, hogy az elfordított remetefej - a legnagyobb elutasí-
tás - a részeges 30 évest illeti. Ha újra figyelembe vesszük, hogy a népi játékot, 
amelyhez a fametszetek készültek, Húshagyókedden mutatták be, ez egyáltalán 
nem meglepő. A Húshagyókeddet megelőző farsang időszakát ugyanis - jelké-
pes bűnként - az iszákosság jellemzi. Elég itt a lutheránus erdélyi szász Heltai 
Gáspárt idézni, aki a részegségről szóló, 1552-ben kiadott dialógusának beveze-
tőjében a következőket írta: „Mert mindjárást a mi urunk Jézus Krisztus szü-
letése napja után következik az ördögnek innepe ...a farsang ... Akkor isznak az 
emberek, tobzódnak,"21 

A részegség jelképes bűnével Gengenbach a 30-as éveiben járó férfit jellem-
zi. A 10 évekre bontott 100 éves időskálán ez volt Gengenbach szerint az élet 
legszertelenebb időszaka. Erre abból következtethetünk, hogy hagyomány sze-
rint - amelyet Horatius szellemében számunkra később Berzsenyi Dániel Osz-
tályrészem című verse közvetített - az élet eme lobogó, viharos korszakát egy 
nyugalmas periódus váltja fel: „Oh te, elzárt hely, te fogadd öledbe/ A heves if-
jút!"22 Ez utóbbi életkorbeli váltást képviseli a 40 éves - a fametszet felirata sze-

20 A német középkori irodalomban nagy hagyománya van a földi élet szépségét s egyben múlan-
dóságát hirdető virágszimbolikának: „77, szép levendulák és rózsák, / mályvák, nagyok és ki-
csik, /büszke kardliliomok, / fodros bazsalikomok, / ti, zsenge violák, értetek is jön nemsokára. 
/ Vigyázz hát, szép virágT Ford. Szabó Károly. Emtelied, Altes katholisches Lied. In: Auswahl 
deutscher Gedichte vom frühen Mittelalter bis zur Gegenwart. Hrsg. Anton Fritz. Göttingen, 
1958.94. p. 

21 Heltai Gáspár: A részegségnek és tobzódásnak veszedelmes voltáról való dialógus. In: Heltai Gás-
pár és Bornemisza Péter müvei. Vál. Nemeskürty István. Bp., 1980. 10. p. (Magyar remekírók) 

22 Berzsenyi Dániel: Osztályrészem. In: Berzsenyi Dániel müvei - Kis János emlékezései. Szerk. 
Orosz László. Bp., 1985. 27. p. (Magyar remekírók) 
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rint is megállapodottságot, „Stilstan" = Stillstehen sugalló - korszaka. Érdemes 
ókori analógiákat keresni, hiszen a férfiak öltözetei eltérnek a kor divatjától, és 
általában az ókori római viseletet követik.23 Gengenbach pedagógiai célzatú népi 
játéka, fametszetei minden bizonnyal egy olyan Bázelben születhettek meg, ahol 
az ember életéről szóló moralizálást sokan és hasonló módon a reformáció szol-
gálatába állították. A Salamonnak tulajdonított Példabeszédek könyve, amelyet 
- mint említettük - a bázeli egyetem professzora Martin Borrhaus kommentált, 
több helyen megfeddte az ifjúságot istenfélelmének hiánya miatt.24 Borrhaus 
azonban - Gengenbachhoz hasonlóan - komorabb és koncentráltabb kirohanást 
intézett az ifjúság ellen mint Salamon: „minden tartóztatás nélkül rohannak az 
fajtalan gyönyörűségekre"25- idézzük újra magyar fordításban szavait. Az sem 
kizárt, hogy Borrhaus láthatta még Gengenbach drámájának egyik előadását, 
vagy ismerhette a fametszeteket. Ez a - részben még a férfikorra is áthúzódó -
ifjúságkritika Foktövi János váci prédikátor - Borrhaustól származó - feddései-
ben szintén a 30-asokat érinti. Foktövi tízszer hétéves rendszerében ugyanis a. 
hetedik hetedben - tehát a 42. és a 49. év között - a férfi már visszatekint az ifjú-
ságra, és hasonlóan a 100 esztendős rendszer 40-es évekhez köthető magatartás-
formáihoz, valamiféle megállapodottságot, kontemplációt idéz: Jjfiak heusagan 
hetedik het bánkódik oztán."26 Fontos hangsúlyozni azonban, hogy itt még szó 
sincs az életerős férfikor lezárulásáról, hiszen a 42 esztendős ember a lelkész 
szerint mindenre „alkalmatos lezön valamihez kezd."21 Az öregkor Foktövi értel-
mezésében valahol a 49. év - tehát a nyolcadik heted - kezdetén kezdődik el, ám 
még mindig csak a fiziognómiai tulajdonságok megváltozása tekintetében: 
„Niolczadik hetedön bölczeb lez, maid mégis özwl."2s 

Az átfedések mellett mégis mi a különbség az emberi élet 100 illetve 70 év-
nyi időtartamát hangsúlyozó felfogások között? Annyit mindenképpen leszögez-
hetünk, hogy a 100 esztendővel számoló nézet többet hangsúlyozza az ember ke-
resztény erényektől való eltávolodását, okfejtése zömmel a Biblia ajánlásai és az 
ember viselkedése közötti eltérés kimutatására épül. A hét évtizeddel operáló 
felfogás - noha szintén sokat tükröztet a Szentírás tanácsai és az ember magatar-
tása közötti ellentétekből - többet őrzött meg az ókori hagyományból. 

Mindez a legegyértelműbben az öregkor megítélésében jelentkezett. A 100 
évhez fűződő felfogás egy olyan hasznavehetetlen életkornak tüntette fel az 

23 Hermann, 1914. 432-433. p. 
24 ,/í ki elhagyja az ö ifjúságának férjét, és az ő Istenének szövetségéről elfelejtkezik" - Salamon 

szerint - a „halálra hanyatlik." Péld. 2. 17-18. 
25 Foktövi, 1998.256. p. 
26 Foktövi, 1976. 159. p. 
27 Foktövi, 1614. 168. a. 
28 A témát Foktövi János versben és prózában is megfogalmazta, és ezek - egymásnak nem min-

dig megfelelő - információiból tehetünk következtetéseket a prédikátor életkorfelosztásának 
- években meghatározható - paramétereire. A vers: Foktövi, 1976. 159. p. A prózai rövid 
összefoglalás: Foktövi, 1614. 168. a. 
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öregséget, amellyel kapcsolatban az ember gyarlóságait - az ifjúkor esetéhez ha-
sonlóan - továbbra is megfogalmazhatta. Ennek megfelelően Gengenbach sem-
mi reményt sem táplált az öregkorral szemben, amely az anyagi javak értelmet-
len gyűjtésével nála valahol az 50 évvel veszi kezdetét. Remetéje elítélte az öre-
gek értelmetlen kapzsiságát, a pénzeszacskós 60 évest, a gyűrűs kezű 70 eszten-
dőst. A feliratok szerint a „világ bolondjaként" lép eléje a 80, a „gyerekek gú-
nyaként" a 90 éves. Comenius sem kegyelmezett az öregeknek. „Ugye az öreg-
kor önmagában is veszélyeztetett, - írta - amint a példák mutatják: ki megvakul, 
ki együgyű lesz, ki követelőző, pajzán, zsémbes, mogorva, bárgyú, istentelen, hi-
tehagyó."29 A 70 évnyi élettartamban gondolkodó Foktövi János nem volt ilyen 
lesújtó véleménnyel az öregségről. Először is kettéválasztotta az idős kor vitális 
és magatehetetlen szakaszát: „Wensegh valamint Görbesegh (Háromlábú ket-
szorgiermök)",30 majd feltette magának a kérdést müve vénekről szóló fejezeté-
ben: „Feiedelmet, Püspökölt, Birot etc. Wen Emberből e vagi Iffuból kel válazta-
ni."ix A válasz így szólt: föz Ven Embörökböl kel. Mert az Venök eszösbek és 
okosbak bölcsebbek mint az Iffiak,"32 Foktövi eme életkor megítélésében alig 
leplezetten az ókori görögség Areioszpagoszának, a Vének Tanácsának tisztelete 
köszön vissza. 

Mind a 100, mind pedig a 70 éves élettartamra épülő felfogás veretes kultúr-
történeti tapasztalatokat összegzett. Számunkra az a lenyűgöző, ahogyan Foktövi 
János váci prédikátor a török torkában kis gyülekezete megmaradása érdekében 
- Gengenbach remetéjéhez hasonlóan - a realitásokat és a vágyakat figyelembe 
véve, eltöprengett az emberi élet koraihoz illő és nem illő magatartásokról, és 
hogy ez az önmagát képző prédikátor olvasmányain keresztül miképp kapcsoló-
dott az ókor morális antropológiájához, valamint Bázelhoz, Svájchoz, ahonnan 
hite megerősítést kapott. 

29 Hermann, 1914. 421. p.; Comenius, 1992. 121. p. 
30 Foktövi e szakaszolásával nincs egyedül a magyarországi - ember életéről szóló - moralizáló 

történeti irodalomban. Leibici Márton szepességi szász történetíró még Mátyás uralma kezde-
tén, 1464-ben született életrajzi művében kettéválasztotta az emberi élet hanyatló szakaszát 
öreg- és aggastyánkorra. Leibici Márton: Senatorium Dialógus az elmúlt időkről, 1464. Ford. 
Honffy Pál. In: V. Kovács, 1984. 609. p., jegyzet: 1132-1140. p. 

31 Foktövi, 1614. 258. a. 
32 Uo. 
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Halmos Károly 

A „NYEREGKOR" (SATTELZEIT). 
ESZMETÖRTÉNET ÉS ANTROPOLÓGIA HATÁRÁN 

A világhálón célirányosan böngészve e dolgozat írásának idején jónéhány háló-
szemet találhattunk, amelyben a „Sattelzeit" betűsor előfordult.1 A történeti 
szakirodalomban is megjelentek cikkek, amelyek címükben például a „Sattel-
zeit"-et bevett történelmi korszakként kezelik.2 A nyeregkort ebben a korszakje-
lölő értelmében a német történelem 1750 és 1850 közötti idejére szokás alkal-
mazni. Ebben az értelemben a kifejezés, bár metafora jellegű, mégis a modernkor 
- magyarul: a „korszerűség kora" - kronológiailag rögzített kezdetét a többi kor-
szakhatártól vagy küszöbtől megkülönböztető, egyénítő, entitásképző tulajdonnév. 

Mindebben nem volna semmi meglepő, ha nem tudnánk, hogy a kifejezést a 
Geschichtliche Grundbegriffe című enciklopédikus vállalkozás szerkesztőjeként 
Reinhart Koselleck vezette be a köztudatba az eszmetörténeti lexikon 1. köteté-
nek előszavában: szótári munka kutatási előfeltevése [heuristischer Vorgriff], 
hogy a 18. század közepétől a klasszikus toposzok jelentése mélységesen megvál-
tozott, hogy a régi szavak új értelmet nyertek, és ekként, jelenkorunkhoz közeled-
vén, immáron nem szükséges lefordítani őket. A kutatási előfeltevés úgyszólván 
egy »nyeregkort« vezet be, amelyben a származás a mi jelenünkké alakul át. A 
megfelelő fogaltnak Janus-arcúak: hátrafelé tekintve olyan szociális és politikai 
tartalmakra utalnak, amelyeket kritikai magyarázatok nélkül többé már nem ért-
hetünk meg, míg előre és felénk tekintve olyan értelmet nyertek, amely, olybá tű-
nik, közvetlenül megérthető, még ha megvilágítást igényelhet is."3 

Az idézet világánál első pillantásra meghökkentő lehet, hogy a több mint két 
évtizeden át megjelenő vállalkozás mutatója - amely önmagában egy önálló kö-
tet - szerint a szakszó a szócikkekben szinte nem is fordul elő. A helyzet azon-
ban még ennél is súlyosabb. A szócikkeket kezdetben még a „nyeregkor" felfo-
gása szerint tervezték elkészíteni, ekként az egyes szócikkek az „előtörténet -
főrész - kitekintés" hármas tagolását követtek volna, azonban e formához még a 
szerkesztők sem tartották magukat. Abban, hogy a „nyeregkor" kiszorult az en-
ciklopédiából, a szerkesztők közötti felfogásbeli különbségek is szerepet játszot-
tak. Ottó Brunner és Werner Conze a „nyeregkor" fogalmának kvázi-ontologizá-
lására törekedtek, míg Reinhart Koselleck igyekezett ennek ellenállni. 

' Például: http://www.lrz-muenchen.de/~aufklaerung/vorlesungl.pdf. Itt jegyzem meg, a Sattelze-
it szónak még nincs bevett magyar fordítása. A „nyeregkor" egyéni javaslatnak tekintendő. 

2 Weiskopp, Thomas: Sattelzeitgenosse. Freiherr vom Stein zwischen Bergbauverwaltung und 
gesellschaftlicher Reform in Preu(3en. = Historische Zeitschrift (továbbiakban: HZ) 2000. Hf. 2. 
346-372. p. 

3 Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutsch-
land. Hrsg. Ottó Brunner, Werner Conze, Reinhart Koselleck. Bd. 1. Stuttgart, 1972. XV. p. 

http://www.lrz-muenchen.de/~aufklaerung/vorlesungl.pdf
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További problémája a „nyeregkor" fogalmának, hogy abszolút kronológiai 
korszakjelzőként nehezen alkalmazható, hiszen a történeti-politikai fogalmak át-
értelmeződése nem egyszerre, hanem különböző, egymást nem is mindenképpen 
átfedő időszakokban ment végbe.4 

Az, hogy egy, kinyilvánítottan „jobb híján" alkalmazott, kifejezés ilyen si-
kert arat, nem magától értetődő. Lehet, hogy tényleg csak kutatástechnikai célú 
előfeltevés, ekkor az a tudásszociológiai kérdés vetődik fel, miként kelhet önálló 
életre egy gondolati séma, miként lehet megbízható az a tudomány, amely állítá-
sait egzisztenciabizonyítás nélkül használja. A másik lehetőség, hogy a nyeregkor 
talán mégsem csak „Vorgriff', hanem burkoltan valamilyen, a tudományos kö-
zösség számára nyilvánvaló tudásra hivatkozik. A Geschichtliche Grundbegriffe 
című történeti lexikon egyik ismertetője szerint már, többek között, Carl Schmitt 
és Hans Freyer is „kidolgozták elképzelésüket az 1800 körüli korszakküszöbről 
[Epochenschwelle], amely nem csak politikai, szociális és gazdasági volt, hanem 
mindenek előtt szellemi. "5 

Ebben az írásban e második eshetőséget vizsgálom meg.6 A kérdés annál is 
inkább kínálkozik, hiszen bármilyen furcsa is egy korszakot nemlegesen megha-
tározni,7 ez a logikai bakugrás egyáltalán nem okozott meglepetést, tehát a befo-
gadók fejében kellett, legyen valamilyen előzetes tudás, ismeret erről a korszak-
ról. A jelek arra mutatnak, hogy volt is, annak ellenére, hogy nem „nyeregkor"-
nak nevezték. Az utalások különfélék. Egy orvosi-történeti-filozófiai esszé pél-
dául megkísérel tartalmat adni kosellecki „Sattelzeif'-nek. Eszerint a keresett fo-
galmat meghívó szót Reinhart Koselleck alkotta meg, egy sajátos kort, nevezete-
sen az ember újra-meghatározására törekvő történelemfilozófia, filozofikus ant-
ropológia illetve esztétika létrejöttének idejét, kijelölendő.8 Maria Overdick-Gul-
den megemlíti a fogalom kialakításában szerepet játszott előfutárokat, többek 
között Arnold Gehlent. Csak ezt a szálat követve röviden tekintsük át Gehlen té-
mánkhoz tartozó kulcsfejtegetését. Már itt meg kell azonban említenem, hogy 
„nyeregkor" szót Gehlennél még nem leltem fel, ehelyett az antropológiai fejlő-
dés kulturális küszöbeiről beszél.9 

4 Dipper, Christof: Die „Geschichtliche Grundbegriffe". Von der Begriffsgeschichte zur Theorie 
der historischen Zeiten. = HZ 2000. Hf. 2. (továbbiakban: Dipper, 2000.) 293. p. 

5 Dipper, 2000. 289. p. 
6 Köszönöm Julianne Brandtnak, hogy egy előadásom alkalmával feltette azt a kérdést, melynek most 

töredékesen utánajárok, nevezetesen: vajon van-e valami köze a „Sattelzeif'-nek Gehlen kul-
túrafelfogásához, amely a neolit forradalmat az emberi fejlődés egyik fordulópontjának tekinti. 

7 Ti. az a megkülönböztető sajátossága, hogy az elejé nem olyan mint a vége. 
8 Overdick-Gutden, Maria: Unbehindert und schön wie Apoll? http://www.aerzte-fuer-

daslebcn.de/Veroffentl ichungen/Textaus\vahl/Unbehindert_und_schon_\vie_Apol/body_unbeh 
indert_und_schon_wie_apol.html 

9 Gehlen, Arnold: Urmensch und Spátkultur. Philosophische Ergebnisse und Aussagen. Bonn, 
1956. (továbbiakban: Gehlen, 1956.) 20., 61., 110., 116., 120., 294. p.; Gehlen kulcsfogalmai-
ról lásd Lübbe, Hermann: Arnold Gehlen születésének centenáriumára. = Valóság, 2004. 9. sz. 
116-120. p. 
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Arnold Gehlen szerint - Aquinói Szent Tamás és Johann Gottfried Herder 
(1744-1803) nyomán - az ember lényege, őt az állatvilágtól megkülönböztető sa-
játossága, hogy - lévén ösztönei leépültek, az életre nem szervileg szakosodott és 
nem környezethez illeszkedett, mindezt Gehlen vendégkifejezéssel „fiziológiai ko-
raszülöttség"-nek nevez - maga körül kultúrvilágot hoz létre.10 Gehlen szerint ép-
pen az ember klimatikus jegyeinek (bőrszín) elteijedtsége mutatja, hogy már a ho-
minidák is erősen váltogatták környezetüket, „a holocén és a pleisztocén a nagy 
nyugtalanság és a nagy vándorlások kora volt."11 ,yíz egészen újszerű életterek fe-
lé tartó nagy vándorlások azután megkövetelik a kultúra forradalmát, a létfenntar-
tási technikák és a gondolkodási eszközök teljes átállítását, ami egészen a vallási 
szféráig szokott terjedni."12 Gehlen, a megnyíló életterek jelentőségét érzékelteten-
dő, a sziú és róka indiánok kultúraváltásának a néprajzi irodalomból származó le-
írását idézi fel. E törzsek „lakóhelye 1700 körül a minnesotai vadrizskörzet volt. Ez 
gyűjtögető gazdaságot, erdei vadászatot, kenus halászatot jelent. A puskával fel-
fegyverzett ozsibvék kiszorították innen a sziúkat és a rókákat, akik a prérire kanya-
rodtak, és lovakat szereztek az európaiaktól, »Néhány év múlva az egész nép lovon 
ült, s ezzel egy csapásra hatalmas élettér nyílott számára a préri fennsíkom."12 

Nem egy genetikai evolúciós stádium következett egy másikra, a történetből 
egyrészt új világok megnyílásának lehetősége, másrészt e lehetőség esetlegessé-
ge világlik ki. 

Gehlen, a filozófus-antropológus több emberiség-léptékű fordulatot külön-
böztet meg. Az első ezek közül a neolitikus forradalom.14 A földművelés több 
volt, mint az instrumentális viselkedés megnyilvánulása, a magból lesz a növény 
megfigyelése, mi több - írja Gehlen - a pusztán instrumentális viselkedésnek 
akadályoznia kellett a földművelést: a magvakat megehették, ahelyett, hogy 
megőrizték volna.15 Ahhoz, hogy a földmüvelés kialakulhasson, a „virtuálisan 

10 Uő: Az ember. Természete és helye a világban. Ford. Kis János; utószó Ágh Attila. Bp., 1976. 
(továbbiakban: Gehlen, 1976.) 553. p. 

11 Gehlen, 1976. 112. p. A holocén - másként alluvium- földtörténeti jelenkor, Kr. e. 13. évezred-
től tart; a kainozoikum - földtörténeti újkor, kezdődött: 6,5x107 éve - negyedkorának - kezdő-
dött: 2,5-1,8x106 éve - első, a holocént megelőző, régebben diluviumnak nevezett fázisa, az em-
beri történelem paleolitikus korát magában foglaló időszak. 

12 Gehlen, 1976. 113. p. 
13 Uo. 
14 Chitde, Vere Gordon: Az ember önmaga alkotója. Ford. Székely Andorné. Bp., 1968. 175 p., 

16 t. (Univerzum könyvek); Robinson, W. C.: Demographic history and theory as guides to the 
future of world population growth. = Genus, 2003. no. 3-4. 11-41. p. Ismertetését lásd Kovács 
László: Robinson, W. C.: Demográfiatörténet és -elmélet mint a jövőbeni népességnövekedés 
vezérfonala. = Statisztikai Szemle, 2004. 9. sz. 888-889. p. 

15 Általánosabban is megfogalmazza Gehlen: Az állatok nem tudják, hogy táplálkoznak és szapo-
rodnak - tevékenységük „magábanvaló". A vadászkultúrák instrumentális viselkedés útján ju-
tottak táplálékhoz - ez a viselkedés azonban nem képes stabil és humánus intézményeket létre-
hozni. Ezeknek az intézményeknek a létrejöttéhez van szükség az ideatív viselkedésre, ugyanis 
a cél nélküli elkötelezettségek teremtik meg azoknak a célszerűségeknek a felismerését, „me-
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gátlástalan"16 embernek szüksége volt az aszkétikus viselkedésre.17 Az aszké-
tikus viselkedési mód, azonban, csak akkor maradhatott fenn és válhatott hatá-
sossá, ha egyúttal az egyéb cselekvési lehetőségek aktívan gátoltattak. így a val-
lás legősibb formái, a totem és tabu a földmüvelés szükséges okai voltak. ,yíz ál-
lattenyésztés és a földművelés »feltalálása« nem következhetett be más úton, 
mint ezen."is Gehlen megjegyzi, hogy a premágikus, rituális viselkedés sikere 
nem volt előre látható - az állatok háziasításával kapcsolatban kifejti, hogy a 
szelidítést nem akarták, hanem sikerült, de a kívánatos eredmények stabilizálása 
már az ősi vallás jelentős tartalmát képezte.19 

A következő kulturális küszöb a monoteista hitvallás. Az egyistenhit jelen-
tőségét Gehlen a természet démontalanításaként és istentelenítéseként fogalmaz-
ta meg: „Maga a monoteizmus a természettudományok legbensőségesebb előfel-
tételeinek egyike. "20 

A harmadik küszöb, két évezreddel a monotheizmus után, a felvilágosodás, 
illetve ^a világ műszaki-ipari-természettudományos felfogása és birtokba vétele 
fWeltbeherrschungj,"21 Gehlen szerint az metafízikai-ideatív tudat [ez tulajdon-
képpen a terminus a vallás általánosítása - H. K.] vezéreszmével rendelkező in-
tézményeket hoz létre. Az emberi egyedek célszerű tevékenysége a közösségi 
szintű ésszerűség keretei között - intézmények mentén - zajlik. A metafizikai-
ideatív tudatban a vallási, jogi, morális tartalmak nem puszta képzetekként vagy 
ideákként, hanem mint realitások érvényesültek, azaz a viselkedést motívumok 
gyanánt determinálják. 

Létrejött azonban egy harmadik tudatforma, a történeti tudat. ,JE tudat szá-
mára a nyelv, a jog a vallás, az erkölcsök, a művészet társadalmi tények, melyek 
történetileg keletkeznek az emberi együttműködésből, saját világokká önállósul-
nak az emberekkel szemben, és hosszabb vagy rövidebb távon megismerhető vál-
tozásokon mennek át. ... Ez az elveszíthetetlenné vált történeti tudat teljes egé-
szében a felvilágosodás eredménye. A felvilágosodás ... olyan messzire vitte a ra-
cionalizált gondolkodásmód kifejlesztését, hogy immár nem lehetett visszatartani 
attól, hogy a tulajdon, valóságként átélt meggyőződései felé fordítsa ezt a gon-
dolkodásmódot. [Ekként a felvilágosodás személyiségeinek] ... meggyőződései 

lyek intézményesíthetővé tették a táplálkozást mint tartós struktúrát, mint egyénfölötti folya-
matot. A család és a földmüvelés emberi intézményeiben mind a táplálkozás, mint a szaporo-
dás megéltté, céltételezések és kötelezettségek tartalmává - „a maga számára valóvá" - vált. 
Gehlen, 1976. 584. p. 

16 Az ösztönök leépülése, amit Gehlen az ember egyik megkülönböztető jellegzetességének tart, 
egyben az ösztönös gátlási mechanizmusok hiányát is létrehozta. Gehlen, 1976. 576. p. 

17 Balla Bálint: Kultúra és szűkösség. A kultúra fogalma a szociológiában. = Korunk, 2003. 7. sz. 4. p. 
18 Gehlen, 1976. 577. p. 
19 Gehlen, 1956, 120. p. 
20 Kaufmann, Franz-Xaver: Vallás és modernitás. = Replika, 1996. 21-22. sz. 263. p. A tanul-

mány az idézet forrásaként - Gehlen, 1956. - az 1964. évi kiadását jelöli meg. Ehhez nem si-
került hozzájutnom. Az idézethez tartalmilag legközelebb álló szöveghely: Gehlen, 1956. 285. p. 

21 Gehlen, 1956. 110. p. 
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maguk is historizálódtak, azaz érvényességük evidenciája már nem a szociális és 
természeti tapasztalat közvetlen realitásához kapcsolódott, hanem a történelem 
bizonytalan és hullámzó anyagában keresett támaszt magának. ... E meggyőző-
dések ugyané folyamatban hatalmukat vesztették, motivációs erejüket illetően 
meggyengültek és szubjektíve is képzetekké alakultak át. »Ahol nem a lelkiisme-
ret jelenik meg az emberben felcsendülő isteni hangként, hanem Isten létének fel-
tétele az emberi lelkiismeret hangjaként, ott a vallás alapjában a múlté ...a túl-
világi hatalom az evilági kötelesség puszta epifenomenonjává vált.«"22 Az 
emberiség történetének ez a fejezete - írta Gehlen a 20. század közepén, még 
csak 200 éve tart, de „e »kulturális küszöb« jelentősége csak neolitikuméhoz 
mérhető."22, Gehlen ez esetben is kiemeli, hogy nem lehet tudni, mi az, ami en-
nek a mindent érintő átalakulásnak a során megmarad. 

E rövid kivonatok alapján is érzékelhető, hogy abszolút kulturális küszöbök 
Arnold Gehlennél a tudat szerkezeti - tehát nem csak a tudattartalmak - megvál-
tozását jelentik. A kultúrküszöb e felfogása már közel van a Geschichtliche 
Grundbegriffe „nyeregkor"-ához, azzal a különbséggel, hogy a filozófus-antro-
pológus még csak lehetőségként, és nem tényként kezeli a megértés félresiklását. 
Miként megfogalmazza, , fennáll a veszélye, hogy saját tudati beállítódásunkból 
kiindulva megelégszünk egy olyasfajta »megértéssel,« amely bár a maga számá-
ra megbízhatónak tűnikföl, de a tulajdonképpen ősi viselkedési módok rideg ide-
genszerűségéhez nem képes hozzáférni."2* 

Ezzel a kígyó saját farkába harapott. Gehlen maga is megemlíti, hogy filo-
zófiai szinten ezt a gondolati túrát már Hegel is bejárta a szellem fejlődéseként. 

Bár precízen igazolni egy rövid fejtegetésben nem lehet, alátámasztanom 
azonban sikerült, hogy létezik a német filozófiai antropológiának egy olyan ha-
gyománya, amelyre, mint mögöttes tudásra a „nyeregkor" hipotetikus fogalma 
támaszkodni is tudott. Hiába is akarta Reínhart Koselleck a fogalmat „dezontolo-
gizálni", szándéka végső soron nem valósult meg. Még ha a maiak esetleg nem 
tudnák is, miféle képzeteket hívott elő a régiek számára e név, azáltal, hogy át-
vitték a szót a tudományos-oktatási közéletbe, közrejátszottak abban, hogy a ki-
fejezésnek ma ismét önálló léte lett - ha tetszik: reontologizálódott. 

UTÓSZÓ 

Eredeti terveim szerint a gondolatmenet eddig tartott, és szándékosan nem fog-
lalkozott azzal, hogy a „Sattelzeit" elődjének, a „Kulturschwelle"-nek a fogalma 
milyen mértékben állja meg a helyét. Az anyaggyűjtés idején - az időt itt tartam-

22 Gehlen, 1976.559-560. p. 
2 3 Gehlen, 1976. 560. p. 
24 Gehlen, 1956. 110. p. 
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ként is és időjárásként is értve25 - szereztem tudomást egy rövid kis természet-
történeti cikkről, amely egy kérdést fogalmaztatott meg velem. Az említett cikk26 

mondanivalója az alább közölt ábra körül forog: 

a földművelés kezdete 

• 

ezer évvel ezelőtt 

Forrás: Czelnai, 1999. 
http://hps.elte.hn/zagoni/17-Czel.htm 

Az ábra szerint nem csak az átlagos hőmérséklet volt jóval alacsonyabb, mint 
manapság, hanem a hőmérsékleti kilengések is jóval szélesebbek voltak. A neo-
lit forradalomtól a máig eltelt kor - hogy más szavakkal mondjam el, miért is 
fontos számunkra a cikk - kegyelmi állapot volt, amelyben nagyon jól működött 
egy „mennyei" termosztát, és lehetővé tette, hogy meginduljon az emberi egye-
temes történelemnek nevezett, jelenlegi állását tekintve összességében kulturális 
felhalmozási folyamat.27 Arnold Gehlen tehát nagyon helyesen fogalmazott óva-
tosan akkor, amikor azt írta, hogy a földművelésre és a háziasításra való áttérés 
véletlen lehetett, az új tudattartalmaknak legföljebb stabilizáló szerepe volt. Ha a 
meteorológusoknak igazuk lesz, és a termosztát 10.000 évnyi működés után is-
mét kiakadt, akkor a második legfontosabb kultúrküszöb bekövetkeztére vonat-
kozó prófécia is helytállónak bizonyulhat, még akkor is, ha az okok nem pusztán 
a műszaki fejlődésben volnának keresendők. 

Gehlen elgondolásai azonban könnyen megfeleltethetőek tudásunk mai állá-
sának. Rácz Lajos, John Komlos és John Róbert McNeill gondolatai alapján egy 

25 A kései olvasó számára: 2003 nyarán Budapest környékén egyre-másra dőltek meg a melegre-
kordok, és a meteorológusok bejelentették, hogy a globális felmelegedést ezentúl nem csupán 
feltételezésnek tartják. 

26 Zágoni Miklós: Hirtelen felmelegedés. http://hps.elte.hu/~zágoni/hirtelen.htm 
27 Meskó Attila: Hatodik kihalás. Eltüzeljük a „föld alatti őserdőket." = Magyar Nemzet, 2004. 

szept. 25. 38. p. 

http://hps.elte.hn/zagoni/17-Czel.htm
http://hps.elte.hu/~z%c3%a1goni/hirtelen.htm
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energetikai elvű28 érvelés menete a következő lehetne:29 Hosszú évezredeken ke-
resztül az emberek évről-évre az éves fotoszintézis által hosszabb-rövidebb időre 
elraktározni engedett napsugárzást élhették föl, az éves mennyiségtől való eltérést 
az erdőségek cellulóza és az állatvilág fehérjéje jelenthette. A maithusi ciklus szi-
gorúan gondoskodott az egyensúlyról. Mire azonban Thomas Malthus e szabály-
szerűséget felfedezte, a ciklus e megnyilvánuló formájában eltűnt. (Nem biztos, 
hogy eltűnt, lehet, hogy csak valami elnyomta a hatását.) A hosszabb-rövidebb 
megszakításokkal, de mégis halmozódó műszaki ismeretek - a gőz nyomásának 
ellenálló anyagok és formák, illetve az igen pontos visszacsatolásokon alapuló 
szabályozás - a 18. század végére az energiafelhasználás nagyságrendi megnöve-
kedését tették lehetővé. A gőzhajtású közlekedési eszközök, bár alépítményük 
(infrastruktúrájuk) a korábbiaknál egy nagyságrenddel nagyobb beruházást igé-
nyelt, lehetővé tették az évmilliárdok alatt fosszíliaként elraktározott fotoszintézis 
földtörténetileg észleihetetlenül rövid idő alatti felélését. Ez tette lehetővé, hogy az 
eladdig ciklusról-ciklusra „pusztulásra ítélt" emberek, még ha nyomorúságos kö-
rülmények között is, túléljenek, és mindez úgy következhetett be, hogy az energia-
felhasználás összhatékonysága történelmi távlatban romlott. Mint utólag tudható, a 
„Természet Könyvének" figyelmes olvasói - egyes természettudósok - már a nagy-
ipari korszak, tehát a szén és származékai nagyüzemi elégetésének kezdetén, a 19. 
században rákérdeztek az „olvasottakra", de akkoriban még nem figyeltek rájuk.30 

A kérdés, amit az utószó elején ígértem, és most már ideje fölvetnem, az, 
vajon nem kellene-e visszaédesgetnünk - esetleg visszaépítenünk - az egykor 
nagytekintélyű tudományt, a hajdan Buffon, Kant, Herder, Riehl művelte termé-
szettörténetet31 az amúgy is szétesőben lévő, fának-íunek, finak-nőnek helyet adó 
céhbeli - hivatásos, professzionális, modem stb. - történettudomány falai közé? 

28 White, Leslie A.: The Science of Culture. A Study of Man & Civilization. 1949. (Ismerteti: 
Barg, M. A.: A technikai és szociális forradalom összefüggésének kérdéséhez. = Történelmi 
Szemle, 1980. 3. sz. 501-503. p.) 

29 Komlos, John: The Industrial Revolution as the Escape from the Malthusian Trap. = The Jour-
nal of European Economic History, 2000. no. 2-3. (továbbiakban: Komlos, 2000.) 307-331. p.; 
McNeill, John Róbert: Something New under the Sun. An environmental history of the twen-
tieth-century world. New York, 2000. XXVI, 421 p. (Global century series); Rácz Lajos: 
A környezeti hatások, az ember és Kelet-Európa. = Térés Társadalom, 1990. 3-4. sz. 185-190. p. 

30 Czelnai Rudolf: A világóceán. Bp., 1999. (továbbiakban: Czelnai, 1999.) 20. p.; lásd még: 
Szuhay-Havas Ervin: Verne, a pesszimista. = Elet és Tudomány, 1998. 2. sz. 38-39. p. 

31 Ma a szétválás természettudomány és történetírás között olyan mértékű, hogy a természettudó-
sok szerint a történeti diszciplínák a következők: asztronómia, geológia, archeológia, evolúciós 
biológia. Evolúciós kérdezz-felelek. = Természet Világa, 2003. 2. sz. 83. p. 
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Völgyesi Orsolya 

EGY „IMMORÁLIS" MAGYAR ÍRÓ A TÖRTÉNELMI 
KORSZAKVÁLTÁSOK HATÁRÁN: KUTHY LAJOS 

VÁLTOZÓ MEGÍTÉLÉSEI 

forradalom előtt novellaíró; a márciusi napokban torlasz-apostol, a miniszté-
rium után miniszterelnöki titkár, a forradalom után osztrák megyei biztos Bihar 
megy ében.így jellemezte Kuthy Lajost Pálffy János, az Országos Honvédelmi 
Bizottmány egykori tagja. 

Kuthy Bihar megyei nemesi családban született. Apja református lelkész 
volt, ám Kuthy nem követte az apai mintát, és megszakítva a debreceni kollégi-
umban folytatott teológiai tanulmányait, az 1830-as évek elején megyei szolgá-
latba lépett. Az 1832-1836. évi országgyűlés idején, 1834 szeptemberében Po-
zsonyban (ma: Bratislava, Szlovákia) jurátusi esküt tett,3 majd az év utolsó nap-
ján Vukovics Sebő ajánlására a Társalkodási Egylet tagjai közé választották.4 Az 
egyletben való tevékenysége miatt az uralkodó eltiltotta az ügyvédi vizsga leté-
telétől.5 Eközben Kuthy Beöthy Ödönnek, a Bihar megyei ellenzék egyik meg-
határozó alakjának felkérésére barátjával, Farkas Jánossal6 Erdélybe ment, hogy 

1 Pálffy János: Magyarországi és erdélyi urak. S. a. r. Szabó T. Attila. Bp., 1939. (továbbiakban: 
Pállfy, 1939.) 294. p 

2 Turóczy: Magyar írók jellem- és életrajzai. 6. Kuthy Lajos. = Pesti Divatlap, 1845. 2. negyed 
1. sz. (továbbiakban: Turóczy, 1845.) 28-30. p. 

3 Magyar Országos Levéltár (továbbiakban: MOL) Bírósági levéltárak. Személynöki levéltár 
(továbbiakban: Szlt.) Libri Decanales 1830-1848. 6. köt. 

4 Ugy tűnik, Kuthy csak három hétig volt az egyesület tagja, utána visszatért Biharba. A Társal-
kodási Egyletben játszott szerepéről: MOL Szlt. Parlamenti Múzeumtól átvett iratok. Ország-
gyűlési Ifjak Társalkodási Egyesület iratai. Társalkodási Egyesület jegyzőkönyve. 1834. jan. 
3 1 - 1835. jan. 21.; Fejős Imre: Országgyűlési ifjak társalkodási egyesülete. = Századok, 
1989. 3-4. sz. (továbbiakban: Fejős, 1989.) 459-460. p.; Takáts Sándor: A jurátusok kaszinói. 
In: Uő: Hangok a múltból. Bp., 1930. 219. p. 

5 Életrajzírói szerint Kuthyt Lovassy Lászlóékkal együtt 1836 májusában letartóztatták, és öt hó-
napig fogva tartották a József-kaszárnyában. Váli Béla: Kuthy Lajos élete és munkái. Bp., 
1888. 50. p.; Wallentinyi Dezső: Kuthy Lajos életrajza. Rimaszombat, 1897. 23-26. p. A forrá-
sok és az országgyűlési ifjakkal foglalkozó feldolgozások azonban ezt az állítást nem igazol-
ják. Wertheimer Ede: A jurátusok felségsértési pere. = Budapesti Szemle, 1908. 133. köt. 18-
58., 225-262. p.; Pompéry Aurél: Kossuth Lajos 1837-39-ikí hűtlenségi perének története, kap-
csolatban Wesselényi Miklós báró hűtlenségi és az ifjak felségsértési perének történetével. 
Bp., 1913. 212 p.; Fejős, 1989. 482-488. p.; Kossuth Lajos iratai, 1837. május-1840. decem-
ber. Hűtlenségi per, fogság, útkeresés. S. a. r. Pajkossy Gábor. Bp., 1989. (továbbiakban: Paj-
kossy, 1989.) 122. p. (Kossuth Lajos összes munkái; 7.) 

6 Farkas János Kossuth Országgyűlési tudósításainak expeditora volt. 1838-ban Farkas Nagykő-
rös főjegyzője, 1848 áprilisától a belügyminisztérium rendőri osztályán tanácsos. 1848 decem-
berétől az Országos Rendőri és Postaosztály tanácsosa. Madarász László lemondása után rövid 
ideig az országos rendőrséget vezette. 1849 májusában az Igazságügyi minisztériumban álla-
dalmi ügyésznek nevezték ki. F. Kiss Erzsébet: Az 1848-1849-es magyar minisztériumok. 
Bp., 1987. (továbbiakban: F. Kiss, 1987.) 514-515. p. (A Magyar Országos Levéltár kiadvá-
nyai. 3. Hatóság- és hivataltörténet; 7.) 
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ott az 1837-1838. évi nagyszebeni (ma: Sibiu, Románia) diéta alatt Kossuth Or-
szággyűlési Tudósítások címmel kiadott munkájához hasonló vállalkozásba 
kezdjen.7 Miután az ügyvédi vizsga megszerzését továbbra sem engedélyezték 
számára, az 1830-as évek végén Pestre költözött, ,js követve születéskor hozott 
ösztönét, eredeti hajlamát, írni kezdett"* Az 1840 -es években sikeres prózaíróvá 
vált, tagja volt a Magyar Tudós Társaságnak és a Kisfaludy Társaságnak,9 egy 
ideig Batthyány Lajos gróf magántitkáraként is dolgozott,10 és a Gyáralapító 
Társaság jegyzője lett. Szalonja a pesti irodalmi társasélet egyik központja volt." 
„Kuthy nem tartozott a fiatal írók közé többé, ámbár mindig szerette a legfiata-
labb nemzedéket maga körül gyűjteni. Gyönyörű nyelven irt, ragyogó phantasiá-
ja volt, és a mi legfőbb, a főúri körök kedvencze. Szép férfias arcz, fekete hajjal, 
nagy lelkes szemekkel, rokonszenves hanggal, melylyel szellemdús társalgását 
minden szívbe behízelgé; és a mellett tökéletes gavallér,"12 - írta róla évtize-
dekkel később Jókai Mór. Kuthy 1848-ban Batthyány Lajos bizalmi embereként 
a miniszterelnöki hivatal irodaigazgatója lett, 1849 februárjától pedig a belügy-
minisztérium országlási osztályának tanácsosaként dolgozott.13 1853 decemberé-
ben aztán másodosztályú megyebiztossá nevezték ki a nagyváradi kerületbe,14 

7 A kormányzat egyébként úgy értesült, hogy Kuthyék valójában Kossuth kezdeményezését 
akarják Erdélyre is kiterjeszteni, ezért felmerült, hogy a két szerkesztőt elfogatják és hűtlenségi 
pert indítanak ellenük. A „Farkas János és Kuthy Lajos levelezése" címen megjelent vállalko-
zás azonban mindössze 10 számot élt meg, mivel Ferdinánd főherceg már 1837 májusában ki-
utasította a szerkesztőket Erdélyből. Pajkossy, 1989. 122-123. p. 

8 Turóczy, 1845. 
9 Kuthyt a Kisfaludy Társaságba való fölvételekor Nagy Ignác üdvözölte. E beszédet lásd: 

1. Történetek, 1845/6. Végre január 24. Nagy Ignácz Kuthy Lajost a következő beszéddel üd-
vözlötte ... = A Kisfaludy-Társaság évlapjai (továbbiakban: KTÉ) 7. köt, 1845-1846. XIX-
XXI. p. 

10 Molnár András: Batthyány Lajos a reformkorban. Zalaegerszeg, 1996. (továbbiakban: Molnár, 
1996.) 60-61. p. 

" „Kúthy fényűzően élt; úrias kényelemmel berendezett termeiben, hetenkint szerdán estélyre 
gyülekezett össze az irói világ.. Itt a fiatalok megismerkedtek a tekintélyekkel, hallottak és ta-
nultak, mert gyakran folyt az eszmék harca, mi által a fogalmak s Ízlések az ifabbaknál tisztul-
tak. Kúthy estélyeinek nagy érdemök, hogy az irók egymást közelebbről ismerni tanulták, s 
mintegy ellenőrizte egyik a másikának működését; összevegyültek nagyok és kicsinyek, öregek 
és fiatalok, hogy társalogva egyik oktasson, a másik eltanuljon. Előnye volt ezen estélyeknek az 
is, ha vidékről egy-egy társ felvetődött Pestre, nem kellett házról házra járnia ezt vagy azt az 
irótársát felkeresni, a mivel rendelkezésének fele idejét eltölthette. Kúthy estélyére ment, ott ta-
lálta barátait, s ott ismerte meg az ifjabbakat. Ily estélyen ismerkedtem meg Szemere Miklósai, 
itt Kazinczy Gáborral, kinek ékesszólása oly mély benyomást tőn rám." Degré Alajos: Vissza-
emlékezéseim. Az 1848-9-ik év előtti, alatti és utáni időkből. 1. köt. Bp., 1883. (továbbiakban: 
Degré, 1883.) 142. p. 

12 Jókai Mór: Az én kortársaim. = KTÉ Új folyam. 7. köt., 1872. (továbbiakban: Jókai, 1872.) 
260. p. 

13 F. Kiss, 1987. 555. p. 
14 MOL Abszolutizmuskori Levéltár. K. k. Militar- und Civil-Gouvernement för Ungarn. Civil 

Section (továbbiakban: MCGU CS) 23.537/1853.; Budapesti Hírlap, 1853. dec. 6. Előbbi forrás 
Kuthyt diplomás ügyvédként említi. 1855-ben Szatmár megyében másodosztályú megyebiztos 
volt. Müller Gyula nagy naptára 1855re. Pest, 1855. 
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1856 és 1859 között pedig Arad megyében első osztályú megyebiztosként 
tevékenykedett.15 Az 1860-as évek elején a nagyváradi (ma: Orpdea, Románia) 
büntető-törvényszék bírája lett. 1864 augusztusában halt meg, miután a váradi 
törvényszék 1863. március 28-án kimondta ellene a csődöt.16 

A kortársak éles cezúrát láttak Kuthy 1849 előtti, valamint 1849 utáni politi-
kai magatartása között. Ugyanakkor már az 1850-es években kezdetét vette az a 
folyamat, amely Kuthy 1849 előtti tevékenységét is megkísérelte a későbbi törté-
nések fényében értelmezni, óhatatlanul is kiemelve és felerősítve azokat az élet-
rajzi eseményeket és jellemvonásokat, amelyek egy gyenge jellemű, alapvetően 
ingatag és labilis személyiség képét rajzolják meg. Ehhez egyébként 1848 előtti 
életének zavarai - házasságának gyors felbomlása, a kortársaktól fényűzőnek 
minősített élete,17 - és ebből fakadó folyamatos anyagi gondjai megfelelő alapot 
is adhattak.18 Voltak olyanok, akik Kuthyra már az 1850-es évek elején, tehát a 
tényleges hivatalvállalás előtt is gyanakvással tekintettek. Ebben egyébként ko-
rábbi, az irodalmi életben gyökerező személyes konfliktusok is szerepet játszhat-
tak: 19 ,JCuthy Lajos nemzettagadó. Egész világ elfordul tőle. O nem gondol nem-
zetiséggel, s más illy apró dolgokkal, mikor szabadság eszméjével kínálják meg. 
'Mit, mondá ő, huszonöt magyar íróért tartani külön nemzetiséget!' Jó emberei 
borzadtak el iránta s ellene. Hivatalt keresett, kunyorált; imádta Geringert, 
Bachot; de most azért kellene imádni ezeket, hogy neki hivatalt nem adtak. Ku-
thy azóta máskép gondolkodik."20 - írta már 1850-ben Erdélyi János. Kuthyról 
tehát már évekkel a tényleges hivatalvállalás előtt elteijedt, hogy kész az új rend-
szer szolgálatába állni, ezt bizonyítja egyébként Pálffy János következő feljegy-
zése is: „Ennél az embernél nincs Magyarországnak undokabb politikai rene-
gátja. Míg a forradalom tartott, irgalmatlan hosszú vörös tollat viselt, s 
Batthyányn kezdve, ki a cudarnak meg nem érdemlett kenyeret adott, hazaáruló-
nak szidott minden becsületes embert, hogy miért nem nyelik le a dinasztiát min-

15 Lásd a Hof- und Staatshandbuchnak az adott évekre vonatkozó köteteit. 
16 Endrődy Sándor: Kuthy Lajos életéhez. = Fővárosi Lapok, 1886. ápr. 16. 1-2. p. 
17 Degré, 1883. 142. p. 
18 Kuthy javait az 1840-es években többször is elárverezték. Erről lásd Lanka Gusztáv: A múltról 

a jelennek. Emlékjegyzetek. Bp., 1879. (továbbiakban: Lauka, 1879.) 187. p.; Jókai Mór édes-
anyjához intézett, 1847. május 7-én kelt levelében a következőket írta: „Kuthy Lajos atyánkfiá-
nak tegnap és tegnapelőtt árverezték el összes minden birtokát váltófoglalás következtében, 
maga elutazott." Jókai Mór levelezése, 1833-1859. Összegyűjt., s. a. r. Kulcsár Adorján. Bp., 
1971.46. p. (Jókai Mór összes művei. Levelezés; 1.) 

19 Kazinczy Gábor 1839 elején egy új lap, a Népbarát megindításával kísérletezett. Szerkesztő-
társnak először Erdélyi Jánost kérte fel, majd az ő megkérdezése nélkül Kuthyt is bevonta a 
vállalkozásba, bízva annak jó kapcsolataiban. Kazinczy végül nem kapta meg a lapengedélyt, 
de Erdélyivel összeveszett. Erről lásd Erdélyi János Szemere Miklóshoz. Pest, 1850. [1851.] 
ápr. 10. Erdélyi János levelezése. 2. köt. S. a. r. T. Erdélyi Ilona. Bp., 1962. (továbbiakban: 
Erdélyi, 1962.) 27., 418. p. (A magyar irodalomtörténetírás forrásai; 3.) 

20 Erdélyi, 1962. 23. p. Erdélyi János Szemere Miklóshoz. Pomáz, 1850. október 24. 
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den pereputtyával együtt, de már 850-ben Várkonyi Adám képviselő,21 egy ha-
szontalan kártyás és kéjenc, kéz alatt köröztetvén egy ivet, hihetőleg kormányi 
megbízásból, melyre a hivatalt vállalni akaró ellenzékiek magokat följegyeznék, 
a Kuthy Lajos neve volt az egyetlen, mely e listára felírva állott általa."22 Pálffy 
szerint személyes találkozásuk alkalmával Kuthy határozottan cáfolta a róla ke-
ringő híreket, és kijelentette, inkább kész éhen halni, mint nevét bemocskolni és 
ettől a kormánytól bármilyen hivatalt elfogadni. Kuthy megítéléséhez érdekes 
adalék, hogy egykori közeli barátja, Jósika Miklós már 1856-ban megjelent, Jő a 
tatár című történelmi regényében a magyarokat eláruló negatív hőst, Libor deá-
kot bevallottan Kuthyról mintázta,23 a deákot egyébként a mű egyik szereplője a 
következő szavakkal jellemezte: fibor uram oly legény, kiből bárminő legényt 
lehet gyúrni idő s körülmények szerint. "24 Ehhez a közvélekedéshez képest fel-
tűnő, hogy a Kari Geringer magyarországi császári biztos felkérésére 1850-ben 
elkészített, a Magyar Tudós Társaság tagjainak 1848-1849-es politikai magatar-
tásáról szóló igazolásában Kuthy jellemzése éppen az író dinasztiaellenes kije-
lentéseire és 1848-ban a Radikál Körben is képviselt ultraradikális nézeteire hív-
ta fel a figyelmet.25 

Kuthy hivatalvállalásának folyamatát még nem tudjuk minden részletében 
rekonstruálni, de az bizonyos, hogy a világosi fegyverletétel után a Bihar megyei 
Diószegen (ma: Diósig, Románia), majd Asszonyvásáron (ma: Tirgu§or, Romá-
nia) tartózkodott, 1850 közepén azonban kétségtelenül Pesten volt. Lauka Gusz-
távhoz írt levelei arról tanúskodnak, hogy a szétzilált irodalmi élet és az ebből 
következő megélhetési nehézségek elkeseredéssel töltötték el.26 Ráadásul 1849 
őszén a fővárosban lefoglalták ingóságait, 1850 első hónapjaiban pedig még 
részben a forradalom előtti időkből áthúzódó adósságok miatt kétszer is 

21 Várkonyi Ádám (1794-1854) az első népképviseleti országgyűlésen a Temes megyei csákovai 
kerület képviselője volt. Eletéről lásd Kurucz György: Várkonyi Ádám. In: Az 1848-1849. évi 
első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. Szerk. Pálmány Béla. Bp., 2002. 938-
939. p. 

22 Pállfy, 1939. 294-295. p. « 
23 mi a portraírozásl [gúnyrajz-festést] illeti, én ezt csak olyanokra alkalmazom, kik szemtele-

nül viselik magokat, köpenyforgatók és nemzetünk megtagadói, s kikhez semmi más úton férni 
nem lehet. Libor diák Kuthy /.[ajos] pléhgalléros német-magyar, ki verseket ir a Habsburgok-
ra. Tőlem minden másnemű ember biztos." Jósika Miklós Fejérváry Miklóshoz. Brüsszel, 
1857. febr. 6. Jósika Miklós: „Idegen, de szabad hazában". Vál., a szöveget gond., a jegyz. írta 
Deák Ágnes et al.; összeáll, és a bev. Kokas Károly, Szajbély Mihály. Bp., 1988. 211. p. 

24 Hő: Jő a tatár. 3. kiad. Bp., 1895. 6. p. 
25 Hadtörténelmi Levéltár. Hadbírósági iratok 1850-3/328. Ausweis über die politische Haltung 

nachbenannten Mitglieder der ungarischen gelehrten Gesellschaft waehrend der Revolutions-
Epoche, 1848/1849. A dokumentumot először ismertette: T. Erdélyi Ilona: Az Akadémia tag-
jainak „magatartása" 1848-49-ben. „Igazolás az alább megnevezett magyar tudós társasági ta-
gok politikai magatartásáról". = Magyar Tudomány, 1979. 5.-sz. 395-401. p. 

26 Lauka, 1879. 196-202. p. 
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elárverezték hátrahagyott javait.27 Lauka Gusztáv visszaemlékezésében ezzel 
összefüggésben arról írt, hogy a Kuthyval folytatott beszélgetések egyértelművé 
tették számára, hogy barátja már ekkor is egy biztos megélhetést nyújtó hivatal 
elnyerésében látta egzisztenciális problémáinak megoldását.28 Kuthy 1850 és 
1853 között számos elbeszélést írt, és részt vett a reprezentatív irodalmi 
vállalkozásokban. Valamikor 1852-1853 telén Nagy Ignác arra kérte Kuthyt, 
hogy kizárólag az ő szerkesztésében megjelenő Hölgyfutárba dolgozzon, 1853 
tavaszán pedig Császár Ferenc azzal kereste meg az írót, hogy legyen az újonnan 
induló Divatcsarnok című lap munkatársa. Az ekkor Diószegen tartózkodó 
Kuthy válaszában egyébként rögtön arra kérte barátját, hogy a kiadó küldjön 100 
pengőforint szerzői előleget számára.29 Mindez arra mutat, hogy Kuthy meg-
próbált az újraszerveződő irodalmi intézményrendszerbe bekapcsolódni. Egyes 
feltételezések szerint Kuthyt az anyagi nehézségek mellett a cenzúrával való 
folyamatos küzdelem indította arra, hogy az írói működését háttérbe szorítva, 
1853-ban hivatalt vállaljon.30 Ez a lépés azonban azzal járt, hogy az irodalmi 
közvélemény mértékadó része - már az író életében is - Kuthy irodalmi tevé-
kenységének megítélését alárendelte politikai és morális szempontoknak, és ezek 
alapján a szabadságharc utáni életmű minden egyes darabját figyelmen kívül 
hagyta vagy eleve elutasította. 

Felvetődik tehát a kérdés, hogy Kuthy valóban megpróbált-e valamiféle hi-
vatalt, vagy kormánymegbízatást szerezni már 1850-ben, vagy csak anyagi hely-
zetének kedvezőtlen alakulása és az irodalmi élet általa kilátástalannak ítélt hely-
zete érlelte meg benne lassan a hivatalvállalással kapcsolatos döntést. 

Kétségtelen, hogy az író már 1850 nyarán állásért folyamodott, majd 1850 
augusztusában Cseh Eduárd miniszteri biztos ajánlásával egy, a nagyváradi ke-
rületben indítandó lap szerkesztői állásáért fordult Kari Geringerhez.31 Figye-
lemreméltó, hogy folyamodványában Kuthy végig politikai nézeteinek konzek-
vens voltát hangsúlyozta. 1848 előtti tevékenységéről szólva kiemelte, bár végig 
az alkotmányos reformpárthoz tartozott, sohasem izgatott az uralkodóház ellen, 

27 „Most árverelik Kuthy Lajos könyveit és borait. Adósság miatt már másodszor." Csengery An-
tal bátyjának. Pest, 1850. ápr. 30. Csengery Antal hátrahagyott iratai és feljegyzései. Közzé-
tette Csengery Lóránt. Bev. tan. ell. Wlassics Gyula. Bp., 1928. 422. p. (Magyarország újabb-
kori történetének forrásai. Hivatalos iratok és levelek) Némi felvilágosítást adnak a Kuthyval 
szemben fennálló követelésekről az alábbi iratok: Budapesti Fővárosa Levéltára. Pest város Tör-
vényszékének irtai. Törvényszéki iratok 34.661/1849., 35.056/1849., 35.860/1850., 37.567/1851. 

28 Lauka, 1879. 202-203. p. 
29 Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattár. V. 713/2. Kuthy Lajos Császár Ferencnek. Diószeg, 1853. 

márc. 17. 
30 Kuthynak a cenzúrával való konfliktusára lásd Falk Miksa - Kecskeméthy Aurél elkobzott le-

velezése. Szerk., bev. és jegyz. ell. Angyal Dávid. Bp., 1925. (továbbiakban: Angyal, 1925.) 
110-111. p. (Magyarország újabbkori történetének forrásai. Levelezések) 

31 MOL Abszolutizmuskori levéltár. Báró Geringer, magyarországi polgári ügyekben teljhatalmú 
császári biztos iratai. Elnöki iratok (továbbiakban: Geringer-elnöki) 1453/1850. Közli: Angyal, 
1925. 108-109. p. 
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továbbá soha semmit sem tett az Ausztriától való elszakadás és a függetlenség 
érdekében sem. Fontosnak tartotta egyébként azt is megemlíteni, hogy a Kelet 
népe-vitában politikai röpiratával Széchenyi, azaz a mérsékelt párt mellett fog-
lalt állást.32 Nem titkolta azonban, hogy évekig volt Batthyány Lajos titkára. Ku-
thy fontos érvként hozta fel, hogy ő mindig is a centralizáció híve volt, és ezért 
is csatlakozott a magyar ellenzékhez, elutasítva az ország akkori arisztokratikus 
berendezkedését és igazgatását. Véleménye szerint a demokratikus elvekhez va-
ló ragaszkodását bizonyítja irodalmi tevékenysége is.33 A forradalom alatt fellé-
pett a republikánus tendenciákkal szemben, 1848 márciusában Pozsonyból Pest-
re utazott, hogy az ottani mozgalmak élén álló fiatal írókat a republikánus néze-
tektől eltérítse, sőt onnan egy, a Petőfi aláírásával ellátott írást vitt a miniszterel-
nökhöz, amelyben a fiatal írók kifejezték a kormány iránti bizalmukat, és ígére-
tet tettek arra, hogy sajtóban alkotmányos és mérsékelt hangnemben fognak 
szólni.34 A forradalom alatti magatartásával kapcsolatosan a továbbiakban ki-
emelte, hogy nem vett részt a fegyveres harcban, nem fogadott el semmilyen for-
radalmi tevékenységgel összefüggő állást, és nem tartott beszédeket népgyűlése-
ken, klubokban. Állítása szerint Windischgraetz 1848 októberében kiadott prok-
lamációja után teljesen visszavonult, és bár a Batthyány-kormány lemondása 
után Kossuth irodájában kellett volna dolgoznia - itt minden bizonnyal az Orszá-
gos Honvédelmi Bizottmány irodájáról van szó - , ott egyetlenegyszer sem jelent 

* meg. Kuthy tehát folyamatosan azt hangsúlyozta, hogy csak az uralkodó által el-

ismert Batthyány-kormány kinevezését fogadta el, a Szemere-kormányban betöl-
tött belügyminisztériumi osztálytanácsosi megbízatásáról azonban már nem be-
szélt. Márpedig tudjuk, hogy például Szemere a zsidóemancipációt kimondó tör-
vénnyel kapcsolatos előkészítő munkálatokat új belügyminisztériumi tanácsosai-
ra, Csengery Antalra, Kemény Zsigmondra és Kuthy Lajosra bízta.35 Ugyancsak 
ők hárman kaptak arra megbízást 1849 nyarán, hogy az ország új berendezkedé-

32 Kuthy a Polgári Százai Kelet Népéhez című röpiratát,Batthyány Lajos úrnak, haza és nemzeti-
ség leglelkesb barátjának, s a felsőházban a polgári erény és nagyság egyik képviselőjének há-
la és tisztelet mély és örök érzetével" ajánlotta. Molnár, 1996. 60-61. p. 

33 Lauka visszaemlékezésében a következőképpen jellemezte Kuthy 1840-es évekbeli írói műkö-
dését: „Kuthy még mindig nem szeretett ugyan politizálni, de már novelláiban itt-ott találhatók 
voltak rajzok, melyek a hazánkban akkoriban még nagy számmal található társadalmi és köz-
igazgatási visszaéléseket felmutatták. Most már nemcsak mulattatni és gyönyörködtetni, hanem 
javítani is törekedett." Lauka, 1879. 176. p. 

34 Erre lásd Kuthy Pozsonyban 1848. március 16-án kelt és Petőfihez intézett levelét. Petőfi Sándor 
levelezése. Függelék. Pótlás e kiadás korábban megjelent kötetgihez. Kritikai kiad. S. a r. Kiss Jó-
zsef, V. Nyilassy Vilma. Bp., 1964. 135-136., 410-411. p. (Petőfi Sándor összes művei; 7.) 

Jókainak a Kuthy és Petőfi kapcsolatával és ellentétével foglalkozó visszaemlékezéseit lásd 
Jókai, 1872. 272-273. p.; Jókai Mór: Petőfi és ellenségei. In: Uő: Életemből. Igaz történetek. 
Örök emlékek. Humor. Útleírás. 1. rész. Bp., 1898. (továbbiakban: Jókai, 1898.) 210-212. p. 
(Jókai Mór összes művei. Nemzeti kiadás; 96.) 

35 Miskolczy Ambrus: A zsidóemancipáció Magyarországon 1849-ben. Az 1849-es magyar zsidó-
emancipációs törvény és ismeretlen iratai. Bp., 1999. 20., 42. p. 
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sével kapcsolatos alapelveket megfogalmazzák.36 Kuthy a Geringerhez intézett 
kérelmében azt állította, hogy 1849 szeptemberében Debrecenben jelentkezett 
Zichy Ferenc gróf királyi biztosnál, azzal a céllal, hogy az uralkodó iránti hűsé-
gét igazolja, és a kormánynál szolgálatra jelentkezzen. Kuthy szerint Zichy ek-
kor azonban azt javasolta neki, félévre vonuljon vissza. Figyelemreméltó, hogy 
Kuthy ebben a beadványában az egységes osztrák állam kifejlődését és a 1849. 
március 4-ei alkotmányban foglalt elveket úgy értékelte, mint saját politikai tö-
rekvéseinek megvalósulását és beteljesedését.37 Arra is kitért egyébként, hogy 
Bihar megyei és pesti tartózkodása idején minden alkalmat megragadott az új al-
kotmány népszerűsítésére. A német nyelvű folyamodványban is igyekezett iga-
zodni az új politikai kurzus által előnyben részesített terminológiához. így például 
a magyar nemzet helyett magyar néptörzsről - Volksstamm - beszélt. Itt érde-
mes megjegyezni, hogy Kuthy saját „politikai hitvallását" egy 1850 elején Szilá-
gyi Sándorhoz írt levélében is kifejtette, az ott megfogalmazottak pedig tökélete-
sen egybecsengenek a folyamodványban később kifejtett gondolatokkal: „Csu-
dálom, hogy fél év lefolytában, csupán irodalmi központosítás érdekéből kereste-
tém fel, én, ki a' császári háznak 's az engedményzett alkotmány elveinek mindig 
barátja, a' respublicának ellene voltam; 's Királyi hivatalos kineveztetésemet -
ama kizsákmányolható korszakban - sem hadi sem polgári téren, egy pillanatig 
sem compromittáltam."38 Az ismertetett beadvány egyébként azt a célt szolgálta, 
hogy Kuthy engedélyt és támogatást kapjon egy olyan, a szélesebb rétegeknek 
szóló, politikai lap szerkesztésére, amely a kormányzati intézkedéseket és az új 
közigazgatási, politikai intézményeket népszerűsítette volna, oly módon, hogy a 
kormány és a szerkesztő közötti kapcsolat a nyilvánosság előtt rejtve maradt vol-
na. Geringer azonban nem támogatta a kérelmet, Kuthy lapszerkesztői tervei te-
hát ez alkalommal is meghiúsultak. Persze Kuthy a beadvány végén azt is meg-
említette, hogyha a lap megindítására nincs lehetőség, akkor legalább valamiféle 
állás elnyeréséhez segítsék hozzá. 

Az írótársak és a közvélemény nem ismerte a folyamodvány tartalmát, de 
Kuthy egyes megnyilatkozásaiból és a néhány évvel később bekövetkező hiva-
talvállalásból azt az egyértelmű következtetést vontak le, hogy Kuthy megbo-
csáthatatlan lépést tett. 

36 Szemere Bertalan: Politikai jellemrajzok a magyar szabadságharcból. Gróf Batthyány Lajos, 
Görgei Artúr, Kossuth Lajos. Okmánytár. S. a. r. Hermann Róbert, Pelyach István. Bp., 1990. 
508-509. p. 

37 „Dass die Entwicklung der einheitlicher österreichen Staatsmacht, und die, in der Charte vom 
4er Marz entwickelten democratischen Principien, und leitenden Interessen schon langeren 
Jahren zu meinen politischen Wiinschen und zu den Zielpunkten meines Strebens gehört." 
MOL Geringer-elnöki 1453/1850. 

38 Országos Széchényi Könyvtár Levelestár (továbbiakban: OSZK Lt.) Kuthy Lajos Szilágyi 
Sándorhoz. Asszonyvásár, 1850. febr. 18. 
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Természetesen akadtak olyanok is, akik megpróbálták e fordulat lélektani 
mozgatóit megfejteni és értelmezni. Degré Alajos 1869-ben, a Kuthy felett tar-
tott emlékbeszédében így fogalmazott: Jgaz, noha nem volt kém, nem volt vár-
feladó, sem muszkavezető, mégis áruló volt, de önmaga iránt: szép nevét, fényes 
múltját és népszerűségét árulá el. "39 Mindezt Degré szerint azonban nem elvte-
lenségből, nem hazafiatlanságból követte el, hanem csakis őrültségből. Degré te-
hát úgy vélte, a hivatalvállalás nem indokolható mással, mint a Kuthynál jelent-
kező elmebajjal.40 Ezt az állítást igyekezett alátámasztani és megmagyarázni Ku-
thy egykori közeli barátjának, Kulini Nagy Benőnek az 1888-ban megjelent rö-
vid írása is, amely arról - a forrásokkal nem igazolható - a verzióról számolt be, 
hogy Kuthynak 1849 októberében vasra verve végig kellett néznie Batthyány 
Lajos miniszterelnök kivégzését, és csak ezután engedték szabadon. „E tragikus 
jelenet hatása alatt a már halálát várt szerencsétlen embernek szellemvilága sö-
tétülni kezdett és mint nekem mondá: Átláttam, hogy életemet felséges császá-
romnak köszönhetem! e pillanattól kezdeve rögeszméjévé vált a császári hatalom 
iránt való engedelmességi Voltak, akik Kuthy zavarodottságával magyarázták 
az író 1850-es évekbeli hivatalvállalását, kimondatlanul is feltételezve azt, hogy 
a Bach-korszak igazgatási rendszere minden további nélkül fontos pozícióba he-
lyezhetett egy elmebajjal küszködő embert. Bár ebből a szempontból figyelemre-
méltó, hogy rendelkezésünkre áll az az orvosi jelentés, amelyet Kuthy hivatalbalé-
pése előtt, 1853 novemberében állítottak ki. Ebben - többek között - a következők 
olvashatók: „... test alkata teljes, színe természetes; s mind ezekkel pár huzamban 
áll lelki kedélye, mely mindenkoron éber, vidám és józan."42 A hivatal megszerzé-
sének tehát a megfelelő fizikai és elmebeli állapot egyaránt feltétele volt. 

Akadtak, akik mentségként hozták fel azt is, hogy Kuthy a szabadságharc 
előtti időkben tulajdonképpen nem játszott semmilyen komoly politikai szerepet, 
így hát nem is tekinthető árulónak. Kuthy közeli barátja, Lauka Gusztáv pedig 
arra hívta fel a figyelmet, hogy Kuthy már az 1848 előtti időkben sem volt kö-
vetkezetes politikai állásfoglalásaiban. Minden ízében szépíró volt, aki nem 
meggyőződésből vagy hazafiságból, hanem sokkal inkább divatból és hiúságból 
- a kor kívánalmainak engedve - vett részt a politikai mozgalmakban.43 Ez utób-
bihoz egyébként hozzátehetjük, hogy a Kuthy emberi és írói kapcsolatrendszeré-
ben meghatározó szerepet játszó személyek az 1830-as és az 1840-es évek for-
dulójától tagjai voltak a Kör elnevezésű irodalmi-művészeti egyesületnek, amely 
aztán 1843 végén a Nemzeti Kör nevet vette fel. így szinte szükségszerű volt, hogy 

39 Degré Alajos: Emlékbeszéd egy elítélt fölött. = KTÉ Új folyam, 1869-1870. 58. p. 
40 Degré reakcióját egyébként így örökítette meg Vadnay Károly: „Degré Alajos e megdöbbentő 

hírt nem akarta elhinni. Azt mondta, az valami más Kuthy lehet. Mikor pedig megbizonyosúlt a 
valóságról jölkiálta: »Akkor megőrült!«" Vadnay Károly: Irodalmi emlékek. Bp., 1905. (to-
vábbiakban: Vadnay, 1905.) 113. p. 

41 Kulini Nagy Benő: Kuthy Lajos. = Ország-Világ, 1888. 41. sz. 650-651. p. 
42 MOL MCGU CS 22.593/8294/1854. 
43 Lauka, 1879. 169. p. 
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Kuthy már pusztán írói tevékenysége folytán is több szállal kötődött az 1840-es 
évek ellenzéki törekvéseihez. Gyulai Pál az 1860-as években Vörösmarty-mono-
gráfiájában már úgy fogalmazott, hogy ,Jáagyarország valamennyi költője"44 az 
ellenzékhez tartozott, hiszen a „magyar ellenzék maga volt a nemzet, mely létele-
ért küzd'f Ezzel a megállapítással Gyulai természetesen néhány olyan írót, köl-
tőt ki is zárt az irodalmi kánonból, akik a reformkorban nem tartoztak az ellenzé-
ki mozgalomhoz, így például Császár Ferencet, akivel egyébként maga Kuthy jó 
kapcsolatban volt. 

Akik azonban elítélték Kuthyt, éppen múltja miatt tartották tettét megbocsát-
hatatlannak. Szerintük országos hímeve és népszerűsége, határozott ellenzéki ál-
láspontja és az ügyvédi vizsgától való eltiltása, az 1840-es években a Batthyány 
Lajos mellett betöltött magántitkári állás éles ellentétben állt az 1850-es években 
bekövetkezett szerepvállalásával. Greguss Ágost, a Kisfaludy Társaság titkára 
szerint éppen a Kuthynál bekövetkezett látványos és nyilvánvaló politikai fordu-
lat tette lehetetlenné, hogy az irodalmi életbe visszatérhessen.46 Persze nem sza-
bad elfelejteni, hogy az írók közül a már említett Lauka Gusztáv mellett Arany 
János és Vajda János is vállalt valamiféle hivatalt az 1850-es években. Lauka, 
aki 1848-ban az országgyűlési irattár jegyzője volt, 1849 tavaszától pedig Riskó 
Gusztáv kormánybiztos mellett tevékenykedett, már 1851-ben Kende Zsigmond 
szatmári megyefőnök titkáraként dolgozott, majd Nagyváradon, végül Pesten vi-
selt hivatalt.47 Arany pedig, aki 1849 májusától a Belügyminisztériumban he-
lyezkedett el mint fogalmazó,48 1850-185l-ben Nagyszalontán (ma: Salonta, 
Románia) Kenyeres János járási szolgabíró mellett dolgozott.49 Vajda János a 
szabadságharc alatt honvéd volt, 1849-ben besorozták az osztrák hadseregbe, az 
1850-es évek elején azonban kénytelen volt Budán a Földbecslési Hivatalnál el-
helyezkedni.50 Érdemes a kevéssé ismert Csanády György pályáját is meg^ 

44 Gyulai Pál: Vörösmarty életrajza. In: Gyulai Pál válogatott müvei. Vál., szöv. gond. Kovács 
Kálmán. Bp., 1989. 1099. p. (Magyar remekírók) 

45 Uo. 
46 ,Még életében meghalt barátainak és az irodalomnak. Politikai fordulata ölte meg. Akadtak 

mások is, kik részint szükségből, részint állhatatlanságból, részint külön fenntartott szándékkal 
megtették ugyanezt a lépési, s nem lévén se oly országos hírűek, se oly határozott ellenzéki 
állásukról ismeretesek, mint ő, a nagy kísérlet meghiúsultával többnyire visszatérhettek előbbi 
körökbe." Idézi: Kemény István: Az „irodalom grófja". Egy magyar író útja a népszerűség 
csúcspontjától a csődig és a társadalmi bojkottig. = Pesti Napló, 1939. aug. 27. 30. p. 

47 Kovács Ida: Lauka Gusztáv. In: A márciusi ifjak nemzedéke. „Nem küzdénk mi sem dicsőség-
sem díjért." Szerk. Körmöczi Katalin. Bp., 2000. (továbbiakban: Körmöczi, 2000.) 287-289. p. 

48 F. Kiss, 1987.485. p. 
49 Arany ekkori hivatalvállalásának egykorú megítéléséhez érdekes adalék K. Nagy Lajos zsadá-

nyi lelkész följegyzése: K. Nagy Lajos: Adalékok Arany életrajzához és munkáihoz. Közread. 
Keresztury Dezső = Irodalomtörténet, 1974. 4. sz. 1049-1050. p. 

50 Kovács Ida: Vajda János. In: Körmöczi Katalin, 2000. 297-305. p. 
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vizsgálni ebből a szempontból.51 Csanády ügyvédi vizsgát tett, majd a Nemzeti, 
később Pesti Kör könyvtárosa, utóbb jegyzője lett. 1849 áprilisától a Pénzügymi-
nisztériumba kapott kinevezést.52 1850-ben azonban ő is hivatalt vállalt, és dönté-
séről így írt barátjának, Pompéry Jánosnak: ,JCörülem is nagy változások történtek. 
S ügyvédi önálló életemet farba rúgva, saját magam farát adtam bérbe. Azaz, 
kedves Jánosom, addig áskálódtak az én jó barátim körülem, hogy elvégre én 
magamat Katóként capacitáltatni engedvén: Szerdahelyi Pál debreceni kerületi 
(bíróságot szervező) ministeri biztoshoz Debreczenbe titoknokul berukkoltam" 52 

Csanády levele, és annak szóhasználata egyértelműen arról tanúskodik, hogy 
saját hivatalvállalását prostituálódásként értékelte, és a Bach-rendszer közigazga-
tásában szerepet vállaló írók is szükséges rossz megoldásnak tekintették döntésü-
ket. Kuthy azonban - úgy tűnik - nem tartotta 1849 előtti szereplésével ellentétes-
nek a hivatalvállalást, sőt, megnyilatkozásaiban egyfajta folytonosságot és követ-
kezetességet próbált megkonstruálni 1849 előtti és 1849 utáni politikai meggyőző-
désében. A közvélemény bizonyos esetekben elfogadta a szükségből, egzisztenciá-
lis okokból történt hivatalvállalást, de Kuthy esetében elutasította azt, hogy az elő-
ző időszak egy reprezentatív és népszerű figurája minden következmény nélkül 
részt vegyen az új rendszer működtetésében.54 Érdekes adalék lehet mindehhez, 
hogy Kuthy egyik közeli rokona, Kuthy Károly,55 aki 1848-ig Biharban volt me-
gyei tisztségviselő, majd az 1850-es években a nagykárolyi járásban szolgabíró-
ként tevékenykedett - tehát egy ideig a folyamatosságot képviselte az 1848 előtti 
és 1848 utáni Bihar megyei közigazgatásban - állítólag szintén nem volt hajlandó 
az árulónak tartott rokonnal szorosabb kapcsolatot fenntartani.56 

51 Csanády Györgyről lásd Martinkó András: Petőfi útja a győri Hazánkhoz. In: Petőfi és kora. 
Szerk. Lukácsy Sándor, Varga János. Bp., 1970. 140. p. 

52 F. Kiss, 1987. 501. p. 
53 OSZK Lt. Csanády György Pompéry Jánosnak. Nagyvárad, 1850. november 25. 
54 Erre vonatkozóan lásd: Deák Ágnes: „Nemzeti egyenjogúsítás". Kormányzati nemzetiségpoli-

tika Magyarországon, 1849-1860. Bp., 2000. 164-172. p. 
55 Kuthy Károly 1820. december 19-én, Nagyváradon született. 1842 és 1845 között Bihar me-

gye tiszteletbeli jegyzője, 1845-től 1847-ig a bihari érmelléki kerületben adószedő, 1847-től 
1848 májusáig ugyanott szolgabíró. 1850-ben Bihar megyében titkár, 1850 és 1853 között ide-
iglenesen kinevezett titkár, 1853-tól pedig Nagykárolyban főszolgabíró. Előmeneteléről, szol-
gálati idejéről, fizetéséről tájékoztató minősítési lapját lásd MOL Abszolutizmuskori levéltár. 
Magyar Királyi Udvari Kancellária. Személyügyi nyilvántartási iratok, 1849-1867. 4. cs. 

56 Kuthy 1860. augusztus 9-én a következő levelet írta unokaöcccse feleségének: világ ízlése 
ugyan kellemetlennek szokott tartani minden oly levelet, melyben pénzt kérnek, mint ahogy a 
tartozásom megfizetését Te kívánod férjed helyett, de én, aki a világízléstől oly sokban külön-
bözöm, legőszintébb örömmel olvastam becses soraidat s ennek kedves alkalmából sokat fog-
lalkozott emlékem mindnyájatokkal. 

Én abban a hitben éltem, hogy Gizella főhercegnő születésére irt költeményem példányait 
férjed, Károly, eladta a pénzből kifizette magát, mert nekem mitsem irt. Levelezésünk is az ő 
restsége folytán szakadt meg, mivel háromszor írtam, de ő egyszer sem válaszolt. 

Még folyvást 1848. előtti adósságaim szálütgatásával vesződöm. ... Most is a legnagyobb 
nyomorban kell havi filléreimet szétosztogatnom, hogy az ellenem intézett csoportos executió-
kat máról holnapra megakadályozzam". Kuthy Lajos Kuthy Károlynénak. Pest, 1860. augusz-
tus 9. Közli: Rezek Román: Kuthy Lajos kiadatlan levele. = Sorsunk, 1944. 2. sz. 121-122. p. 
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Az 1850-es években a Bach-rendszer szolgálatába álló Kuthy tökéletesen al-
kalmas volt arra, hogy az abszolutizmus időszakában a saját hivatását és küldeté-
sét eláruló iró alakját testesítse meg. Családi háttere, rendi státusza, felekezeti 
hovatartozása, gyermek- és ifjúkori szocializációjának helyszínei, vagyis - a ko-
rabeli fogalmak szerint — az egyes ember identitását döntően meghatározó ténye-
zők már eleve éles ellentétben állónak látszottak a neoabszolutizmus éveiben be-
következett szerepvállalásával. Ezért is tűnhetett Kuthy ezen lépése megmagya-
rázhatatlannak, és olyan rejtélynek, melynek titka valahol a személyiség mély-
szerkezetében keresendő. Ahogyan ezt a dilemmát Vadnay Károly megfogal-
mazta: ,/lz idők különös munkája volt az, hogy egy a kálvinista Rómában felnö-
vekedett tősgyökeres magyart eltorzított és a németesítők táborába vitt: míg 
nemzetiségi tájakon született, idegen családnevű embereket, sőt külföldi sarjakat 
is heves, rajongó magyarokká tett."57 A mítoszképzésre hajlamos közvélemény 
előtt - mintegy az átélt korszakváltás mentális és érzelmi feldolgozását meg-
könnyítve - Kuthy Lajos látens módon a szabadságharcban eltűnt Petőfi ellen-
pontjakéntjelenhetett meg, az írók közül egyedüli árulóként. Mindez azért is ta-
nulságos, mert a Petőfiről szóló visszaemlékezések egyik fontos eleme, hogy a 
fiatal költő eredendően idegenkedett Kuthytól,58 így fenntartásai, ellenérzései 
önmagukat beteljesítő jóslatként élhettek és alakulhattak tovább a szabadságharc 
utáni években. 

57 Vadnay, 1905. 115-116. p. 
58 Petőfi és Kuthy kapcsolatára lásd. Degré, 1883. 107-108. p.; Jókai, 1898. 210-212. p.; Orlay 

Petrics Soma visszaemlékezése: Hatvany Lajos: így élt Petőfi. 2. jav. kiad. utánny. S. a. r. Kiss 
József. Bp., 1980. 1. köt. 467-468. p., 2. köt. 23-24. p. 
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Csóti Csaba 

KORSZAKOLÁS ÉS TRADÍCIÓ(K) EGYMÁSRA HATÁSA 
BERGEL JÓZSEF MAGYARORSZÁGI ZSIDÓK 

TÖRTÉNETE CÍMŰ MŰVÉBEN 

Feltehetően jelentős igazságtartalma van annak a Gyurgyák János által (is) képvi-
selt nézetnek, mely szerint a történelmet minden nemzedék újra fogalmazza - lé-
nyegében önmagának.1 Ha ezt az újrafogalmazást az egyes nemzedékek oly mó-
don végzik el, hogy az elődök munkája felé érdeklődéssel fordulnak, akkor jó esé-
lyük van arra, hogy „história" helyett „történelmet" írjanak. Ha azonban az utódok 
érdeklődése csak csekély vagy teljesen hiányzik, akkor az egykori művekkel 
együtt az újraértelmezéshez szükséges viszonyítási alap is elvész. Éppen az utókor 
érdeklődése az, ami csekély mértékben jutott csupán osztályrészül az elemzésem 
tárgyául választott mű szerzőjének, Bergel (Bergl) Józsefnek és életművének.2 

Bergel József 19. századi magyarországi zsidó orvos volt. Születésének he-
lyét nem ismeijük,3 és születési ideje is bizonytalan, bár a két eltérő dátum - 1799 

1 Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Politikai eszmetörténet. Bp., 2001. (további-
akban: Gyurgyák, 2001.) 14. p. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy az ilyen újrafogalmazá-
soknak is lehetnek, illetve vannak korlátai és határai. Az újrafogalmazáskor ismét felértékelő-
dik a sokszor túlzott „nagyvonalúsággal kezelt" forráskritika szerepe, amelyről a legélvezete-
sebbeknek talán ma is March Bloch érvei hangoznak. Bloch, Marc: A történész mestersége. 
Történetelméleti írások. Ford. Babarczy Eszter, Kosáry Domokos, Pataky Pál; utószó Benda 
Gyula. Bp., 1996. 61-97. p. 

2 Bergel (Bergl) József. Mind Szinnyei, mind pedig a Zsidó Lexikon két írásmóddal is megadja a 
nevét. Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 1. köt. Bp., 1891. (továbbiakban: Szinnyei, 
1891.) 940. hasáb; Zsidó Lexikon. Szerk. Újvári Péter. Bp., 1929. (továbbiakban: Újvári, 1929.) 
110. p. A pontos névalak megállapítása nem sikerült. Egykorú nyomtatott műveit Bergel néven 

jegyezte, és így említik őt a korabeli hivatalos iratok is. Ennek ellenére halálakor a család által készí-
tetett gyászjelentésben a családnév írásmódja: Bergl. Somogy Megyei Levéltár (továbbiakban: 
SML) Aprónyomtatványok gyűjteménye. Gyászjelentések. A történetíró Bergelről az általam meg-
ismert vonatkozó irodalom 1900 és 1990 között egyszer sem tett említést. A magyarországi zsidó 
történetírás historiográfiai feldolgozásának problémáiról lásd Haraszti György: A zsidó történetírás 
nehézsége, avagy egy illúzió fogságában. In: Uő: Két világ határán. Bp., 1999. (továbbiakban: 
Haraszti, 1999.) 208-225. p. (Magyar zsidó történelem) (Múlt és Jövő könyvek) Ismereteim sze-
rint a zsidósággal foglalkozó Magyarországon megjelent történeti munkában először csak 1995-
ben szerepelt Bergel József a hivatkozásokban. Katz, Jacob: Kifelé a gettóból. A zsidó eman-
cipáció évszázada, 1770-1870. Bp., 1995. (továbbiakban: Katz, 1995.) 19. p. (Hungaria Judaica; 8.) 

3 Sem Szinnyei, sem a Zsidó Lexikon szócikk-írója nem adta meg Bergel születési helyét. 
Szinnyei, 1891. 940. hasáb; Újvári, 1929. 110. p. Haraszti György szerint morvaországi szüle-
tésű volt, ezt azonban nem támasztja alá konkrét hivatkozással. Haraszti, 1999. 282-310. p. A 
kaposvári izraelita hitközség halotti anyakönyvében születési helyként Kaposvár szerepel. 
SML Somogy vármegyei felekezeti anyakönyvek. Kaposvári izraelita hitközség halotti anya-
könyve (továbbiakban: Fel. akv. Kaposvári izr. hitk. halotti akv.) 6/1884. A kaposvári születés 
lehetőségét azonban erős fenntartással kell kezelni, mert maga Bergel ezzel ellentétes utalásokat 
tett. Bergel József: Kaposvár 40 év óta. Kaposvár, 1877. (továbbiakban: Bergel, 1877.) 11. p. 



76 Személyes idő - történelmi idő Buskó Tibor László 

és 1802 - közül utóbbi tűnik elfogadhatóbbnak.4 Miután orvosi jellegű pub-
likációi Lipcsében jelentek meg, tanulmányait talán a Német Birodalom terüle-
tén végezhette. Saját bevallása szerint eredendően sebészorvos volt.5 Bizonyos, 
hogy 1836-tól haláláig, 1884-ig Kaposváron városi orvosként működött. Hivatá-
sának gyakorlása mellett előszeretettel foglalkozott a zsidóság történetével és 
kultúrájával. Orvosi szakcikkein kívül három történeti, egy esztétikai és egy teo-
lógiai vonatkozású (talmudista) munkája ismert. A Magyar Zsidó Lexikon mint 
„orvost és hebraistát" jegyzi. 

A Magyarországi zsidók története című könyvét 1879-ben jelentette meg 
Kaposváron. Történeti összefoglalása - figyelmen kívül hagyva Löw Lipót 
1871-ben kiadott és történeti munkának csak részben tekinthető művét, a Zsidó 
Kongresszust6 - lényegében az első kísérlet volt arra, hogy a hazai zsidóság tör-
ténetét források alapján, a kor tudományos színvonalán mutassa be a honfogla-
lástól a ,jelenkorig", 1867-ig. Ennek ellenére Bergel neve 1995-ig alig fordult 
elő az amúgy nagyszámú, a magyarországi zsidóság történetét tárgyaló, Magyar-
országon megjelent munkákban. Olyannyira nem, hogy Venetianer Lajos híres, a 
magyarországi zsidóság történetét taglaló könyvében Bergel neve sem mint tör-
ténetíróé, sem mint szakcikkeket publikáló orvosé nem fordul elő.7 

Pedig Bergel semmi esetre sem lehetett „provinciális", ismeretlen személyi-
ség a korabeli közéletben. Kétségtelen, hogy sem mint orvos nem szerzett orszá-
gos hírnevet, sem mint a zsidó közösség tagja nem tartozott a közösség ügyeit 
intéző személyek „első vonalába". Szűkebb pátriájának, Somogy megyének a 
sajtójában azonban hol mint történetírót, hol mint zsidó közszereplőt említették.8 

A hazai történettudomány 1880-ban ismerhette meg a nevét, amikor a jelen köz-
leménynek is témájául választott munkáját a Századok című folyóirat „Tör-

4 Bergel születési idejét illetően a Zsidó Lexikon és Szinnyei egyaránt az 1799. évet adja meg. 
Szinnyei, 1891. 940. hasáb; Újvári, 1929. 110. p. Ezzel szemben 1884-ben bekövetkezett halá-
lakor a halotti anyakönyv szerint 82 éves volt. SML Fel. akv. Kaposvári izr. hitk. halotti akv. 
6/1884. 

5 Ezt a tényt 1868-ban, a zsidó kongresszusi választások hisztérikus politikai hangulatában a 
neológ körök vitatták. Talán ennek tudható be, hogy Bergel halálakor, a halotti anyakönyvben 
üresen hagyták a „polgári állása/foglalkozása" című részt. Neve előtt azonban szerepeltették a 
„dr." megjelölést. Vö.: SML Fel. akv. Kaposvári izr. hitk. halotti akv. 6/1884. Tekintettel szak-
írói tevékenységére és fél évszázados orvosi praxisára, aligha hihető, hogy ne rendelkezett vol-
na a szükséges képesítéssel. 

6 Der jüdische Kongress in Ungam, historisch beleuchtet. Beitrag zur Rechts-, Religions- und 
Kulturgeschichte. Pest, 1871. 

7 Venetianer Lajos: A magyar zsidóság története különös tekintettel gazdasági és művelődési 
fejlődésére a XIX. században. A szerző 1922-es kötetének befejező fejezettel módosított kiad. 
Az új kiad. előszavát írta Raj Tamás. Bp., 1986. 129-135., 183-186., 219-224., 314-404. p. 
(Tudománytár) Ez különösen feltűnő, ha figyelembe vesszük, hogy Venetianer művének jelen-
tős részét éppen az 1867 előtt publikáló zsidó orvosok felsorolása teszi ki. 

8 Bergel például 1870. november 8-án azzal került be a Somogy című hetilapba, hogy úgy hírlett Iz-
raeliták haladó fejlődésükben címmel lapot kívánt alapítani. Hírek. = Somogy, 1870. nov. 8. 3. p. 
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ténelmi Könyvtár" rovatában ajánlották az olvasók figyelmébe.9 Halálakor a Va-
sárnapi Újság is megemlékezett róla.10 Annak feltárása, hogy Bergel emléke 
mégis miért „kopott ki" alig több mint két évtized alatt a történészek emlékezeté-
ből, egy másik elemzés tárgya lehet. Munkásságának ismeretében elmondható 
azonban, hogy történetírói teljesítménye nem maradt el kortársaitól, sőt a II. Jó-
zsef korának zsidó iskolaügyével foglalkozó fejezetéhez képest például alig-alig 
nyújt újabb ismereteket Mandl Bernát máig hivatkozott, 1901-ben azonos tárgy-
ban megjelent tanulmánya." Jakov Katz 1995-ben megjelentetett könyvében talált 
Bergel munkájában használható, más forrással meg nem erősített információt.12 

Forrásfelhasználása imponálóan sokoldalú volt. Müve bevezetőjében emlí-
tette, hogy a korabeli magyar történeti összefoglalások és forráskiadványok mel-
lett zsidó forrásokat is használt. Olvasta és feldolgozta a Löw Lipót, akkor még 
nagykanizsai rabbi szerkesztette Évkönyv 1845/1846. évi számaiban, illetve az 
ugyancsak Löw által, akkor már szegedi rabbiként, megjelentetett Ben-Chananja 
című folyóiratban közzétett forrásokat és elemzéseket. Löw további munkái közül 
bevallottan használta a Zsidó Kongresszus című, 1871-ben kiadott röpiratot. Szö-
vegelemzéssel bizonyítható, hogy legalábbis olvasta Löw munkáját a zsidó eskü-
ről13 éppúgy, mint ahogyan felhasznált egyes, elsősorban a rohonci hitközség le-
véltárából közzétett forrásokat is. A szakirodalomból merített adatait - állítása sze-
rint - egyes Jóakaró barátai némelyikétől"14 kapott ismeretekkel egészítette ki. 

Elmondható tehát, hogy Bergel valóban alapos történeti tájékozottsággal 
rendelkezett. Bár ismeretei nem lehettek olyan széleskörűek, mint amilyennel a 

C zsidóság történetével foglalkozó „kortárs" zsidó történetíró, Kohn Sámuel rab-
bi15 rendelkezett, forráskritikai szemlélete mindenképpen kiemeli a műkedvelő 
történészek sorából. 

Történelmi olvasottsága mellett Bergel kiforrott történelemszemlélettel is 
rendelkezett. Úgy vélem, hogy történeti elemzésének hátterét, motivációit, vége-
redményben történeti módszerét kutatva, indokoltnak tűnik, hogy ne történelem-

9 „— Geschichte der Ungarischen Juden. Nach den besten Quellen bearbeitet von Dr. Josepli 
Bergl. Leipzig, 1879. 8-adr. 159. Ára 1 fi 80" = Századok, 1880. 3. füz. 184. p. 

10 Bergel József. = Vasárnapi Újság, 1884. 8. sz. 114. p. 
11 Mandl Bernát: A magyarhoni zsidók tanügye II. József alatt. Különlenyomat az IMIT 1901. 

évkönyvéből. Bp., 1901. VIII, 56 p. 
12 Katz, 1995.4. p. 
13 Löw Lipót: A zsidó eskü múltja, jelene és jövője. Pest, 1868. III, 67 p. 
14 Bergel József: Magyarországi zsidók története. Legjobb kútfők után. Kaposvár, 1879. (továb-

biakban: Bergel, 1879.) 5. p. 
15 Kohn Sámuel csupán tevékenységében volt kortársa Bergelnek. Kohn 1841-ben született, 

vagyis Bergel közel 40 éves lehetett a majdani pesti főrabbi születésének évében. Mivel azon-
ban Kohn jelentős munkájának 1. kötete 1884-ben - tehát Bergel halálának évében - jelent 
meg, talán nem túlzás azt állítani, hogy a kaposvári sebészorvos kutatásai egy időben párhuza-
mosan folyhattak Kohn Sámuel munkájával. Kohn Sámuel: A zsidók története Magyarorszá-
gon a legrégibb időktől a mohácsi vészig. Részben kiadatlan kútforrások nyomán. Bp., 1884. 
XXXII, 489 p. (A zsidók története Magyarországon; 1.) 
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szemléletről, hanem szemléletekről beszéljünk. A többes szám használatát Ber-
gel, meggyőződésem szerint, dualista tradíciójú történelemfelfogása indokolja. 
Szemben azzal a „kézenfekvőnek tünő" vélekedéssel, mely egy kaposvári zsidó 
orvos történetszemléletét a kettős - értsd: magyar és zsidó - nemzeti kötődésből 
vezetné le, úgy vélem, hogy inkább a zsidó ortodoxiához, illetve a neológ esz-
mékhez való viszonya az, amely történeti elemzései során egyfajta kettősséget 
kölcsönzött Bergel gondolkodásának. A továbbiakban tehát azt kívánom bemu-
tatni, hogy meggyőződésem szerint Bergel történeti korszakképzési technikája a 
magyarországi zsidóság két, egymással szemben álló szellemi áramlatának, a 
neológ eszméknek, illetve az ortodoxia hagyományainak eredménye. 

* * * 

Tekintettel arra, hogy a „neológ történetszemlélet" nem csupán az antiszemitiz-
mussal, de az ortodoxiával szemben is apologetikusnak tekinthető, azon lehető-
ség megfontolása, hogy Bergel nem csak a „neológ történelemszemlélethez", ha-
nem az ortodox kultúrához is kötődött, történeti értékeléseit sajátos értelmezési 
keretbe helyezheti.16 

A neológ felfogás értelmében a magyarországi zsidók történelme az eman-
cipáció története. Schweitzer Gábor az 1848-1849. évi forradalom és önvédelmi 
háború zsidó történeti recepcióját vizsgálva úgy vélte, hogy „a magyar zsidó tör-
ténetírás hűségesen kötődött az 1848-as és 1867-es liberális hagyományokhoz, a 
forradalom, a kiegyezés eszméihez. A liberális gondolat, a kibontakozó szabad-
elvűség és a magyarországi zsidóság jogi és társadalmi emancipációja közti 
kapcsolat feltételezése eleve meghatározta szemléletüket,"17 Ez, a neológ törté-
netírásról született álláspont nem kizárólag a forradalom és szabadságharc törté-
neti megítélése kapcsán bizonyult helytállónak. A neológia az élet minden terü-
letén, így az összes történeti korszak vizsgálatakor is az emancipáció kérdését ál-
lította a középpontba. 

Bergel kétség kívül magáévá tette ezt, a már Löw Lipótnál is megjelenő 
gondolkodásmódot. Felfogása szerint, az egyes történeti korszakok eseményei-

16 Az ortodox-neológ szakadásból fakadó apologetikus neológ történelemszemléletről lásd Gyur-
gyák, 2001. 225-229. p. Az ortodox-neológ vitáról lásd Katz, Jakov: Végzetes szakadás. Az 
ortodoxia kiválása a zsidó hitközségekből Magyarországon és Németországban. Bp., 1999. (to-
vábbiakban: Katz, 1999.) 381 p. (Magyar zsidó történelem) Az ortodox-neológ ellentét kap-
csán felmerülő úgynevezett „status quo hitközségek" léte vizsgálatunk szempontjából közöm-
bös, tekintettel arra, hogy a status quo kifejezés csak a hitközség pártállását, pontosabban az 
ortodox és neológ párton kívüliséget jelölte, de a hitélet tartalmára vonatkozóan csupán viszo-
nyítási pontnak tekinthető. Vagyis ha Bergel ilyen hitközség tagja volt is, ez nem befolyásol-
hatta az ortodox kultúra és a neológ eszmék iránti egyidejű, bár mint majd látni fogjuk, nem 
egyforma intenzitású, elkötelezettségét. Jelenleg egyébként nem ismertek a később neológként 
számon tartott kaposvári hitközségnek az 1868. évi izraelita kongresszust követő közvetlen ál-
lásfoglalásai, vagyis nem tudjuk, hogy Bergel József mely típusú hitközséghez tartozott, bár a 
korabeli - hivatalát 1870-ig betöltő - kaposvári rabbi, Salamon Kuttna ortodox volt. Katz, 
1999. 154. p. 

17 Schweitzer Gábor: Történelem és történetírás. = Új forrás, 1991. 5. sz. 14-25. p. 
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bői az emancipáció felé vezető lépések emelkednek ki, a zsidó történelem célja 
és értelme a zsidóság egyenjogúsítása, sőt a magyarságba való beolvadása. En-
nek szellemében már könyve bevezetőjében leszögezte: f g y rég elveszett és ta-
lán soha vissza nem nyerhető, s éppen azért csak képzeletben létező hazához ra-
gaszkodni , - nemkülönben az öröklött erkölcsöket kegyelettel fenntartani, ma 
már a ritkaságok közé tartozik. Annál mélyebb gyökeret vert a zsidóban a vágy, 
az immár megkedvelt hazai földhöz ragaszkodni, mely neki szerető, testvéri jobb-
ját nyújtja, és mely őt a most már valóban nyert új hazának érdekeihez feloldha-
tatlan kötelékkel csatolja."'8 Az asszimiláció iránti vágy Bergel gondolkodásá-
ban rendkívül erőteljes lehetett. A magyar nemzeti érzés, a liberalizmus és az 
1848. évi forradalom iránti lelkesedésének már a Magyarországi zsidók története 
1879. évi megjelenése előtt két esztendővel is hangot adott.19 1877-ben a kiegye-
zésről mint a „magyar nemzeti géniusz" felemelkedéséről emlékezett meg.20 Az 
emancipációs törvény elfogadásakor pedig így fogalmazott: magyar izraeli-
tákra nézve is áttörte valahára a szabadság napja az előítéletek sötét fellegét. 
Deák, a bölcs hazafi kimondó: »legyen világosság«, s lön tiszta, embereket bol-
dogító világosság. A zsidók emancipátiója ténnyé vált"'1. 

A magyar nemzeti célok és a zsidóság „magyarosodásának" vágya erőtelje-
sen jelent meg a neológ történelemfelfogás két nagy alakjának műveiben is. 
Kohn Sámuel 1884-ben, Venetianer Lajos 1922-ben publikált munkájában egya-
ránt igyekezett a zsidóság történelmét a magyar nemzeti történelemhez igazítani. 
Felfogásuk szerint a „magyar zsidók" története lényegében nem más, mint az iz-
raelita vallású magyarok története. Korszakolásukban a magyarországi zsidó tör-
ténelem korszakait leginkább a magyar történelem korszakaihoz igyekeztek iga-
zítani. A „két nagy" történetíró előtt öt, illetve 43 évvel, hasonló módon járt el 
Bergel is. Könyvében alkalmazott korszakolást, illetve az egyes korszakok tör-
téneti összegzését már bevezetőjében megismerteti olvasójával. 

„Első korszak. A zsidók a pogány vallású magyarok idejében. - E korszak-
ban a zsidó háborítatlan egyetértésben és közös jogokban élt úgy a magyar, mint 
az ország egyéb nemzetiségeivel, kikkel házassági kötelékbe is léphetet. 800-1000. 

Második korszak. A zsidók az Arpád-házból származott királyok alatt. - e 
korszakban a kereszténység, vagyis inkább a kereszt, papság hazánkban is úgy, 
mint másutt, megzavarni kezdé az eddig fennállott egyetértést, mennyiben a zsi-
dót lassan-lassan kiszorította az állampolgárság köréből. 1000-1301. 

18 Bergel, 1879. 13. p. ' 
19,.Megjött 1848 márcz. !5-ike s azzal a haza szabadságának hajnala egész pompájában virradt 

fel. A modern alapokra fektetett alkotmány helyre állítatott, független, felelős m. ministerium 
neveztetett ki és az uj országgyűlés összejövetele Budapesten július 5-ére tüzetett ki." Bergel, 
1877. 29. p. 

20 Bergel, 1877. 43-44. p. 
21 Bergel, 1877. 53. p. 
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Harmadik korszak. A zsidók a vegyes házasságokból származott királyok 
alatt. - Ezen korszakban a bennszülött uralkodók kegyét elhomályosítja az ide-
gen uralkodók szigora. 1301-1526. 

Negyedik korszak. A zsidók a Habsburg-házból származott királyok alatt. 
Ezen korszakban túlsúlyra emelkedik a német türelmetlenség, karöltve a jezsui-
tákfondorlataival. 1526-1781. 

Ötödik korszak. A zsidók II. József császár uralkodásától a függetlenségi 
harcig. - E korszakban a zsidók viszonyaira jobb korszak kezd derengeni. 1781-
1848. 

Hatodik korszak, a függetlenségi harctól napjainkig. - a derült kormány 
előidézi a teljes világosságot."" 

Jól látható, hogy Bergel az egykori „aranykor"-tói, a honfoglalás és letele-
pedés korától az „új aranykor"-ig, a kiegyezés koráig kívánta megrajzolni a ma-
gyarországi zsidóság történetét. A fenti korszakfelosztást és az egyes fejezetek-
ben kifejtett történeti értékeléseket számos megközelítésben lehetne vizsgálni. 
Témánk szempontjából azonban kizárólag a történelmi idő kezelésének techni-
kája és az e technikához vezető motivációk vizsgálata lehet releváns. 

A fenti idézet alapján jól látható, hogy Bergel korszakolása a zsidóság törté-
neti idejét szilárd keretek közé szorította. Az idő Bergelnél megszűnt végtelen-
nek lenni, a zsidóság élete immár nem mítosz, nem hagyomány, hanem folya-
mat, melynek kezdete és célja van. A zsidó történelem tudata ebben az esetben -
Heller Ágnes kifejezésével élve - a „változások tudatává"22 vált. 

A történelem hat korszakra való tagolása biblikus teremtéstörténeti motívu-
mokra utal. A korszakok alakításában komoly szerepet játszhatott a klasszikus 
magyar nemzeti történetírás uralkodóházak szerinti korszakolási technikája is, 
amelynek köszönhetően Bergelnél a „türelmetlenség" egyértelműen német és je-
zsuita attribútumként, mint a magyarságtól független tulajdonság jelent meg. 
Korszakképzése formailag majdnem megegyezett a Venetianer által követett 
rendszerezési elvvel, hiszen Bergel is a hazafias magyar történelemszemlélet 
sablonjait próbálta a hazai zsidóság történetének megítélésére átalakítani. A hon-
foglalás, a szellemileg is szabad magyarság életének kora így vált a zsidók sza-
badságának korává is. A vegyesházi királyok uralkodása idegen volt a magyar 
nemzettől, tehát a zsidók sorsa is rosszabbra fordult. A Habsburg-ház uralma 
alatt a németellenességben manifesztálódott a nemzeti jelleg, tehát a zsidók 
szenvedését is németek, és az általuk betelepített jezsuiták okozták. Ahol a ma-
gyar történetírás dicsőség-elnyomatás ellentétpáija nem korrelálható egyértelmű-
en a zsidóság helyzetével, ott Bergel magyarázatai „stilizálták" a korszak „való-
dinak" tartott tartalmát. Az Árpád-házi királyok korában ugyan „a papság ha-
zánkban is ugy, mint másutt, megzavarni kezdé az eleddig fennállott egyetér-

22 Bergel, 1877. 5-6. p. 
23 Lásd történelmi tudat mindenekelőtt a változások tudata." Heller Ágnes: A történelmi tudat 

szakaszai. = Múlt és Jövő (továbbiakban: MéJ) 1999. 2. sz. (továbbiakban: Heller, 1999.) 8. p. 
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tést",2A de ez egyrészt a papság, mint univerzális, nemzeten kívüli erő mesterke-
désének volt köszönhető, másrészt mindez „úgy történt, mint másutt" y5 tehát 
egyáltalán nem a magyarság, hanem a „korszellem bűne"16 volt. Ráadásul a ve-
gyesházi királyok minősítésekor pozitívan utalt vissza az Árpád-korra: „a benn-
szülött uralkodók kegyét elhomályosítja az idegen uralkodók szigora. "21 A másik 
„kényes" kérdést, II. Józsefnek a zsidóság jogi státusát tekintve kedvező uralko-
dását és az uralkodóval szembeni magyar nemzeti ellenállás összebékítését Ber-
gel úgy végezte el, hogy e korszak záróeseményévé az 1848-1849. évi önvédel-
mi háborút tette. 

Bergel korszakszemlélete azonban annyiban különbözött a két későbbi bu-
dapesti rabbiétól, hogy míg Venetianer és Khon történeti rendszerén belül is ér-
vényesítette a neológ szemléletet, vagyis a magyarság és a zsidóság testvéri jel-
legét visszavetítette a múltra, addig Bergel esetében ezt a csak a források nélkül 
elemzett „első aranykor"-ra, a 800 és 1000 közötti időkre volt érvényes. Abban, 
hogy Bergel - szándékai ellenére - sokkal nyíltabban mutatott rá a magyarok 
- Bergelnél szó szerint papok, idegenek, megtévesztett uralkodók - és a zsidók 
közötti konfliktusokra, szerepe lehetett annak, hogy szerzőnk műve a hazai anti-
szemitizmus manifesztálódása előtt látott napvilágot. Úgy vélem azonban, hogy 
e nézőpont kialakulásában jelentősséggel bírt Bergelnek az ortodoxia által hor-
dozott kultúrához való viszonya is. Ez a kulturális meghatározottság játszhatott 
komoly szerepet mind a „Politikai élet" korszakain belüli „időkezelésben", mind 
a zsidóság belső életéről írottakban. 

* * * 

Bergel számára az emancipáció a zsidóság felvilágosodását, a Moses Men-
delssohn által hirdetett eszmék megvalósulását jelentette. Szemben az úgyneve-
zett neológ párttal, amely a vallás megváltoztatását is célul tűzte ki, Bergel a val-
lási életből fakadó zsidó erkölcsi világ tekintetében felvilágosult, de hagyomány-
tisztelő álláspontot foglalt el. A zsidók belső életéről így írt: ,Minél nyomasz-
tóbb és visszatetszőbb alakot öltöttek a zsidók külső viszonyai, annál inkább vol-
tak a zsidók az egymáshoz ragaszkodáshoz utalva, minek kifejeződését látjuk a 
hatalmas tényezőkként szereplő és karöltve járó , kalauzul szolgáló 3 csillagzat-
ban, u. m. vallásban, községben és családban."23 Nem lehet véletlen, hogy Bergel 
József 1868-ban Kaposváron egy héber-ortodox röpiratot jelentetett meg, amelyre 
a helybeli neológ párt vezetője a Somogy című, Kaposváron megjelenő hetilap ol-

24 Bergel 
25 Uo. 
26 Uo. 
27 Uo. 
28 

1879. 5. p. 

Bergel, 1879. 104. 
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dalain indulatos válaszban reagált.29 Sajnos, a röpirat szövege jelenleg nem ismert, 
de Jünker Gusztáv harcos válasza alapján feltételezhető, hogy Bergel a vallási kér-
désekben fogalmazta meg héber-ortodox álláspontját. Erre utal az is, hogy szer-
zőnket ekkor egy ortodox közösség nevében fellépő névtelen levélíró védte meg. 

A Somogy szerkesztői ennek ellenére úgy vélekedtek, hogy Bergel az eman-
cipációt politikai és szociális értelemben támogatja, de kiáll az önálló zsidó 
„néptörzs" fenntartása mellett. Jünker pedig, Bergel máshol kifejtett nézeteire 
való tekintettel, bizonyithatóan félremagyarázta annak, a röpiratban foglalt gon-
dolatait. Jünker szerint Bergel egyszerre kívánta a politikai-társadalmi összeol-
vadást és a zsidó nemzetté szerveződést támogatni, holott, ő"á zsidó nemzetről 
soha sem beszélt. Talán a nép fogalmát értette félre Jünker, aki válaszában maga 
is utalt a röpirat valódi tartalmára, amikor kijelentette, hogy a vallási kérdéseket 
ne firtassák, mert sem ő, sem vitapartnere nem ért azokhoz. Bergel azonban val-
lásról alkotott véleményét a jelenlegi elemzés tárgyát képező munkájában is ki-
fejtette: „A haladópártiak kétségbe vonják a talmud tradítióját, és csupán Mózes 
vallásáról ábrándoznak, jóllehet ezen tanokat sem teljesítik. Az orthodoxok vi-
szont, állítólag mindent akarnak hinni; de ahol a vallás a kényelemmel, az ön-
fenntartási ösztönnel, vagy a korszellemnek az elodázhatatlan követelményeivel 
jön összeütközésbe, ott kibúvó lyukat keresnek a vallástétel kijátszására,"30 

A neológok egyes képviselőivel és vallási nézeteikkel már Löw Lipót is el-
lentétbe került, Bergel pedig Löwöt „szellemdús"31-nak nevezve ugyan, de sze-
mére vetette az ortodoxokkal szembeni túlzott kritikát. Bár Bergelt semmi esetre 
sem tekinthetjük az ortodox álláspont hívének, talán olyan, a mendelssohni érte-
lemben vett neológot tisztelhetünk benne, akire érvényes lehet Jakov Katznak a 
művelt ortodoxokra vonatkozó definíciója is: ,ylz ortodoxia itt tehát nem egysze-
rűen a hagyományhűséget jelenti, hanem a zsidó tanok és a vallásos élet művelt-
séggel telített tudatos fejlesztését,"32 Éppen ez, a „vallás oltalma alatt"33 történt 
fejlődés, a hitéleti változások, a zsidó tudományos élet alakulása, a jesivák kriti-
kától nem mentes, de mégis, mint a vallási élet letéteményeseinek elismerése az, 
amit Bergelt minden fenntartása ellenére bizonyos kérdésekben az ortodoxiához 
is kapcsolta. A vallásos élettel telített műveltség fejlesztése azonban nem jelen-
tett egyben mozdulatlanságot, változatlanságot. Magában hordozta viszont annak 
lehetőségét, hogy a közösségen kívüliek számára egy adott embercsoport válto-

29 Bergel röpiratáról lásd A közelebbi izraelita kongresszus tagjaihoz. = Somogy, 1868. nov. 10. 
3. p.; Kaposváron egy héber-ortodox röpirat köröz. = Somogy, 1868. nov. 10. 3. p. Az újság-
ban végül is nem ismertetett röpiratra még ugyanabban a számban indulatos választ adott Jün-
ker Gusztáv. Jünker Gusztáv: Válasz Bergel Józsefnek. = Somogy, 1868. nov. 10. 2. p. Bergel 
mellett a neológokat hitehagyottnak nyilvánító ortodox válasz jelent meg: Megbocsáthatatlan 
cynizmussal. = Somogy, 1868. nov. 24. 3. p. 

30 Bergel, 1879. 140. p. 
31 Bergel, 1879. 126. p. 
32 Katz, Jakov: A végzetes szakadás. Ortodox és neológ szétválás a magyar zsidóságban. A szaka-

dás eredete, befolyása és következményei. = MéJ 1991. I. sz. (továbbiakban: Katz, 1991.) 52. p. 
33 Bergel, 1879. 104. p. 
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zatlanságát jelenítse meg. Bergel „korszak"-aiban a zsidó közösségeknek ez a 
változatlansága éppúgy jelen van, mint a már említett emancipációs haladás. De 
az emancipáció Bergelnél csak „megtörtént" a zsidósággal. Az egyes korszakok 
eseményeiben is a közösséggel „történt valami", nem pedig a közösség alakította 
történelmét. Ha a hitközség aktivizálódott, az mindig egyetlen tevékenységet, a 
jogkiteijesztést célozta meg. Az a kulturális közeg tehát, amibe Bergel talán be-
leszülethetett, nem engedte el, és ő nem is kívánt elszakadni attól. A zsidók tör-
ténetéről, az időről, a korszakokról alkotott elképzelései valójában a magyar 
nemzeti történelem kereti között voltak csak értelmezhetők. Az általa „belső 
élet"-nek nevezett zsidó történelem azonban továbbra is statikus és végtelen idejű 
maradt, hiszen a hitközségi viszonyok, melyekben „egyesültek mindazon elemek, 
melyeket a zsidó vallás híveitől mintegy megkövetel"34 változatlanok maradtak. 

* * * 

Heller Ágnes szerint a történelmi tudat több, lényegében egy evolúciós folya-
matként is értelmezhető szakaszból áll. A történelmi tudat első szakasza a „ref-
lektálatlan általános"35 szakasz, amely a mítosz fogalmával írható le. reflek-
tálatlan általános szintjén az idő visszafelé végtelen. ... E mítoszokban kifejtett 
tudat a jelenbe torkollik. Nincs különbség jelen, múlt, jövő között."36 Az ilyen 
mítosz vagy történeti kép statikus, csak az egyén szintjén lehetséges a változás. 
Ez a meghatározás jól illik az zsidó ortodoxia tradícionalizmusára, illetve Ber-
gelnek a zsidó hitközségek viszonyairól és a családi életükről szóló fejezeteiben 
foglaltakra. A történelmi tudat második szintje a „történelem tudata", amikor 
megfontolás tárgyává válik „az, amit és ahogyan tenni kellene" és a csoport ere-
dete „immár nem legitimál minden intézményt" 37 

Úgy vélem, hogy Heller definíciói alkalmasak a neológok történelem- és 
időfelfogásának, illetve az ortodoxia vallás- és ebből következő időértelmezésé-
nek leírására. Ha Bergel lineáris korszakolási technikáját, illetve az egyes kor-
szakokban és a zsidóság úgynevezett „belső élef'-ében bemutatott „időn kívüli-
ség"-et a mítosz és a történelmi tudat fogalompárban értelmezzük, akkor egy-
részt jól láthatóvá válik az ortodox és a neológ felfogás közötti alapvető ellentét, 
másrészt a zsidóság számára adott „két időbeliség". Az egyik a magyar történel-
mi tudat „aktualizált" ideje, a másik a mítosz, a visszafelé végtelen idő, amely-
nek értelmében a zsidóság küldetést teljesít. A küldetés lényege pedig a példa-
adás, az örök értékek képviselete.38 A felvázolt két történelemszemlélet tehát egy 
ponton nagyon is közel áll egymáshoz. Mindkettő aktualizál, mindkettő felhasz-
nálja a „történelmi idő"-t arra, hogy a jelenben legitimációt biztosítson mind a 
zsidóság társadalmi szerepei, mind vallási hagyományai számára. 

34 Bergel, 1879. 105. p. 
35 Heller, 1999. 7. p. 
36 Heller, 1999. 7-8. p. 
37 Heller, 1999. 8-9. p. 
38 Katz, 1991.49-55. p. 





Csekő Ernő 

KÍSÉRTŐ MÚLT: A ZSIDÓELLENESSÉG IRRACIONÁLIS 
FORMÁINAK TOVÁBBÉLÉSE EGY TRAGÉDIÁBA 

FORDULT KÉPVISELŐVÁLASZTÁS KAPCSÁN. 
PINCEHELY, 1901 

Tanulmányomban1 az 1901. évi képviselőválasztások legsúlyosabb, öt halálos 
áldozatot és több sebesültet követelő választásával, azon belül pedig az erősza-
kos eseményekben testet öltő zsidóellenességgel kívánok foglalkozni. Kísérletet 
teszek arra, hogy bemutassam, a zsidókkal szembeni túlkapásokban milyen sze-
repet játszottak az általam összefoglalóan zsidóellenesség irracionális formáiként 
meghatározott tévhitek, téveszmék, illetve előítéletek, ezek közül is elsősorban a 
vérváddal kapcsolatos képzetek, ismeretek hatása, illetve ezek továbbélése. 

A szakirodalom szinte egyöntetűen húzza meg a zsidóellenesség történeté-
ben korszakhatárként az 1870-es és az 1880-as éveket, amikor az addig elsősor-
ban vallási meghatározottságú antijudeizmust felváltotta a politikai alapú anti-
szemitizmus. Az antiszemitizmust az előbbihez képest világiasabb eszmei alap, 
és egyértelmű - a zsidó térfoglalást meggátló, illetve azt visszaszorító - politikai 
célok jellemezték.2 A vallási különbözősségekben, előítéletekben gyökeredző 
antijudeizmushoz képest a politikai antiszemitizmus annyiban is új, hogy fellé-
pése elsősorban nem az ortodox zsidóság felé irányult, illetve támadásainak cél-
pontja elsődlegesen már nem a zsidók vallási különbözősségével, valamint ide-
genkedést kiváltó életvitelükkel, életkörülményeikkel voltak kapcsolatosak, ha-
nem éppen ellenkezőleg, a zsidók túl sikeres társadalmi integrálódásának, erőtel-
jes térfog^alásának következtében a megszerveződő antiszemita mozgalom tö-
rekvései legfőképpen az asszimiláció folyamata, és maga az asszimilált, asszimi-
lálódó zsidóság ellen irányultak. Az antiszemitizmus, illetve a koherens antisze-
mita ideológia megjelenésével tehát a zsidóellenesség minőségileg új szakaszba 
lépett, amelyben a szekularizáció folyamatához illeszkedően a vallási (teológiai) 
eredetű fenntartások, illetve ellenséges érzület már kevesebb szerepet játszott. 
Azonban az eddig elmondottakkal ellentétben ez nem járt együtt a vallásos hie-
delmekből táplálkozó vérvádképzetek általános csökkenésével, sőt Magyarorszá-
gon éppen egy vérvádeset, a tiszaeszlári vérvád kapcsán ívelt fel az antiszemita 
mozgalom. Rámutatva ezáltal, hogy a korszakokat elválasztó határ a valóságban 

1 A szöveg némilegkiegészített, illusztrációkkal ellátott változatát lásd Csekő Ernő: A zsidóelle-
nesség irracionális formáinak továbbélése egy tragédiába fordult képviselőválasztás kapcsán. 
Pincehely, 1901. = Múlt és Jövő, 2005. 3. sz. 59-69. p. 

~ Magának az antiszemitizmus szónak az eredete is az 1870-es évekhez kötődik. E kifejezés 
megalkotói ezáltal is jelezni kívánták, hogy szakítanak a zsidóellenesség addigi formáival. 
Katz, Jakov: Az előítélettől a tömeggyilkosságig. Az antiszemitizmus története 1700-1933 kö-
zött. Ford. Pelle János; a ford. az eredetivel egybevetette, szerk. Haraszti György. Bp., 2001. 
(továbbiakban: Katz, 2001.) 9-10., 363-365. p. (Osiris könyvtár. Judaica) 
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nem olyan egyértelmű, illetve a periodizálás indokául szolgáló lényegi változás 
nem egyenlő mértékben, illetve egyidőben érvényesült a vizsgálat alá vett közös-
ség, folyamat je lenség egészében. Ennek megfelelően, a 19. század második fe-
lében, a liberális állam kiépülésével párhuzamosan a keresztény szemlélet, és a 
vallásos gondolkodás nem azonos mértékben szorult vissza a társadalom külön-
böző rétegeiben. Elfogadva Jakov Katz nézetét, megállapíthatjuk, hogy a racio-
nalizmus térhódítása ugyan lerombolta a hagyományos, (keresztény) vallás által 
meghatározott világnézet szellemi felépítményét, azonban érintetlenül meghagy-
ta az érzelmi mélyrétegeket, az alapvető gondolkodási sémákat.4 

A szakirodalomban széles körben elfogadott tétel, hogy az antiszemitizmus 
rendkívül összetett jelenség; társadalom- és gazdaságtörténeti értelmezések mel-
lett természetesen léteznek vallás- és művelődéstörténeti, szociálpszichológiai, 
mélylélektani stb. magyarázatok.5 Miként az is közkeletű felfogás, hogy az anti-
szemitizmus felívelő szakaszait a gazdasági, társadalmi jellegű problémák, konf-
liktusok előlegezik meg, vagy szegélyezik. így történeti irodalmunkban bevett 
tény, hogy az 1880-as évek elején hazánkban kibontakozó antiszemita mozga-
lom alapvető okai, társadalmi, gazdasági jellegűek voltak. Az 1870-es években 
bekövetkezett pénzügyi krach, valamint gazdasági válság ugyanis még jobban 
elmélyítette a kapitalizálódás által hátrányosan érintett, kapitalista viszonyokra 
nehezen reagáló rétegek - középbirtokos, kisnemesi rétegek, egykori céhes pol-
gárság, parasztság - válságát, mellyel szemben az 1867-ben emancipált zsidóság 
gazdasági sikerei, társadalmi integrálódása álltak.6 Az 1880-as évek első felében 
Istóczy Győző vezetésével megszerveződő antiszemita mozgalom politikájának 
központi kérdésévé tette az antiszemitizmust, azt ígérve - illetve azt várva - , 
hogy az antiszemita politika érvényesítése által orvosolhatóak a társadalom kü-
lönböző jellegű problémái.7 Az 1882 és 1884 között országszerte kibontakozó 
zsidóellenes mozgalom fényében az Országos Antiszemita Párt által elért válasz-
tási eredmények - 17 mandátum - alulmúlták a felfokozott várakozásokat. Az 
antiszemita párt felszínre kerülő belső megosztottságát, majd eljelentáktelenedé-

3 Szemléletes példaként említhető a művelődés- és a művészettörténet korszakolása, illetve az 
ezzel kapcsolatos problémák. Köztudott ugyanis, hogy például a középkorban milyen jelentős 
késéssel jelentek meg az egyes művészeti stílusok Közép-Európában, azon belül Magyarorszá-
gon. A földrajzi terjedésnél talán ellentmondásosabb a társadalmon belüli érvényesülés, hiszen 
az egyes művelődéstörténeti korok alkalmazása természetesen nem jelenti azt, hogy pl. a rene-
szánsz ideje alatt, akár Itáliában a társadalom többsége magáénak tudta volna a - jellegadó, do-
mináns helyzete ellenére - a reneszánsz világszemléletet. 

4 Katz, 2001.446-447. p. 
5 Ennek összefoglalására lásd A modern antiszemitizmus. Felsőoktatási tankönyv. Szerk. Ko-

vács András. Bp., 1999. 540 p. (Nagyítás; 23.) Jóval rövidebben: Bibó István: Zsidókérdés 
Magyarországon 1944 után. Fehér Ferenc tanulmányával. Bp., 2001. 52-59. p. 

6 Kubinszky Judit: Politikai antiszemitizmus Magyarországon, 1875-1890. Bp., 1976. 40-53. p.; 
Gonda László: A zsidóság Magyarországon, 1526-1945. Szerk. Zeke Gyula. Bp., 1992. 148-
150. p.; Szabó Miklós: Új konzervativizmus és a jobboldali radikalizmus története, 1867-1918. 
Bp., 2003. (továbbiakban: Szabó, 2003.) 109-118. p. 

7 Természetesen a mozgalom és a párt fő exponenseinek elképzelései különböztek az antiszemi-
ta politika részleteivel kapcsolatban. Lásd Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. 
Politikai eszmetörténet. Bp., 2001. 314-350. p. 
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sét követően a magyar politikai élet hosszú évtizedeken keresztül nélkülözte az 
olyan politikai erőt, amely programjának és politikai gondolkodásának közép-
pontjába a zsidóellenességet állította volna. A zsidóellenességnek heves és nyílt, 
a napi politika színterét is betöltő, felívelő szakasza azonban hatással volt az 
1880-as éveket követő esztendőkre, évtizedekre, erőteljes sebet ejtve az addig 
meghatározóan liberális közhangulaton. A századforduló idején a felső- és kö-
zéprétegeknek már figyelemreméltó része volt nyitott az antiszemitizmus bizo-
nyos formáira, és a zsidók asszimilációja mellett a társadalmi elkülönülés irányá-
ba mutató folyamatok erősödése figyelhető meg. Gondoljunk csak arra, hogy ek-
korra tehető a „keresztény" jelző használatának elteijedése a nem zsidó eredetű 
középosztály körülhatárolására.8 Az antiszemita mozgalom céljai, érvrendszere, 
értékvilága, szervezési technikái, ha csak tompított formában, illetve szakadozot-
tan is, átszivárgott a társadalom különböző rétegeibe, az 1890-es években megje-
lent újkonzervatív politikai mozgalmakba, pártokba. 

Az 1890-es évek politikafejlődése, politikai élete ugyanis jelentős mérték-
ben eltért azt megelőző, és azt követő időszakoktól. A kapitalizálódás előreha-
ladtával együtt járó gazdasági, társadalmi változások, növekvő szociális feszült-
ségek, szociális-szocialista jellegű mozgalmak megjelenése mind olyan folya-
mat, illetve jelenség volt, amely a hagyományos közjogi jellegű politizálás mel-
lett/helyett lehetőséget biztosított más, az addig megszokottól eltérő értékelvű 
politika megjelenítésére. Az aktuálpolitika szintjén ezt még elősegítette az egy-
házpolitikai törvények ekkor - 1892 és 1895 között - történt napirendre tűzése, 
mely a politikai teret konzervatív-liberális szembenállássá alakítva, a közjogi ke-
reteket a napi politika szintjén is megtörte.9 Az ezekben az években megszerve-
ződő újkonzervatív erők, az 1895-ben megalakult Néppárt, és az agrárius moz-
galom szervezete, az 1896-ban létrejött Gazdaszövetség fellépése természetesen 
egyfajta válasz volt a társadalomban lezajlott változásokra. A bizonyos szem-
pontból az 1848 előtti uralkodó - és egyben a kapitalizálódásban illetve a polgári 
államban teret veszett - rétegek exponenseinek tekinthető szervezetek az élet elté-
rő területére koncentrálták tevékenységüket: a földbirtok érdekeit képviselő agrári-
us mozgalom a gazdaság szférájában, a katolikus egyház súlyát, szerepét védelme-
ző Néppárt pedig a szellemi szférában próbálta törekvéseit elsődlegesen érvénye-
siteni. A mindkét irányzatot illetve szervezetet jellemző szociális érzékenység, a 
társadalom megszervezésének szándékával, nemzetpolitikai gondolkodással tár-
sult. Az ipari és kereskedelmi tőke, valamint a világi, liberális állam kritikája, illet-
ve az azok elleni fellépés e szervezetek részéről gyakran zsidóellenességgel járt 
együtt, amit elősegített az is, hogy bizonyos esetekben közvetlen személyi folya-

8 Szabó Miklós: Új vonások a századforduló magyar konzervatív politikai gondolkodásában. In: 
Uő: Politikai kultúra Magyarországon, 1896-1986. Válogatott tanulmányok. Bp., 1989. (to-
vábbiakban: Szabó, 1989.) 152-153. p. (Medvetánc könyvek); Lukács János: A magyar katoli-
kusok és a zsidókérdés. = Vigília, 2001. 9. sz. 653-654. p. 

9 Szabó, 1989. 109-121. p. 
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matosság is kimutatható az antiszemita párt és az újkonzervatív erők, jellemzően a 
Néppárt kapcsán. Gondoljunk csak Clair Vilmos Keresztény Magyarország című 
lapjára, illetve Szemnecz Emil egykori antiszemita képviselőre, aki az 1890-es 
években az első klerikális lap, a Magyar Állam felelős szerkesztője volt.10 

Az előbbiek - korántsem elég árnyalt - előrebocsátására annyiban is szükség 
volt, mivel a Tolna megyi Pincehelyen 1901-ben a kerület függetlenségi Kossuth-
párti jelöltje, Rátkay László ellenfele a néppárti Szűcs József, a helybeli káplán volt. 
Ez pedig amellett, hogy a konzervatív-liberális ellentét - így a szabadelvű párt és an-
nak legfőbb ellenzéke, a függetlenségi Kossuth-párt bizonyos fokú együttműködése 
is kimutatható - érvényesülését jelentette, az egyházpolitikai kérdések előtérbe ke-
rülése által felekezeti jelleget - katolikusok kontra nem katolikusok (protestánsok, 
izraeliták) - is kölcsönzött e választásnak." Ezt a választás - pontosabban a pótvá-
lasztás - eredményei is igazolták. Az alánbbi, 1. táblázat adataiból kiderül, hogy a 
protestáns többségű települések fordították Rátkay javára a választás kimenetelét. 

RÓMAI KATOLIKUSOK ARÁNYA 
( % ) (KÖZSÉGEK SZÁMA) 

RÁTKAY LÁSZLÓRA 
SZAVAZÓK 

SZÁMA (FÖ) - ARÁNYA ( % ) 

SZŰCS JÓZSEFRE SZAVAZÓK 
SZÁMA (FŐ) - ARÁNYA ( % ) 

1-10% (2) 2 5 3 - ( 1 0 0 ) 0 - ( 0 ) 

10-25% (4) 325 - (96,4) 12- (3 ,6 ) 

35-55% (3) 282 — (71,8) 111 - (28,2) 

75-100% (13) 555- (40,4) 818 - (59,6) 

összesen (22) 1 4 1 5 - ( 6 0 , 1 ) 9 4 1 - (39 ,9) 

1. táblázat 
Az 1901. évi pótválasztás eredményének megoszlása a római katolikusok arányához viszonyítva1' 

« 

10 Dersi Tamás: A századvég katolikus sajtója. Bp., 1973. 29-31., 62-65. p. (Irodalomtörténeti 
füzetek; 81.); Szabó Dániel: A Néppárt megalakulása.o= Történelmi Szemle, 1977. 2. sz. (to-
vábbiakban: Szabó, 1977.) 181-183. p. 

" A szabadelvűek és Kossuth-pártiak együttműködését a liberális alap, és az egyházpolitikai vív-
mányok megvédésének érdeke mellett a Széli-kormány függetlenségiekkel szemben tanúsított 
- bizonyos vélemények szerint előzékeny - magtartása is elősegítette. Gratz Gusztáv: A dua-
lizmus kora. Magyarország története, 1867-1918. 2. köt. Bp., 1934. 10-13. p. (A Magyar 
Szemle könyvei; 9.) Az együttműködés tényét a néppárti vezetőséghez közel álló lap, a Fejér-
megyei Napló a képviselőválasztásokat értékelő cikkében is megfogalmazta: „annyi tény, hogy 
mindenütt érvényesült a felekezeti álláspont. A kálvinisták, a zsidóság, mintegy test forradtak 
össze a kormánypárt, vagy a Kossuth.-párt érdekeinek hathatós védelmezésében. A néppárttal 
és Ugron-párttal szemben csaknem mindenült együtt dolgoztak." Eredmény. = Fejérmegyei 
Napló, 1901. okt. 8. 1-2. p. 
A magyar korona országainak 1900. évi népszámlálása. 1. rész. A népesség általános leírása 
községenkint. Bp., 1902. 128-131. p. (Magyar Statisztikai Közlemények. Új sorozat; 1.); A 
pincehelyi választás. = Tolnavármegye, 1901. okt. 20. 3. p. 
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A TRAGÉDIA KÖRÜLMÉNYEI, ILLETVE AZ ESEMÉNYEK BEKÖVET-
KEZTÉNEK ELSŐDLEGES OKAI 
A községházán és a római katolikus elemi iskolában, tehát a település központjá-
ban 1901. október 2-án megrendezett, egy század k. u. k. lovasság és 12 csendőr 
által biztosított választáson a pártok bevonulása óta felfokozott hangulat uralko-
dott. Ez különösen a néppárti táborra voltjellemző, amelyben nők és gyermekek 
is nagy számban előfordultak, és amelynek zaklatottságát állítólag a pincehelyi 
plébános által ekkor vezetett temetési menet is fokozta. A néppártiak sértegették 
és inzultálták a Kossuth-párti Rátkay választóit, akiket ennek következtében 
csak karhatalmi fedezet mellett lehetett a szavazóhelyekre kísérni. A választás 
biztosításául kirendelt karhatalmi erők a rend biztonságos, és az egész település-
re kiterjedő fenntartásához nem bizonyultak elégségesnek. Délután 3 óra körül a 
községházába szavazni vonuló, Tamásiból érkezett Kossuth-pártiakra a néppárti 
választók rátámadtak, illetve a gyülekezési helyükön tárolt, útépítéshez leszállí-
tott utcakövekkel megdobálták őket. 

Az elhatalmasodó erőszak azáltal fordult végzetes tragédiába, hogy a három 
megtámadott csendőr sortüzet adott le. A másféltucatnyi lövés, a több halott és 
sérült következtében az indulatok végkép elszabadultak, az addig úgy-ahogy 
meglévő rend felbomlott, a választás zavargásokba torkollott. Az elkeseredett 
néppártiak benyomultak a községháza udvarára, amelyet ugyan a lovasság idő-
vel kiüríttetett, de azok ezáltal a községháza folyosóját özönlötték el. A néppárti 
szimpatizánsok a szavazásnak helyt adó jegyzői lakot is ostrom alá vették, 
egyúttal a választás beszüntetését követelték. A végül 5 órakor beszüntetett vá-
lasztást követően a szavazatszedő-küldöttség - a községházára szorult tamási il-
letőségű Rátkay-választókkal együtt - csak teljes katonai és csendőri fedezett 
mellett, és szükségvonaton tudott elmenekülni a közeli Hőgyészre. Eközben a le-
szavazásra váró, illetve még a községben tartózkodó Kossuth-pártíak szétszórat-
va menekülni voltak kénytelenek, este pedig több helybeli Rátkay-párti és zsidó 
házának ablakait bedobálták.13 

A fenti események rekonstruálását a más esetekhez viszonyítva bőségesen 
rendelkezésre álló levéltári források teszik lehetővé. Ugyancsak a részletes levél-
tári forrásoknak volt köszönhető, hogy feltáijuk és megismerjük a tragikus ese-
mények bekövetkeztének a választási gyakorlatból, a helyi (aktuál)politikai kör-
nyezetből, hangulatból következő okait, illetve a korabeli felelősségre vonás me-
netét, végül a karhatalmi erőknek a választáson játszott szerepét, valamint a két 
héttel később sorra került pótválasztás karhatalmi biztosításának mértékét és jel-
legét. E kutatások nyomán született publikációim említése azért is elkerülhetet-
len, hogy jelezzük, az 1901. évi pincehelyi választáson történtek - amint annak 
előzményei és utóélete - összetett és árnyalt vizsgálatot igényelnek, hiszen a vé-

13 Választási utóhangok. = Magyarország, 1901. okt. 6. 4. p.; Tolnavármegye, 1901. okt. 6. 1-3. p. 
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res események megtörténte semmiképpen sem szűkíthető le egy tényező, kom-
ponens érvényesülésére.14 

A tragikus események bekövetkeztének elsődleges okát a korabeli választási 
rendszerben kell keresnünk, ugyanis a választás nyilvános menete egyet jelentett 
a pártállás nyilvánosságával. A pártállás nyilvánossága pedig - amellett, hogy 
kedvezett a korteskedésnek - a választások illetve a pártok magatartásának de-
monstratív, sokszor provokatív jellegűvé válását eredményezte. Mivel a rivális 
jelöltek választói már a községekből pártonként elkülönülve érkeztek a kerület 
székhelyére, és a választás alatt is külön, de ugyanakkor egymáshoz fizikailag 
közel voltak elhelyezve, a többség demonstrálása - az ingadozó, vagy még meg-
nyerhető voksok miatt is - a szavazás egész ideje alatt létkérdés volt.15 Ez vi-
szont párosulva az ellenfelet fumigáló, sértő kortesnóták éneklésével, az ehhez 
hangulatot biztosító nagymérvű alkoholfogyasztással, kiváló táptalajt biztosított 
az indulatok fellángolásához, atrocitások, inzultusok kialakulásához.16 

A rendelkezésre álló adatok alapján úgy fogalmazhatunk, hogy a korabeli 
választási gyakorlatból fakadó kockázati tényezők a feltüzelt hangulatú, indula-
tos légkörben valós veszélyforrásokká váltak, amelyek a választás megszervezé-
sében, lebonyolításában elkövetett hibák és mulasztások révén tragikus esemé-
nyekhez, fejleményekhez vezetettek.17 Azt, a korábban már említett tényt, hogy 
a választást a közvetlen pártrivalizáláson túl világnézeti, sőt felekezeti jellegű 
szembenállás jellemezte, karakteresebbé tette, hogy a Néppárt jelöltje, Szűcs Jó-
zsef éppen a választásnak helyt adó település, Pincehely káplánja volt. Az erőtel-
jesen világnézeti, illetve hitelvi alapon szerveződő katolikus Néppárt kiválóan 
alkalmas volt az érzelmi, sőt indulatalapú azonosulásra, melynek a fiatal segéd-
lelkész által tartott szenvedélyes hangú beszédek meg is feleltek.18 így 1901. ok-

14 Csekő Ernő: Két választás Pincehelyen. Az 1901. évi véres országgyűlési képviselőválasztás. 
= Levéltári Szemle, 1999. 1. sz. (továbbiakban: Csekő, 1999.) 22-29. p.; Uő: Bűnösség és fele-
lősség kérdése egy tragédiába torkollott képviselőválasztás kapcsán. Pincehely, 1901. = Győri 
tanulmányok, 2000. 35-59. p.; Uő: Katonaság és csendőrség egy erőszakba fulladt dualizmus 
kori képviselőválasztáson. Pincehely, 1901. Megjelenés alatt. 

15 Lásd Gerő András: Az elsöprő kisebbség. Népképviselet a Monarchia Magyarországán. Bp., 
1988.69-132. p. 

16 Szabó Dániel: Kortesdalok (avagy a választás, mint a poéták paradicsoma). In: Polgárosodás 
Közép-Európában. Tanulmányok Hanák Péter 70. születésnapjára. Somogyi Éva. Bp., 1991. 
229-241. p. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok; 8.); Csekő Ernő: Etetés-itatás a 
követ- és képviselőválasztásokon. = Győri tanulmányok, 2001. 80-89. p. 

17 A választás körül elkövetett mulasztások a következők voltak: az útjavítás céljából a főtéren tá-
rolt kőhalom eltávolításának elmaradása, a kértnél három fővel kevesebb számú csendőrség, 
amely a választás napján még e mérsékelt számban sem állt teljesen rendelkezésre a pártoknak 
helyet adó főtér biztosítására, a kirendelt k. u. k. lovasság és rendőrhatósági közegek - főszol-
gabíró, szolgabíró - közötti kapcsolattartás elégtelensége, stb. Erről részletesebben lásd Csekő, 
1999. 22-29. p. 

18 Tolnavármegye, 1901. szept. 15.; A tiszta választások. = Tolnavármegye, 1901. szept. 22. 3. p.; 
Tolnavármegye, 1901. szept. 29. Az eredendően néppárti elkötelezettségű, azonban plebejus 
hangvételű Magyar Néplap az egyik, 1901. évi választás előtt közreadott cikkében „maga is-
merte el", hogy az 1896. évi választások során a néppártiak ,,/t plébánosok által szinte terrori-
zálták a népet". Választási mozgalmak. = Magyar Néplap, 1901. szept. 28. 2. p. 



Kísértő múlt: a zsidóéilenesség irracionális formáinak továbbélése ... 91 

tóber 2-án egy, képviselőjelöltje, egyszersmind káplánja által feltüzelt - amelyet 
többek közt jelez, hogy a néppárti tömegben nagy számmal voltak nők és gyer-
mekek - községbe érkeztek meg a választókerület többi községéből az ellenpárti 
választók.19 A felfokozott kedélyeket igazolja az is, hogy a csendőri sortűz mind 
az öt halottja fiatal - 16, 19, 20, 21, illetőleg 22 éves - volt, és egyikük sem ren-
delkezett választójoggal.20 

A választást követően a tragédia körülményeinek tisztázására, annak előidézé-
sében játszott szerep és felelősség kiderítésére több irányban indult meg vizsgálat 
és a felelősségre vonás. A belügyminisztérium, illetve a honvédelmi minisztérium 
kezdeményezésére indított közigazgatási vizsgálatok, illetve a hivatalból elrendelt, 
a csendőri fegyverhasználat kapcsán indított hadbírósági eljárás, valamint a 72 
polgári személy ellen életbe léptetett, és 1905-ig - a jogerős kúriai ítéletig - tartó 
büntetőjogi eljárás közül jelen tanulmányunk tárgyához ez utóbbi kapcsolódik. 

AZ ERŐSZAKOS CSELEKMÉNYEK HÁTTERÉNEK MÉLYEBB RÉTEGE: 
A ZSIDÓELLENESSÉG 
A következőkben a pincehelyi választásoknál érvényesült ellentétek egy mé-
lyebb rétegének, a zsidóellenesség megnyilvánulásainak, szerepének, illetve hát-
terének feltárására teszek kísérletet. Korabeli újságcikkek adatait követően, el-
sődlegesen a polgári büntetőper - szerencsére fennmaradt - iratai lehetővé te-
szik, hogy a választáson történtek zsidóellenes jellegének értelmezése által meg-
próbáljam a szóban lévő választás eseményeinek, illetve annak okainak további 
differenciálását.21 A peres iratok forrásértéke azért is jelentős, mert azok a hírla-
pokban, de a közigazgatási iratokban található adatokkal szemben - normális 
esetben - rendeltetésszerűen végzett nyomozás, vizsgálat eredményei, illetve a 
védelmet is magába építő igazságszolgáltatás termékei. 

A pincehelyi választás eseményeivel kapcsolatosan fennmaradt legrészlete-
sebb forrásnak a személyek felelősségéig, azok terhére rótt bűncselekmények, 
vétségek, illetve a sértettek megnevezéséig lebontott adatokat tartalmazó, közel 
60 oldalas vádtanácsi végzés bizonyult. Ennek forrásértékét növeli, hogy a vád-
tanács a védelem által a vádirat ellen beadott kifogások elbírálására hivatott 
szerv, tehát ennyiben a bíróságokhoz hasonlítható elfogulatlanság jellemzi.22 

19 Ennek mértékét jelzi, hogy a Néppárt a legjobb eredményét - a szavazatok mintegy 94%-val -
a pincehelyiek közt érte el. 

20 Kettő közülük nő volt. Tolna Megyei Önkormányzat Levéltára (továbbiakban: TMÖL) Tolna 
megye Központi Választmányának iratai. Választói névjegyzékek. Pincehelyi választókerület; 
Csekő, 1999. 25. p. 
A 72 személy ellen indított per iratai, bár nem hiánytalanul, de áz eljárás mindhárom szintjé-
nek fontos iratait magába foglalva a Baranya Megyei Levéltárban (továbbiakban: BML) Pécsi 
Királyi ítélőtábla iratai (továbbiakban: Plir.) IV. 372/1902. szám alatt maradtak fenn. 

~2 A vádtanács a 48 terhelt kapcsán beadott kifogások mérlegelése után végül 25 - java részben 
40-72. rendű - terheltet felmentett. BML PÍir. IV. 372/1902. A szekszárdi kir. törvényszék 
vádtanácsának 2240/B./1902. számú végzése (továbbiakban: SZT 2240/B./1902.) 
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A szekszárdi törvényszék dr. Selcz József elnök vezette vádtanácsának végzése 
31 sértetett tüntettet fel név szerint, köztük 15 zsidót, akik nagy részét - az ott le-
írtak szerint - megverték, Löwy Lipót fejét pedig kővel dobták be. A zsidókkal 
szemben elkövetett atrocitások kapcsán a vádtanácsi végzés tételesen 14 terheltet 
nevez meg. Ezek nagy részét e cselekmények miatt a vádtanács a választói jog 
megsértésének vétségével vádolta. Ezen felül az 1. rendű terhelt (továbbiakban: 
r. t.) Gettlinger Mártont magánosok elleni erőszak bűntette, a 3. r. t. Piszker Ist-
vánt ugyanebben, illetve súlyos testi sértés vétsége, míg a 7. r. t. Ördögh Lajost 
és a 46. r. t. Herr Frigyest súlyos, a 32. r. t. Maczkó Józsefet könnyű testi sértés 
vétsége miatt is vád alá helyezték. Zsidóellenes kijelentéseket, izgatást a vádta-
nácsi végzés kilenc terheltnél tüntetett fel. Ezek között indulati kitöréseket, fenye-
getőzéseket, mint például a fegyverhasználat után a jegyzői irodába benyomuló 
néppártiaknak - Pöcz József (2. r. t.), Piszker István, Császár József (26. r. t.) - tu-
lajdonított „kitakarodjatok büdös zsidók, nem nektek építettük a községházát",23 

ugyanúgy találhatunk, mint nyílt uszítást: „üsd a zsidópártit"24 (Pöcz József); 
„ott is áll egy büdös zsidó, miért nem kergetitek el onnan"25 (Nyéki Molnár Ist-
ván, 18. r. t.); „büdös zsidók, ne jöjjetek ide, dobáljátok meg őket"26 (Mészáros 
Károly, 27. r. t.); „égnek emelt karokkal kiabálta, hogy agyon kell verni a zsidó-
pártot"21 (Bubics Antal ügyvéd, 28. r. t .)2 8 

A függetlenségi Rátkay táborának „lezsidózása" mellett további szenvedé-
lyes kijelentések - „el akarják venni a hitünket"29 (Pöcz József) sőt további, a 
csendőri fegyverhasználat megtörténtét is a zsidóknak betudó izgatások is el-
hangzottak: látjátok barátaim, ezek a büdös zsidók miatt kellett azt a vérron-
tást végezni, ez gazság, hol van itt az igazság"30 (Pintér Károly plébános, 8. r. t.). 
A vádtanácsi végzés tanúsága szerint három terhelt a zsidók elleni izgatás során 
a vérvádra utaló kijelentéseket is tett. Az eredendően vallásos hiedelmekből, né-
pi babonaságból táplálkozó vérvád tolakodott elő Mészáros Károly és Bubics 
Antal uszításában, mikor a korabeli antiszemita - pontosabban az 1882-1883. 
évi tiszaeszlári ügy kapcsán elteijedt - közbeszédben a keresztény vérvételt vég-
ző „metsző" szinonim elnevezésével, „sakter" kifejezéssel illette a Rátkay-pár-
tot: ,jakterpárt",31 Ugyanez érhető tetten szemléletesebben Piszker Istvánnak 

23 BMLPÍir. IV. 372/1902. SZT 2240/B./1902. 3., 5., 16. p. 
24 BML PÍir. IV. 372/1902. SZT 2240/B./1902. 3. p. 
25 BML.PÍir. IV. 372/1902. SZT 2240/B./1902. 12. p. 
26 BML PÍir. IV. 372/1902. SZT2240/B./1902. 17. p. 
27 Uo. 
28 Ezekhez képest eltörpül, hogy Streicher Péter högyészi plébánossal - 9. r. t. - kapcsolatban 

csak az szerepelt a vádtanácsi végzésben, hogy mikor Weisz Mártont megverték, megéljenezte 
a néppártiakat és tapsolt, „ezzel a tömegre, további erőszakoskodásra bátorítólag hatott". 
BML PÍir. IV. 372/1902. SZT 2240/B./1902. 9. p. 

29 BML PÍir. IV. 372/1902. SZT 2240/B./1902. 3. p. 
30 BML PÍir. IV. 372/1902. SZT 2240/B./1902. 8. p. 
31 BML PÍir. IV. 372/1902. SZT 2240/B./1902. 17. p. 
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felróttakban: „minden zsidót szétharapok" 31 „ahány keresztény ember vére folyt, 
annyi zsidót kell ma kivégezni" 33 „ma még zsidók véréből iszik".14 

Összességében elmondható, hogy a vádtanács határozata alapján vád alá he-
lyezett 47 terhelt közül 20-at tételesen meggyanúsítottak a zsidókkal szemben el-
követett cselekményekkel. Ez az adat, illetve az, hogy a vádtanácsi végzésben 
név szerint említett sértettek majdnem fele zsidó volt, bizonyítják, hogy a pince-
helyi választáson a néppártiak részéről elkövetett erőszakos cselekmények indí-
tékai között a zsidóellenesség fontos helyet foglalt el. A zsidóellenes inzultusok 
úgy a csendőrségi fegyverhasználat előtt, mint azt követően jellemzőek voltak, 
szemben csak a sortűz után tetten érhető „úrellenességgel", illetve a hivatalos 
közegekkel szembeni nyílt ellenszenvvel.35 A fentebb részletezett adatokból kie-
melésre kívánkozik, hogy a néppárti választók zsidókkal szembeni fellépésében 
mozgatóerőként működött a zsidóellenesség tartalmát és hatásmechanizmusát te-
kintve egyik legirracionálisabb formája, a középkori eredetű vérvád. 

A ZSIDÓELLENESSÉG IRRACIONÁLIS ALAPÚ INDÍTÉKA: A VÉRVÁD 
Az 1901. évi pincehelyi választások eseményeiben tetten érhető zsidóellenesség 
ezen összetevőjére újabb kutatási eredményeim, adataim irányították figyelme-
met. Ugyanis Ónody Géza antiszemita párti képviselő 1883-ban Tiszaeszlár a 
múltban és jelenben című kötetében a tiszaeszlári eset magyarországi előzmé-
nyeiként két pincehelyi vérvádesetet is ismertet 1832-ből, illetve 1841-ből.36 E 
kötet megjelenését követően, szintén a pincehelyi kerületben lévő Nagyszokoly-
ból ismerünk egy további vérvádesetet 1891-ből.37 Ezek tükrében felmerül a 
gyanú, hogy e helybeli vérvádesetek nagy valószínűséggel szintén hozzájárultak 
a zsidóellenes hangulathoz, illetve sajátos, misztikummal keveredő irracionalitá-
suk lévén kitűnő érzelmi azonosulásul szolgálhattak az amúgy is erőteljesen hit-
elvi alapon szerveződő, hívők vallásos érzelmeire is építő katolikus néppárt vá-
lasztói számára. Bár a századforduló időszakára a vérvád kérdése teljesen kiszo-
rult az országos politika - mai szóval élve - tematizálásából, a még tradicionális, 
a szekularizáció hatásai által kevésbé érintett közösségek - mint amilynek a szá-
zadforduló (katolikus) falvai között még léteztek - zsidókkal szembeni sztereotí-

32 BML PÍir. IV. 372/1902. SZT 2240/B./1902. 5. p. 
33 Uo. 
34 Uo. Piszker Istvánnal szemben a vádirat állítólag további hasonló - például ,Leharapom az 

orrotokat, sakterpártiak" - kijelentéseket is tartalmazott. Tolnavármegye, 1902. ápr. 6. 3. p. 
35 A sortűz által okozott zaklatott lelkiállapot a néppártiak részéről egy általánosabb érvényű „úr-

ellenesség"-ben is testet öltött. Erre példa a vádtanácsi végzésben a 20. r. t. Kecskeméti Károly 
terhére rótt „kutya zsidók, urak kitapossuk a beleteket még ma" kijelentés. BML PÍir. IV. 
372/1902. SZT 2240/B./1902. 14. p. 

36 Ónody Géza: Tiszaeszlár a múltban és jelenben. Bp., 1883. (továbbiakban: Ónody, 1883.) 156-
157. p. 

37 Kende Tamás: Vérvád. Egy előítélet működése az újkori Közép- és Kelet-Európában. Bp., 
1995. (továbbiakban: Kende, 1995.) 114-116. p. 
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piáiban, előítéleteiben még erőteljes érvénnyel bírt a rituális (keresztény)vérvétel 
képzete. Ezt alátámasztandó, megkísérelhető a pincehelyi választókerületben, el-
térő időben történt vérvádesetek, illetve zsidóellenes megnyilvánulások egymás-
ra épülésének kimutatása. 

HELYI VÉRVÁDESETEK, ILLETVE A VÉRVÁDHOZ KAPCSOLÓDÓ 
ESEMÉNYEK1832-TŐL 1901-IG 
Az előzőekben megfogalmazottak részletes kifejtését megelőzően a helyi vér-
vádeseteket, momentumokat alábbiakban idősorrendbe állítva foglalom össze: 
1832: Az első pincehelyi vérvádeset, mikor egy eltűnt 12 éves pincehelyi leány 

rituális meggyilkolásával gyanúsítottak meg három zsidót. 
1841: A második pincehelyi vérvádeset, amely valójában a Pincehellyel szom-

szédos Némedi (ma: Tolnanémedi) határában történt, és egy kilencéves 
kisfiú ijedelme kapcsán keletkezett. 

1882-1884: Előző két eset emlékét a tiszaeszlári eset, majd Ónody Géza említett 
munkája felszínre hozta, és a kor - illetve az ekkor lábra kapó antiszemita 
mozgalom - igényeinek megfelelően aktivizálta. 

1891: A nagyszokolyi vérvádeset, melyhez egy 14 év körüli leány eltűnése - aki 
később előkerült - szolgáltatta az apropót. 

1901: Az általunk tárgyalt tragédiába torkollott választás, illetve azt követő bün-
tetőper, amely során a néppárti választók, szimpatizánsok közül többeket 
vérvádra utaló kijelentések megtételével vádoltak meg. 

A szóban forgó három vérvádeset kapcsán feltétlenül ki kell emelnünk, 
hogy a három közül csak az első esetben, 1832-ben állt rendelkezésre holttest is 
a vérvád megfogalmazásához. A két másik esetben félelemből, fantáziálásból 
eredeztethető kényszerképzet, előítélet, tévhit, illetve attribúció érvényesülése 
játszhatott közre abban, hogy haláleset, vagy bármiféle erőszak megtörténte nél-
kül rögtön, vagy egy kis idő elmúltával kialakult a vérvád. Ehhez 1841-ben hoz-
zájárult, hogy a vérvádat megfogalmazó Lázár József rokoni kapcsolatban állott o 
a kilenc évvel korábban titokzatos körülmények között meghalt - a pincehelyi 
határban lévő kukoricásban holtan talált - Szűcs Juliannával.38 A Stájerman Mó-
ric cecei zsidó feljelentése alapján útonállás, valamint verekedés miatt indított 
vizsgálat során a gyanúsított Lázár József, annak apja és még további tanúk el-
mondása alapján fogalmazódott meg a vérvád gyanúja.39 Ezek szerint 1841. júli-

38 Ónody alapján az eset röviden a következő: 1832-ben egy vasárnap Szűcs Ádám pincehelyi la-
kos 12 éves Julianna nevű leánya a Tamási felé vezető úton találkozott egy kocsiban ülő, há-
rom zsidó férfival és egy lánnyal. Ez utóbbi volt az, aki a pincehelyi leánnyal szóba elegyedett, 
és a kocsi felé csalta, ahol a kukoricában megbújó zsidók előugorva elkapták, gégéjét elmet-
szették, végül kifolyó vérét üvegekbe fogták fel. Ónody elmondása szerint az ügyre csak nyolc 
évvel később, az időközben kitért zsidó leány Szűcs Ádámnénak tett vallomását követően ke-
rült sor. Ónody, 1883. 156-157. p. 

39 TMÖL Tolna Vármegye Törvényszékének iratai. Büntető törvényszéki peren kívüli iratok (to-
vábbiakban: PKir.) 8600. 
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y 
us 18-án este Lázár József nem rablás szándékával támadta meg a kocsijával a 
tamási vásárba tartó Stájermant és társait, hanem a némedi hatáfban az ökrök őr-
zésére egyedül hagyott, és elhagyatottságában egyre jobban félő unokaöccse se-
gélykiáltásainak - Jaj, jaj megölnek a 'sidok!"40 - hatására. Megjegyzendő, 
hogy az alkonyat beköszönte miatt is félős kilenc éves kisfiú - „de ellenkezőleg 
ütött ki a feléje jövök eranti bizalma, mert hogy nem hogy azokba barátokra, ha-
nem ellenségeire találva ... szaladásnak indult"41-, és annak a szőlőkből elősiető 
nagybátyja - „eszibe jutván ez előtt több évekkel éppen ezen fiam ipának Szűcs 
Adám ártatlan leánykájának is pincehelyi határba történt kegyetlen meggyilkol-
tatása, véle lévő egyik csősztől fokossát elkapva lélektelenül futott azon előtte tud-
va lévő helyre hol öccsét hagyta1,42 - is rögtön a rituális gyilkosság szándékát társí-
totta a kocsiúton a kisfiú irányába haladó zsidókhoz. 

Fél évszázaddal később, 1891-ben Nagyszokolyban egy leány eltűnése, il-
letve az a tény, hogy azelőtt zsidónál szolgált, önmagában elégséges volt, hogy 
vérvád alakuljon ki. Fejes Eszter Budapestre szökését - amelynek okául, mint 
később kiderült, szülei állandó veszekedése és az anyai szigor szolgált - követő-
en a nagyszokolyiak közül többen zsidó gazdáját, Grünfeld Jónást gyanúsították 
a leány elemésztésével, mégpedig olyannyira sikeresen, hogy az erősödő tömeg-
pszichózis elérte, hogy Grünfeld Jánost rendőri felügyelet alá helyezzék. Az 
esetről beszámoló Magyar Hírlap a vérvádeseteknél megfigyelhető koreográfiát 
következőképpen írta le: ,jSs a vád hitelre talált a nép közt, a meg mind hango-
sakban kezdte követelni, hogy Griinfeldet tartoztassák le és fogják pörbe, annyi-
val is inkább, mert már tanuk is akadtak, a kik készen voltak esküt tenni rá, hogy 
ők látták, mikor a zsidó vérét vette Fejes Esztinek. "43 

A tömegpszichózis, a tömegméretű lélektani hatás kiváltásának szándéka 
országos méreteket 1882-1883-ban, a tiszaeszlári vérvádeset és per kapcsán öl-
tött. A szerveződő antiszemita mozgalom vezetése felhasználta e nagy visszhan-
got kiváltó és könnyen érzelmi azonosulást nyújtó esetet a zsidóellenesség, illet-
ve programja népszerűségének növelésére. Belátható, hogy ebben a légkörben a 
korábbi vérvádesetek jelentősége felértékelődött, így azok emléke a napi élet ré-
szévé, a zsidók elleni mozgósítás elemévé vált. A zsidóellenesség „ápolásának" 
illetve terjesztésének feladatát a szélesebb tömegek körében az egyszerűbb 
könyvek, brossúrák, röplapok, falragaszok és természetesen az újságok látták el. 
így elképzelhető, hogy a burjánzó antiszemita irodalomban Ónody könyvén túl 
további adatok találhatók még a pincehelyi vérvádesetekkel kapcsolatban. 

Az 1882 és 1884 közötti időszak antiszemita hullámával összefüggésben 
Pincehely más vonatkozásban is említést érdemel. Tudnunk kell, hogy Tolna 
megyében a zsidóellenes megmozdulások - annak ellenére, hogy a megye nyu-

40 TMÖL Pkir. 8600. Lázár József apjának folyamodása. 
41 Uo. 
42 Uo. 
43 A vérvád. = Magyar Hírlap, 1892. jan. 7. 7. p. 
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gátról határos Somogy megyével nem érték el sem jelentőségükben, sem in-
tenzitásukban a Somogy, illetve Zala megyében tapasztalható mértéket.44 Jobbá-
ra kocsmákból kiinduló, zsidó házak ablakainak éjszaka történő betörésében tes-
tet öltő randalizmusról volt szó. A rendelkezésre álló adatatok alapján Tolna me-
gyében e cselekményekre inkább 1882 őszén, a pozsonyi antiszemita megmoz-
dulásokat követően került sor. Hangsúlyozottan kiemelésre érdemes az a tény, 
hogy a fennmaradt adatok alapján a legkorábbi zsidóellenes esemény a megyé-
ben 1882. június 15-én, Pincehelyen történt. A belügyminiszternek megküldött 
jelentés szerint ekkor Pincehely keresztény és - az azzal határos, csak a Kapós 
folyó által szétválasztott település - Görbő zsidó fiatalsága között voltak atroci-
tások.45 Figyelemreméltó, hogy erre Ónody nagy hatást kiváltó, a tiszaeszlári 
esetet országos publicitáshoz juttató országgyűlési interpellációját követően 
mindössze három héttel került sor, amikor még országosan egyáltalán nem vol-
tak jellemzőek a zsidókkal szembeni atrocitások. Úgy tűnik, a tiszaeszlári vérvád 
ténye, annak már a vidékre is eljutó részletei Pincehelyen hamar mozgósították a 
helyi vérvádemléktket. A fentiek alapján elmondható, hogy a választókerület la-
kosságának bizonyos rétegei igen fogékonyak voltak a zsidókkal kapcsolatos 
bármely téveszme, tévhit, előítélet iránt. 

PINCEHELYI VÁLASZTÓKERÜLET POLITIKAI KÉPE 1884-TŐL 1901-IG 
- MARKÁNS KAPITALIZMUS-, LIBERALIZMUS- ÉS ZSIDÓELLENES 
ÉRTÉKEK 
Ha a pincehelyi választókerületben 1901 előtt tartott választások eredményét 
vizsgáljuk, megállapítható, hogy 1884-től a konzervatív, liberalizmusellenes, 
egyben a katolikus alsópapság rokonszenvét is bíró politikai erők Tolna megye 
hat kerülete közül itt érték el a legkiegyensúlyozottabb eredményeket. Sőt, az 
említett időszakban a pincehelyi választókerületben a választások kimenetelét 
nem a közjogi megosztottság, hanem a konzervatív-liberális szembenállás hatá-
rozta meg. A kapitalizmus- és liberalizmusellenesség - és nyugodtan hozzátehet-
jük: zsidóellenesség - erőteljes, egyúttal folyamatos jelenlétét jelzi a választóke-
rületben, hogy e kiegyensúlyozott eredményeket három, társadalmi hátterében, 
értékpreferenciájában, politikai stílusában részben különböző pártalakulat érte 
el: az antiszemita párt, a függetlenségi Ugron-párt, illetve a Néppárt. Az előző 
fejezetben ismertetett, 1882 és 1884 közötti időszak antiszemita hullámának Pin-
cehelyen és környékén való érvényesülésére további bizonyítékul szolgálnak az 
1884. évi választás helyi eredményei is, hiszen Andreánszky Gábor báró szemé-

44 Foki Ibolya: Az 1883-as zsidóellenes zavargások Zala megyében. In: Közlemények Zala me-
gye közgyűjteményeinek kutatásaiból, 1986. Szerk. Halász Imre. Zalaegerszeg, 1986. 217-241. p. 
(Zalai Gyűjtemény; 25.); Bősze Sándor: Somogyi antiszemita zavargások 1883-ban: In: So-
mogy megye múltjából, [1991.] Szerk. Szili Ferenc. Kaposvár, 1991. 73-93. p. (Levéltári év-
könyv; 22.) 

45 TMÖL Tolna vármegye alispánjának iratai. Közigazgatási iratok (továbbiakban: Alisp. Közig, 
ir.) 934/1882. 
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lyében a pincehelyi választókerület adta a frissen alakult antiszemita párt másfél 
tucatnyi képviselőinek egyikét. Az eredetileg négy jelölt - Andreányszky mellett 
két függetlenségi, akik egyike a kerület addigi képviselője volt, továbbá egy sza-
badelvű - által meghódítani szándékozott kerületben az antiszemita párt 1884. 
június 13-án meggyőző fölénnyel diadalmaskodott.46 Az eredmény, illetve azon 
tény ismeretében, hogy az antiszemita párt minden bizonnyal a biztos győzelem-
mel kalkulálva indította a párt egyik prominensét, egyetlen főnemesi származású 
tagját, a nógrádi Andreánszky Gábort a pincehelyi kerületben, nem tűnik túlzás-
nak a Függetlenség című lap választásokat megelőző tudósítása, miszerint „a ke-
rületnek csak antiszemita jelölt kell"?1 

Ugyan az antiszemita mozgalom lehanyatlásának köszönhetően az antisze-
mita párt a mandátumát 1887-ben elvesztette, az azt követő választáson, 1892-
ben újra egy liberalizmussal szemben álló párt, az 1880-as és az 1890-es évek 
fordulóján konzervatívba forduló függetlenségi Ugron-párt jelöltje, Jeszenszky 
Andor győzött. Az ekkoriban kibontakozó egyházpolitikai viták során határozott 
reformellenes pozíciót képviselő Ugrón Gábor és pártja jelentős mértékben bírta 
az alsópapság támogatását.48 Nemcsak az egyházpolitikai törvényekkel kapcso-
latban elfogadott azonos álláspont, hanem a gazdasági és társadalmi programok 
hasonlósága is valószínűsítette, hogy 1896-ban néppárti programmal fellépő Ap-
ponyi Géza gróf jó eséllyel pályázik arra, hogy átvegye Jeszenszky mandátu-
mát.49 A párt mérsékeltebb főrendi vezetéséhez tartozó gróf visszafogott stílusa 
ellenére az 1896. évi pincehelyi választás eseményeiben és kortesharcaiban igen 
komoly szerephez jutott a párt, alsópapság és katolikus értelmiségiek által veze-
tett radikálisabb szárny.50 A szoros végeredményt hozó - Rátkay 1470 szavaza-
tával szemben Apponyi 1324 szavazatot kapott - választás eseményei sok szem-
pontból már az öt évvel későbbi választást előlegezték.51 A Rátkay-párt részéről az 
alispánnak címzett táviratok, illetve újságcikkek szóltak arról, hogy a néppártiak 
papjaik, káplánjaik vezetésével rendszeresen megzavarták Rátkay gyűléseit, szó-

46 A végül egyedül állva maradó Totth Ödön szabadelvű jelölt is visszalépett, mikor a kettőjük 
közti különbség elérte az 500 szavazatkülönbséget. Tolnamegyei Közlöny, 1884. jún. 15. 3. p. 

47 Választási mozgalmak. = Függetlenség, 1884. jún. 7. 2-3. p. 
48 Politikai Magyarország. 4. köt. A politikai pártok története. Szerk. Szász József. Bp., 1917. 

108. p.; Szabó, 2003. 121-122. p. 
49 A programok átfedésére lásd Mérei Gyula: A magyar polgári pártok programjai, 1867-1918. Bp., 

1971. 144-154. p.; Szabó Dániel: 1894: új történet kezdődik. = Világosság, 1994. 3. sz. 3-10. p. 
50 A párt főrendi szárnyáról lásd Szabó, 1977. 176-208. p.; Gyurgyák, 2001. 289-295. p.; A fő-

rendi ellenzék megszerveződését elősegítette, hogy az egyházpolitikai törvénykezés során a re-
formmal szemben érdemi, erőteljes oppozíció megszervezésére csak a főrendiházban volt lehe-
tőség. Gergely Jenő: Az egyházpolitikai törvények a főrendiházban. = Protestáns Szemle, 
1996. 1. sz. 12-29. p. 

51 Ennek a választásnak ugyan halottja nem volt, de a választást megelőzően egy embert állítólag 
életveszélyesen megszúrtak Parragh Béla a kerület Kossuth-párti elnökének október 26-án kelt 
távirata szerint. TMÖL Alisp. Közig. ir. 2727/1896.; Tolnavármegye, 1896. nov. 1. 3. p. 
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noklatai során belefojtották a szót.52 A zsidóellenesség érvényesülését jelzi az az 
incidens is, mikor a tamási választási gyűlésen a helyi esperes „Sakterpárt" közbe-
kiáltással törte meg Rátkay beszédét,53 valamint a „Polgártársak nézzétek csak, mi 
a Rátkay pártja/ Csupa zsidó, rongyos zsidó, azt még a vak is látja./Merbli, Dok-
tor, kis Schwarcz meg a Kadelburg/ kössön rájuk a sintér jó vastag húrt"54 kezdetű 
kortesnóta, amelytől a néppárti kortesek a választók párttal való azonosulását re-
mélték. Apponyi Géza Néppártból 1899-ben történt kilépésével a párt irányítása a 
kerületben teljesen átkerült a radikálisabb szárny kezébe, mely szintén elősegítette 
a zsidóellenesség korlátlanabb érvényesülését az 1901. évi választáson. Az 1896. 
és az 1901. évi választás eredményei alapján megállapítható, hogy a kerületben ki-
egyensúlyozottan jelenlévő (új)konzervatív erővel szemben sikeresen csak a nem-
zeti érzelmekkel, Kossuth Lajos népszerűségével operáló, egyúttal a szabadelvű 
párt támogatásával fellépő függetlenségi pártnak volt esélye felvenni a versenyt. 

Végül, ha községenként vesszük szemügyre a Néppárt 1896. és 1901. évi 
eredményeit, illetve figyelembe vesszük az antiszemita párt 1884. évi szereplésé-
vel kapcsolatos, elszórt adatokat, megállapíthatjuk, hogy e választások eredményei 
között erőteljes az átfedés. A Függetlenség által 1884-ban az antiszemita párt helyi 
fellegvárának tartott Hőgyész, Pincehely, Regöly, Tamási azon hat, illetve 1896-
ban hét - egyébként kivétel nélkül katolikus - település közé tartozott, amelyek-
ben a Néppárt 1896-ban, illetve 1901-ben győzött: Hőgyész, Kisszékely, Pince-
hely, Regöly, Szakály, Tótkeszi (ma: Magyarkeszi), illetve 1896-ban Tamási is. 

A vérvádesetek illetve azokhoz köthető momentumok, illetve eléggé karak-
teres politikai preferenciák ismeretében érdemes a kerület társadalmi hátteréről 
is szót ejteni, még ha csak egy-két paraméter kiemelésére van lehetőség. 

A ZSIDÓELLENESSÉG TÁRSADALMI HÁTTERE - A PINCEHELYI VÁ-
LASZTÓKERÜLET GAZDASÁGI-TÁRSADALMI SZERKEZETÉNEK EL-
LENTMONDÁSAI 
A pincehelyi választókerület a Kapós folyó mentén megosztva, két - a tamási és 
a simontornyai - járás területeiből tevődött össze. A Kapóstól keletre fekvő si-
montornyai járás 10 települése felerészben protestáns, míg a kerület tamási járás-
hoz tartozó területén fekvő 12 település kettő kivételtől eltekintve katolikus több-
ségű volt. A tamási járás színmagyar falvaihoz képest a simontornyai járás terü-
letén négy német nemzetiségű község - Hidegkút (ma: Keszőhidegkút), Hő-
gyész, Nagyszékely és Szárazd - feküdt, melyek közül egyedül csak Hőgyész 
volt katolikus. A választókerület egyik legfőbb társadalmi jellegzetessége, hogy 
itt - elsősorban a tamási járásrészben - voltak találhatók megye legnagyobb ura-
dalmai, mint az Esterházyak ozorai és az Apponyiak hőgyészi uradalma. Kezdet-
ben éppen ezek a kitérj edt uradalmak vonzották a környékre a zsidókat, akik 

" T M Ö L Alisp. Közig. ir. 2727/1896.; Tolnavármegye, 1896. okt. 25. 4. p., Tolnavármegye, 
1896. nov. 1. 3. p. 

53 Tolnavármegye, 1896. okt. 25. 4. p. 
54 TMÖL Apponyi család irtai. Apponyi Géza iratai. Kortesnóták. 
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1900-ben a választókerület népességének 3,77%-át (1801 fő) tették ki, a legna-
gyobb közösségeik pedig Hőgyészen (388 fő), Tamásiban (304 fő) és Pincehe-
lyen-Görbőn voltak (292 fő). A zsidóknak a teljes népességhez viszonyított ará-
nya ugyan nem sokkal volt magasabb, mint a megyei átlag, de ehhez a megye 
más részeihez viszonyítva jóval jelentősebb gazdasági pozíció társult. A válasz-
tókerület mezővárosokba és uradalmi központokba csoportosuló zsidósága a ha-
gyományos tevékenységi területek - kereskedelem és a hitelélet - kézbentartása 
mellett a térség egyetlen gyárüzemét, a simontomyai bőrgyárat is birtokolta. 
Más területekhez képest azonban minőségi különbséget a zsidók agráriumban 
betöltött súlya jelentett. Az Esterházyak ozorai uradalmából 1870-et követően 
alakított, nagy - a katolikus dominanciájú tamási járás egészét mozaikszerűen 
körbeölelő - határral rendelkező, eszmei községek - Fürgéd, Majsamiklósvár 
(ma: az 1940-ben megszüntetett község belterületét és külterületének Tamási 
községgel határos részét Tamásihoz csatolták, területének többi részét pedig 
több község között osztották ki) és Szemcsecsehi (ma: Iregszemcse része) - terü-
lete ugyanis kivétel nélkül zsidó bérlők kezében volt, ami a 137.058 kh kiterje-
désű választókerület területének csaknem 40%-át, 50.339 kh-at tett ki. (Lásd tér-
kép) A jelentős kiterjedésű bérletek tényét igazolják Bischitz Lajos 11.648 kh, 
Lamm Bernát 6723 kh, Bischitz Mór 5422 kh, Strasser Zsigmond 5385 kh és 
Lövensohn Gáspár 5352 kh nagyságú birtokai.55 

„ A torz földbirtokstruktúra eredményeképpen a választókerület társadalmát a 
századforduló környékén éles szociális feszültségek terhelték. A nagybirtok do-
mináns jelenlétét súlyosbította, hogy annak nagy részét az ingatlanforgalomból 
kivont Esterházy-hitbizomány adta. így nemcsak az árutermelésre berendezkedő, 
kedvező tőkeellátottságú, nagykiterjedésű bérletek által támasztott versenyhely-
zet volt előnytelen a középbirtok, illetve a gazdagabb paraszti réteg számára, ha-
nem a földterület korlátozottsága is.56 A földéhség nemcsak az előbbi rétegeket 
érintette, hanem szinte a parasztság egészét, ami a századforduló idején felgyor-
suló kivándorlásban is megmutatkozott. lapot az elégedetlenségnek ... majo-
rátusok és latifundiumok rossz szociális visszahatása adott, főképp az által, hogy 
a községek terjeszkedni nem tudnak s mivel a nagy uradalmak eszményi közsé-
gekké alakultak, a köztük lévő községek terheit csak a község szegény népe vi-
seli."51 - fogalmazta meg 1905-ben a kortárs, Bartal Béla helybeli szabadelvű 
földbirtokos az általunk fentebbiekben elmondottakat, amelynek aktualitást a 
forrongó belpolitikai helyzet mellett az akkor kibontakozó arató- és cselédsztrájk 

55 A magyar korona országainak gazdaczímtára. Bp., 1897. 118-121. p.; A magyar korona orszá-
gainak mezőgazdasági statisztikája. 2. köt. Gazdacímtár. Bp., 1897. 118-121. p. 

56 Szalai Károly: Tolna megye földmunkás-szegényparaszti tömegeinek helyzete és mozgalmai a 
századforduló táján, 1890-1907.. In: Tanulmányok Tolna megye történetéből. 11. Szerk. K. 
Balog János. Szekszárd, 1987. (továbbiakban: Szalai, 1987.) 183-191. p. 

57 Gaál Zsuzsanna: Tolna vármegye és az 1905-1906. évi nemzeti ellenállás. In: Béri Balogh 
Ádám Múzeum évkönyve. 14. Szerk. Vodas Ferenc. Szekszárd, 1988. 374. p. 
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adott.58 A rossz konvenció és rossz cselédlakások miatti elégedetlenség ugyan-
úgy okai voltak az 1905-1906. évi aratósztrájkoknak, mint az azt megelőző első 
sztrájkhullámnak, ami 1897-1898-ban söpört végig a megye nagybirtokain. A 
két puszta kivételével az egész Esterházy-hitbizományra - Majsamiklósvár köz-
ség területére - is kiterjedő sztrájkot követően a megyében, és így a pincehelyi 
kerületben is megerősödött az agrárszocialista mozgalom, és megélénkültek az 
ahhoz kötődő szervezkedések.59 

Mint láthattuk, a zsidó nagybérletek domináns jelenléte legalább két szem-
pontból érintette a kerület választóinak döntő részét - ne feledjük a magas cen-
zus lévén választójoggal csak a felnőtt férfinépesség mintegy negyede rendelke-
zett - kitevő középbirtokosságot, földjét vesztő dzsentrit, illetve a gazdag- és 
módos parasztságot. A nagyüzemi alapon működő nagybérletek által támasztott 
versenytől, illetve az agrárszocialista jellegű mozgalmaktól, szervezkedésektől 
tartva, valamint a földéhségtől hajtva az előbb említett rétegek jelentős számban 
megbízható támaszai voltak az agrárizmus célkitűzésének, politikájának, széle-
sebb értelemben az újkonzervatív mozgalmaknak.60 E mozgalmak 1890-es évek 
végén bekövetkező - Széli Kálmán 1899-től kezdődő kormányzásában is tetten 
érhető - előretörésének konkrét eredményei, mint amilyen a szövetkezeti moz-
galom, vagy Egán Ede által vezetett ruténföldi telepítési akció volt, bizonyára 
hatással voltak a kerület tájékozódó gazdarétegére.61 

A VÉRVÁDHAGYOMÁNYOK HELYÉRTÉKE A HELYI ZSIDÓELLENES-
SÉGBEN, ILLETVE SZEREPE AZ 1901. ÉVI PINCEHELYI VÁLASZTÁS 
ESEMÉNYEIBEN 
A fentiek tükrében kísérletet teszek arra, hogy röviden felvázoljam a vérvád, il-
letve áthagyományozódó helyi előzményeinek szerepét a pincehelyi választás 
erőszakba fulladásával kapcsolatban, valamint annak feltételezhető hatásmecha-
nizmusát a konkrét események, körülmények tükrében. Emellett megpróbálom 
meghatározni a vérvádhoz kötődő képzetek, előítéletek helyértékét a helyi zsidó-
ellenesség egészében, valamint azok viszonyát az antiszemitizmus racionális 
eredetű - gazdasági, társadalmi, politikai - okaihoz, indítékaihoz képest. 

Az előző fejezeteket összegezve megállapíthatjuk, hogy a pincehelyi válasz-
tókerület gazdasági, társadalmi adottságai, az abból fakadó szociális feszültsé-
gek, amelyek a századforduló végére a fokozódó elvándorlásban, illetve kiván-
dorlásban is tükröződtek, jelentették azt a társadalmi közeget, környezetet, 
amelyben a létező rendszer erőteljes kritikájával fellépő (új)konzervatív pártok és 
mozgalmak programja, liberalizmust elutasító világnézete, illetve a kapitalizmus-

58 Uo. . 
59 Szalai, 1987. 203. p. 
60 Az agrárszocialista mozgalmák térnyerésének megakadályozására a századfordulót követő 

években az Esterházy-hitbizomány által érintett községek egy részében keresztényszocialista 
munkásegyleteket szerveztek. Szalai, 1987. 214. p. 

61 Vigh Kálmán: Borostyánkői Egán Ede, a hegyvidéki nép jótevője. = Vasi Szemle (továbbiak-
ban: VSZ) 1996. l.sz. 86-95. p. 
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Eszmei községek - egyúttal zsidó nagybirtokok - területe a pincehelyi választókerületben. 
(A térképet A történelmi Magyarország atlasza és adattára, 1914. Szerk. Zentai László. Pécs, 

2001. 20. térképlapját felhasználva készítette a szerző.) 

és nagytőkeellenes szólamai visszhangra találtak. Ezzel együtt a zsidóság ag-
ráriumon túl is megmutatkozó jelentős térnyerése, illetve a kapitalizálódás által 
hátrányosan érintett rétegek részéről tapasztalható ellenszenv eredményeképpen 
az újkonzervatív mozgalmak zsidóellenessége is számottevő fogékonyságra szá-
míthatott. Szabó Miklós által definiált resszentiment egyben értelmezhetővé te-
szi a helyi viszonyoknak bizonyos szinten ellentmondó politikai helyzetet.62 

Szabó Miklós: Nemzetkarakter és resszentiment. Gondolatok a politikai antiszemitizmus funk-
cióiról. = Világosság, 1981. 6. sz. (továbbiakban: Szabó, 1981.) 358-362. p. 
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Ugyanis a szociális feszültségek elsődleges okául szolgáló Eszerházy-hitbizo-
mány léte ellenére a pincehelyi választókerületben - és jellemzően annak na-
gyobbik részét kitevő, és a hitbizomány területének elhelyezkedésével is egybe 
eső tamási járásban - az a Néppárt bizonyult több választáson keresztül meghatá-
rozó erőnek, amely az arisztokrácia irányítása alatt állt, és jellegadó főrendi veze-
tői a Zichyek mellett épp az Esterházyak közül kerültek ki. Szabó Miklóst idézve: 
„ahol társadalmi tagozódás, uralmi struktúra és intézményi rendszer eleve érinthe-
tetlen, ott kizárólag a mobilitás másodlagos kérdései körül alakulnak ki nyílt 
vagy burkolt ellentétek."61 Ez a tárgyalt esetre lefordítva azt jelenti, hogy miután a 
hitbizomány léte érdemben - néppárti részről pedig semmiképp - nem volt kétség-
be vonható, a „mobilitási érdekharc" csak a hitbizomány üzemeltetésének mó-
dozataira, a bérlők kilétére vonatkozhatott. Ezen érdekellentét, illetve a nagybér-
letek által támasztott verseny során elszenvedett frusztráció feloldásához pedig az 
etnocentrikus megközelítések kézenfekvőnek tűnő magyarázatot nyújthattak. 

Az etnocentrikus magyarázatoknak jellemzője, hogy lényegi magját tekintve 
- akár önmeghatározásról, akár magunk helyzetének értelmezéséről van szó - a 
szembenálló, vagy annak feltételezett etnikai csoporthoz viszonyítva történik, je-
lentős helyet biztosítva az előítéletek működésének.64 Az előítélet pedig az attri-
búción - az előítéletből következő szándék, vagy cselekedet tulajdonításán - ke-
resztül szorosan kapcsolódik az agresszióhoz, illetve elvezethet ahhoz. Szociál-
pszichológiai értelmezés szerint az előítélet funkciója egyrészt abból áll, hogy az 
érdekérvényesítésből illetve érdekkonfliktusból, tehát racionálisan jól leírható, 
tényszerű helyzetből fakadó agresszív cselekedet - a másik érdekeinek sérelmére 
elkövetett lépés-jogosságához érveket szolgáltat. Tehát, az agresszív cselekedet 
során fellépő disszonáns érzés leküzdéséhez, a „tisztességes ember"-hez kapcso-
lódó önkép megőrzéséhez szükségesnek bizonyul(hat) az agresszió elszenvedő-
jének erkölcsi leértékelése, lealacsonyítása, ami közösségek egészére vonatkozó-
an negatív előjelű előítéletekben, képzetekben ölthet testet.65 Tárgyalt témánkra 
adaptálva ez akképp írható le, hogy akár az újkonzervatív politikai mozgalmak ál-
tal hirdetett, a zsidóság gazdasági szerepét, társadalmi pozícióit ellensúlyozni, kor-
látozni kívánó politikáról, akár a zsidókkal szembeni-, konkrét esetekben megnyil-
vánuló agresszív fellépésről van szó, annak jogosságához, igazságához a zsidók 
egészére kiteijesztett, és érvényesnek vélt előítéletek szolgálhatnak erkölcsi alapul. 

Természetesen egy választási küzdelem, belső logikája folytán magában 
hordja az érzelmek, indulatok eluralkodásának lehetőségét, főleg olyan esetben, 
mint amilyen a szóban lévő pincehelyi választás volt, amikor a korabeli átlagvá-
lasztó számára is könnyen átlátható a két jelölt közötti különbség, sőt átélhető a 
közöttük meglévő szembenállás. Az egyszerű választók szintjén szociális elége-
detlenségből fakadó kapitalizmus- és zsidóellenesség, illetve antiklerikalizmus-

63 Szabó, 1981.362. p. 
64 Csepeli György: Előítélet és antiszemitizmus. 11. kiad. Bp., 1998. 13-34. p. 
65 Aronson, Elliot: A társas lény. Bp., 2000. 183-229. p. 



Kísértő múlt: a zsidóéilenesség irracionális formáinak továbbélése ... 103 

sal elegyülő nemzeti érzelmek töltötték meg a felekezeti szembenállás - katoli-
kusok kontra protestánsok, zsidók - mentén is meghatározott ellentéteket. Ezek 
érvényesülését pedig a korabeli - előzőekben már említett - választási gyakorlat 
egyenesen elősegítette. Ez természetesen mind a választást megelőző, etetés-ita-
tással járó korteskedésre, mind pedig a választás napjára, mint igazi férfiúi vir-
tusra igaz. Á korabeli választások körülményei, mint a párt többségének, erejé-
nek demonstratív hangsúlyozása, a sértő kortesnóták éneklése, a felzászlózott el-
lentábor fizikai közelsége, vagy az egész nap fogyó bor, sör, pálinka, akár a vá-
lasztók pártjukkal való korlátlan, illetve kontrolálatlan érzelmi azonosulását is 
eredményezhette, mely munícióját jelentős mértékben az ellenségképből nyerte. 
Mint látjuk, a pincehelyi választás esetében a választás elejétől jelentős mértékű, 
fizikai erőszakban is testet öltő zsidóellenesség volt tapasztalható. Az alapvetően 
liberális alapon álló függetlenségi Kossuth-párti jelölt mellett felsorakozó zsidó 
választókkal szembeni atrocitásokban a gazdasági, társadalmi indíttatású érdek-
ellentétek, -sérelmek, illetve a néppárti jelölt révén egyházpolitikai sérelmek, va-
lamint vallási eredetű ellenszenvek kaptak teret, amelynek jogosságához minden 
kétséget kizáró erkölcsi alapot a Pincehely környékén amúgy is élő hagyomá-
nyokkal bíró vérvádképzetek, és -hiedelmek biztosíthattak.66 Sőt a vérvádnak az 
egész függetlenségi táborra történő - a „sakterpárt" elnevezésben is megmutat-
kozó - kiterjesztése által ez az egész Kossuth-pártra vonatkozóan érvénnyel bírt. 

BEFEJEZÉS 
A tanulmányban elemzett konkrét esemény kapcsán elmondható, hogy a Pince-
hely és környékén tapasztalható zsidóellenesség tartalmát és megnyilvánulásait 
illetően összetettebb képet mutat, mintha azzal kapcsolatban a zsidóellenesség 
történeti irodalmában közkeletű penoclizálást - az 1880-as években a vallási meg-
határozottságú antijudaizmust a politikai antiszemitizmus váltja fel - érvénye-
sítenénk automatikusan. Felhívva ezáltal a figyelmünket arra, hogy a történettu-
domány, de az annál szélesebben értelmezett történetiség iránti - a múlt(unk) 
feldolgozásával, rendszerezésével kapcsolatos általános - igényünk egyik nélkü-

66 A vérváddal kapcsolatos helyi hagyományok, hiedelmek aktivizálása szempontjából az 1901-
ben is előforduló vérvád-eseteknél - vilnai (ma: Vilnius, Litvánia), kiskunfélegyházai, illetve a 
publicitást nem kapó németújvári (ma: Güssing, Ausztria) - minden valószínűség szerint jelen-
tősebb szerepet játszott az az országos visszhangot kiváltó tragikus haláleset, amely nem sok-
kal a választás előtt, 1901. szeptember 20-án történt. Egán Ede, idővel legendákkal körülvett 
halálának körülményeivel kapcsolatos találgatások - így a kárpátaljai zsidók meggyanúsítása, 
felelősségének felvetése - vélhetően jelentős hatással volt a pincehelyi választás légkörére, an-
nál is inkább, mert a ruténföldi telepítési akció célja,-lépései - a Schönborn-uradalomból 
12.600 kh föld kiosztása kisbérletekben a rászorulóknak, hitel- és fogyasztási szövetkezet, il-
letve mintagazdaság létrehozása - a pincehelyi választókerület területére vonatkozóan is példá-
ul szolgálhattak. A ruténföldi viszonyok korabeli megismerését széles körben Bartha Miklós 
kötetben 1901-ben Kolozsváron (ma: Cluj-Napoca, Románia) napvilágot látott A kazár földön 
című útleírása tette lehetővé. Kende, 1995. 67-68, 116-117. p.; Gyurgyák, 2001. 350-362. p.; 
Rácskay Jenő: Egy ismeretlen vérvád. Németújvár, 1901. = VSZ 1994. 1. sz. 99-102. p. 
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lözhetetlen eszközét, a periodizálást, illetve annak termékét, a történeti korsza-
kolást ne végletesen értelmezzük. Szűkebb témánkra lefordítva ez azt jelenti, 
hogy mindamellett, hogy a tárgyalt választás időszakában a zsidóellenességet a 
fő auktorok részéről már - amint a tanulmányból kiderült, a pincehelyi választó-
kerületben is erőteljesen jelen lévő - a gazdasági és társadalmi érdekellentétektől 
vezérelt, tényszerű, racionálisan is megindokolt politikai antiszemitizmus jellem-
zi, egyúttal a vallási eredetű antijudeizmus kelléktárából áthagyományozódó elő-
ítéletek, hiedelmek, tévhitek érvényesülésének is tanúi lehetünk. Pincehely és 
környékén vélhetően többen - netán sokan — voltak, olyan személyek, akik tétele-
sen hittek a vérvádban, de minden bizonnyal sokan voltak olyanok is, akik az elő-
ző fejezetben leírt módon csak a zsidókkal szembeni ellenszenvüket, érdekellenté-
teiket vetítették a vérvádba, illetve azok akik racionálisan végiggondolva, nem 
hitték el azt, de az érzelmek, indulatok szintjén az mégiscsak hatással volt reájuk.67 

Végül hadd említsem még meg, hogy a néppárti sajtóban, mely a tragédia 
előidézésében fontos szerepet tulajdonított a zsidóknak, a polgári büntetőjogi per 
előrehaladtával egyre inkább teret kapott, akár csak sejtetés szintjén is, az az ér-
telmezés, mely szerint a terheltek körét tekintve kétségtelenül egyoldalúnak tűnő 
- 72 terhelt közül csak két-három nem volt néppárti - eljárás mögött a zsidók 
állnak.68 Pedig ha az eljárás kapcsán bármi célzatosságot lehet feltételezni, az 
nem volt más, mint a hatalom választáson közreműködő exponensei - így a helyi 
közigazgatás, de legfőképp a csendőrség - , valamint az ellenzék által amúgy is 
össztűz alatt álló választási rendszer „tisztára mosásá"-ra tett kísérlet. Ezzel 
szemben, a büntetőjogi per kimenetele szempontjából a zsidóknak tulajdonított 
kiemelt szerep bizonyos értelemben értékelhető akár, a Kende Tamás által mo-
dernizált vérvádként titulált, zsidók uralmához, világméretű összeesküvéséhez 
kötődő képzetek egyfajta megnyilvánulásaként. 

67 Ez akár besorolható a Karády Viktor által meghatározott, primordiálisnak ható - elemi erejű, 
áthághatatlan, nem racionalizált, nem érvekre épülő - stigmatizációs rendszer elemei közé. Ka-
rády Viktor: Asszimiláció és társadalmi krizis. A magyar-zsidó társadalomtörténet konjunktu-
rális vizsgálatához. = Világosság, 1993. 3. sz. 38. p. 

68 A törvényszéki főtárgyalásra saját tudósítót küldő néppárti lap, az Alkotmány például a főtár-
gyalás előtti cikkében, a vádirattal kapcsolatban többek között a következőket emelte ki: „ér-
dekességet képez az a körülmény, hogy míg a vádlottak valamennyien néppártiak, a tanuk egy-
től-eg)'ig a győztes Rátkay-párt hívei és ezek közül is vagy százan zsidók." illetve „... a tárgya-
lás során kifog derülni az igazság, ha mindjárt két annyi zsidó tanú is volna megliiva". A pin-
cehelyi véres választás. = Alkotmány, 1903. jún. 14. 9-10. p. A zsidó tanúk jelentős számának 
kiemelése nem véletlen, egyrészt a néppárti közönség előtt bizonyítólag hathatott az eljárás 
tisztátalanságára, a zsidók befolyására, másrészt a vádak tarthatatlanságára, hiszen az antisze-
mita olvasatban a zsidó tanú egyet jelentett a hamis tanúskodással. 

Istóczy lapja, a 12 Röpirat az 1880-as években többször foglalkozott e kérdéssel, akár 
hosszabb „tanulmányban" kifejtve, hogy a zsidók számára vallási tanításaik, előírásaik nem 
ítélik el a hamis tanúskodást. 12 Röpirat, 1882. nov. 15. 49-56. p. 



Vörös Boldizsár 

„ÚJ MOZGALOM" - „RÉGI ESZKÖZÖK"? 
VITATKOZÓ VÉLEMÉNYEK A MAGYARORSZÁGI 

SZOCIÁLDEMOKRATÁK PROPAGANDAMÓDSZEREIRÖL 
A 19-20. SZÁZAD FORDULÓJÁN 

A magyarországi szociáldemokrácia eszméinek terjesztői a 19-20. század fordu-
lóján az általuk kiemelkedőekként értékelt történelmi személyiségek: mindenek-
előtt Marx, Lassalle, Petőfi ábrázolásait is felhasználták propagandájukban, 
mégpedig a legkülönfélébb aktuálpolitikai célok érdekében. „Nagyjaikat" sokfé-
le eszközzel, eljárással méltatták. így - többek között - újságcikkekkel, képeik 
közreadásával vagy ünnepségekkel. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt 
(továbbiakban: MSZDP) irányitói például 1898 és 1903 között november l-jén 
megemlékezéseket rendeztek Táncsics Mihály és más, jelentősnek tekintett sze-
mélyiségek sírjánál, amikor meg is koszorúzták azokat. 1899-től a párt március 
15. alkalmából rendszeresen ünnepséget tartott a budapesti Petőfi-szobornál, 
amelyre letették koszorújukat. Ám az ilyen jellegű méltatási eljárások eredendő-
en nem a szociáldemokraták saját „találmányai" voltak, még akkor sem, ha eze-
ket a külföldi munkásmozgalomban is alkalmazták.1 Az „új mozgalom" - „régi 
eszközök" problematikája nem egy kortárs számára nyilvánvaló volt és ezzel 
kapcsolatban többféle vélemény fogalmazódott meg. 

így például a Typographia cikkírója 1898-ban elismerően nyilatkozott az 
MSZDP döntéshozóinak eljárásáról: mi pártvezetőségünknek meg kell ragadni 
minden alkalmat, hogy az elvtársak számát szaporítsa, s ez okból sok olyat el kell 
nézni - taktikai szempontból - ami nem tartozik mereven elveink közé. Vegyük 
csak a példát; a földmíves nép és a tanulatlanabb iparosok között számos olyan 
van, aki a múlt idők bizonyos hagyományai iránt tisztelettel viseltetik, s így eze-
ket nem szabad kegyeletökben erőszakosan megsérteni, hanem csak okkal-mód-
dal bánni velők. 

Egyiknek-másiknak apja végigküzdötte például az 1848-49-iki forradalmat, s 
így arról áhítattal emlékezik meg; az ilyennek ne mondja senki, hogy az csak egy 
burzsoá forradalom volt, hanem igenis, ismerjük el, hogy abban az időben nem is 
lehetett másképp, mert tulajdonképpeni szociáldemokrácia akkor még nem volt. 

1 Lásd minderről Vörös Boldizsár: Történelmi személyiségek ábrázolása a Magyarországi Ta-
nácsköztársaság hivatalos jellegű anyagaiban. Kandidátusi értekezés kézirata. Bp., 1997. (to-
vábbiakban: Vörös, 1997.) 292 lev., II t.; Uö: „A múltat végképp eltörölni"? Történelmi sze-
mélyiségek a magyarországi szociáldemokrata és kommunista propagandában, 1890-1919. 
Bp., 2004. (továbbiakban: Vörös, 2004.) 119 p., XVI t. (Társadalom- és művelődéstörténeti ta-
nulmányok; 33.) Kutatásaimat az Országos Tudományos és Kutatási Alap támogatta, (ny. sz.: 
F 029450.) 
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Nagyon helyesen cselekszik tehát a pártvezetőség, hogy, eltérve a merev elvi 
állásponttól, az idén megkoszorúzza halottak napján Táncsics síremlékét és már-
cius 15-én pedig Petőfi Sándor szobrát ... Pedig hát sem Táncsics, sem Petőfi 
nem voltak ám abban az értelemben szociáldemokraták, mint aminőben mi most 
vagyunk; ők a mai értelemben véve a legsovinisztább magyarok voltak, de a nép 
iránt való érző szívükkel és a nép érdekében kifejtett működésökkel úttörői voltak 
mostani elvünknek. 

A régi szereplőknek és régi időknek kegyeletlen megsértése csak káros, amit 
eddig elégszer tapasztaltunk, míg a szép emlékeknek tiszteletét javunkra aknáz-
hatjuk ki. 

Az MSZDP történelmi személyiség-méltatásait azonban nem mindenki ta-
lálta helyénvalóaknak. Lakatos László 1905. március 15. alkalmából a Könyvkö-
tők Lapjában közzétett vezércikkében így vetette fel a kérdést: ,,Megtiszteljük-e 
Petőfit azzal, ha szobrához kivonulunk, azon felette ízléstelen szoborhoz, melyet 
azon polgári társadalom állított fel, amely ellen ő küzdött s amely őt elsikkasz-
totta, bemocskolta. 

Március 15-ike tisztán nemzeti ünnep, melyhez minekünk éppoly kevés kö-
zünk van, mint például Szent Istvánhoz. Vagy ott van egy gyakorlati példa. Eve-
ken keresztül kivonultunk a temetőbe, megtisztelni nagy halottainkat. E megtisz-
telés mindig november l-jén, egy tisztán katolikus ünnepen történt, melynek kö-
zössége ellen mindenesetre tiltakozunk. Az utolsó évben már nem mentünk ki, 
mert - elég volt a polgári szokások utánzásából. ...A proletárság új mozgalom, 
új szokásokat akar ... Petőfi szobrához ne vonuljunk ki többé, az ő emlékét nem 
tiszteljük annyira, amennyire mi ezzel alkalmazkodunk a polgári társadalomhoz. 
Március 15-ike a polgárság ünnepe ... A munkásságnak egy ünnepe van: május 
elseje, ez az ő ünnepe s ezt kell méltóan megünnepelnünk. Nemzeti és felekezeti 
ünnepekhez semmi közünk."3 

Mindezzel összefüggésben, 1905 tavaszán, az MSZDP kongresszusára La-
katos a következő indítványt tette: „Tekintettel arra, hogy március 15-ike nem-

2 A németországi pártkongresszus. = Typographia, 1898. okt. 21. 1-2. p. - A korabeli idézeteket 
a mai helyesírási szabályoknak megfelelően közlöm, a félkövérrel szedett részek az eredeti ki-
emeléseknek felelnek meg. Az idegen nyelvű idézeteket magyar fordításban adom közre. A 
19. és a 20. század fordulójának magyarországi szociáldemokrata sajtójáról lásd például Var-
sányi Erika: A szociáldemokrata sajtó és könyvkiadás, 1890-1948. In: A magyar szociálde-
mokrácia kézikönyve. Főszerk. Varga Lajos. Bp., 1999. 257-284. p.; Végh Oszkár: „Olvassá-
tok munkástársak!" A magyarországi szakszervezeti sajtó története, 1867-1919. Bp., 1977. 
173 p., XXIV t. (A magyar sajtó kiskönyvtára; 15.) Lásd ugyanakkor Parcsetich László és 
Weltner Jakab vitáját a szobrokról az MSZDP 1901. évi, VIII. kongresszusán: A magyarorszá-
gi szociáldemokrata párt Vili. kongresszusa. = Népszava, 1901. máj. 30. 3. p. 

3 Lakatos László: Márciusban. = Könyvkötők Lapja (továbbiakban: KL) 1905. márc. 25. 1. p. 
Lakatos Lászlóról lásd: Károlyi Mihály levelezése. 3. köt., 1925-1930. Szerk. Hajdú Tibor. 
Bp., 1991. 894. p. 
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zeti ünnep s mi minden közösséget ezzel az eszmével megtagadunk, többé ne vo-
nuljunk fel a burzsoázia által felállított Petőfi-szoborhoz."4 

A vezércikkben megfogalmazott gondolatokra, javaslatokra Buchinger Ma-
nó - Compactor álnéven5 - már a Könyvkötők Lapjának következő számában 
reagált, kijelentve: ,fakatos elvtárs a leghatározottabban téved, amidőn a már-
ciusi, a 48-as márciusi napok emlékét »tisztán nemzeti ünnepnek« tekinti. Leg-
kevésbé az. ... Népek igazi, hamisítatlan forradalma, amelyre való visszaem-
lékezés éppen a harcoló proletariátus, a negyedik rend szempontjából a történe-
lem könyvének legérdekfeszítőbb lapjainak egyike. ... Mindezekről megemlékezni 
olyan hangosan: felvonulással, dobszóval, vagy ahogy csak lehet, szerintem el-
sőrendű agitácionális kötelesség. 

S miért éppen március 15-én, miért éppen Petőfi szobránál? ... a külföld 
munkássága a márciusi elesett szabadságharcosok emlékét ünnepli. Nekünk, 
magyar munkásoknak tulajdonképpen nincsenek is márciusi halottaink. De egy 
halottunk legalább van. (Noha több is akadna.) Ez az egy, aki a márciusi napok 
emlékétől el nem választható, ez, Petőfi Sándor, ez az egy az, akit mi, proletárok 
is, minden joggal ünneplésre méltó hőssé avattunk. S ha úgy is van, ahogy Lakatos 
mondja, hogy ennek szobrát a polgári társadalom állította fel, hogy emlékét ez az 
osztály bemocskolta, nekünk ez a szobor alkalmatos jelkép, »Wahrzeichen«, ami-
lyenek nélkül az emberiség soha meglenni nem tudott."6 

E két vitacikkben markánsan megfogalmazódott az „új mozgalom" - „régi 
eszközök" problematikája, általánosabb érvénnyel pedig a célok és az elérésük 
érdekében alkalmazandó eszközök kérdése. Mindezt jól érzékelve, a Könyvkötők 
Lapjának következő számában Lakatos „A cél szentesíti az eszközt" című írásá-
val válaszolt Compactornak és ki is fejtette: „ezt a címet kellett adnom válaszcik-
kem élére, mert előre is éreztem, hogy az »elsőrangú agitácionális eszköznek« 
sokszor hangoztatott érvével fognak ellenem is érvelni",7 Lakatos rámutatott arra: 
amikor a november 1-jei temetői megemlékezések ellen lépett fel, mivel „ab-
szurdumnak tartottam, mert semmi közünk sincs egy egyházi ünnephez, kompe-
tens és nem kompetens oldalról azzal jöttek, hogy agitácionális eszköznek jó. De 
miután megerősödtünk, beláttuk, hogy semmi szükségünk sincs arra, hogy staf-
fázsul szolgáljunk a római katolikus ünnep gyászához. 

4 Lakatos indítványát lásd: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt 1905. évi április hó 23„ 24. 
és 25-én Budapesten tartott XII. pártgyűlésének jegyzőkönyve. Bp„ 1905. (továbbiakban: 
MSZDP 1905. Jkv.) 53. p. A kongresszus határozata szerint az indítvány ,yt pártvezetőséghez 
utaltatott megfontolás végett." MSZDP 1905. Jkv. 112., 115. p. A rendőrségi jelentés szerint a 
pártkongresszus „a 17-ik számú indítványt azon feltétellel, hogy ha más alkalmas megoldást 
találnak, elfogadta". Lásd: A magyarországi szociálisztikus munkásmozgalmak az 1905. év-
ben. Bp„ 1906. 294. p. 

5 Lásd ehhez: Buchinger Manó: Amilyen a kupak, olyan a kis-Biró! = KL 1906. júl. 15. 2-3. p. 
6 (Compactor): Néhány szó Lakatos elvtárs címére. = KL 1905. ápr. 8. 2-3. p. 
7 Lakatos László: „A cél szentesíti az eszközt". Válaszom Compactornak. = KL 1905. ápr. 29. 4. p. 
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Éppúgy, mint ahogy túlélte magát a november elseje és a hangoztatott agi-
táló ereje a kirukkolásnak, éppúgy túl fogja magát élni a Petőfi-szoborhoz való 
menetelés. Ma még agitáló eszköz, melyet nem látok célszerűnek. ...A »Wahr-
zeiehen«-re nincs szükségünk. Hogy volt március és nincs szabadság, annak em-
lékeztetőjéül nem kell Petőfihez zarándokolnunk ...Én amellett maradok: épp-
úgy, mint nem akartunk az egyik egyháznak staffázsul szolgálni november else-
jén, éppúgy ne menjünk március 15-én a burzsoázia ünnepére. 

A pártgyűlés ilyen vonatkozású indítványomat elfogadta s a pártvezetőség 
dolga lesz, most a megfelelő utat és módot megtalálni."2 

A Könyvkötők Lapjának következő számában Compactor ismét válaszolt 
Lakatosnak és ezen írása jól mutatta: pontosan tisztában volt azzal, hogy e vita-
tott kérdéskörben benne van a korabeli szociáldemokrácia egyik legfontosabb 
problémája: milyen mértékben szabad alkalmazkodnia ahhoz a társadalmi-politi-
kai rendszerhez, amely ellen a mozgalom küzd, de amelyben ez idő szerint még-
iscsak kénytelen benne élni? Compactor ekképp fogalmazott: ,JHit akarunk mi 
egyáltalán a mai társadalom keretén belül? Miért foglalunk tért - amennyire 
csak lehet - ezen társadalom intézményeiben, mikor ezek az általunk megvetett 
burzsoázia intézményei? ... Minek tiszteljük halottainkat, minek nagyjaink emlé-
két, mikor mindez csak eszköz s miért nem fekszünk ilyenformán melléjük, vagy, 
ha ez kellemetlen, miért nem ülünk karbafont kézzel otthon és lessük az időt, 
amikor úgyis megerősödünk minden agitáció nélkül, jelszavaink, igazságaink 
minden hangoztatása nélkül."9 Compactor szerint mindezen eljárásokra a szo-
ciáldemokrácia eszméinek terjesztése érdekében van szükség. Beszámolt arról 
is, hogy Lakatos indítványával kapcsolatban az 1905. évi pártkongresszus idő hi-
ányában vita nélkül hozott határozatot, amely szerint a pártvezetőség a jövőben 
találjon megfelelő módszert. Ám: ,fiz eredmény? Újból agitácionális eszköz. 
Persze csak addig, amíg megerősödünk. Akkor azután, ha már elég erősek le-
szünk, lesz módunkban válogatni. Noha szerintem éppen a Petőfi-szoborhoz való 
felvonulás egyike azon eszközöknek, melyeket semmiképp sem kell szégyelle-
nünk."10 

Az MSZDP politizálási gyakorlatának több fontos elemét érintő vita a to-
vábbiakban nem folytatódott, Lakatos indítványáról pedig a következő döntés 
született: Petőfi-szoborhoz való felvonulást a pártvezetőség szükségesnek tar-
totta"." A párt tehát a későbbiekben is gyűlésezett március 15. alkalmából a köl-
tő budapesti emlékmüvénél. 

8 Uo. 
9 (Compactor): Még egyszer Lakatos elvtárshoz. = KL 1905. máj. 13. 2. p. 

10 Uo. 
" A pártvezetőség jelentése az 1905. évi április hó 1-től 1906. évi március hó 31-ig kifejtett mű-

ködéséről. In: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt Budapesten, 1906. június hó 3-án meg-
tartott pártértekezletének és Budapesten, 1906. június hó 4. és 5-én megtartott XIII. pártgyülé-
sének jegyzőkönyve. Bp., 1906. 52-53. p. 
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A Petőfi-kultusszal kapcsolatosan kibontakozott vitához hasonló jelenség fi-
gyelhető meg a munkásmozgalom kiemelkedőként értékelt személyiségeinek 
méltatásainál a korabeli szociáldemokrata kiadványokban alkalmazott, a keresz-
tény vallásosság kifejezéskészletéből származó minősítések esetében is.12 így 
például a Népszava Lassalle-t méltató, 1891-ben megjelent vezércikke, éppen a 
forradalmár egy megfogalmazását13 felhasználva, ekként dicsőítette őt: „a jövő a 
munkásoké, hisz nagy Lassalle-unk is megmondotta, hogy a munkásság képezi 
ama sziklát, amelyen a jövő temploma épülni fog. 

E templomban Lassalle Ferdinánd emléke örök fényben fog tündökölni."14 

Az Asztalosok Szaklapjának 1893-ban megjelent Lassalle-vezércikke szerint a 
politikus „a mi nagy apostolunk'15 volt. Az 1896-ra érvényes Népszava-naptár egyik 
írása pedig Engels halála kapcsán így fogalmazott: Marx és Engels nevét „rende-
sen együtt emlegettük, mikor századunk legnagyobb embereiről volt szó; Lassalle-
lal együtt képezték a mi szentháromságunkat",16 1918-ban a Húsipari Munkások 
Lapjának Marx-méltatása a „tudományos szocializmus lánglelkű apostola"17-ként 
értékelte a gondolkodót. Ám nemcsak személyek, hanem műveik jelentőségét is 
hangsúlyozhatták a keresztény vallásosság kifejezéskészletéből átvett minősítések-
kel a szociáldemokrata kiadványok szerzői: a Népszava 1893-ban megjelentetett 

12 Lásd ezzel kapcsolatban, például, általában: Hofmann, Werner: A földi paradicsom. 19. száza-
di motívumok és eszmék. Ford. Havas Lujza. Bp., 1987. passim.; Fekete Sándor: Petőfi evan-
géliuma. A költő és a francia forradalmak. Bp., 1989. 199-202., 410. p.; Löwit/i, Kart: Világ-
történelem és üdvtörténet. A történelemfilozófia teológiai gyökerei. Ford. Boros Gábor, Mik-
lós Tamás; a kísérő tanulmányt írta, a köt. szerk. Miklós Tamás. Bp., 1996., különösen: 73-93., 
285-286. p. (A kútnál); Dávidházi Péter: A hatalom eredetmondái Petőfi utóéletében. = Iroda-
lomtörténeti Közlemények, 1990. 3. sz. 355-359. p. Vő: Per passivam resistentiam. Változatok 
hatalom és írás témájára. Bp., 1998. 199-200., 382. p.; Ua. In: Uő: A munkásmozgalmi vonatko-
zásokhoz lásd még Aradi Nóra: Keresztény mitologikus témák. In: Uő: A szocialista képző-
művészet jelképei. Bp., 1974. (továbbiakban: Aradi, 1974.) 116-118. p.; Uő: Prédikáció. In: 
Aradi, 1974. 192-193. p.; Korff, Gottfried: Politischer „Heiligenkult" im 19. und 20. Jahrhun-
dert. = Zeitschrift för Volkskunde, 1975. 2. Halbjahresband. 211-216. p.; Korner, Axel: Anti-
klerikale Ideen und religiöse Formen. Arbeiterkultur in Frankreich und Deutschland, 1830— 
1890. In: Riten, Mythen und Symbole. Die Arbeiterbewegung zwischen „Zivilreligion" und 
Volkskultur. Hrsg. Berthold Unfried, Christine Schindler. Leipzig, 1999. (továbbiakban: Unfried 
- Schindler, 1999.) 60-89. p. (ITH-Tagungsberichte; 33.); Priifer, Sehastian: Die frühe 
deutsche Sozialdemokratie 1863 bis 1890 als Religion. Zur Problematik eines revitalisierten 
Konzepts. In: Unfried - Schindler, 1999. (továbbiakban: Prüfer, 1999.) 34-59. p. 

13 Lásd ehhez például Como, Frank: Die Diktatur der Einsicht. Ferdinánd Lassalle und die Rhe-
torik des deutschen Sozialismus. Frankfurt am Main-Bern-New York-Paris, 1991. 83., 95-
99., 170. p. (Europáische Hochschulschriften. 3. Geschichte und ihre Hilfswissenschaften; 
455.); Prüfer, 1999. 43-44. p. A Lassalle-idézet német és magyar szövegei további vizsgálato-
kat igényelnek. 

14 Lassalle emléke. = Népszava, 1891. aug. 28. 1. p. 
15 M.: Lassalle Ferdinánd. Halálának 29-dik évfordulójára. = Asztalosok Szaklapja, 1893. aug. 

26. l .p . 
16 Visszapillantás 1894-95-re. In: Népszava-naptár 1896. szökőévre. Bp., 1896. 107. p. 
17 Somló Dezső: Nagy tanítómesterünk, ... = Húsipari Munkások Lapja, 1918. máj. 1. 3. p. 
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Marx-vezércikke szerint A tőke „a tudományos szocializmus evangélium"19-a. 
Óvatosabban, a méltató kifejezés eredetére is utalva, a Népszava (Volkssimme) 
1895-ben közölt Engels-életrajzának szerzője ezt írta: ,JWarx »Tőké«-jét a mun-
kásosztály bibliájának nevezték. Ha ezt a valamelyest az egyházra sandító kifeje-
zést akarjuk használni, akkor ez talán inkább illik a Kommunista kiáltványra. "19 

Határozottan bírálta viszont e méltatási eljárást Garami Ernő, aki a 20. szá-
zad elején több ízben közzétett Marx-Engels-életrajzában leszögezte: ,Jvfcirx Ka-
pitalját a modern szocializmus bibliájának is nevezték már, ami persze csak a 
könyv jelentőségére nézve lehet találó - szó szerint véve éppen Marx maga tilta-
kozott volna legerélyesebben az ellen, hogy őt prófétának avagy evangélistának, 
a szocialista munkásokat pedig vakon hívőknek tegyék meg. A Kapital nem pré-
dikál, hanem fölvilágosít, nem hitet követel, hanem bizonyít. S ezért a Bibliával 
való összehasonlítás, amennyire jellemzi is a mű nagy jelentőségét, nem jelle-
mezheti annak korszakalkotó tudományos értékét."10 E kifejezéshasználat lega-
lábbis problematikus voltát pedig más korabeli szociáldemokrata szerzők is fel-
ismerték: jól mutatják ezt azok a méltatások, amelyeknél írójuk, bár használta a 
keresztény vallásosság kifejezéskészletéből származó minősítést, határozottan 
törekedett arra, hogy az olvasó ne eredeti, vallásos összefüggésrendszerében ér-
telmezze azt. Ennek érdekében a szerző idézőjelbe tehette a problematikus kife-
jezést, esetleg elláthatta jelzővel is. így a Vegyipari Munkás egyik, 1918-ban 
közreadott cikke szerint „» Világ proletárjai, egyesüljetek!« - hirdették a mi »láng-
oszlopaink« és szavuk nyomán egybekapcsolódott az egész világ jogtalan páriái-
nak harcos küzdelme."21 Büchler József pedig A Villamos szintén 1918-ban kö-
zölt Marx-méltatásában ezt írta A tőke megjelentetéséről: Marx halála után En-
gels Frigyes adta ki a három vaskos kötetre terjedő »szocialista bibliát«"A 
keresztény vallásosság kifejezéskészletéből származó minősítés eredeti össze-
függéseiből való kiszakítását a szociáldemokrata kiadvány szerzője azzal is meg-
próbálhatta elérni, hogy részletesen elmagyarázta az olvasónak: miként kell ér-
telmeznie a méltatást. így például a Litográfia 1918-ban publikált Marx-vezér-
cikke ezt írta a forradalmárról: „Marx próféta volt, nem olyanfajta, mint amilye-
nek a testamentumokban és evangéliumokban vannak, hanem tudós, aki a tudo-
mány eszközeivel néz a jövendőbe és aki mindenkinek a kezébe adja az eszközö-
ket, hogy megadassék mindenkinek a jövendőbe látás."21 Büchler József pedig 
ekként értékelte A tőkét a Dohánygyári Munkás 1918. évi Marx-méltatásában: 
„Ez a könyv tulajdonképpen a szocialista világnézettel bíró emberek bibliája. De 

18 Marx Károly. = Népszava, 1893. márc. 10. 2. p. 
19 Friedrich Engels. 2. [rész] = Népszava (Volksstimme), 1895. aug. 9. 2. p. 
20 Garami Ernő: Marx és Engels élete. In: Marx és Engels válogatott művei. Szerk., bev., jegyz. 

kísérte, a ford. átnézte Szabó Ervin. 1. köt. Ford. Bresztovszky Ernő et al. Bp., 1905. 32-33. p. 
Garami Marx-Engels-életrajza 1909-ben, 1918-ban és 1919-ben is megjelent. 

21 Marx Károly, ... = Vegyipari Munkás, 1918. jún. 1. 3. p. 
22 Büchler József: Marx Károly, 1818-1918. = A Villamos, 1918. máj. 12. 2. p. 
23 Marx Károly. Születésének századik évfordulója. = Litográfia, 1918. máj. 9. 2. p.; Lásd még: 

Petrácz Géza: Marx. = Munkásbiztosítási Tisztviselők Lapja, 1918. máj. 15. 1-3. p. 
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valójában nem biblia ám, mert a biblia nem ismeri el a fejlődést, hanem ósdi, 
öreg, régen idejétmúlt elmélettel akarja megtörni az embereket, míg Marx azt 
mondja, hogy a világon minden máról holnapra fejlődik."14 

Miközben a szociáldemokrata kiadványok szerzői a keresztény vallásosság 
kifejezéseit alkalmazták a munkásmozgalom történetének figuráira, munkásmoz-
galmi kifejezések felhasználásával írtak a kereszténység alakjairól, elsősorban 
Jézusról. A Világszabadság 1915-ben, Húsvét ünnepe címmel közölt cikke sze-
rint ftmyi bizonyos, hogy Krisztus volt az első szocialista, aki komolyan töreke-
dett a nép nyomorának enyhítésére és keményen támadta a szívtelen gazdago-
kat."15 A Népszava 1918. húsvéti számának vezércikke pedig így írt: ,.Jézus, ha 
élt, valami kis proletárcsoport vezére lehetett, aki a próféták módján agitátorko-
dott, prédikálta a gazdagok és hatalmasok ellen az osztályharcot és hirdette és 
élte a nincstelen szegények gyakorlati kommunizmusát,"26 

Ezen eljárások alkalmazásának rendszeressége jól mutatja: a korabeli ma-
gyarországi szociáldemokraták úgy vélték, hogy a keresztény vallásosság egyes 
elemeinek felhasználásával könnyebben el tudják fogadtatni - egyébként az egy-
házakat és a vallásosságot is támadó - nézeteiket, eszméiket a túlnyomórészt 
vallásos tömegekkel. A módszer propagandisztikus alkalmazásában rejlő lehető-
ségek felismeréséről tanúskodik Gergely Győzőnek a Szocializmus lapjain 1911-
ben közzétett cikke is, amelyben Áchim L. András messiásként, apostolként való 
viselkedését ábrázolta. A szerző idézte Áchim egy népgyűlési beszédét, amely-
ben a politikus így fogalmazott: „Testvérek, úgy akarnak velem elbánni a pogá-
nyok, az urak, mint a Megváltóval"21 Ennek kapcsán pedig Gergely ezt írta: „Mi 
itt mosolygunk ezen, de a csabai paraszt még teljesen benne van a vallás igézeté-
ben és az ő képzeletét valósággal elragadta ez a beszéd."22 

Az idézett ellenvélemények dacára tehát e különféle méltatássorozatok foly-
tatódtak: a kor viszonyai között, a propaganda igényei - amelyek, a tömegekkel 
való kommunikálás érdekében, célszerűnek tartották ezen eljárások alkalmazását -
erősebbeknek bizonyultak a szigorú elvi, elméleti megfontolásoknál.29 A jelen-

24 Biichler József: Ki volt Marx Károly? = Dohánygyári Munkás, 1918. jún. 1. 3. p. 
25 Húsvét ünnepe. = Világszabadság, 1915. ápr. 10. 3. p.; Lásd még: Lázár István: Jézus életraj-

za. = Népszava, 1909. dec. 25. 36. p.; k.-a.: Milliók megváltója ... = Typographia, 1916. ápr. 
21.3. p. 

26 Messiás. = Népszava, 1918. márc. 31. 1. p. Lásd még: Beer, M.: A zsidó egyistenség 
keletkezéséről. = Szocializmus, 1911-1912. 10. sz. 466. p. 

27 Gergely Győző: Békéscsaba: Magyarország. = Szocializmus, 1910-1911. 8. sz. 343. p. 
28 Uo. Lásd még: J. Soltész Katalin: A Tanácsköztársaság publicisztikájának stílusa. In: A nyelv-

tudomány a haladásért. Tanulmánykötet a Tanácsköztársaság 50. évfordulója alkalmából. 
Szerk. Király Péter. Bp., 1969. 125. p. (Nyelvtudományi értekezések; 65.) 

29 Lásd ehhez még: Korff, Gottfried: Rote Fahnen und Tableaux Vivants. Zum Symbolverstánd-
nis der deutschen Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert. In: Studien zur Arbeiterkultur. Beitrá-
ge der 2. Arbeitstagung der Kommission „Arbeiterkultur" in der Deutschen Gesellschaft fur 
Volkskunde in Hamburg vom 8. bis 12. Mai 1983. Hrsg. Albrecht Lehmann. Münster, 1984. 
122., 138. p. (Beitráge zur Volkskultur in Nordwestdeutschland; 44.) 
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ségegyüttes ismertetése-elemzése, önmagán túlmutató érvénnyel szemlélteti, mi-
ként kényszerülhet egy „új mozgalom", önnön sikerességének érdekében, „régi 
eszközök" alkalmazására.30 Az pedig, hogy a fentiekben bemutatott tendenciák a 
későbbiekben is mekkora erővel érvényesültek, jól látszik abból, hogy a Ma-
gyarországi Tanácsköztársaság szociáldemokrata-kommunista panteonjának lét-
rehozói nemcsak Petőfi budapesti szobrát díszítették fel a május 1-jei ünnepség 
alkalmából, és nem is csak a keresztény vallásosság kifejezéskészletéből átvett 
minősítésekkel méltatták az általuk kiemelkedőeknek tekintett történelmi szemé-
lyiségeket, hanem „nagyjaiknak" szobrokat emeltek, intézményeket neveztek el 
róluk, bélyegeken örökítették meg őket. Koncepcionális egységességgel31 hasz-
náltak fel propagandájukban tehát olyan eljárásokat, amilyeneket, természetesen 
saját eszméik terjesztése érdekében, a letűnt rendszerek közvélemény-formálói is 
alkalmaztak.32 

30 Mindezzel kapcsolatban érdemes idézni André Chastelnek a nagy francia forradalom ünnepsé-
geiről írott megállapításait: „Mindaz, ami a forradalomban látványos, teátrális, kiszámított -
természetesen a tömegmegmozdulásoktól és az erőszaktól eltekintve - az a Fény Százada kir 
alakította öntőformákba ömlik. " Továbbá: „Az Ancien Régime kedvelt társadalmi témája tető-
zik tehát azokban az ünnepségekben, melyek éppen e társadalmi rend eltűntét vannak hivatva 
megünnepelni. " Chastel, André: Ünnepi felvonulások, ünnepélyes terek. In: Uő: Fabulák, for-
mák, figurák. Válogatott tanulmányok. Vál. Németh Lajos; az utószót írta Vayer Lajos; ford. 
Görög Lívia. Bp., 1984. 191., 193. p. 

31 Glatz Ferenc: A történettudomány és a közgondolkodás történeti elemei. = Társadalmi Szemle, 
1980. 1. sz. 48. p.; Ua. In: Uő: Történetírás - korszakváltásban. Tanulmányok. Bp., 1990. 86. p. 

32 Lásd mindezekről: Vörös, 1997.; Uő: Történelmi hősök, új rendszerek. Emlékszobrok Szovjet-
Oroszországban és a Magyarországi Tanácsköztársaságban, 1917-1919. = Mozgó Világ, 1998. 
5. sz. 85-105. p.; Uő: 1848-49 történelmi személyiségei - 1918-19-ben. In: Emlékezet, kul-
tusz, történelem. Tanulmányok az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulója 
alkalmából. Szerk. Hudi József, Tóth G. Péter. Veszprém, 1999. 45-50. p.; Uő: Árpád helyett 
Marx, József főherceg helyett Lenin. Történelmi személyiségek elutasítása és méltatása a Ma-
gyarországi Tanácsköztársaság hivatalos jellegű anyagaiban. = Történelmi Szemle, 1999. 3-4. sz. 
403-409. p.; Vörös, 2003. 
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„A GÖCSEJHEZ TARTOZNI" - A TÖRTÉNETI 
ÖRÖKSÉGRE UTALÓ FOGALOMHASZNÁLAT 

DISZKONTINUITÁS-MODELLJÉNEK TANULSÁGAI 
NÉHÁNY GÖCSEJI KISTÉRSÉG PÉLDÁJÁN 

A „GÖCSEJHEZ TARTOZÁS" TÖRTÉNETI ÖRÖKSÉGRE UTALÓ 
FOGALOMHASZNÁLATÁNAK KONTINUITÁS- ÉS DISZKONTINUITÁS-
MODELLJE 
A különféle, alulról szerveződő településközi együttműködések - az úgynevezett 
kistérségi szint - fontosságát szinte kivétel nélkül elismerik a területfejlesztési 
szakemberek. E témakörrel közelebbről foglalkozó elmélyedő geográfusok egy 
része azt is megfogalmazta, hogy ezen érdekközösségi alapon álló, regionális 
egységek jövőbeli lehetőségei nem igazán érthetők meg a történeti dimenzió fi-
gyelembevétele nélkül. A következőkben az egyes kistérségek jövőbeli lehetősé-
geinek szempontjából magyarázóerővel rendelkező történeti folyamatok eredmé-
nyét az adott kistérség történeti örökségének, egészen pontosan a kistérség jövő-
beli lehetőségeinek szempontjából releváns történeti örökségével azonosítjuk.1 

Egy kistérség történeti örökségét semmi esetre sem szabad egyfajta homogén 
masszaként elképzelni, hanem azt sokkal inkább valamilyen szempontból rokon 
vonásokat mutató, egymással kapcsolatba hozható összetevők laza konglomerá-
tumaként kell felfognunk. Ezeket az összetevőket a továbbiakban a történeti 
örökség komplexumainak fogom nevezni. A vizsgálat szempontjából különös 
fontossággal bír, hogy egy adott kistérség történeti örökségének valamely komp-
lexumára gyakran egyetlen fogalom segítségével utalhatunk. A következő tanul-
mány feladata tulajdonképpen egy ilyen fogalom, nevezetesen a „Göcsejhez tar-
tozás" fogalmának és a mögötte álló komplexum kritikai vizsgálata négy Zala 
megyei kistérség - nevezetesen: a Csonkahegyhát központú Felső-Göcsej Kis-
térségi Társulás, a Becsvölgye központú Göcsej-Becsvölgye Kistérségi Társulás, 
a Gellénháza központú Gellénháza Térsége Kistérségi Társulás (együtt: a Göcsej 
Térsége Vidékfejlesztési Társulás), és a Csesztreg központú Őrség-Göcsej-Hetés 
Térségi Területfejlesztési Társulás - példáján keresztül. A konkrét vizsgálat 
megkezdése előtt azonban célszerű röviden megvizsgálni a „Göcsejhez tartozás" 

1 Természetesen nemcsak a kistérségek jövőbeli lehetőségei, hanem például létrejöttük, folya-
matos fennállásuk is magyarázhatók bizonyos történeti folyamatokkal. Egy kistérség történeti 
öröksége tehát végső soron nem egyenlő a kistérség jövőbeli lehetőségeinek szempontjából re-
leváns történeti örökséggel, de terjedelmi okok miatt alábbi vizsgálatomat a kistérség jövőbeli 
lehetőségeinek szempontjából releváns történet?örökségére fogom korlátozni, s a továbbiak-
ban erre fogok gondolni akkor is, amikor a „történeti örökség" kifejezést használom. 
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történeti örökségre utaló fogalomhasználatának két lehetséges és a későbbiek so-
rán hasznosítandó modelljét. 

Induljunk ki egy alulról szerveződő településközi együttműködés történeti 
örökségéből. Mint már utaltunk rá, a történeti örökség nem homogén, így azt kü-
lönféle, többé-kevésbé rokon vonásokat mutató komplexumokra bonthatjuk fel. 
Egy lehetséges csoportosítási szempont lehet a történeti örökséget létrehozó tör-
téneti folyamatok hozzánk viszonyított időbeli távolsága. Némi leegyszerűsítés-
sel a következőkre kell gondolni: úgy tűnik, egy adott kistérség létezését és jövő-
beli lehetőségeit egyaránt befolyásolhatja a közelmúlt, illetve a távolabbi múlt 
történeti örökségének komplexuma. 

A közelmúlt örökségét a továbbiakban leginkább a szocialista rendsze? 
örökségével azonosítom.2 Elsősorban azok az események sorolhatók ide, ame-
lyek hatására az 1960-as évek elejétől megszűnt az addigi atomizált igazgatási 
struktúra, és amelyek a települések egy részét - főleg a zalaihoz hasonló apró- és 
törpefalvas területeken - fokozatosan kooperációra kényszerítették. Ezeknek az 
eseményeknek legfontosabb elemei a közigazgatás területén a községi közös ta-
nácsok létrehozása egy központi, úgynevezett gesztortelepülés vezetésével, gaz-
dasági területen a községi termelőszövetkezetek egyesítése, oktatási területen pe-
dig a falusi iskolák megszüntetése, illetve a gesztortelepülésen történő körzetesí-
tése.3 Számos esetben meghatározó volt továbbá a járási, illetve az azt 1984-től 
felváltó városkörnyéki rendszer alatt kialakult - fokozatosan gyengülő, de mind-
végig fennmaradó - kapcsolatok öröksége is. Az így felsorolt események azután 
az 1990. évi 65., az atomizált igazgatási struktúra újbóli kezdetét kijelölő önkor-
mányzati törvény után egyszerre kényszerítették ki - például a közös üzemelte-
tésű intézmények miatt - , és tették lehetővé - például a rögzült személyes kap-
csolatok következtében - az alulról szerveződő településközi együttműködéseket. 

Egy másik komplexumot alkot e tanulmány voltaképpeni témája, a távolabbi 
múlt öröksége. Ide tartoznak a kistérség „régi", vagyis a közelmúlt modernizá-
ciós hullámát megelőző gazdálkodási formáinak, életmódjának, szokásaínak, 
népművészetének azon jellegzetességei, amelyek számos kistérségi önmegnyi-
latkozásban - így a pályázati szövegekben, interjúkban - a kistérség jövőbeli le-
hetőségeinek szempontjából releváns történeti örökségeként jelennek meg. Kü-
lönösen gyakori a történeti örökség távolabbi múltra vonatkozó komplexumára 
való hivatkozás azon kistérségek esetében, amelyek nevükben valamely történe-

2 Kizárva belőle a rendszerváltás utáni korszak történéseit, amelyeket - tekintve, hogy az önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi 65. törvény tulajdonképpen a ma is érvényes közigazgatási 
struktúra alapjait fektette le - már inkább a , jelenkor"-hoz fogok sorolni. 

3 Mindezek a változások rekonstruálhatók többek között az alábbi munkák segítségével: Hajdú 
Zoltán: Településhálózat és közigazgatási átszervezés a Dél-Dunántúlon. Bp., 1987. 171 p. 
(Területi és települési kutatások; 1.); Gaál Antal: Zala megye közigazgatási beosztása és a 
tanácsok tisztviselői, 1950-1985. Zalaegerszeg, 1986. 146 p. (Zalai Gyűjtemény; 22.) (Adatok 
és források zala megye történetéhez; 1.); Gaál Antal - Vass Ferenc: A mezőgazdasági tsz-ek 
40 éve Zala megyében. Zalaegerszeg, 1987. 89-224. p. 
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ti-néprajzi tájegység nevét viselik: Zala megyében kétségtelenül a legjelentősebb 
ilyen történeti-néprajzi tájegység az általunk vizsgált négy kistérség öndefiníció-
ját lényegileg megszabó Göcsej. 

Annak ellenére, hogy a történeti örökség közelmúltra, illetve távolabbi 
múltra vonatkozó komplexumai jól elkülöníthetők egymástól, a hazai területfej-
lesztési vita a történeti/kulturális örökség kapcsán4 általában nem tesz hasonló 
distinkciókat. Hogy egy konkrét példával is illusztráljuk az efféle felfogást: „a 
múlt ... dinamikus tényező, amely a jelenben is hat, érvényesül. Összefüggésbe 
hozható a társadalmi-gazdasági tér konfigurációjának szerkezetével, ami bizo-
nyos folyamatok eredményeként alakul ki, s kiindulópontja a további fejlődés-
nek."5 Mindez a történeti örökség közelmúltra vonatkozó komplexuma esetében 
egyáltalán nem ellentétes intuícióinkkal, hiszen könnyen elképzelhető, hogy a 
közelmúlt bizonyos eseményei - éppen időbeli közelségük miatt - közvetlen 
módon befolyásolják egy kistérség jövőbeli lehetőségeit. Ha azonban idézetün-
ket a történeti örökség távolabbi múltra vonatkozó komplexumára alkalmazzuk, 
a helyzet jóval problematikusabbá válik. Feltehetjük ugyanis a kérdést: mikép-
pen hat, érvényesül a jelenben a távolabbi múltra vonatkozó történeti örökség? 

Kérdésünkre két válasz adható. Az első válasz szerint ugyanúgy, mint a kö-
zelmúltra vonatkozó történeti örökség, hiszen ellentmondás nélkül állíthatjuk, 
hogy a távolabbi múltban keletkezett régi gazdálkodási formák egy része, a ha-
gyományos életmód, szokások, a népművészet bizonyos elemei túlélik a moder-
nizációt és valamilyen módon relevánsakká válnak a kistérség jövőbeli lehetősé-
geinek szempontjából. Vagyis - feltéve, hogy a távolabbi múltban keletkezett 
régi gazdálkodási formák egy része, a hagyományos életmód, szokások, a nép-
művészet bizonyos elemei túlélték a közelmúlt eseményeit - a „Göcsejhez tarto-
zás" lényegében ugyanazt jelenti, mint amit az a távolabbi múltban jelentett, így 
a történeti örökség távolabbi múltra vonatkozó komplexumát és vele együtt a 
történeti örökségre utaló fogalomhasználat szabályszerűségeit nekünk is ebben a 
kontinuus szemantikai mezőben kell megértenünk. Az első választ mindezek 
alapján akár a „fogalomhasználat kontinuitás-modelljének" is nevezhetjük. 

A második válasz azonban teljesen másból indul ki, nevezetesen abból, 
hogy a „Göcsejhez tartozás" fogalmát elsősorban annak használataiból kiindulva 
közelíthetjük meg. Azokból a használatokból, amelyeket bizonyos társadalmi 

4 A „kulturális örökség" fogalmának szabatos meghatározása - már csak a „kultúra" kifejezés 
meghatározásában rejlő nehézségek miatt is - meghaladja jelen tanulmány célkitűzéseit. Most 
csak annyit szögezzünk le, hogy egy kistérség „kulturális öröksége" - például az épített örök-
ség, a néphagyományok stb. - maga is bizonyos történeti folyamatok összességének eredmé-
nyeként van jelen az adott kistérség területén, tehát ha az illető kistérség jövőbeli lehetőségei-
nek szempontjából magyarázóerővel bír, akkor - ha nem is egyenlő vele - mindenképpen az 
általunk definiált „történeti örökség"- fogalom egy speciális esetének tekinthető. 

5 Czene Zsolt: A kulturális örökség területfejlesztési megközelítése. = Tér és Társadalom, 2002. 
4. sz. 28. p. 
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cselekvők - jelen esetben az adott kistérségek felelős pozícióiban lévő funkcio-
náriusai - különféle társadalmi diskurzusok keretein belül hoznak létre saját cél-
jaik érdekében. Ha pedig ez így van, akkor a „Göcsejhez tartozás" fogalmának 
kistérségi önmegnyilatkozásokban megtapasztalható jelentését elsősorban az il-
lető diskurzus szabályrendszere határozza meg. Nem várható el tehát, hogy a 
„Göcsejhez tartozás" fogalma kontinuus legyen. Éppen ellenkezőleg: a „Göcsej-
hez tartozás" teljesen mást jelent egy kistérségi pályázattal kapcsolatba hozható 
diskurzusban, mást a néprajztudomány diskurzusában és megint mást a hagyo-
mányos paraszti kultúra világában élt göcsejinek, ha ugyan jelentett ez számára 
egyáltalán valamit. A „Göcsejhez tartozás" fogalma tehát a különféle történeti-
leg és társadalmilag tagolódó diskurzusoknak megfelelően állandóan változtatja 
jelentését: vagyis diszkontinuus. Michel Foucault szavaival: „egy fogalom törté-
nete ... szól ... különféle szerkesztési és érvényességi mezőinek váltakozásáról, 
egymást követő használati szabályairól, azokról a sokszínű elméleti környezetek-
ről, ahol az adott fogalmakat kidolgozták."6 Ezt az elképzelést „a fogalomhasz-
nálat diszkontinuitás-modelljé"-nek fogom nevezni, és a tanulmány további ré-
szében arra teszek kísérletet, hogy a „Göcsejhez tartozás" fogalma kapcsán egy 
ilyen diszkontinuitás-modell mellett érveljek. 

„A GÖCSEJHEZ TARTOZNI" - A FOGALOMHASZNÁLAT KONTINUI-
TÁS-MODELLJÉNEK KORLÁTAI 
A Göcsej Magyarország egyik legismertebb történeti-néprajzi tájegysége, amely-
nek kiteijedését Gönczi Ferenc nyomán a szakirodalom általában a következők-
höz hasonlóan határozza meg: „Göcsej természetes határa északon Zalalövőtől 
Zalaegerszegig a Zala folyó mentén, keleten Pusztamagyaródtól fölfelé folyó 
Válicka-csatorna és az ugyancsak Pusztamagyaródtól Bánokszentgyörgyig dél-
nek folyó Válicka patak, délen Bánokszentgyörgytől Pákáig szintén a Válicka pa-
tak. További határául délen, Páka környékén túl egy darabig - a Kerkával való 
egyesülésig - a Cserta patakot, azután Lentiig a Kerka patakot tekintik. Nyugati 
határául a Lentitől északra futó megyei, azután a varasd-pozsonyi országutat te-
kintik ... Azonban, ha etnographiailag vesszük a vidéket, területe keleten, délen 
és nyugaton kibővül. Keleten hozzászámítjuk még Zalabesenyő [ma: Zalaeger-
szeg része], Söjtör, Bucsuta, Nemeshetés, Oltárc, délen Valkonya, Báza [ma: Bá-
zakerettye része], Lispe, Erdőhát, Szentadorján [ma: mindhárom Lispeszent-
adorján része] és Maróc, nyugaton Lenti, Lentikápolna, Kerkabarabás községe-
ket. Északon azonban csak a Zala folyó jobb partján fekvő községeket vettük fel. 
A balfelől fekvő községek is többé-kevésbé göcsejies szokásokat gyakorolnak, 
azonban ezeket leírásunk köréből kihagytuk. "7 

6 Foucuault, Michel: A tudás archeológiája. Ford., jegyz. összeáll. Perczel István; szerk. Miklós 
Tamás. Bp., 2001.9. p. 

7 Gönczi Ferenc: Göcsej s kapcsolatosan Hetés vidékének és népének összevontabb ismertetése. 
Kaposvár, 1914. (továbbiakban: Gönczi, 1914.) 17-19. p. 
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1. térkép 

Hasonlítsuk össze mindezt azon települések elhelyezkedésével, amelyek magukat 
jelenleg, pontosabban egy 2000-ben készült Zala megyei kistérségi lista8 szerint a 
göcseji kistérséghez tartozónak mondják. Ehhez az úgynevezett „kistérségi Göcsej"-
hez soroltam azt a két kistérséget - a Felső-Göcsej Kistérségi Társulást és a Göcsej-
Becsvölgye Kistérségi Társulást - , amely nevében hordozza a Göcsej elnevezést. 
Ezekhez hozzávettem a Gellénháza Térsége Kistérségi Társulást, hiszen - bár ennek 
nevében nincs utalás a Göcsejre - 1999-ben önállóságának megtartása mellett csat-
lakozott a később részletesen is tárgyalt, és Becsvölgye vezetése alatt álló Göcsej 
Térsége Vidékfejlesztési Társuláshoz, tehát végeredményben szintén egy göcseji tér-
ség részének tekinti magát. A legnehezebb dolgom az Orség-Göcsej-Hetés Térségi 
Területfejlesztési Társulással volt, hiszen az ide sorolt települések nemcsak göcseji-
nek, de hetésinek vagy őrséginek is tudhatják magukat. Éppen ezért a kistérség tele-
pülései közül csak azokat vittem rá az alábbi térképre, amelyek egy soha el nem ké-
szült Zalai megyei helytörténeti lexikon elkészítése során kiküldött 1972-es község-
soros kérdőívben göcsejinek vallották magukat,9 illetve amelyek Gönczi Ferenc le-
írásában (lásd 1. térkép) mint a Göcsejhez tartozó települések szerepelnek. 

8 Megtalálható a szerzőnél. Az eredeti a Zalai Falvakért egyesület tulajdonában. Guitprechtné 
Molnár Teréz szíves közlése alapján. 

9 A kérdőív megtalálható: Zala Megyei Levéltár (továbbiakban: ZML) Helytörténeti lexikonok 
(továbbiakban: Helytört, lex.) 
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Göcsejhez tartozik 

Nem tartozik a Göcsejhez 

Ismeretlen 

2. térkép 
Göcsej a kérdőíves felmérés (1972) szerint 

Ezzel igyekeztem a lehető legszélesebben értelmezni a kistérség göcseji ré-
szét, hiszen mindazon településeket ide soroltam, amelyek önmagukat göcseji-
nek tartják, vagy amelyeket a szakirodalom főárama göcsejiként identifikál. A 
módszer természetesen nem tökéletes, hiszen a fentebb említett, 1972-ben ké-
szült kérdőív megfelelő kérdését nem minden település töltötte ki vagy magát a 
kérdőívet sem küldte vissza, így ezen települések térségi önidentifikációjáról 
semmit sem mondhatunk. 

A térségi önidentifikáció időben és személyenként is változhat, így a kérdő-
ív beérkezett válaszait nem feltétlenül kell elfogadnunk, különösen nem most, 30 
évvel később. A szakirodalom helyenként vitathatja és vitatja is a Gönczi-féle 
meghatározás érvényességét. Ennek ellenére bizonyos következtetéseket mégis 
levonhatunk az alábbi térkép, illetve a Gönczi-féle álláspont összehasonlításából. 
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A „kistérségi" Göcsej, 2000 

Elsődleges tanulság, hogy, a „kistérségi Göcsej" - eltekintve az Őrség-Göcsej-
Hetés Térségi Területfejlesztési Társulás göcseji részének egyébként is bizonyta-
lan határvonalától - egyértelműen része a szakirodalom főárama által meghatá-
rozott Göcsejnek, de - és ez egy igen fontos adalék - jóval kisebb annál. Gya-
korlatilag egy északkelet-délnyugati irányú keskeny sávra korlátozódik, amely-
ből kimaradnak azok a központi és délkeleti területek, közöttük a Gönczi korá-
ban még a Göcsej „szívének" mondott Nova,10 továbbá a Zala folyó jobb partjá-
nak egy része, olyan jelentősebb településekkel, mint például a Gönczi által Gö-
csej északnyugati határának tekintett Zalalövő. Meg kell azonban jegyezni, hogy 

10 Gönczi, 1914.52. p. 
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a legjellegzetesebb Göcsejnek tartott ,szegek vidéke"11 teljes egészében a „kis-
térségi Göcsej" területén fekszik. 

A következőkben tehát abból kell kiindulnunk, hogy mind a négy, általunk 
vizsgált kistérség a Gönczi-féle Göcsej területén fekszik, tehát a „Göcsejhez tarto-
zást" mint a kistérségek történeti örökségre utaló fogalomhasználatának kontinui-
tás-modelljét, az egykori és a mai Göcsej közötti szemantikai kontinuitás lehetősé-
gét nem zárhatjuk ki eleve. De fenntartható-e egy ilyen modell a történeti folyama-
tok behatóbb elemzése után is? A fejezet hátralévő részében a kontinuitás lehető-
ségét kívánom tesztelni konkrét vizsgálatunk keretei között. Ehhez tekintsük az 
Őrség-Göcsej-Hetés Térségi Területfejlesztési Társulás egy olyan kistérségi ön-
megnyilatkozását, amelyik egyértelműen állítja, hogy a „Göcsejhez - Hetéshez, 
Őrséghez - tartozás" fogalmát a történeti folyamatok kontinuus rendjén keresztül 
érthetjük meg. Az említett önmegnyilatkozás az Őrség-Göcsej-Hetés Térségi Te-
rületfejlesztési Társulás 1999-ben elvégzett helyzetfeltárása, amit a SAPARD-
programban való részvételre kiírt 1999. évi pályázat alkalmából készített el.12 Az 
önmegnyilatkozás egy számunkra kulcsfontosságú részlete a következő: térség 
természeti adottságai, épített értékei az idegenforgalom vonzására alkalmasak. Az 
itt lakók máig őrzik a régi gazdálkodási formákat, életmódot, szokásokat, népmű-
vészetet. Ma is élő néphagyomány a Luca napi kotyolás, betlehemezés, húshagyó 
keddi maszkajárás, húsvéti tojásdobálás, májusfaállítás, rönkhúzás."13 

A szöveg alapján egyrészt a kistérség épített értékei - ezek feltétlenül a törté-
neti örökség részét képezik - alkalmasak az idegenforgalom vonzására: az idegen-
forgalom viszont egyértelműen a kistérség jövőbeli lehetőségei közé tartozik. A 
következő mondat talán még fontosabb számunkra, hiszen a „Göcsejhez - Hetés-
hez, Őrséghez - tartozás" fogalma itt már nem korlátozódik az épített értékekre, 
hanem ennél jóval többet jelent: a ma is élő néphagyományokat, tulajdonképpen a 
távolabbi múltból, a népi kultúrából fennmaradt életvilágot, amelyet a modernizá-
ció sem tudott eltüntetni a térség területéről. Tehát azt állítja, hogy a modernizáció 
eseményei ellenére a „Göcsejhez tartozás" fogalmának jelentése valahogyan még-
is kontinuus tudott maradni. 

A kontinuitás ilyesfajta szemléletét persze már a kezdetek kezdetén sem árt 
fenntartással kezelni. Az a megállapítás ugyanis, hogy a népi kultúra életvilágából 
a modernizáció mára legfeljebb nyomokat hagyott, szinte közhelynek tekinthető. 
Ugyanakkor nem szükséges megmaradnunk a közhelyek szintjén. 1967-ben a Zala 
Megyei Tanács községsoros kérdőívet küldött ki a zalai falvak állapotának felmé-
rése céljából.14 A kérdőív értékes információkat tartalmaz a közelmúlt modernizá-

11 A „szegek vidékén" általában a Becsvölgye, Milejszeg és Petrikeresztúr körüli, esetleg abból 
kirajzott, zömében kisnemesek által lakott szórványtelepüléseket értik. Bíró Friderika: Göcsej. 
Bp., 1988. 42-56. p. 

12 Megtalálható és külön engedéllyel kutatható a Nyugat-dunántúli Regionális Vidékfejlesztési 
Irodában, Zalaegerszegen. 

13 Kistérségi Agrárstratégiai és Vidékfejlesztési Program - Helyzetfeltáró. Őrség-Göcsej-Hetés 
Térségi Területfejlesztési Társulás. 1999. (továbbiakban: KAVP - H, 1999.) 1.11. „Kulturális 
örökség" fejezet. 

14 ZML Helytört, lex. 
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ciós eseményeiről, illetve az annak nyomában járó életmódváltozásokról is. A kér-
dőíveket a „kistérségi Göcsej" 27 településéből 21 (78%) küldte vissza, illetve ennyi 
található meg a Zala Megyei Levéltárban. A kérdőív egyik - jelenlegi vizsgálatunk 
szempontjából legfontosabb - kérdése azoknak a népszokásoknak a létére kérdez rá, 
amelyeket az Őrség-Göcsej-Hetés Térségi Területfejlesztési Társulás még 1999-ben 
is egyértelműen élőnek minősít. A 21 településből 20, azaz a „kistérségi" Göcsej te-
lepüléseinek 74%-a válaszolt is a kérdésre. E 20 településből már 1967-ben is 
mindössze három állította egyértelműen, hogy élő népszokásokkal rendelkezik, hat 
település arról számolt be, hogy a népszokások területén eltűnőben vannak, míg 11 
település - tehát a többség - semmiféle néphagyományról nem tett említést.15 

TELEPÜLÉSNÉV JELEN VANNAK-E ÉLŐ HA NINCSENEK, MEDDIG 
NÉPSZOKÁSOK? MARADTAK FENN? 

Németfalu * * 0 

Mikekarácsonyfa * * 

Kálócfa nincs * 

Ormándlak nincs ® * 

Pusztaapáti nincs 1929 óta nincs 
Böde nincs 1930 és 1959 között maradt el 
Pórszombat nincs 1938 óta nincs 
Petri keresztúr nincs 1939 óta nincs 
Csonkahegyhát nincs 1940 óta nincs 
Barlahida nincs 1945 óta nincs 
Iborfia nincs 1945 és 1959 között maradt el 
Lickóvadamos nincs 1945 és 1960 között maradt el 
Hottó van 1945 óta kezd elmaradni 
Kerkabarabás van 1945 óta kezd elmaradni 
Mi lejszeg van 1955 óta kezd elmaradni 
Dobronhegy van 1958 óta kezd elmaradni 
Lenti van „kihalóban" 
Gellénháza van „lassan kezd elmaradni" 
Babosdöbréte van még nem kezdett elmaradni 
Pálfíszeg van még nem kezdett elmaradni 
Zalabaksa • van még nem kezdett elmaradni 

* = a rovatot nem töltötték ki 

1. táblázat 
Elő népszokások, illetve a már nem élő népszokások eltűnésének ideje a „kistérségi Göcsej" 

településein, 1967 

15 Mikekarácsonyfa ugyan üresen hagyta az illető rovatot, de mivel a szomszédos, bővebb kifej-
tést igénylő rovatokat egytől egyig kitöltötte, az üresen hagyott hely - feltételezhetően - a 
nemleges válasszal egyenértékű. 
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A néphagyományok eltűnése természetesen csupán a népi kultúra bomlásának 
egyik aspektusa volt, amelynek kontextusát az illető települések életformaváltása 
jelölte ki. Az életformaváltás kezdetét és legjelentősebb okait - amelyek sokat 
segíthetnek számunkra a néphagyományok eltűnése településszintű különbségei-
nek magyarázatában is - talán némileg közelebb hozhatjuk a kérdőív ingázással, 
illetve az elvándorlással kapcsolatos kérdéseinek segítségével. 

TELEPÜLÉSNÉV AZ INGÁZÁS, ILLETVE AZ AZ INGÁZÁS, ILLETVE AZ 
EL VÁNDORLÁS KEZDETE EL VÁNDORLÁS OKA 

Németfalu * * 

Mikekarácsonyfa 1948-1949 munkalehetőség hiánya 
Kálócfa 1957-1959, 1961 Termelőszövetkezet 
Ormándlak 1950-es évek Olaj 
Pusztaapáti . 1950-es évek Állami Gazdaság, gépesítés 
Böde 1950- rossz útviszonyok 
Pórszombat 1949-1950 0 építő- gyáripar fellendülése 
Petrikeresztúr 1945-1949 elvándorlás, bejárás 
Csonkahegyhát * Termelőszövetkezet 
Barlahida 1946- iparosítás 
Iborfia 1950- Nagylengyel és Zalaegerszeg fejlődése 
Lickóvadamos 1950-es évek után Nagylengyel: olaj 
Hottó 1950-es évek mem látták biztosítottnak a jövőt 
Kerkabarabás 1960- Termelőszövetkezet 
Milejszeg * * 

Dobronhegy * * 

Lenti * megélhetés, ipar hiánya miatt 
Gellénháza * helyi kőolaj 
Babosdöbréte 1962- * 

Pálfiszeg 1960-1961 * 

Zalabaksa 1960- Termelőszövetkezet 
* = a rovatot nem töltötték ki 

2. táblázat 
A nagyobb arányú ingázások és elvándorlások kezdete és legfontosabb okai „ kistérségi Göcsej " 

településein (1967) 

Úgy tűnik, hogy azok a települések, amelyek már 1967-ben sem rendelkez-
tek élő néphagyományokkal, az ingázás/elvándorlás kezdetét valamivel korább-
ra, a többségükben a felszabadulás utánra vagy az 1950-es évek elejére tették.16 

Figyelemreméltó, hogy - Iböríiát és Lickóvadamost nem számítva - az idesorolt 

16 Az egyetlen kivételnek Kálócfa tekinthető, amely település életformaváltásának kezdetét az 
1950-es évek második feléhez, illetve az 1960-as évek elejéhez kapcsolta. 
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települések a néphagyományok eltűnésének idejét firtató kérdésre az 1945 előtti 
időszakot jelölték meg. így tehát e helyeken már valószínűsíthetően a két világ-
háború között megtörtént a tradicionális struktúrák egyfajta eróziója, amelynek 
hatására könnyebben - legkésőbb az 1950-es évek elejére - megnyíltak a szocia-
lista modernizáció előtt is. Az „eltűnőben" lévő néphagyományokról beszámoló 
települések - Hottó és Kerkabarabás kivételével - sajnos nem jelölték meg az in-
gázás/elvándorlás kezdetét, de az életformaváltás főbb okai e településeken is jól 
kikövetkezethetők. Lentit a szocialista korszak kezdetétől igyekeztek városiassá 
fejleszteni, és tulajdonképpen az is meglepő, hogy 1967-ben falusias részein 
még megőrzött valamit néphagyományaiból. Dobronhegy, Gellénháza, Milej-
szeg életformaváltása minden valószínűség szerint szintén az 1950-es években 
ment végbe, mégpedig a nagylengyeli olajmező feltárásának, illetve a zalaeger-
szegi szocialista nagyipar felfuttatásának, továbbá az ennek nyomában járó ingá-
zás következtében. Ugyanez mondható el a Zalaegerszeg közvetlen közelében 
található Hottóról is. Csupán Kerkabarabás életformaváltásának kezdete köthető 
egy valamivel későbbi időponthoz, az 1960-as évekbeli téeszesítéshez. Vagyis 
áz ebbe a csoportba tartozó települések döntő többségének életformaváltása alig-
hanem a szocialista modernizáció, leginkább az iparosítás következményekép-
pen ment végbe az 1950-es évekig bezárólag. Ezzel szemben az élő néphagyo-
mányokról beszámoló három település kivétel nélkül az 1960-as évek elejére tet-
te az ingázás/elvándorlás kezdetét. Az 1950-es évek modernizációs hulláma - ta-
lán az ide tartozó falvak elzártsága, talán más miatt - itt még nem járt együtt 
életforma váltással: ezt vélhetőleg csak az 1960-as évek elejének téeszesítése 
kényszerítette ki. Tehát egy-két kivételtől eltekintve a kérdőívekre adott vála-
szokban tükröződik egyfajta rend: ahol az életformaváltás kezdetei valamivel 
korábbra nyúlnak vissza, ott a néphagyományok és általánosabban a hagyomá-
nyos népi kultúra eróziója is előrébb tartott. Ebből pedig az következik, hogy az 
1967. évi kérdőív visszaküldését követő 35 évben alighanem az akkor még élő 
néphagyományokról beszámoló településeken is végbement ez az folyamat. Jól-
lehet felelőtlenség mára teljes erózióról beszélni, ennek ellenére nyugodtan kije-
lenthetjük, hogy az Orség-Göcsej-Hetés Térségi Területfejlesztési Társulás fen-
tebb bemutatott önmegnyilatkozásával - amely egyértelműen állította az „élő 
néphagyományok" létezését - valami nincs rendben. Elő néphagyományokról 
beszélt ott, ahol ma már nem voltak, vagy legalábbis nem olyan értelemben voltak 
élő néphagyományok, mint egykor, a hagyományos népi kultúra életvilágában. 

Összességében elmondható, hogy a megvizsgált négy kistérség esetében a 
történeti örökség távolabbi múltra vonatkozó lehetséges jövőbeli hatását, érvé-
nyesülését semmi esetre sem érthetjük meg egy kontinuus szemantikai mező ke-
retein belül maradva, hiszen a távolabbi múlt öröksége a „kistérségi" Göcsej te-
rületén ma már egyértelműen erodáltnak mondható. Bár az előzőekben csupán a 
komplexum egy elemét - nevezetesen az élő népszokásokat - tekinthettük át, 
minden valószínűség szerint a komplexum többi eleme, így például a régi gaz-



124 Személyes idő - történelmi idő Buskó Tibor László 

dálkodási formák, az életmód, a népművészet stb. is hasonló sajátosságokat mu-
tatott volna, hiszen ez utóbbiak is beleilleszthetők abba az eróziós folyamatba, 
amely a modernizáció hatására ment végbe a hagyományos népi kultúra életvilá-
gában. Azonban a kétségtelen erózió ellenére a történeti örökség távolabbi múlt-
ra vonatkozó komplexuma a „Göcsejhez tartozás" erre utaló fogalmával együtt 
nagyon is jelen van/volt a kistérségek bizonyos önmegnyilatkozásaiban. A to-
vábbiakban ezt a paradox jelenséget próbálom megmagyarázni a fogalomhasz-
nálat diszkontinuitás-modelljének segítségével. 

„A GÖCSEJHEZ TARTOZNI" - A FOGALOMHASZNÁLAT DISZKONTI-
NUITÁS-MODELLJE 
Az előző alfejezetben arra tettünk sikertelen kísérletet, hogy a történeti örökség 
távolabbi múltra vonatkozó komplexumát a történeti események kontinuus rend-
jén keresztül értsük meg. Most, hogy a kudarc tényét rögzítettük és okait úgy-
ahogy megértettük, érdemes továbblépni. Míg az előzőekben szándékoltan vá-
lasztottuk ki az Őrség-Göcsej-Hetés Térségi Területfejlesztési Társulás egyik 
olyan önmegnyilatkozás-részletét, amely mintha a „Göcsejhez - Hetéshez, Őr-
séghez - tartozás" fogalomhasználatának kontinuitását sugallta volna, addig 
most egy másik önmegnyilatkozást, nevezetesen a Göcsej Becsvölgye Kistérségi 
Társulást, a Felső-Göcsej Kistérségi Társulást, illetve a Gellénháza Térsége Kis-
térségi Társulást Becsvölgye vezetésével tömörítő Göcsej Térsége Vidékfejlesz-
tési Társulás 1999-ben - szintén a SAPARD-programban való részvételre kiírt 
pályázat alkalmából - elkészített stratégiai programjának egy részletét vesszük 
szemügyre. Konkrétan a térség fejlesztési prioritásai között szereplő, a Göcsej 
kulturális örökségének vállalása és védelme című intézkedéscsoportjáról van szó. 
A vizsgálandó idézet a következőképp hangzik: Göcsej-imázs megteremtése 
a néprajzi hagyományok felújításával, a falvak megújításával, a tájegység szép-
ségének népszerűsítésével, újra felfedezésével. A civil közösségek számára jelen-
tős aktivitási mező biztosítása a község fejlesztéséért a falumegújításért dolgozók 
és a hagyományőrzést vállaló művészeti együttesek kiemelt támogatásával,"17 

Az Őrség-Göcsej-Hetés Térségi Területfejlesztési Társulás és a Göcsej Tér-
sége Vidékfejlesztési Társulás önmegnyilatkozásai mintha egymással ellentétes 
állításokat fogalmaznának meg. Az első önmegnyilatkozás ugyanis a távolabbi 
múlt történeti örökségének élő voltát hangsúlyozza, míg a második a néprajzi 
hagyományok felújítását szorgalmazza, márpedig teljesen nyilvánvaló, hogy ha 
ezeket fenntartás nélkül élőnek tekintenék, akkor nem lenne mit felújítani rajtuk. 
Lehetne persze azt mondani, hogy valamilyen okból a Csesztreg központú kis-
térség néprajzi hagyományai élőbbek, mint a Becsvölgye központú kistérségé, 
de a modernizáció általános hatásainak fejtegetése után nem sok alapunk van er-

17 Kistérségi Agrárstratégiai és Vidékfejlesztési Program - Stratégiai program. Őrség-Göcsej-He-
tés Térségi Területfejlesztési Társulás. 1999. 3.2. „Göcsej kulturális örökségének védelme és 
vállalása" fejezet. 
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re. Helyezzük el és értsük meg inkább a két önmegnyilatkozás hasonlóságait és 
eltéréseit maguknak az önmegnyilatkozásoknak a kontextusából. 

A rendszerváltást követő időszak a Zala megyéhez hasonló apró- és törpe-
falvas területeken talán még az általános magyarországi helyzethez viszonyítva 
is komoly megrázkódtatást okozott. rendszerváltást követő első évek a kistér-
ség számára a kollapszus időszaka: az amúgy is elmaradott határmenti terület 
három fő gazdasági potenciálja (vasipari kisüzemek, termelőszövetkezetek, olaj-
ipar) szinte az egyik napról a másikra összeomlott. Óriási létszámban kerültek 
utcára az alkalmazottak."'8 - olvashatjuk például az Őrség-Göcsej-Hetés Térsé-
gi Területfejlesztési Társulás helyzetfeltáró tanulmányában. A sorok aligha tú-
loznak, hiszen ismeretes jelenség, hogy a rendszerváltást követő nagy leépítések 
során a munkaadók elsősorban az alacsony szakképzettségű, illetve - a többlet-
költségek miatt - az ingázó dolgozóktól, vagyis az egyébként is hátrányosabb 
helyzetben lévő falvak lakóitól igyekeztek megszabadulni. A helyi termelőszö-
vetkezetek felbomlása csak súlyosbította a helyzetet. Lényegében ebben a hely-
zetben kezdtek megalakulni az általunk vizsgált kistérségek: először a Csesztreg 
központú 1992-ben, majd néhány évvel később Csonkahegyhát, Gellénháza és 
Becsvölgye is társulási keretbe szervezte saját „holdudvarát". A kistérségek a 
történeti Göcsej területén helyezkedtek el, ám ez a tény a legkevésbé sem befo-
lyásolta a megalakulás konkrét körülményeit. Az illető kistérségek elnökei a 
megalakulás legfontosabb okaként a közelmúlt örökségét, leginkább a tanácsi 
rendszerben közösen üzemeltetetett intézményeket nevezték meg: a Felső-Gö-
csej Kistérségi Társulás, illetve a Gellénháza Térsége Kistérségi Társulás egy-
egy községi közös tanács, míg Őrség-Göcsej-Hetés Térségi Területfejlesztési 
Társulás az egykori Lenti Városkörnyék folytatásának tekinthető. Egyedül a 
Becsvölgye központú Göcsej-Becsvölgye Kistérségi Társulás jelent ebből a 
szempontból kivételt. Ez a társulás a területfejlesztésről szóló, 1996. évi 21. tör-
vény kistérségeket preferáló támogatási rendszerének hatására jött létre hat, 
1996-ban más társulásokhoz valamilyen okokból még nem csatlakozott település 
közreműködésével, komolyabb előzmények nélkül.19 

Azután a megalakulás után rövidesen nyilvánvalóvá vált, hogy a Göcsej te-
rületén fekvés lehetőségeket is rejthet magában. Hogy pontosan mit is, azt legin-
kább a nemzetközi területfejlesztési diskurzus bizonyos sajátosságain keresztül 

18 KAVP - H, 1999. 1.7. „Jóléti és jövedelmi viszonyok" fejezet. 
19 A hivatkozott interjúk időrendi sorrendben: (1.) 2002. augusztus 7. Göcsej-Becsvölgye Kistérségi 

Társulás (Becsvölgye): Magai Ágota (továbbiakban: Magai, 2002.); (2.) 2002. augusztus 13. Fel-
ső-Göcsej Területfejlesztési Társulás (Csonkahegyhát): Minorics István (továbbiakban: Mino-
rics, 2002.); (3.) 2002. szeptember 3. Gellénháza Térsége Kistérségi Társulás (Gellénháza): 
Batha Zoltánné (továbbiakban: Batha, 2002.); (4.) 2002. szeptember 12. Őrség-Göcsej-Hetés 
Térségi Területfejlesztési Társulás (Csesztreg): Bagó József (továbbiakban: Bagó, 2002.). 



126 Személyes idő - történelmi idő Buskó Tibor László 

érthetjük meg.20 Nagyjából az 1970-es hetvenes évekig, egészen pontosan az 
1975. évi 268. számú közöspiaci stratégiapolitikai irányelvig kell visszamennünk, 
amikor is az Európai Közösség agrárpolitikájában egy nagyjelentőségű - úgy is 
fogalmazhatjuk: vidékfejlesztési - fordulat játszódott le. 1975 előtt az Európai 
Közösség - az 1962-ben elfogadott Közös Agrárpolitika keretein belül - elsősor-
ban arra fordította figyelmét, hogy az egyébként is kedvezőbb lehetőségekkel 
rendelkező birtokosok és birtokok piaci esélyét javítsa. 1975-től azonban - fő-
ként az egyre ijesztőbb mértékben elnéptelenedő perifériális területek miatt - fo-
kozatosan mind nagyobb figyelmet szentelnek a kedvezőtlen adottságú terüle-
teknek, illetve az ezeken a helyeken alkalmazandó, és az agrárpolitikánál sokkal 
szélesebb dimenziókat felölelő úgynevezett vidékfejlesztési stratégiáknak. Az 
ilyen stratégiák keretében került egyre inkább előtérbe a kulturális örökség, illet-
ve az ezzel szoros kapcsolatban álló tájkarakter fogalma. Egy térség felruházása 
valamiféle egységes karakterrel hozzásegíthet ahhoz, hogy az egyébként nehe-
zen eladható helyi mezőgazdasági stb. termékeket keresettebbé tegye, illetve, 
hogy megindítsa a falusi turizmust, jelentős többletjövedelmet biztosítva ezzel a 
pusztán gazdasági tevékenységéből megélni nem tudó térségnek. Néhány fontos 
dokumentum az 1990-es évekből, amelyek tartalmazzák a vidékfejlesztés ilyes-
fajta stratégiáját a megszülető Európai Unió területén belül is: a Corcki Nyilatko-
zat a vidékfejlesztésről (1992), az ECOVAST (European Council for Villages and 
Small Towns) stratégiája a vidéki Európáét (1994), és végül az Unió vidékfej-
lesztési politikája szempontjából kulcsfontosságú LEADER-program, ami a vi-
déki innováció támogatásának keretében többek között fontos szerepet szán a te-
rület „kulturális identitása" kiaknázásának."1 A LEADER-program megemlítése 
már csak azért is fontos számunkra, mert logikáját és céljait tekintve az alább is-
mertetendő SAPARD előcsatlakozási program a LEADER egyfajta előiskolájá-
nak tekinthető a csatlakozásra váró közép-európai országok területén. Magyaror-
szág tehát a SAPARD-program keretében - természetesen Brüsszel hathatós koor-
dinációja mellett - elkészíthette saját vidékfejlesztési tervét, ami végül is 2000 
szeptemberében látott napvilágot.22 A terv számunkra legérdekesebb fejezete a 
„Falufejlesztés és -felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és 
megőrzése" címet viseli. Az intézkedések között szerepel többek között „a fal-
vak történelmi és építészeti emlékeinek, értékeinek helyrehozatala, védelme, revi-
talizációjának,2i anyagi támogatása, hiszen az a vidéki turizmus élénkülésén ke-
resztül sokat segíthet a rendszerváltás óta foglalkoztatottsági gondokkal küszkö-

20 Elek Sándor: Az agrárpolitikától a vidékpolitikáig. Agrárpolitikai fordulat az EK-ban. = A Fa-
lu, 1993. Tél. 7-14. p. alapján rekonstruálva. 

21 Formán Balázs: Az Európai Unió strukturális és előcsatlakozási alapjai. Európai Bizottság 
Magyarországi Delegációja. Bp., 2001. 161. p. 

22 Magyarország SAPARD terve, 2000-2006. Bp., 2000. (továbbiakban: SAPARD, 2000-2006.) 
http/Avww.fvm.hu.doc/upload/200503/sapard-terv. pdf Letöltve: 2006. június 13. 

23 SAPARD, 2000-2006. 121-122. p. 
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dő vidék gazdasági állapotán.24 Ez tehát dióhéjban az a tágabb, nemzetközi lép-
tékű területfejlesztési diskurzus, amelynek következtében a kulturális örökségre 
való hivatkozások az 1990-es évek végén ugrásszerűen felértékelődtek. Most 
már csak azt kell megvizsgálnunk, mit jelentett mindez kistérségi szinten. 

Magyarország SAPARD tervében egyetlen szó sem esik a kistérségekről, a 
kistérségi szintről. Ennek ellenére a SAPARD-program mégis fordulópontot je-
lentett a hazai kistérségek történetében, mégpedig azért, mert a hazai vidékfej-
lesztés néhány kulcspozícióban lévő alakja - Európában egyébként egyedülálló 
módon - a programban való részvételt a kistérségekbe szerveződéshez, ponto-
sabban bizonyos kistérségi programok - helyzetfeltárás, valamint stratégiai és 
operatív programok - elkészítéséhez kötötte. Az ötlet egyik atyja, Jávor Károly, 
a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság Vi-
dékfejlesztési Főosztályvezetője így indokolta ezt a döntést: „ Valóban úgy tűnik, 
hogy Európában egyedülálló módon csak mi készítünk kistérségi programokat, 
sőt többen nekem szegezték kritikaként, hogy miért erőltetjük mi a térségi szem-
léletet, ha ezt sehol másutt nem teszik. Meggyőződésem, hogy hatékony vidékfej-
lesztés csak programok és programfinanszírozás révén jöhet létre. Ugyanakkor 
Magyarországon, de valamennyi tagjelölt országban hasonlóképpen, az átmenet 
produkálta sajátos helyzetben a vidéki népesség túlélése függ az együttműködés-
re való képességtől. Ebben van ugyanis a legnagyobb hiányunk. ...Ne hasonlít-
gassuk magunkat olyan országokkal, ahol például a valódi szövetkezeteknek, a 
valódi érdekvédelemnek, évszázados hagyományai vannak, és ahol a szociális 
gondoskodás messze magasabb színvonalú, mint nálunk."25 Akár igaza van Jávor 
Károlynak, akár nem, 1999-ben megkezdődött az uniós normákat figyelembe ve-
vő helyzetfeltárások, stratégiai programok és operatív programok írása. Ehhez a 
különféle kistérségek - miként a hazai vidékfejlesztés Brüsszeltől - természetesen 
szintén hathatós segítséget kaptak a vidékfejlesztés hazai szerveitől, ajánlások, 
tréningek, bírálatok stb. formájában. így hát az 1999-ben elkészített kistérségi 
programokban, így például annak kulturális örökségről szóló részeiben, már ma-
radéktalanul az EU vidékfejlesztési filozófiája tükröződött. 

Az általunk vizsgált négy kistérség közül csupán az 1999-ben 31 települést 
tömörítő Orség-Göcsej-Hetés Térségi Területfejlesztési Társulás készíthette el 
egyedül a szóbanforgó kistérségi programokat. Becsvölgye, Gellénháza és Cson-
kahegyhát hat, hét, illetve öt települést tömörítő társulásai méreteiknél fogva leg-
feljebb kisebb volumenű beruházásaikra - közös intézmények felújítása, kisebb 
infrastrukturális beruházások stb. - nyerhettek támogatást, de a SAPARD-prog-
ra/flban szereplő nagyobb igényű vidékfejlesztési prioritásokat egy öt-hét telepü-
lésből álló társulás még akkor sem fogalmazhatta volna meg komolyan, ha törté-
netesen az egyes projektekhez biztosítandó önrész előteremtésére külön-külön is 

24 Uo. 
25 Jávor Károly: A SAPARD-ról és viselt dolgainkról. = A Falu, 1999. Ösz. 45. p. 
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lett volna remény. Hogy a Gellénházi polgármesterrel készített interjúból idéz-
zünk: ,Jia volna pénz, akkor sem készítenénk el egyedül a SAPARD programo-
kat. Ez a 7 település kicsi."26 Eljött az összefogás ideje, mégpedig a legaktívabb-
nak mutatkozó Becsvölgye vezetésével. A csonkahegyháti polgármester a követ-
kezőképp így emlékezett vissza erre a vele készített interjúban: ,A Magai Ági, a 
gellénházi polgármesterasszony meg én ... szoktunk találkozni, beszélgetni és el-
határoztunk ... kezdeményeztünk együttesen valamit, [ti. a SAPARD keretében 
történő együttműködést - B.T.L.]"27 Az elhatározásra talán nem is volt olyan 
hosszú folyamat, hiszen a szomszédok a nagyon is konkrét SAPARD-ígéretek 
hatására könnyen rádöbbentek, hogy bizonyos lehetőségeik tényleg csak egy na-
gyobb egység keretében realizálhatók. Ismét a Gellénházán készült interjúból 
idézek: „Vannak nekünk ... gondolok itt iskolára, közműhálózatra, utakra ... az 
életminőség szempontjából fontos dolgaink, ami esetleg nekünk másképp fontos, 
mint [például] Csonkahegyháton. Mert én miért egyeztessek és húzzam magam 
után a 18 községet olyan cél érdekében, ami csak nekünk fontos? De vannak 
olyan célok, amelyek túllépnek rajtunk, amiben fontos, hogy a másikak is részt 
vegyenek ... mint például a falusi turizmus, meg mondjuk a kerékpárutak ... ab-
banfogjunk össze."28 Megszületett tehát - az eddigi három kistérség önállóságát 
érintetlenül hagyva - a Göcsej Térsége Vidékfejlesztési Társulás Becsvölgye ve-
zetésével, bizonyos nagyobb léptékű célok, gyakorlatilag a SAPARD-támogatá-
sok elnyerésének reményében. A készülő kistérségi programok prioritásai között 
pedig - összhangban az EU vidékfejlesztési filozófiájával, illetve Magyarország 
SAPARD-tervével - törvényszerűen szerepelnie kellett a "kulturális örökség" 
fejezetnek. Mivel mind az Őrség-Göcsej-Hetés Térségi Területfejlesztési Társu-
lás, mind pedig a Göcsej Térsége Vidékfejlesztési Társulás egy vagy több törté-
neti-néprajzi tájegység területén helyezkedett el, SAPARD-programjaik kulturá-
lis örökségről szóló fejezeteit szinte törvényszerűen az illető történeti-néprajzi 
tájegységekhez való tartozás fogalmára építették fel. Azonban láttuk, hogy a fo-
galom mögött álló komplexum a SAPARD-programok megírásakor már jelentős 
mértékben erodálódott. Voltak ugyan nyomai - néhány műemlék, néhány főleg 
hagyományőrző csoportok által életbenntartott szokás de a jövőbeni lehetősé-
gek realizálásához bizonyos mértékű revitalizáció mindkét társulás területén el-
kerülhetetlen volt. És itt lépett be a „Göcsejhez tartozás" fogalma a területfej-
lesztési diskurzusba. A diskurzus és egyben a fogalomhasználat szabályai egy-
szerűek. A programkészítőnek - a későbbi konkrét pályázatok írójának - meg 
kellett győzni a bírálókat arról, hogy a „Göcsejhez tartozás" fogalmával jelölt 
komplexum igenis jövőbeli lehetőségeket rejt magában. A meggyőzést esetünk-
ben leginkább az nehezítette meg, hogy a történeti örökség erodált volt. Ezért 
kétféle stratégiát lehetett alkalmazni. 

26 Batha, 2002. 
27 Minorics, 2002. 
28 Batha, 2002. 
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1.) Az Őrség-Göcsej-Hetés Térségi Területfejlesztési Társulás az eróziót 
igyekezett a valóságosnál szerényebb mértékűnek feltüntetni, és az élő népha-
gyományokra való utalások célja elsősorban az volt, hogy minél jobban ráirá-
nyítsa a pályázatok bírálóit - akár a tények megszépítésén keresztül is - a meglé-
vő nyomokra. Az épített örökségre, a hagyományőrző csoportok által életbenn-
tartott szokásokra és más hasonlókra történő utalások pedig szintén azt jelezték, 
hogy a történeti örökség még nem annyira erodált, hogy kellő anyagi segítséggel 
ne lehessen fenntartani, esetleg teljesebbé tenni azt. 

2.) A Göcsej Térsége Vidékfejlesztési Társulás egy másik utat választott, és 
nem a még megtapasztalható nyomokra, hanem sokkal inkább a „Göcsejhez tar-
tozás" azon - főleg a szaktudományok által archivált - emlékeire irányította a fi-
gyelmet, amelyeket kellő anyagi segítséggel fel lehet újítani. Igaz ugyan, hogy 
ezek az emlékek jelenleg nem tapasztalhatók meg a kistérség területén, de a fel-
újítás után - a még megtapasztalható nyomokkal együtt - akár kulcsfontosságú-
vá is válhatnak a kistérség jövőbeli lehetőségeinek szempontjából. 

Vagyis a két kistérség fogalomhasználata a retorika mindenfajta különbsége 
ellenére mélyen rokon, hiszen mindketten a SAPARD-támogatásokat kívánják 
felhasználni arra, hogy a legfeljebb nyomokban jelenlévő történeti örökségüket 
újrakonstruálják. Ez az újrakonstruálás előtt álló „Göcsej" azonban a pályázati 
szövegek mögött álló területfejlesztési diskurzus szabályrendszerének megfele-
lően teljesen új jelentést kapott. Ahhoz, hogy ezt az újdonságot megérthessük, 
befejezésül - Szentmihályi Imre kutatásait kiindulópontként használva - át kell 
tekintenünk a „Göcsejhez tartozás" vázlatos történetét. 

BEFEJEZÉS HELYETT: A „GÖCSEJHEZ TARTOZÁS" FOGALOMTÖRTÉ-
NETE 
Szentmihályi Imre figyelemreméltó tanulmányában a „Göcsejhez tartozás" foga-
lomtörténetének durván két állomását különítette el.29 A kutatások szerint a Gö-
csej elnevezés először 1689-ben bukkan fel. Ha hihetünk a szerzőnek, ekkoriban 
a Göcsejhez tartozónak kizárólag a szegek vidéke, tehát Milejszeg, Becsvölgye 
és Petrikeresztúr környéke kisnemesi lakossága definiálta önmagát. A 19. század 
folyamán azután ez a helyzet alapvetően megváltozott: A Göcsej-kutatás úttörői 
- névszerint Pálóczi Horváth Ádám, Plánder Ferenc és a folyamatot beteljesítő 
Gönczi Ferenc - egyre inkább azt a bővebb földrajzi-néprajzi egységet kezdte a 
Göcsejhez tartozónak érteni, amit az 1. számú térképen magam is bemutattam. A 
leglényegesebb változásnak azonban talán nem is a Göcsej földrajzi kibővülését, 
sokkal inkább jelentésének radikális átalakulását kell tekintenünk. A korai Gö-
csej-fogalom ugyanis fentiek szerint az önidentifikáción alapult, ezzel szemben a 
19. század folyamán kibővült Göcsejhez tartozónak már a Göcsej kutatásának 

29 Szentmihályi Imre: Göcsej területfogalmának alakulása. Deák Ferenc Göcsejről. In: Tanulmá-
nyok Deák Ferencről. Szerk. Degré Alajos. Zalaegerszeg, 1976. (továbbiakban: Szentmihályi, 
1976.) 107-121. p. (Zalai Gyűjtemény; 5.) 
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úttörői, majd nyomukban egyre inkább a köztudat kezdte - bizonyos nyelvjárási, 
illetve néprajzi ismérvek alapján - kívülről definiálni az ott élő lakosságot. 
Szentmihályit idézve: ,JEz a közfelfogás nem lehetett népi (jobbágyi-kisnemesi), 
nem a Göcsejben élő nép tudatát tükrözi, hiszen az gyökeresen más ... a nép nem 
a ...folyóvizekkel bezárt nagyobb területet tekinti Göcsejnek, hanem annak csak 
magvát, a »szegek vidékét«. ... Ez a felfogás nem a népre, hanem az ér-
telmiségivé váló nemesi úri osztályra jellemző. A későbbi kutatók a »pontatlan« 
népi fogalmak helyett ezt teszik magukévá és egyre »tökéletesítik«: ha vannak fix 
határok, akkor meghatározható az adott terület nagysága, a települések száma, a 
lakosság lélekszáma stb. Ez a statisztikai szemlélet Göcsejben már a XIX. század 
elején feltűnik, s később egyre jobban elterjed."30 Úgy is mondhatjuk, hogy a 
„Göcsejhez tartozás" fogalmában a 19. század folyamán végbement az első disz-
kontinuus váltás: területét tekintve kibővült, jelentését tekintve pedig a népi tu-
dat önidentifikációs fogalmából egyfajta szaktudományos (földrajzi-néprajzi) fo-
galommá vált. A változás mélyebb mozgatórugóihoz természetesen csak a kor-
szak szaktudományos formában is megmutatkozó társadalmi diskurzusainak -
így a nemzeti tudományok, mint például a néprajz és a földrajztudomány fellen-
dülése a 19. század folyamán - segítségével kerülhetünk közelebb. Érdekes mó-
don, az egyes szaktudományok a 20. század második felére jelentős mértékben 
átalakították a „Göcsejhez tartozás" önidentifikációs fogalmát is. Az 1972-ben 
készült kérdőíves felmérés ezt firtató kérdésére például már a „szegek vidékén" 
kívül eső, de a Gönczi által Göcsejhez sorolt települések körében is teljesen ál-
talánossá vált a „Göcsejhez tartozás" tudata, amit az esetek döntő többségében -
ahol nem a köztudat (térségi identitás) homályos és részben szintén a szakiroda-
lomból származó fogalmára apelláltak - földrajzi vagy néprajzi érvekkel indo-
koltak meg, néhol explicit utalásokkal a vonatkozó szakirodalomra. 

TELEPÜLÉSNÉV A HO VA TA R TOZÁS KOMMENTÁRJA 

Alsószenterzsébet Az öregek szerint Zalaegerszeghez közel, a Zalától délre található 

Babosdöbréte Az öregek szerint Zalaegerszeghez közel, a Zalától délre található 

Bánokszentgyörgy A Válickáig tart a Göcsej 

Böde Az öregek szerint Zalaegerszeghez közel, a Zalától délre található 

Gellénháza A Válickától a Kerkáig tart a Göcsej a köztudat szerint . 

Hottó Az öregek szerint Zalaegerszeghez közel, a Zalától délre található 

Iborfia A Válickától a Kerkáig tart a Göcsej a köztudat szerint 

Lickóvadamos A Válickától a Kerkáig tart a Göcsej a köztudat szerint 

Mikekarácsonyfa Plánder Ferenc néprajzi feldolgozása alapján 

Nova Plánder Ferenc néprajzi feldolgozása alapján 

30 Szentmihályi, 1976. 112-133. p. 
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Páka Az öregek szerint és a néphagyományok alapján 

Pórszombat Az elbeszélések alapján 

Pördefölde A néphagyományok alapján 

Pötréte A néphagyományok alapján 

Pusztaapáti A néphagyományok alapján 

Salomvár A köztudat alapján 

Szentkozmadombj a Gönczi Ferenc gyűjteménye és a néphit alapján 

Teskánd Az öregek szerint Zalaegerszeghez közel, a Zalától délre található 

Várfölde A Válicka folyó jobboldalán található 

3. táblázat 
A magát „ Göcsejinek " valló 37 település közül hovatartozásukhoz kommentárt is fűző 19 település 

hovatartozásuk kommentárjával, 1972 

A „Göcsejhez tartozás" Gönczi-féle, szaktudományos fogalmának önidentifiká-
ciós fogalommá való visszaváltozását nevezhetjük a „Göcsejhez tartozás" máso-
dik diszkontinuus váltásának, amelynek hátterében minden bizonnyal a szaktu-
dományok 20. században egyre erősödő köztudatformáló ereje állt. Tanulmá-
nyom tulajdonképpen a harmadik, rendszerváltás utáni diszkontinuus váltás tör-
ténetét mutatta be. Ennek hatására Göcsej területe újra összezsugorodott, és az 
Őrség-Göcsej-Hetés Térségi Területfejlesztési Társulás néhány települését nem 
számítva ismét csak megközelítette a szegek vidékét. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy a „Göcsejhez tartozás" jelentés is visszanyerte volna eredeti, a 19. század 
előtti alakját. Szó sincs arról ugyanis, hogy a „kistérségi Göcsej" társulásai az itt 
élők térségi önidentifikációja nyomán szerveződött volna „Göcsej"-jé. Láttuk, 
hogy az itteni kistérségek megalakulását inkább a tanácsrendszer öröksége, illetve 
a területfejlesztés kistérségeket preferáló támogatási rendszer határozta meg. 

Zárásként érdemes megvizsgálni, hogy mit válaszoltak az illető kistérségek 
elnökei a kistérség területén található göcseji identitás létezését firtató kérdésre: 

1.) Göcsej-Becsvölgye Kistérségi Társulás: ,JIennem már van. Egyébként 
nem nagyon."11 

2.) Felső-Göcsej Kistérségi Társulás: három kistérség együttműködése 
nem fakad mélyről, inkább a megyei területfejlesztési tanácsból. "32 

3.) Gellénháza Térsége Kistérségi Társulás: ,fizonos volt az életmód ... a 
változások igazán csak az ötvenes években kezdődtek. Ide az olajipar berobbant, 
egy hagyományos paraszti életformát talált, erdőművelő meg mezőgazdasággal 
foglalkozó embereket. Erre jött a hatvanas években az urbanizáció, Zalaeger-

31 Magai, 2002. 
32 Minorics, 2002. 
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szeg 10 ezres lakossága felduzzadt 60 ezresre, tehát itt rendesen megkeveredetek 
a dolgok."11 

4.) Őrség-Göcsej-Hetés Térségi Területfejlesztési Társulás: ,A kistérségi 
identitástudat a települések lokális identitástudatából fakad, ami kezd kialakulni, 
...de csak az eredmények hozzák meg az identitástudatot. "34 

Egyáltalán nem biztos, hogy a négy kistérség elnöke pontosan látja a térség-
ben élők „göcseji" identitástudatát. Az egyes diszkontinuus váltások nem feltét-
lenül jártak együtt a régi struktúrák teljes eltűnésével. A lényeg azonban nem ez, 
hanem sokkal inkább az, hogy az 1990-es évek elejétől szerveződő kistérségek 
„Göcsejhez tartozásának" fogalma - amit az illető társulások nevükben viselnek, 
amire önmegnyilatko.zásaikban lépten-nyomon utalnak - csak és kizárólag egy 
olyan területfejlesztési,játszmában" használatos és értelmezhető, amelynek tétje 
egy, a falusi turizmus szempontjából hasznosítható Göcsej-imázs megteremtése. 
Persze egyáltalán nem lehetetlen, hogy ez a „revitalizált" Göcsej-fogalom - ha-
sonlóan ahhoz, ahogy Gönczi Ferenc Göcseje szivárgott bele a köztudatba a 20. 
század folyamán — előbb-utóbb az itt élők identitásának is fontos alkotóeleme 
lesz, például ha a falusi turizmus tényleg jelentős mértékben meg fogja határozni 
az itteni kistérségek arculatát, foglalkoztatási struktúráját. Ám ez a stilizált, az 
ide látogató turisták szája íze szerint átszabott „népi kultúra" csupán a „Göcsej-
hez tartozás" fogalomtörténetének újabb, immár negyedik diszkontinuus váltását 
fogja jelenteni. 

3 3 Batha, 2002. 
34 Bagó, 2002. 
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ÉVEK, ÉVSZAKOK, NAPOK, ÓRÁK: A NÉP ÉS AZ ELIT 
IDŐÉRZÉKELÉSE ÉS JELÖLÉSE A KÉSŐ 

KÖZÉPKORBAN 

Az egyes társadalmi és kulturális rendszereket sajátos időfogalom és időszemlé-
let jellemzi - állítja a témának szentelt gazdag történeti-szociológiai és antropo-
lógiai irodalom.1 A hagyományos és modern, tehát az ipari forradalom előtti ós 
utáni társadalmak változásokat szemléltető kettős modelljében pedig előbbiek 
időmérési rendszereit horizontálisan és vertikálisan töredezettnek, míg az utóbbit 
egységesnek és egyetemesnek szokás leírni. Ezek szerint tehát a közép- és kora-
újkorban az egyes közösségek, társadalmi csoportok és rétegek különböző idő-
mérési technikái léteztek egymás mellett.2 

Ez a megállapítás különös jelentőséggel bír, amikor egy tanúvallatási jegyző-
könyvön keresztül próbálunk a kora 16. századi emberek világához közelebb fér-
kőzni. Ebből kiindulva ugyanis kísérletet tehetünk arra, hogy elkülönítsük azokat a 
tudásrétegeket, amelyek a tanúvallatás sajátos szituációja során egymásra rakód-
tak, egymásba fonódtak. A szóbanforgó tanúkihallgatás a korabeli inkvizíciós és 
boszorkányperekhez hasonlóan, ha szűkített értelemben is, de kultúrák találkozá-
saként fogható fel. A kolostorukból eltávolított körmendi ágostonos remeték ügyé-
ben kihallgatott tanúk és kihallgatóik nemcsak a horizontális, de valamennyi társa-
dalmi tengely mentén is az ellenkező oldalon álltak. A 49 tanú többsége falusi 
vagy mezővárosi paraszt és kisnemes volt, legfeljebb tehát a körmendi vagy 
egyéb, környékbeli plébániai iskolákba jártak, ám a kihallgatott papok, a környék 
falvainak plébánosai sem igen végeztek ennél magasabb iskolát. A másik oldalon, 
bíróként, egy városból érkezett, egyetemen tanult püspök állt, és a tanúk szóbeli 
vallomásait írásba foglaló írnok, magyarán egy gyakorló értelmiségi. A felek idő-
meghatározásában tehát - a kezdő megállapításból kiindulva - jelentős különbsé-
gek léteztek. Kérdés, hogy a jegyzőkönyvben ennek maradt-e nyoma, és ha igen, 
milyen. A tanúk szavait - utasítása szerint „hűségesen" - jegyzetelő írástudó vajon 
nem kódolta-e át, pontosította, pótolta ki az elhangzottakat önkéntelenül is, illetve 
a majdani befogadót, X. Leó pápát és jogászait szem előtt tartva? 

1 Két sokoldalú válogatás és a hozzájuk mellékelt bibliográfia erről bőségesen tájékoztat: Időben 
élni. Történeti-szociológiai tanulmányok. Vál. Gellériné Lázár Márta; ford. Berényi Gábor et 
al. Bp., 1990. (továbbiakban: Gellériné, 1990.) 238 p. (Hermész könyvek); Idő és antropológia. 
Fordítások gyűjteménye. Szerk. Fejős Zoltán; ford. Czárán Judit et al. Bp., 2000. 269 p. (Osiris 
könyvtár. Antropológia) 

2 Gellériné, 1990. 14. p.; A középkorra vonatkozóan lásd: Gurevics, Aroii Jakovlevics: A közép-
kori ember világképe. Ford. Előd Nóra. Bp., 1974. 126 p.; Le Goff, Jacques: Au Moyen Age, 
temps de l'Eglise et temps du marchand. = Annales ESC, 1960. No. 15. 417-433. p. A további-
akban e tanulmányokból merítem az elméleti, általános megállapításokat. 
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A kihallgatás alapjául egy hét pontból álló szöveg szolgált, amelynek szer-
zője a kolostorból az ágostonosokat eltávolító földesúr ügyvédje volt, és a domi-
nus eljárásának indoklásaképpen a barátok vétkeit taglalta. A bíró ezeket olvasta 
fel a tanúknak, amit ők további részletek, az ágostonosok életébe közelebbi be-
pillantást engedő történetek előadásával megerősíthettek vagy cáfolhattak. A bí-
ró feladata volt ezután, hogy e történések valóságtartalmát további kérdésekkel 
lehetőség szerint ellenőrizze. A „melyik évben, hónapban és napon történt" a 
szóban forgó esemény formában elhangzó bírói kérdések azonban - a „nem tu-
dom" válaszok nagy számából ítélve - nem igen könnyítették meg a tanúknak az 
ejnlékezést.3 Mielőtt azonban tanúkról szólnék, nézzük meg, miképpen datálta az 
írnok a jegyzőkönyvbe rögzített okleveleket és a törvényszéki meghallgatások 
időpontjait: ,/lz Úr születésének ezerötszáztizennyolcadik évében, a hatodik in-
dikcióban, Mars napján, május hónapjának negyedikén, a Tercia órája körül ... 
Krisztusban legszentebb atyánk és urunk, az isteni gondviselés jóvoltából X. Leó 
pápa pontifikátusának hatodik évében. "4 

Az írnok tehát az ókori csillagászok számításain nyugvó naptári rendszert 
alkalmazta, amit az évek meghatározása terén az igencsak bonyolult számításon 
alapuló indikció, illetve a mindenkori pápa uralkodási éve egészített ki. Módsze-
re az Itáliából elteijedt európai közjegyzői gyakorlat - naptárhasználatot feltéte-
lező - tipikus példája. A jelek szerint azonban az idő számítását 60 perces órák-
ban még nem sajátította el, e téren ugyanis a hagyományos módszerhez folya-
modott, és a szerzetesek kánoni imaórái által strukturálta az éjszakai és nappali 
időt: a „tertia" a kilenc óra körüli imaóra elnevezése. Mindez azért érdekes, mert 
tudjuk, hogy közjegyző kollégái egyre szélesebb köre ekkor már az ennél ponto-
sabb, 24 órás napban gondolkodott. És még ha az idő hagyományos vagy mo-
demjelölése ekkoriban nem is feltétlenül járt együtt a mechanikus óra használa-
tával, ez a változás mindenképpen fontos lépés volt az idő modem értékelése és 
kezelése felé.5 

A korszakunkban kezdődő, több évszázados átalakulás lényegét sokfélekép-
pen jellemezték már. így szokás beszélni a megélt és mért idő ellentétéről, fela-
datorientált és absztrakt időfelfogásról, a változó sűrűségű-ciklikus és egyenle-
tes-lineáris időről, illetve a pontatlan, hozzávetőleges időjelölést felváltó pontos-
ságról. A 16. század eleji hivatásos írásbeli gyakorlat itt kiragadott példája tehát 
e két időparadigma együttélését testesíti meg, a modemség túlsúlya mellett. A 
kérdés ezután az, hogy ez lényegesen különbözik-e attól, amit a műveltség és az 
írni-olvasni tudás külsőbb körein és peremén álló tanúk - várakozásaink szerint 

3 Lásd például Kemesmáli Nagy Pál válaszát: „az évre, hónapra és napra, amikor az efféle nőket 
a kolostorba vitték, nem emlékszik". Biblioteca Apostolica Vaticana. Fondo Barberiniani Lati-
ni, vol. 2666. (továbbiakban: BAV Jkv.) fol. 73r, 6. artikulus. 

4 BAV Jkv. fol. 2r. 
5 Csukovits Enikő: Órahasználat a középkori Magyarországon. = Történelmi Szemle, 1992. 3-4. sz. 

(továbbiakban: Csukovits, 1992.) 169-172. p. Az óra és az órahasználat történetének nemzet-
közi irodalmát lásd ugyanitt. 
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a hagyományosat jobban megtestesítő - szóbeli vallomásaiból rögzített a jegyző. 
Gondolatmenetünk vezérfonala a vallomások időjelöléseinek a hagyományos fel-
fogással történő megfeleltetése lesz. Az egybeesés nem feltétlenül jelent eltérést a 
bíró és a jegyző időfelfogásától, hanem csupán azt, hogy valóban a tanúk szájára 
illenek a nekik tulajdonított szavak. A közel- és régmúlt eseményeinek elhelyezé-
se a tanúk és a környék „saját" idejében - tehát a személyes és a helyi időben, ame-
lyek a kívülálló írnok előtt eleve ismeretlenek voltak ugyanakkor egyértelmű 
tünete annak, hogy a papírra ugyanaz került, amit a tanúk szóban mondtak. 

Közismert, hogy a korabeli társadalom többsége a természethez igazodó 
"mezőgazdasági év ciklusa szerint élte mindennapjait, ebből kifolyólag pedig ma-
gától értetődően nem hónapokban, hanem évszakokban és mezőgazdasági mun-
kaciklusokban gondolkodott.6 Akárcsak a szentkirályi (ma: Vasalja) plébános, 
aki nem szégyellte, hogy a barátokkal együtt evett-ivott „télen és olykor nyáron 
is",1 egy másik tanú pedig, az egyik barát „szüret idején"s elkövetett liliomtiprási 
kísérletéről, illetve az emberek közbeavatkozásának köszönhetően kudarcáról 
beszélt. Az is közhelyszámba megy, hogy a természet mellett leginkább az egy-
ház diktálta időrendszer rendszerezte a korabeliek idejét, jóllehet erre meglepően 
kevés, összesen két példa akad a jegyzőkönyvben. Az egyik esetben a kölkedi 
(ma: Nagykölked) plébános beszélte el, hogy „látta ... Zsigmond frátert egy 
ilyen nővel a fürdőben, amint egymást mosdatták, s ez Szent Zsigmond napján 
történt, a barát nevének évfordulóján" ? A másik történet Simon fráterről szól, 
akiről többen is mesélnek. A legérdekesebb az egyik környékbeli kisnemes elő-
adása, mivel nála az időpont meghatározása révén egészen új fényben jelennek 
meg a történtek: „körmendi becsületes polgároktól hallotta, hogy a körmendi ko-
lostor ágostonos barátai böjt idején, botrányos módon világi ruhában kocsmák-
ban és más gyanús helyeken kószáltak, s az egyiküket feltartóztatták és arcul 
ütötték, levetkőztették és kalodába zárták, miközben ő maga a városban volt".10 

A másoknál egyszerű és egyedi éjszakai csatangolásból itt tehát az év egyik 
szakrális időszakának otromba csoportos megsértése lett, ami magyarázatot ad 
arra, hogy miért épp most telt be a pohár, s büntették meg a hívek azt, ami fölött 
máskor inkább szemet hunytak." 

6 A közép- és kora újkori paraszti időszemléletre hazai vonatkozásban lásd elsősorban Csuko-
vits, 1992. 169-172. p.; Faragó Tamás: A házasságkötés kalendáriuma a 18. században. Ada-

<T lékok a magyar társadalom időszemléletének változásához. In: Uő: Tér és idő - család és törté-
nelem. Társadalomtörténeti tanulmányok, 1976-1992. Miskolc, 1999. 34-62. p.; Tóth István 
György: Harangkongás és óraketyegés. In: Óra, szablya, nyoszolya. Életmód és anyagi kultúra 
Magyarországon a 17-18. században. Szerk. Zimányi Vera, Bp. 1994. (továbbiakban: Tóth, 
1994.) 115-132. p. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok; 9.) 

7 BAV Jkv. fol. 75r, 3. artikulus. 
8 BAV Jkv. fol. 85r, 3. artikulus. 
9 „tempore carnis priviF. BAV Jkv. fol. 75r, 74v, 6. artikulus (a kölkedi plébános). 

10 BAV Jkv. fol. 60v. 
11 BAV Jkv. fol. 84v (Rosos Simon). 
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A papság és a kolostorok ideje azonban - úgy tűnik - kevésbé épült be az 
emberek mindennapjaiba. Igaz ugyan, hogy időérzékelésük fontos eszköze volt a 
misékre és zsolozsmákra hívó harangszó, mégpedig olyannyira, hogy a körmen-
di ágostonosok a látszat kedvéért akkor is harangoztak, ha az imaóra elvégzésé-
vel utána nem bajlódtak.12 Szemben a kánoni órákhoz igazodó közjegyzői gya-
korlattal, napjaikat ennek ellenére elsősorban nem a harangszó és a zsolozsmák, 
hanem munkavégzésük, étkezéseik és a Nap mozgása szerint szakaszolták. Arra 
felelve, hogy mikor látták az ágostonosokat a kocsmában, a tanúk így vallottak: 
„nappal és éjszaka", „reggeltől napnyugtáig", vagy „ebéd előtt és vecsernye 
után"}3 A vecsernye ideje talán azért jöhetett viszonyítási pontként mégis számí-
tásba, mivel ez egyben saját napi tevékenységük részét alkotta: az esti és a hajnali 
imaórán gyakran maguk is részt vettek. Ezzel szemben a nappali harangkongás 
nem volt hatással napi időbeosztásukra, nem szabályozta tevékenységüket. 

Ha a hosszútávú időszámítás felé fordítjuk figyelmünket, azt találjuk, hogy 
az idő folyásának a naptári évek egymásutánjával történő kifejezése, amit a bíró 
és az írnok esetében már megfigyeltünk, a tanúktól sem volt idegen: sokszor 
- 16 fő 22 alkalommal - években számolták az idő múlását vagy egy bizonyos 
pontját. Egy-egy szerzetesi kihágás idejét leginkább az azóta eltelt évek körülbe-
lüli számával definiálták: például „három-négy év telt el azóta"}4 Konkrét év-
számmal csak a csákányi (ma: Csákánydoroszló) plébánosnál találkozunk: „az 
évre [mármint amikor a barátok az istentiszteletet elhanyagolták], amennyire 
emlékezni tud, hogy Krisztus után körülbelül 1503, 1504, 1505-ben, és az azt 
megelőző és követő években történt"}5 

A kérdés ezután csak az, hogy ezt tényleg a tanúk mondták-e. Különösen a 
10 laikus esetében támadhatnak kételyeink, ha adatainkat összevetjük mások 
megfigyeléseivel. Tanúvallomások és úriszéki vizsgálatok feljegyzései egyaránt 
arról tanúskodnak ugyanis, hogy a 16-18. században például a vasi parasztok és 
kisnemesek emlékei nem kötődtek konkrét évszámokhoz. Le Roy Ladurie sze-
rint pedig a 14. században a dél-franciaországi parasztok, pásztorok még azt sem 
tudták, hogy mikor melyik évben élnek. Ezért amikor egy asszony mégis konk-
rétan az 1320. évet említette vallomásában, a szerző ezt írnok beavatkozásnak 
tulajdonította.16 A körmendiek szokatlannak tűnő, években gondolkodása azon-
ban inkább részben a kérdésfeltevés módjával magyarázható, másfelől a tanúk 
olykor tudatosan is igyekeztek a kérdező kategóriáival felelni. 

12 „Tudja, hogy igen gyakran nem mondták el a nappali és éjszakai imaórákat, jóllehet azért a 
harangot ezekre meghúzták". BAV Jkv. fol. 90r (Polgár Gergely, 3. artikulus). 

13 BAV Jkv. fol. 72v, 57v, 67v, 65v, 5. artikulus. 
14 BAV Jkv. fol. 44r. 
15 BAV Jkv. fol. 65rv, 3. artikulus. 
16 „vagyon annak tyz eztendeye", „ennek ellótthe 15 eztendóweF. Úriszék. XVI-XVII. századi 

perszövegek. Szerk. Varga Endre. Bp. 1958. 70., 96., 223. p. (Magyar Országos Levéltár Kiad-
ványai. 2. Forráskiadványok; 5.); Tóth, 1994. 117. p.; Le Roy Ladurie, Emntanuel: Montaillou, 
egyokszitán falu életrajza, 1294-1324. Ford. Jászay Gabriella. Bp., 1997. 404-406. p. (Osiris 
könyvtár. Történelem) 
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Ez azonban még mindig csak az esetek mintegy felére igaz, mert az is elő-
fordult, hogy spontán is években gondolkodtak. Ezek egy részében azonban az 
évek meghatározása nem önállóan, hanem a tanúk egyéni életútjának egy-egy 
eseménye vagy kitüntetett szakasza kiegészítéseként áll. így a hidashollósi (ma: 
Egyházashollós) plébános onnan tudta, hogy 20 éve volt az, amikor Máté fráter 
lakta csak a kolostort, mivel ez egyben fontos fordulópont volt a saját életében 
is: ekkor szentelték pappá, és tartotta első miséjét. Többen is számon tartották, 
hogy hány éve laknak Körmenden: szerinte a barátok pusztulni hagyták a ko-
lostort, mivel húsz évvel ezelőtt, amióta ő itt él, tudja, hogy még jobb állapotban 
volt"11 - emlékezett Csuti András. A hanyag istentisztelet-végzés évszámok közé 
határolásában az egyedülállóan a Krisztus óta eltelt évekről beszélő csákányi 
plébánost szintén körmendi múltja vezette. A tőle idézett mondat ugyanis így 
folytatódik: „mely években egykor ő a körmendi iskolában, majd mint káplán 
működött, és gyakran járt a kolostorba" ,18 

A tanúkat tehát az ágostonosokkal kapcsolatos események évszámmal vagy 
évekkel történő meghatározásában az segítette, hogy azokat személyes sorsukkal 
kapcsolták össze. Ha jobban meggondoljuk, ez természetes, hiszen amúgy mi 
szükségük lett volna arra, hogy a fráterek kihágásainak pontos vagy akár hozzá-
vetőleges idejét megjegyezzék. Amint az egyik körmendi mondja: nem emlék-
szik, melyik évben volt az, hogy Antal fráter egyedül élt a kolostorban, mivel nem 
számolta.19 Hiszen még az olyan személyes dolgokat is, mint saját életkoruk, 
csak „vei circa" tartották észben.20 Az éves időjelölések feltűnő pontatlansága 
szintén a paraszti időtudatra vall. Arról nem is beszélve, hogy ezek nemcsak té-
vesek voltak, de helyenként önmagukban is ellentmondásosak. így például a „kö-
rülbelül három éve"2i és a „körülbelül nyolc éve"22 ugyanannak az 1514-1515 
táján történt botrányos jelenetnek a dátuma, így e mögött nem kell az írnok tudá-
sát sejtenünk, mivel ennek önkényes beillesztésével csak a vallomások hitelét és 
meggyőző erejét csökkentette volna, ami nem állhatott érdekében. 

17 BAV Jkv. fol. 78r (hidashollósi plébános, 3. artikulus); 88r (Csuti András, 4. artikulus). Lásd 
még a körmendi plébánostól: „mivel nyolc éve látta őket, amióta itt élt"; Körmendi Karolj Ger-
gely: „tizenkét éve, hogy ismeri a kolostort". BAV Jkv. fol. 92r, 97r. 

18 BAV Jkv. fol. 65rv, 3. artikulus. 
19 Ez amúgy 1514-ben lehetett. BAV Jkv. fol. 67r(Bátai Tóth István, 3. artikulus). 
20 Tanulságos annak a 18. századi parasztnak a vallomása, aki összezavarodott: egyszer azt állí-

totta, hogy három éve házasodott, másodszor pedig két évet mondott. Végül kifakadt: „«<?/« va-
gyok én írástudó, hogy fölírhatnám, hanem csak úgy tartottam rá számot". Tóth, 1994. 128. p. 

21 „Circa annum tertium proxime preteritum". BAV Jkv. fol. 3Ív, 6. artikulus (Nagyliszkai Al-
bert atya). 

22 „Circa annum octavum". BAV Jkv. 97v. 6. artikulus (Karolj Gergely). A közismert botrány 
idejére többek között abból következtetek, hogy Bátai Tóth István, aki négy éve lakik Kör-
menden, erről nem mesél, de a közvetlenül ezt követő eseményről (Antal fráter a kolostorban 
egyedül marad stb.) már személyes élményei vannak. 
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A személyes életszakasz vagy életút - ahol tehát nem fér kétség a tanúk 
szerzőségéhez - azonban nemcsak az emlékezés mankójaként szolgált, hanem az 
idő egy önálló dimenziójaként is funkcionált. Sokan csak annyit mondanak, 
hogy az „én időmben" így és így volt. Nem kivételes a biológiai életkor megje-
lölése sem: vagyis hogy a kolostorba „gyermekkorától" vagy „fiatalkorától" járt 
az illető. Máskor életük egy kitüntetett szakasza ad keretet a történéseknek: ilyen 
például a helyi nemesek életének alfája és ómegája, az egykori körmendi vár-
nagyság vagy a birói múlt. A legérdekesebb azonban talán az, amikor pályájuk 
egészére tekintenek vissza. Körmendi Lőrinc atya, miután részletesen és név 
szerint felsorolta a kolostorba főztjüket hordó asszonyokat, az álmélkodó bíró 
kérdésére elmondta: mindezt onnan tudja, „mivel gyermekkorától fogva mosta-
náig napjait a városban töltötte, és bizonyos dolgokat még fiatalkorában látott, a 
többit pedig már a szent rendeket felvéve"}1 A 39 éves Gyarmati Balázs, Szent-
király plébánosa pedig papi karrierje grádicsaihoz kapcsolta a körmendi esemé-
nyeket: ,A kolostorban mind az istentisztelet, mind a barátok létszáma igen le-
csökkent, mivel amikor még Körmenden volt diák, csak egy Máté nevű barátot 
látott a kolostorban, ... később pedig, amikor ő már pap volt, Antal fráter lakott 
benne egymaga. ... Időnként ő maga is összejárt a barátokkal ..., főleg akkori-
ban, amikor még iskolamester volt, de aztán papként is. "24 

A közelmúlt koordinátáinak másik - a kívülállók előtt szintén eleve ismeret-
len - rendszerét a helyi események alkották. Rosos Simon „Tamás bíboros érsek 
úr idejéről',25 vagyis ez esetben a főpap földesuraságáról mint olyan időkről be-
szélt, amikor egy évig kilenc szerzetes is élt a kolostorban. Nemcsak a kolostor, 
de a körmendiek életében is új korszakot nyitott tehát a földesúrváltás: az isten-
tiszteletek újbóli elmaradását Nádaljai Pondor Miklós azokhoz az évekhez kötöt-
te, „melyek során Erdődy Péter úr Körmend földesura lett, és különösen az az 
év, amikor Péter úr megházasodott".26 Nem kevésbé volt fontos, hogy az uraság 
kit állított a vár igazgatására, aki ráadásul részt vett az úriszéki igazságszolgálta-
tásban is, és akivel a templomban és a kocsmákban egyaránt rendszeresen talál-
koztak. Nem meglepő tehát, hogy miközben egy-egy esemény évére vagy részt-
vevői nevére a tanúk nem emlékeztek, azt ez alkalommal is tudták, ki volt akko-
riban a vámagy.27 Arra ugyanakkor bizonyára hatással volt a vizsgálat tárgya, 
hogy a helyi tisztviselők és elöljárók közül rajta kívül nem a bírók, hanem a per-
jelek regnálása periodizálja a közösség idejét. így az egyik rádóci (ma: Egyhá-

23 BAV Jkv. fol. 95v (Körmendi Lőrinc). 
24 BAV Jkv. fol. 75v (szentkirályi plébános). 
25 BAV Jkv. fol. 84r, 3. artikulus (Rosos Simon). 
26 BAV Jkv. 63r, 3. artikulus (Pondor Miklós). 
27 A legtöbbet ismételt történet előadói közül öten tudták, hogy ki volt a vámagy akkor „tempore 

castellanatus cuiusdam Benedicti Ferde", míg a tetten ért barát nevét és az esemény pontos 
évét csak ketten, és azt is rosszul. Lásd még Halastói Benedek atya: „tudja, hogy az egyik 
Szent Agoston-rendi barátot Bükön egy gyanús nővel találták, ... és az akkori László nevű kör-
mendi várnagy famulusa elfogta. Az évre, amelyben ez történt, nem emlékszik." BAV Jkv. fol. 
79r, 6. artikulus. 
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zasrádóc) nemes az ágostonosokkal együtt elkövetett csínytevését Tóth Máté 
perjelsége, egy hídvégi (ma: Rábahidvég) birtokos pedig az istentiszteletek rend-
szeresebbé válását István prior idejére tette.28 

Végül valószerűnek tűnik az is, hogy éppen a két egykori körmendi várnagy 
volt az, aki Mátyás király halálától számította az időt. Különösen Hollósi Mind-
szenti Lukácsra igaz ez, aki nemcsak saját várnagyságát, de a helyi eseményeket 
is ehhez mérte.29 A helyivel kereszteződő történelmi szintre ezenkívül kétszer 
emelkedik a tanúk idő vonatkoztatása. Az egyik igen szokványos: az „elmúlt pes-
tis alatt"30 a kolostor üresen állt - emlékezett az egyik tanú a környéken is áldo-
zatokat szedő 1510. évi járványra. A másik azonban rendkívüli módon a rég-
múltba kalauzol: az egyik nádasdi jobbágy ugyanis arról beszélt, hogy a kolos-
tort Béla király a farbei [?] háború idején"31 alapította. A korabeli paraszti tör-
ténelmi időtudat hiányáról olvasottak tükrében érzett efeletti meglepetésünket 
- illetve a szöveghűség terén támadt kételyeinket - eloszlatja ugyanakkor az a 
tény, hogy a tanúk nem voltak tisztában azzal, hogy a kolostor alapítása kapcsán 
több száz éves időtávlatról beszélnek. A magát 20 évesnek valló Sibrik Tamás 
ugyanis például úgy hitte, hogy a kolostor alapítói hozták az Ágoston-rendieket 
Körmendre, „de biztosan ezt nem tudja - mentegetőzött mivel akkor még nem 
volt felnőttkorban, amikor a kolostort alapították".32 Hozzá hasonlóan az ágosto-
nosok körmendi múltját még a néhány éve felügyeletükkel megbízott körmendi 
pap is csak évtizedekben mérte.33 Történelmi tudatuk tehát valójában nem nyúlt 
túl saját életükön. 

Kezdeti, forráskritikai élű kérdésfeltevésünkre a válasz tehát megnyugtató: 
az időmeghatározások vizsgálata alapján úgy tűnik, hogy a tanúk teljesítménye 
jól érzékelhető és megragadható a vizsgált szövegben. 

28 BAV Jkv. fol. 54r, 5. artikulus, 75v, 3. artikulus (Rádóci Basó Lénárt, Hídvégi Polányi Osz-
vald). 

29 A Mátyás királyhoz való viszonyításra: „post obitum quondam regis Mathie". BAV Jkv. fol. 
71 v, 3. artikulus, 60v-62r, 3., 4., 6. artikulus (Kemesmáli Nagy Pál, Mindszenti Lukács). 

30 Jn ista preterita peslilentia". BAV Jkv. fol. 52r, 3. artikulus (Rádóci Tamás atya). 
31 Jempore belli KarbeF. BAV Jkv. fol. 93r, 1. artikulus (Nádasdi Bíró András). Hogy melyik 

háborúra utal a tanú „Karbel" névvel, sajnos nem sikerült egyelőre kideríteni. 
32 BAV Jkv. fol. 43v, 2. artikulus (Sibrik Tamás). 
33 Nagyliszkai Albert atya: „Szent Ágoston rendjének barátai, amint vissza tud emlékezni, negy-

ven éve lakták a körmendi kolostort, de hogy ki alapította a kolostort, azt nem tudja". BAV 
Jkv. fol. 30v. 





Örsi Julianna 

IDŐMEGHATÁROZÁS A PARASZTI EMLÉKEZETBEN, 
18. SZÁZADI TANÚVALLOMÁSOK ALAPJÁN 

IDŐ MEGHATÁROZÁSOK CÉLJA: TÖRTÉNÉSEK, CSELEKVÉSEK TÉR-
BEN ÉS IDŐBEN 
Az ember létéhez szorosan hozzátartozik az idő és a tér. Életét időben és térben 
éli, azaz mindaz amit tesz, mindaz ami történik körülötte a tér és az idő koordiná-
tái között zajlik. A jelen, a múlt és a jövő az emberi élethez viszonyított időszem-
lélet alapkategóriái. Az ember a jelent éli, tapasztalja, a múltra emlékezik vagy 
emlékeztetik, a jövőt tervezi. A továbbiakban vizsgáljuk meg, hogy milyen idő-
szemlélete volt a 18-19. századi embernek. A témakör kibontását elsősorban tanú-
vallomások segítségével végezzük el, de felhasználunk egyéb írott forrásokat is. 

A helyi közösség szempontjából fontos volt a terület birtoklási jogának elis-
mertetése, amelyet a kontinuitás igazolásával érték el. Az igazoláshoz felhasz-
náltak okleveleket, egyéb okiratokat valamint tanúvallomásra kérték a „nagy 
időt megélt", azaz a legidősebb embereket. 

a.) Török-kor 
A török időket a települések életében mérföldkőnek tekintette a 18. század em-
bere, és ez igaz a 20. század szájhagyomány alapján mesélő utódaikra is. A 18. 
században fel-felbukkanó határperek során általában olyan tanúkat hallgattak ki, 
akik a 17. században is ismerték a nevezett határrészt, ott laktak, ott szolgáltak, 
és a bizonyításkor arra hivatkoznak is. így például 1731-ben a Szabadszállás és 
Fülöpszállás közötti határperben az izsáki születésű, 67 éves Kajári Gergely 
- aki a „ Török Világban Nyáj juhász lévén"1 - frissen emlékezett a Kisbalázsi 
határrészre.2 Az egyik tanú, az 56 éves kunszentmiklósi Jósa György „Tasi Ist-
vánnál és Szűcs Mátyásnál Buda Várának vétele után circiter hat esztendővel ... 
elküldetett ... nádat vágni",3 

A 18. század folyamán évtizedekig zajlott Karcagújszállás (ma: Karcag) és 
Püspökladány közötti határper. Ez a korábbi évszázadokban is vita tárgya volt, 
amint az nemes Sass Demeter 44 éves kisújszállási tanú emlékezéséből kiderült: 
„... noha még akkoron csak fiatal inas volt, hogy egy időben az édes attjához 
Püspökladányban jővén Nagy Bálint nevő kunok kapitánya tudakozván, monda-
ná meg öreg ember lévén, hogy meddig lenne Kun Karczag ujszállásnak az hatá-
ra, melyre monda fátensnek az édes attja, tehát nem tudja k[e]g[ye]lmed: történt 

' Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára (továbbiakban: BKMÖL) Szabadszállás iratai, 
1731. 

2 Uo. 
3 Uo. 
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oly casus Török birodalmában, hogy az Lőzir nevű halma alatt meg öletet egy 
ember, kinek a díjál a török megh fizetni kívánta azoktul, kiknek határán öletett 
megh. Öszve gyűltek három helységbeli lakosok, úgy mint püspökladányiak, 
aszonszállásiak [ma: Karcag határában volt középkori falu nevét őrző határrész] 
és nádudvariak vetekedvén azon, hogy mely helységhez tartozandó légyen azon 
föld, az holott az embert megh ölték, de edjike sem másika magainak ismérni és 
vallani nem akarta, kiki közülek azt mondta, hogy valóságossan püspökladányi 
földben légyen, úgy magokra vállalván azt testnek el temetését és törökkel való 
megh egyezést; azért én is mondhatom, hogy addig tart a Kunok határa és nem 
tovább. ... Tudgya bizonyosan, mivel emberi emlékezetitül fogvást úgy emléke-
zik, hogy hortobágyér és a Kun Tisztáig, mindennemű usussal a püspökladányi-
ak bírtak csendesen és békességesen, úgy mint sajátjokat az földet, hortobágyot 
is nem más, hanem önnön magok vészel halászták".4 

b.) Visszatérés, a települések „megülése" 
A 18. század elején az alföldi települések életében ugyancsak jeles dátum a me-
nekülésből való visszatérés. Ezt nevezik a települése újabb „megülésének" vagy 
„haza szállásnak". A kunszentmiklósiak 1731-ben még további dátumokat is idéz-
tek, utalva a Jászkunság eladására és Rákóczi-szabadságharcra: „melly puszta ez 
előtt is negyven egy esztendőktől fogva mind a két hejségtől birattatott vala ugyan 
egyenlőképpen, de az elmúlt kurucz revolutioba az ország felháborodásával Kun 
Miklós [ma: Kunszentmiklós] helység sok időkig pusztán állott. Szalkszentmárto-
ni Helység némelly lakossai edgyező értelmekkel a nevezett beszteri ... igaz 
határ elsüllyesztésével általok bíratott és mostan írandó Sz[ent] Lőrincz alias 
Farkas fiadzó nevű pusztához [ma: Szalkszentmárton határában Homokpuszta] 
nagy részben foglaltatott és kunszfent] miklósiaknak hazaszállásoktól fogva szin-
tén az ezerhétszáz harmincadik esztendeig azon rész controrevisioban lévén".5 

c.) Osztrák-ellenesség 
1760-ban a kiskunlacházi tanács Jósa András jegyző kiszabadításáért esedezett, 
és a jegyző érdemei között felsorolták, hogy nagy érdemei voltak a redempcio-
nális summa6 és más adók befizetésében, a jászkun huszárezred felállításában és 
a tanács valamint a nép közötti háborúság megszüntetésében. Tanúvallomások 
sorával bizonyított, hogy igaztalan az a vád, hogy „mikor a burgus Olmutz [ma: 
Olomouc, Csehország] alá takarodott említett Jósa Andrásnak azt mondotta Vé-
csey Pál azt mondják, hogy Olmutz alá jön a burgus és Jósa András azt felelte 

4 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár (továbbiakban: JNSZML) Zemplén vármegye Tör-
vényszékének iratai. Polgári peres iratok. Karcag-Püspökladány közötti határper, 1735. capsa 
C. fasc. 3. nr. L A történetét feldolgozta Györffy István és Makra Sándor. Györffy István: 
Nagykunsági krónika. Karcag, 1984. 49-54. p.; Makra Sándor: A szolnoki bég vérdíja. Bp., 
1972. 202-22l.p. 

5 BKMÖL Kunszentmiklós mezőváros feudális kori iratai, 1731. 
6 A jászkunok önmegváltásához (redempció) való hozzájárulás. 
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volna, had jöjön had jöjön, elég nagy Magyarországh el fér benne."1 A vád sze-
rint Jósa még azt is mondta, hogy „úgyis régen uralkodik már az Ausztriai ház"} 
A pap és a jegyző között kitört viszály következtében ekkor már 12 éve ült bör-
tönben ezekért a szavakért Jósa András. 

d.) Küzdelem a rekatolizáeió ellen 
A rekatolizáeió idején a református egyháznak érdeke fűződött ahhoz, hogy bi-
zonyítsa törvényes működését a településeken. A jogfolytonosságot ugyancsak a 
török időkre vezették vissza azok a személyek, akiknek vallomásait a karcagi ha-
lotti anyakönyvbe az 1760-as években bevezették.9 Ugyanekkor a Magyarorszá-
gi Reformátusok Tiszántúli Püspöksége körlevelet intézett az egyházközségei-
hez, hogy hitelesen írják meg mióta működnek. A lelkészek az 16. századot je-
lölték meg kezdetként, és arra hivatkoztak, hogy a török időkben ki volt a pap-
juk, milyen régebbi kegytárgyaik vannak, és mikor építették a templomukat. A 
templomépítés és a katolikusok betelepítése elleni harcuk később mondává kere-
kedett a szájhagyományban, amelyek töredéke napjainkig megőrződött. 

Különösen elkeseredett harcot vívtak a jászkiséri reformátusok a katolikusok 
betelepítése miatt. Az egyházközség 1760-ban többek között bizonyította, hogy 
oratóriumuk 1552 óta fennállt, és hogy kegytárgyaik közül az egyikre a következő 
szöveg van vésve: ,AZ Jász Nemes Kissir lakozó Ivó Estván buzgó modicatiábúl 
Isten tisztességére az kiss-éri éclesiához csináltatta ez ezüst tanyrt in anno 1645 
die 12 septem[bris] Temesvári Imre bíróságában."10 Nagy Pál tanú pedig azt val-
lotta, hogy „Templomjóknak, scholájoknak, parochiájoknak, töröknek Bécs alá va-
ló menetele alkalmatosságával, sőt még annak előtte is, valóságos birodalmokban 
voltanak helvetica confession lévő kis-éri [ma: Jászkisér] lakosok tudja és mind 
akkor, még pediglen, még annak előtte is volt prédikátorjok .... Az apáthi [ma: 
Jászapáti] plébános felől hallotta, hogy egyszer Kisérre menvén a templom kulcsát 
kérte volna, de a lakosok oda nem akarták adni."u Ellenállásukért a falu lakóit 
megbüntették, akik a nádorhoz címzett esedező levelükben így mentegetőztek: „az 
asszonyainknak nagy gorombaságának és a mi tudatlanságunknak és messzire 
nem látásnak mi mind halálig ezt vallyuk, hogy ha szintén egy vagy kettő tudta is 
közüllünk az asszonyok bolond és vakmerő szándékát, de mindnyájan ezt nem tud-
tuk."12 Az ellenállás már több évtizedre nyúlt vissza, hiszen az 1701-ben lejátszó-

7 JNSZML Jászkun Kerület iratai (továbbiakban: Jk. Ker. ir.) 1760-1763. D. capsa IV. fasc. 8. 
nr. 41. rsz: 214. 

8 Uo. 
9 A Karcagi Református Egyház halotti anyakönyve, 1730-1782. kötetben az 1760., 1761., 

1763. éveknél szereplő bejegyzések. Ezekre a vallomásokra többen hivatkoznak, lásd Györffy 
István: Nagykunsági krónika. Bp., 1955. 89-90. p.; Örsi Julianna: Karcag társadalomszerveze-
te a 18-20. században. Bp., 1990. 17-18. p. (Agrártörténeti tanulmányok; 16.) 

10 JNSZML Jk. Ker. ir., 1760-1763. D. capsa IV. fasc. 8. nr. 34. rsz: 214. 
11 Uo. 
12 JNSZML Jk. Ker. ir., 1760-1763. D. capsa V. fasc. 3. nr. 15. rsz: 214. 
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dott eseményekre is hivatkoznak ebben, az 1763-ban fogalmazott instanciában: 
,yd[nn]o 1701. helységünkből az romano catholikus plebánust cselédestűi együtt 
kimondhatatlan gyalázattal az határbul ki toltuk volna, holott mi közzülünk csak 
egy sincs a ki arra emlékezhessen mi esett ennek előtte 62 és 63 esztendőkkel, 
annyival is inkább mint négy vagy 5 esztendős gyermekek ollyanokat nem csele-
kedhettünk, sőt atyáinktúl sem hallottunk soha affélét."13 

e.) A nemesi származás igazolása 
A jászkunsági kiváltság á területen való lakáshoz, a közösséghez kötődött, ám 
ennek ellenére a 18. és a 19. század fordulóján itt is egyre többen keresték a va-
lóságos nemességükre utaló igazolásokat. Ok a 18. század elején beköltözött kis-
nemesek utódai voltak, akik nemesi levelüket általában az 17. század derekán 
kapták. A beköltöző a nagyapa, a nemességszerző ősapa rendszerint annak a 
nagyapja. A bizonyítás és az igazolólevelek megszerzése általában több évtize-
det vett igénybe. Ma legjobb esetben is ezt, a 19. század elején kelt iratot és cí-
mert tudják felmutatni az itteni családok kései utódai. Jellemző példaként érde-
mes megismerkedni a karcag-túrkevei Laczka család történetével, amely nagy-
kun kapitányt is adott a közösségnek. 

A 18. században Karcagra került Laczka család 17. században kapott nemes-
ségének megerősítésére 1818-ban került sor. Egy-egy hivatalos irat tartalmának ki-
hirdetése - a középkori gyakorlattal egyezően - hiteles tanúk, egyházi és állami 
méltóságok jelenlétében történt. Az I. Ferenc által Regensburgban kiadott irat hite-
lesítésére 30 országos egyházi és állami hivatalokat betöltő személy - gróf, báró, 
nádor, bán, püspök, kanonok, asztalnok, pohárnok, főispán, kapitány, bíró stb. -
nevét sorolták fel. Ezután következtek a leszármazottak lakóhelyei szerinti köz-
igazgatási egységében, az érintett megyékben, illetve a Hármas Kerületben a köz-
gyűlés előtt való kihirdetések. Ez a procedúra 10 évet vett igénybe. Ennél hosszabb 
időre volt azonban szükség az igazolások beszerzésére, azaz a nemesség kontinui-
tásának elfogadtatására. Az 1795-ben benyújtott kérelemben korábbi kísérletekre 
utaló iratok is szerepeltek. A levélhez mellékeltek egy 1647-ben kelt, latin nyelvű 
okiratmásolatot, amelyből kiderült, hogy Laczka Andrást III. Ferdinánd agilis ne-
messé fogadta. A Zemplén megyéből a Nagykunságra került sebész gyermekei 
először 1779-ben tettek kísérletet egyéni kiváltságuk elfogadtatására. Ekkor a kar-
cagi tanács előtt Szarka József első biró, valamint Szilágyi János és Mátyus Ferenc 
szenátorok igazolták a származásukat. Később azonban már nem tudták őket ismét 
meghallgatni, mert időközben elhunytak. A karcagi tanács így csak azt tudta iga-
zolni, hogy más Laczka nevű nem él a településen csak a sebész leszármazottjai, 
azaz a kérelmezők. A prédikátorokkal az anyakönyvben is kikerestették a szüksé-
ges adatokat. Az eredeti armális kiállításának ideje és a rendelkezésükre álló ada-
tok között azonban mintegy 100 év telt el, ezért levélben kérték Zemplén megyétől 
a korábbi időszakra vonatkozó iratokat. A megyei tisztviselők felkutatták a Zemp-

13 JNSZML Jk. Ker. ir. 1760-1763. D. capsa V. fasc. 3. nr. 15. rsz. 214. 
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lén megyei rokonokat, és kihallgatták őket. Kikeresték a nemesi ügyeket tárgyaló 
jegyzőkönyvek Laczka családra vonatkozó iratait is, és találtak 1753-ból szárma-
zó, az apai nagynénikre és a nagyapára vonatkozó adatokat. A másolatot kiadó le-
véltárnok az igazolás hátlapjára egy háromgenerációs leszármazási táblát rajzolt, 
mely szerint a nagyapa izsépi pap volt. 1801-ben a tanúvallomást tevők közül az 
egyik Erdőbényén lakó unokatestvér írásba adta, hogy a nagyapja feljegyzéseiből 
úgy tudja, hogy a szülei 1729-ben kötöttek házasságot. így az emlékezetet 100 év-
re visszamenőleg hitelesnek fogadhatjuk el.14 * 

f.) A katonáskodás 
A családjuk történetet a Jászkunságban nemcsak a betelepült kisnemesek utódai, 
hanem mások is őrizték. Törzsökösségükre, származásukra és katonai szolgálatuk-
ra gyakran hivatkoznak, és büszkék arra. A levelek sokaságát írták a szülők, nagy-
szülők 1800-ban, hogy a család ifjú tagját beajánlják az újonnan felállítandó Ná-
dor-huszárezredbe. így például a kunszentmiklósi Baky János postamester így 
kezdte a nádorhoz, illetve a Jászkun Kerületekhez írt levelét: , famí l iámnak ezen 
tekintetes megyékben lett béjövetelének, huzamos ittlakásának, az időknek viszon-
tagságaihoz képest, a felséges haza mellett tett hivséges szolgálatjainak ideje, kö-
zel két száz esztendőkre, terjedvén; bátorkodom alázatos instancziámat a te[kin]-
t[e]tes kerületek elében a végre terjesztenem, hogy valamint más ezen megyebeli 
érdemes szüléknek fijait külömb külömbféle hadi rangra recomendálni, úgy gyer-
mekségétől fogva a katonaságra vágyódó, és magát arra végképpen eltökéllett, de 
ekkoráig az oskolai tudományok, és a haza törvényei tanulásában szorgalmatosko-
dott, német, deák, magyar nyelveket jól értő Baky Lajos, a mostan fel állított ne-
mes palatinale újj regemenben all hadnagynak, hathatós atyai közben vetések által 
e következendő okokra nézve Kegyesen ajánlani méltóztassanak"15 E bekezdés 
után az apa felsorolta mindazokat a hozzájárulásokat, adókat, amelyeket befizetet, 
majd befejezésül hivatkozott a helyi társadalomban elfoglalt helyére: ,.postai hiva-
talom, egyéb szolgálatim, a redemptusok között a legelsőbbek közzül való létem ... 
kívánságomnak meg nyerésére nem kevés okokat szolgáltatván".16 

» 
g.) A redempció 
A jászkunsági ember életében a török-kor után alapvetően fontos esemény volt a 
redempció. A kiváltság és önállóság visszaszerzése, a redempcióban való áldo-
zatvállalás a kerületeknek, a településeknek és az egyéneknek egyaránt sorsdön-
tő esemény volt. így az 1745. évi és az azt követő iratok - kiváltságlevél, re-

14 Örsi Julianna: Laczka János élete és nagykunsági környezete. In: Laczka János emlékezete. 
Szerk. Ridegh István. Karcag, 1999. 131. p. Az eredeti dokumentum lelőhelye: Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Levéltár. Zemplén vármegye Törvényszékének iratai. Polgári és büntető pe-
rek. Loc. Jur. 126. nr. 41. 1801. augusztus 28-ai tanúvallomás. 

15 JNSZML Jk. Ker. ir., 1800. fasc. 2. nr. 1786. % 
16 Uo. 
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demptuslevél, váltságösszeg kimutatása - a városi és a családi irattárak évszáza-
dokig megőrzött dokumentumai. Az eredti dokumentumok többségét ma a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Levéltát őrzi, míg a családi feljegyzések többsége a 
jász, nagykun és kiskun településeken élő utódok magántulajdonában van. 

1751-ben a kiskundorozsmai (ma: Szeged városrésze) bírák és lakosok a 
szegediekkel vívott határperükben nemcsak arra hivatkoztak, hogy ,Jvíinek utána 
dorosmai pusztát megszálltuk Szeged városával 10 esztendőknek folyási alatt 
szüntelen való discordiábán és veszekedésekben voltunk, ... 22 esztendők alatt 
minden ellenkezés nélkül bírjuk, és azzal is redimáltuk, melly eránt való metalis 
levelünk úgy véljük az nemes Három Districtusok[na]k archívumában föl találta-
tik, és annak mása «[emes] Szeged városánál tartatik."xl 

TÖRVÉNYEK ÉS PEREK IDEJE 
A 18. és a 19. század fordulóján a jászkun örökösödési perek elmaradhatatlan ré-
szét képezte a redemptus ősre, mint vagyonszerzőre való hivatkozás. Gyakori per-
melléklet volt bizonyítékként benyújtott, három-négy generációt tartalmazó leszár-
mazási tábla. A Jászkunságban a tulajdonjog kérdését a jászkun statútum - amely-
nek alapja a korábbi szokásjog, valamint a redempciós jogok egységbefoglalása 
volt - pontosan szabályozza, és nagy hangsúlyt fektetett az ingatlan adásvételére 
és az öröklésére. Nincs lehetőségünk a statútum részletes bemutatására, csupán né-
hány, az idővel kapcsolatos tényezőre hívom fel a figyelmet. Adásvétel esetén az 
áruba bocsátott földet, házat, portát, kertet stb. először fel kellett kínálni a roko-
noknak, majd a szomszédoknak, azután pedig a többi redemptusnak. Idegen csak 
akkor vehette meg, ha áz elővásárlási jogról az említettek lemondtak. Az árúba bo-
csátást ki kellett hirdetni, amelynek 15 nap alatt lehetett ellent mondani. A létrejött 
adásvételi szerződés szinte mindig tartalmazta, hogy mely rokonoknak ajánlották 
fel az ingatlant, és hogy az érintett személy(ek) hozzájárult(ak) az eladáshoz. Az 
idegen azonban nem lehetett teljesen biztos a dolgában még akkor sem, ha megkö-
tötték a szerződést, mivel az adásvétel később is megtámadható volt. Ilyenkor zá-
logként kezelték az adásvételt. A túrkevei Kalmár Mihály felesége, Dávid Katalin 
1790-ben gyermekei képében is protestált féijének azon cselekedete ellen, hogy 
eladta a házát. A tiltakozás alapját így határozta meg: „országunk bevett törvénye, 
hogy egy esztendő és egy nap eltelése előtt illy helyeken a protestátiok és contra-
dictiok használlyanak" .iS 

A túrkevei Vasadi Mihály kondás 1790-ben nem tudott elszámolni a rábízott ál-
latokkal, a tulajdonosok káruk megtérítését kérték. Az 1790. április 26-án létrejött 
megállapodásban a kondás vállalta, hogy a károsultaknak járó 40 ft 30 kr-t úgy adja 
meg, hogy eladja a házát 42 forintért, és ez az összeg bírói kézbe kerül. Vasadi Mi-
hály özvegye, Vámos Kata négy neveletlen árvája érdekében is ragaszkodott a ház-
hoz, és nyilvánosság előtt „erős fogadást tészen, hogy esztendőről esztendőre míg az 

0 
17 BKMÖL Kiskunfélegyházi Fióklevéltár. Kiskun kapitányi jegyzőkönyv, 1751. 
18 JNSZML Túrkeve tanácsiilési jegyzőkönye. Melléklet, 1790. január 17. nr. 39. 



7 

Időmeghatározás a paraszti emlékezetben, 18. századi tanúvallomások alapján 149 

adósság letelik, ha a házat senki ki nem bérelné is, maga öt forintjával esztendőn-
ként annak árendáját befizeti, sőt módja lévén benne, azon lészen, hogy minél hama-
rabb ezen adósságot lefizethesse, és a káross gazdaságokat kielégíthesse".19 így is 
történt, és 1804-ben az özvegy azt jelentette a bírónak, hogy „házam árát imé fel 
hoztam bíró uramhoz, olly véggel, hogy ennek felvételére és a háznak vissza botsáj-
tására, még pedig az 1638-dik 29 ar[i\cu\lus értelme szerént"20 joga van. 

A túrkevei Sánta János 1800-ban Herczeg Pétertől vett egy darab földet, ám 
azt évek múlva az eredeti tulajdonos vissza kívánta perelni. A per során a kikül-
dött bizottmány a szőlőszomszédokat is megkérdezte, akik úgy nyilatkoztak, 
hogy „ezen Régi Kabai Kertben lévő szőllő ez idő szerént sokkal jobb most mint 
eladatásakor."21 Sánta János özvegye szerint öt éven keresztül féije szüntelenül 
javította, kapálta a szőlőt. 1805-ben az özvegy az alábbi kikötéssel állt el a to-
vábbi pereskedéstől: „a mindnnapi praxisbul, melly már itt törvénnyé vált, úgy 
tudom, hogy minden zálogos visszabocsájtásoknak ősszel vagyon ideje, mikor 
már a gyümölcs a földbül kikerült."22 

A 18. és 19. századi jászkunsági pereket tanulmányozva azt tapasztalhatjuk, 
hogy az özvegy és a mostohafiai között voltak a leggyakoribbak a pereskedések. 
Werbőczy Tripartitumára és a Hármas Kerületben dívó szokásokra egyaránt hi-
vatkoznak, hogy megtarthassák a földtulajdont. A pereskedők másik csoportját a 
leányági örökösök alkották a 19. században. Az 1840-es években a leányági örö-
kösök utódai a Jászkunságban is követelni kezdték az országos törvények alap-
ján a földet, de ezt ekkor még éppen a partikuláris törvényre - jászkun törvények -
hivatkozva nem kapták meg. 

ÖSSZEGZÉS 
A 18. és a 19. századi bíráskodási gyakorlatot elemezve láthatjuk, hogy annak so-
rán a 16. századi jogkönyvre éppúgy hivatkoztak, mint a 18. századi szokásjogra. 
A 18. századi tanúk előző évszázadról szóló elbeszélését hitelesnek fogadták el, 
amely a háborús idők hiányzó írásbeliségét pótolta. Az idős emberek tanúvallomá-
saikban visszaemlékeztek a gyermekkorukban történt eseményekre, sőt hivatkoz-
tak apjuk, nagyapjuk elbeszélésére is. így akár egy évszázadot is hitelesítettek val-
lomásaikkal. A vallomások így lehettek okiratpótló vagy kiegészítő igazolások. A 
családok által megőrzött iratok pedig segítették az emlékezetet. A szájhagyomány-
ban és a hivatalos családtörténeti dokumentumokban egymást erősítve a 20. szá-
zadig így élt együtt a jelen a múlttal, az emlékezés, a hivatkozás, a bizonyítás esz-
közeit felhasználva. 

19 JNSZML Túrkeve iratai, 1804. capsa B. fasc. 1. nr. 14. 
20 Uo. 
21 JNSZML Túrkeve iratai, 1805. capsa B. fasc. 1. nr. 23. 
22 Uo. 
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Mátay Mónika 

A TESTÁLÓ IDEJE. 18-19. SZÁZADI DEBRECENI 
VÉGRENDELKEZŐK IDŐFELFOGÁS A1 

i 
A testáló - és egyelőre beszéljünk általános alanyról, a Testálóról - különleges 
kapcsolatban áll az idővel. Egyfelől visszatekint, összegez, mérleget készít, szá-
mot ad a múltban megtörtént eseményekről, másrészt a jövőre vonatkozó dönté-
seket hoz. Ezek a döntések olyan időre vonatkoznak, amelynek ő már nem lesz 
részese, rajtuk keresztül mégis nyomot hagyhat abban a földi világban, amely-
ben fizikailag már nem lesz jelen. Ezért még életében, a közvetlenül észlelhető 
jelenben próbálja „megragadni", befolyásolni, alakítani a jövőt. A múlt és a jövő 
mezsgyéjén állva beszél, de persze ezzel mindannyian és minden pillanatban így 
vagyunk. A végrendelkező azonban tudatában van, tudatosan reflektál „határ 
helyzetére", így vissza- és egyben előretekint a küszöbről. Ez a sajátos küszöbön 
állás többszörösen is összekapcsolja az idővel. Számadását emlékeire hagyatkoz-
va, a múlt felidézésével készíti el. ítéletei és döntései a múltra épülnek, ugyanak-
kor a jövőben bekövetkező események valószínűségén alapulnak. Ráadásul az 
összegzés az élet kitüntetett pillanatának ünnepélyes aktusa, melyben a földi idő 
és a szakrális idő összeér. Az alábbi dolgozat tárgya az örökhagyó és az idő kap-
csolata, pontosabban az, hogy 18-19. századi debreceni testálok hogyan érzékel-
ték az időt, és végakarataikban mi ennek az érzékelésnek a lenyomata.2 

A testamentum mint történeti forrás azért vált érdekessé a számomra, mert 
úgy is olvasható, mint az élettörténet narratívája, amely értelemszerűen, szoro-
san tapad az idő észleléséhez. Először a személyesség fogott meg a végintézke-
désekben, az a kilátás, hogy „párhuzamos életrajzokból" ismerhetem meg a cívi-
sek házasságról, halálról, szerencséről vagy éppen megpróbáltatásról vallott né-
zeteit, gyerekeikhez fűződő viszonyát, kritikus élethelyzetekben, betegségben, 
öregségben, elszegényedésben, tűzvészek, háborúk és járványok idején szerzett 
tapasztalatait. Minél több dokumentumot dolgoztam fel, annál világosabbá vált 

' A dolgozat doktori disszertációm alapján készült, amelyben 950 darab 1700 és 1875 közötti 
debreceni testamentumot elemeztem kvantitatív és kvalitatív módszerekkel. Lásd Mátay Mó-
nika: Halál, akarat, törvény. Testamentumok és hagyatéki perek a 18-19. századi Debrecen-
ben. PhD disszertáció. ELTE BTK.. Bp., 2002. 266 lev. 

2 Az idő fogalmához lásd egyebek mellett: Crosby, Alfréd Worcester: The Measure of Reality. 
Quantification and Western society, 1250-1600. Cambridge-New York, 1997. XIII, 245 p.; 
Crump, Thomas: Az idő. In: Uő: A számok antropológiája. Ford. Dankó Zoltán. Bp., 1998. 98-
109. p.; A megfoghatatlan idő. Tanulmányok. Főszerk. Fejős Zoltán; szerk. Granasztói Péter, 
Szeljak György, Tasnádi Zsuzsanna. Bp., 2000. 459 p. (Tabula könyvek; 2.); Időben élni. 
Történeti-szociológiai tanulmányok. Vál. Gellériné Lázár Márta; ford. Berényi Gábor et aL 
Bp., 1990. 238 p. (Hermész könyvek); Gurevics, Aron Jakovlevics: „Mi az idő?" In: Uő: A 
középkori ember világképe. Ford. Előd Nóra. Bp., 1974. 80-133. p.; Heidegger, Martin: Az 
idő fogalma. A német egyetem önmegnyilatkozása. A rektorátus, 1933/34. Ford. és a bev. írta 
Fehér M. István. Bp., 1992. 118 p. 
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számomra, hogy az egyéni beszámolókba - valójában - számtalan formális elem 
is bekerült, és gyakran nagyon nehéz eldönteni: ki beszél? Az örökhagyó saját 
szavait olvassuk vagy a végakaratot lejegyző tanácsnok formuláival szembesü- • 
lünk. A repetitív megfogalmazások, a jól felismerhető szövegpanelek rádöbben-
tettek, hogy hiba volna eltúlozni a testamentumok egyediségét, mert - amint ez 
számos egyéb történeti forrásra is igaz — a személyességet gyakran kiszűri a vég-
intézkedést szavakba öntő „tolmács". 

A FÖLDI IDŐ, AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG ÉS AZ ISTENI GONDVISELÉS 
Ez a dilemma, az egyediség és a formalizmus arányának kérdése határozottan 
felmerül az életről és a halálról való megemlékezés kapcsán. A tárgy természeté-
ből fakadóan kevéssé meglepő, hogy a túlvilág megidézésének módja sokkal in-
kább a jegyzők bevett gyakorlatának lenyomata, mintsem egyéni viszonyulás. 

A debreceni végrendeletekben a „küszöbön állás" tudata számtalanszor is-
métlődik. ,fiíinden dolgaidban emlékezzél meg a te utolsó végedről. "3, J z én ha-
lálom csendes álom, bűneimből szabadulásom."4 Az idézett protestáns énekes-
könyv szövegeiben folyamatosan visszatérő gondolat az élet törékenysége, a ha-
lál örökös fenyegetése: „A mi életünk közepette a halál körül vesz minket."5 Az 
elmúlás egyszerre személyes és apokaliptikus élmény, amelyben az egyén és a 
közösség sorsa összeforr. 

A debreceni temetések a 19. század utolsó harmadáig meglehetősen puritá-
nok voltak, de még a szegényes ceremóniákat is az jellemezte, hogy a halottas 
menetben éneklő diákok kísérték a koporsót.6 A halotti énekek tanítása az elemi 
iskolai curriculum fontos részét képezte, ezért joggal feltételezzük, hogy ezeket 
a szövegeket mindenki jól ismerte. A prédikációk, a temetési énekek újra és újra 
emlékeztették a cíviseket az élet kiszámíthatatlanságára. így természetes, hogy a 
végrendelkezők gyakran megemlékeztek az örökös fenyegetettségről, az evilági 
élet törékenységéről, végességéről: „én megemlékezvén a közönséges halandósá-
gomról, és a halálnak bizonyos, annak idejének bizonytalan voltáról"? Elsősor-

3 Újfalvi Imre: Halott Temetéskorra való énekek. Mellyek most helyesebben; egynéhány idetar-
tozó szép sóltárokkal és Énekekkel egyetemben, megkobbítván: ki-botsáttattak. Kiad. Margítai 
István. Debrecen, 1763. (továbbiakban: Újfalvi, 1763.) 1. p. Valószínű, hogy az énekek több-
ségét debreceni prédikátorok írták a 16-17. században, amelyeket Újfalvi Imre gyűjtött kötet-
be. Bevezetőt is csatolt a könyvhöz, ami némi támpontot nyújt az énekek keletkezéséről: 
,Azért, mivelhogy mi közöttünk Halott temetéskor énekelnek: a minémű Énekeket Magyar nyel-
ven akkorra irtanak tudós Emberek, miólta az Eklésia kezdett reformáltatni, azokat e Köny-
vetskébe szedtem; hogy azok együtt levén a Deákság efféle szolgálatban elhessen vélök. Az 
Authoroknak neveiket el-nem titkoltam volna, de keveseknek tudhattam-meg, a kiknek a Vers-
fejekben mintsem, melyeket külön feljegyezni nem szükség volt. ítélem, hogy egy-is nintsen 
igen régi bennek: mert az előtt Deákul éneklették a Soltárokat." Újfalvi, 1763. Bevezető. 

4 Újfalvi, 1763. 4-5. p. 
5 Újfalvi, 1763. 1. p. 
6 A végrendelkezők is gyakran hagytak kisebb összegű készpénzt az „éneklő deákokra". 
7 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár (továbbiakban: HBML) Debrecen város levéltára. Debrecen vá-

ros tanácsának iratai. Végrendeletek (továbbiakban: Dtir. Vr.) 777. sz. Erszény Annamária 
végrendelete, 1765. február 3. 
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ban a világi idő kiszámíthatatlansága inspirálja a testamentum elkészítését. A 
végakarat írásba foglalásának egyik leggyakrabban megnevezett indoka a földön 
eltöltött időt övező bizonytalanság. 

A halállal való szembesülés fiatalabbakra és idősekre, a magukat egészsé-
gesnek vallókra és a súlyos betegekre egyaránt jellemző. 1791-ben egy nyereg-
gyártó cívis özvegye, Némethy Anna jelentette, hogy - „ámbátor mostanában 
Isten jó voltábol tűrhető egésége, és ép elméje légyen, mindazonáltal nem tud-
hatván minden szempillantásban történhető halálának ideit s oráját"% - végren-
delkezik. Közel hét évtizeddel később, 1860-ban tett végintézkedésében ifjabb 
Vincze József magát fiatalnak és egészségesnek vallja, „mindazonáltal meggon-
dolja életének bizonytalan végét"? Azaz, a végrendelkezés az élet és a halál, a 
földön eltöltött idő és az örökkévalóság közötti cezúrát jelképezi, a síron túli vi-
lágra való felkészülés eszköze, a méltóságteljes búcsú. Hangsúlyozni szeretném, 
hogy a debreceni testamentumokban a halálról való gondolkodás - ellentétben 
például számos angliai végrendeletekkel - nem kapcsolódott az üdvözülés feletti 
szorongás kifejezéséhez, vagy a túlvilági életről való elmélkedéshez. Pedig ez a 
figyelmeztetés ugyanúgy megjelent a halálhoz tapadó szövegekben, mint az 
előbbi: „Tudod, ú[ogy] a halál rajtad uralkodik, Nem tudod, melly órán lelkedet 
kivészik, Valamiként éltél, tudjad, megkérdezik. "10 

A halál állandó jelenlétének, a földi élet végességének, az elmúlásnak a tu-
data, vagy legalábbis az a fogalomkészlet, amelyet akkor használtak, amikor az 
emberre folyamatosan leselkedő halált idézték fel, perzisztens volt a végrendele-
tekben. A 18. század elejéről és a késői, a 19. század második feléből fennma-
radt végakaratokra ez egyaránt jellemző. 1704-ben Zagyva Borbála a mulandó 
emberi sorsot emlegette.11 Szalontai János tanácsnok bő száz évvel később, 
1812-ben tett végintézkedésében így nyilatkozott: „... senki a halandók közül 
magának csak a holnapi időt sem Ígérheti"?2 Seres Sára férje az 1855. évi kole-
rajárvány áldozata lett, és mindössze néhány óra leforgása alatt meghalt. Az öz-
vegyet férjének szomorú példája a maga halálára figyelmeztette, a saját maga ál-
tal írott testamentumban - szinte szó szerint - egy temetési ének metaforáját 
használta: „a miden napi tapasztalás fájdalmasan győzték meg a felől, hogy 
ollyan az emberi élet mint a fű, melly reggel virágzik, délben megszárad"?3 

Isten jelenlétének tudata nemcsak a másvilággal kapcsolatban manifesztáló-
dik. A cívisek az élet fordulópontjain, sorscsapásoknál, vagy ha kivételes szeren-

8 HBML Dtir. Vr. 880. sz. Krauth Jánosné Némethy Anna végrendelete, 1791. december 12. 
9 HBML Dtir. Vr. 2323. sz. Ifjabb Vincze József végrendelete, 1860. április 27. 

10 Újfalvi, 1763. 14. p. 
" HBML Dtir. Vr. 26. sz. Zagyva Borbála Komáromi Istvánné végrendelete, 1704. március 4. 
12 HBML Dtir. Vr. 1382. sz. Szalontai János végrendelete, 1812. november 30. 
13 HBML Dtir. Vr. 2677. sz. Pénzes Gábor felesége Seres Sára végrendelete, 1873. szeptember 3. 

A Halott Temetéskorra való énekek szövegében az élet-virág hasonlat számtalanszor megjele-
nik: „elmúlandó a világ, kiben életünk, mint a virág". Újfalvi, 1763. 5. p. ,yíz élet olyan, mint a 
virág, elhervad, elszárad, megasz". Újfalvi, 1763. 15. p. 

o 
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cse érte őket, az isteni gondviselésnek tulajdonították a változást. A fordulópontok, 
a változások egy-egy időegység lezárását és egy új szakasz kezdetét jelölik, így az 
időtapasztalat szorosan tapad az Istenhez, az isteni jutalmazáshoz és büntetéshez. 

A 18. század első felében kelt végintézkedések szövege barokkosan túlzsú- . 
folt, a terjengős invocatiókat Isten gyakori említése követi. Az élet fontos esemé-
nyeit Isten irányítja, és ezt a szemléletet tükrözik a források is. A testamentumok 
szövegére jellemző a cizellált vallásosság, Isten folyamatos megszólítása. A föl-
di élet nem független a szakrális dimenziótól, az evilági idő nem különül el éle-
sen a túlvilágitól, hiszen Isten állandó beavatkozása a világi élet eseményeibe 
összefűzi a két idősíkot. A kissé nehézkes megfogalmazások láthatóan egyszerű-
södtek az 1750-es, 1760-as években, amikor a vallásos betétek kikoptak a vég-
rendeletekből, és a korábbi Istenre tett utalásoktól hemzsegő nyelvezetet felvál-
totta egy jóval puritánabb fogalmazásmód. Természetesen a földi világ ezután is 
az isteni gondviselés kegyelme vagy büntetése alatt állt, mégis, a 19. század 20-
as és 30-as éveiben határozottan világiasabbá vált a testamentumok nyelvezete. 

A SZEMÉLYES EMLÉKEZET MEGŐRZÉSE 
A nyelvi laicizálódással párhuzamosan a 19. század második felében a végintéz-
kedések individualizálódnak abban az értelemben, hogy a testamentumok időn-
ként már a személyes emlékezet fenntartását szolgálták. A halálra készülő nyo-
mot akar hagyni a világban, azt akaija, hogy az őt túlélők emlékezzenek rá, még-
pedig az általa előírt módon. Az emlékezet megkonstruálásáról testamentumában 
gondoskodik. A folyamat első állomása a temetés, amely a 19. század közepére 
méltóságteljesebbé vált, mint korábban. A földi és a szakrális idő elválasztása 
szimbolikus aktus, amelynek maradandó élményt kell nyújtania a gyászolóknak. 
A végrendelet tehát segédeszköz, amely forgatókönyvként tartalmazza az örök-
kévalóságba belépésnek, a végső nyugalomra helyezés ünnepélyes szertartásá-
nak pontos menetét. Emellett eligazítja az utódokat arra nézve, hogy milyen 
imázst kell felépíteniük és megőrizniük a testálóról. 

A katolikus végrendeleteket feldolgozó kutatók arra az eredményre jutottak, 
hogy az itáliai és a francia örökhagyók - bár időben évszázadok választották el 
őket egymástól - részletezően megszabták örököseiknek, hogyan helyezzék tes-
tüket végső nyugalomra, és milyen sírhelyet készíttessenek a számukra.14 Debre-
cenben a temetésre szánt hagyományokról rendelkezők illetve azok száma, akik 
egyáltalán megemlítették a temetésüket a végintézkedésben, a 18. és a 19. század-
ban egyaránt alacsonynak mondható: az örökhagyók alig egytizede (11%) tartozik 
ide. Az 1830-as évekig csak nagyon kevés egyedi utasítást találunk a végrendele-
tekben. Ezek többsége a koporsót kísérő prédikátorok, kántorok és diákok számát, 

14 Sámuel Cohn reneszánsz korabeli itáliai testamentumok összehasonlító elemzését végezte el. 
Azt találta, hogy a reneszánsz mentalitás ugyan egyénibbé tette a rendeléseket, de már a kö-
zépkori végintézkedésekre is jellemző volt, hogy előírásokat tartalmaztak a temetés módjára 
vonatkozóan. Cohn, Sámuel Kline: The Cult of Remembrance and the Black Death. Six Re-
naissance Cities in Central Italy. Baltimore-London, 1992. XIII, 429 p. 
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illetve a nekik szánt adomány értékét határozta meg. A leggyakrabban a temetéssel 
kapcsolatban csak annyit kért a testáló, hogy hozzátartozói vagy jóakarói gondos-
kodjanak tisztességes és rangjához méltó eltakarításáról.15 A végrendelkezők pénzt 
hagytak a szertartásra, vagy úgy intézkedtek, hogy azt a behajtott adósságból vagy 
eladott ingóság árából kell fedezni. Sokan takarékosságra szólították fel az életben 
maradókat. Szoboszlai Péter cívisgazda határozottan megtiltotta a túlzott költeke-
zést, és úgy intézkedett, hogy temetése után hozzátartozói még halotti tort se tart-
sanak: semmilyen illetlen vendégeskedés ne legyen"}6 

A debreceni református temetkezési szertartások és a sírhelyek a reformkorig 
puritánul egyszerűek voltak.17 A sírokra általában csak fából készült, négyszögle-
tes, oszlop alakú fej fát helyeztek, amelyre a halott nevét és legfontosabb adatait 
vésték.18 Az előkelőbbek fej fáira epitáfiumot, sírverset szerkesztettek az erre fel-
kért kollégiumi diákok vagy tanárok. Az epitáfium a halottat méltató, kiemelkedő 
cselekedeteit elbeszélő nekrológ, amit - Zoltai Lajos megfigyelése szerint - néha 
teljes terjedelmében a fej fára írtak. A katolikusok többsége ezzel szemben már a 
18. században és a 19. század elején is sokkal részletezőbb, aprólékosabb előírást 
hagyott hátra a temetés módjára és a sír elkészítésére vonatkozóan.19 

Az 1860-as és különösen az 1870-es években azonban a református végin-
tézkedésekben is megjelentek a temetéssel kapcsolatos, immár sokkal ponto-
sabb, személyre szabott utasítások. Vásári Gábor hentessegéd 1873-ban tett tes-
tamentumában sógorának 240 ft-ot azzal a feltétellel hagyott, hogy állíttasson 

15 Michel Vovelle provence-i testamentumok elemzése kapcsán szintén találkozott ezzel a meg-
fogalmazással. Megfigyelése szerint a 18. század második felétől a fenti rendelések száma 
csökkent, végül a század utolsó két évtizedében teljesen eltűntek a testamentumokból a kodifi-
kált intézkedések. A francia történész feltételezése szerint a folyamatban a társadalom hierar-
chikus struktúráinak folyamatos bomlása, a rendies jelleg eltűnése érhető tetten. A debreceni 
testamentumokban ez a változás szintén kimutatható, bár a 19. században, sőt az individualizá-
lódó temetési szertartási előírások idején, tehát az 1860-as és 1870-es években is előfordul a 
„rangjához méltó" formula használata. Ebből azonban semmiképp sem következik a társada-
lom rendies jellegének bomlása. Vovelle következtetése mindenképpen eltúlzott: véleményem 
szerint itt nem a rendies verstts polgári szerkezet változása mutatható ki, csupán arról van szó, 
hogy a temetésekkel kapcsolatos előírások idővel individuálisabbak lettek, a bevett szófordula-
tokat pontosabb és egyedibb előírások váltották fel. Vovelle, Michel: Piété baroque et déchris-
tianisation en Provence au XVIIIe siécle. Les attitudes devant la mort d'aprés les clauses des 
testaments. Paris, 1978. 697 p. 

16 HBML Dtir. Vr. 1470. sz. Szoboszlai Péter végrendelete, 1817. január 11. 
17 Zoltai Lajos szerint az első márványból készült síremlékek az 1830-as években jelentek meg 

debreceni temetőkben. Zoltai Lajos: A kálvinizmus és a művészet Debrecenben. A debreceni 
temetők művészete. Debrecen, 1928. (továbbiakban: Zoltai, 1928.) 23. p. 

18 Zoltai, 1928. 20-21. p. 
19 Róth Mihályné Durchenvald Erzsébet például rekviemet és miséket rendelt, azt kérte, hogy 

halála után 200 szentmisét szolgáltassanak egész családja számára. Emellett úgy rendelkezett, 
hogy testét férje sírjában helyezzék végső nyugalomra. HBML Dtir. Vr. 1465. sz. Róth Mi-
hályné Durchenvald Erzsébet végrendelete, 1816. október 23. 
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sírkövet az ő és néhai szülei emlékére.20 Kovács András csizmadiamester özve-
gye még ennél is körültekintőbben intézkedett végtisztességéről, amikor elren-
delte, hogy temetése a református főiskola énekkarának szereplésével, a csizma-
dia és a molnár társulat tagjainak részvételével történjen.21 Kérte továbbá, hogy 
húzzák meg a református templomok harangjait, a testét bársonnyal bélelt kopor-
sóba helyezzék, és sírjára követ állítsanak. Nadányi Sándor nejére bízta, hogy 
testét szülei mellé helyeztesse és a család emlékezetére gránit sírkövet állíttas-
son.22 A temetkezési előírások a 19. század utolsó harmadára pontosabbakká és 
egyénibbé váltak. A testálok egy csoportja egyre nagyobb gondot fordított a sírkö-
vek elkészítésének módjára és a feliratok szövegezésére. Az egyéni emlékezet 
megőrzésének igénye a 19. század második felében egyértelműen megjelent a deb-
receni végrendelkezésben, de tömegességről még ekkor sem beszélhetünk, hiszen 
még ekkor is csak az örökhagyók alig több, mint egynyolcada (14%) fogalmazott 
meg individuálisnak mondható temetési vagy „emlékezet megőrzési" előírást. 

A VÉGRENDELKEZÉS IDEJE 
Az 19. század második felében végintézkedéseikben a debreceniek nagyobb fi-
gyelmet szenteltek ön-prezentációjuknak, mint korábban, de végrendelkezéssel 
kapcsolatos attitűdjük a vizsgált korszakban változatlan maradt. Végső száma-
dásra csak az utolsó percben szánták el magukat. Ugyan a 18. századi testamen-
tumok a későbbiekhez képest „vallásosabbak voltak" a szónak abban az értelmé-
ben, hogy a földi és a túlvilági létezést szorosabban összekapcsolták, és Isten fo-
lyamatos jelenlétét intenzívebben érzékelték készítőik, ez mégsem ösztökélte a 
cíviseket arra, hogy az élet minden pillanatában készen álljanak halálukra, és en-
nek megfelelően, családjukról és javaikról időben gondoskodjanak. A cívisvá-
rosban - 18. és 19. századi testamentumok esetében egyaránt - a végrendelkezés 
szorosan összefüggött az életkorral. Ezt - bár végtelenül egyszerű megállapítás-
nak tűnik - mégis hangsúlyoznunk kell. Ismerünk ugyanis olyan eseteket - töb-
bek között a középkori itáliai városokból amikor ez az összefüggés korántsem 
volt ennyire kézenfekvő. A velencei, a firenzei és a genovai kereskedők körében 
elteijedt volt az a szokás, hogy ha valamilyen kiszámíthatatlan kimenetelű vál-
lalkozásba fogtak, például nagyobb utazás előtt álltak, fiatal koruk ellenére is 
hátrahagytak testamentumot, de a debreceni örökhagyókat nem jellemezte ilyes-
fajta gondoskodás és előrelátás.23 

20 HBML Dtir. Vr. 2649. sz. Vásári Gábor végrendelete, 1873. március 11. 
21 HBML Dtir. Vr. 2662. sz. Kovács Andrásné végrendelete, 1873. július 22. 
22 HBML Dtir. Vr. 2601. sz. Nadányi Sándor végrendelete, 1871. május 7. 
23 Ez feltehetően két tényezővel magyarázható. Egyrészt a vizsgált korszakban a debreceniek 

meglehetősen „belterjes" életet éltek, a távolsági kereskedelem hanyatlása következtében az 
utazások száma jelentősen csökkent. Másrészt figyelembe kell vennünk azt a szempontot is, 
hogy az állandó fenyegetettség, a 17. századi háborús konfliktusokkal tarkított időszak véget 
ért. A közbiztonság - legalábbis a korábbi évtizedekhez képest - javult. A fentitől eltérő ered-
ményekre vezethetnének további kutatások, ha a magisztrátus jegyzökönyvébe beírt 16. és 17. 
századi testamentumok elemzését elvégeznénk. A fiatalon, nagyobb vállalkozások előtt tett fi-
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A legtöbben öregkorban végrendelkeztek. Az örökhagyók több, mint há-
romnegyede az idősebb generációkhoz tartozott.24 A legéhesebb testáló elmúlt 
100 éves, a legfiatalabbak mindössze 19 esztendősek voltak. Ez utóbbi kategóriá-
ba tartoznak azok a hajadonok és nőtlen fiatalemberek, akiket valamilyen hirte-
len jött betegség döntött ágynak. A koros testálókhoz képest azok, akik fiatalon, 
vagy az életük közepén tettek végintézkedést, jóval kevesebben vannak (15%). 

Az örökhagyók jelentős többsége azt állította magáról, hogy beteg, öreg, és 
érzi halála közeledtét. Másképpen fogalmazva a debreceniek általában csak éle-
tük végén, a halál közvetlen fenyegetettségében szánták el magukat a "végrendel-
kezésre. Vajon igaz ez? Akkor kaphatunk választ a kérdésünkre, ha összevetjük 
egymással a testamentum-tétel dátumát és a halálozás időpontját, ami a halálo-
zási anyakönyvek alapján pontosan rekonstruálható.25 

A VÉGRENDELKEZÉS ÉS A HALÁLOZÁS KÖZÖTT ELTELT IDŐ % 
2 hétnél kevesebb 27 
2 hét - 1 hónap 8 
1 - 6 hónap 23 
6-12 hónap 17 
1-5 év 17 
5 évnél több 8 

/ . táblázat 
A végrendelkezés és a halálozás között eltelt idő százalékos megoszlásban 

A táblázatból jól látható, hogy a legtöbben valóban megérezték a halál közeled-
tét, és szó szerint a halálos ágyukon tettek végső rendelést. Az örökhagyók több, 
mint egynegyede utolsó akaratának írásba foglalása után néhány nappal meghalt, 
és 75%-ukról elmondható, hogy egy évnél kevesebb időt élt a végrendelkezést 
követően. Előfordult ugyan, hogy valaki többször is rendelkezett élete folyamán, 
és már jóval a halála előtt is volt testamentuma, amit később módosított. A forrá-
sok tanúbizonysága szerint ez azonban ritkaságnak számított. 

Az életút végén elkészített számadás során az örökhagyó bizonyos távolság-
tartással szemlélhette a sorsát, és ez lehetővé tette, hogy életének különböző sza-
kaszait vagy állomásait minősítse. Egy adott időszak és a benne megtörtént esemé-
nyek összekapcsolása bevett eljárásnak számított a végrendeletekben, különösen, 
ha életkorukról, a házasságaikról és betegségükről számoltak be az örökhagyók. 

renzei testamentumokra lásd például: Two Memoirs of Renaissance Florence. The diaries of 
Buonaccorso Pitti and Gregorio Dati. Ed. Gene Adam Brucker; trans. Júlia Martines. New York-
London, 1967. 141 p. Genovai példákat idéz Epstein, Steven: Wills and Wealth in Medieval 
Genoa, 1150-1250. Cambridge-London, 1984. 46-47. p. (Harvard historical studies; 103.) 

24 A testálok több mint háromnegyede elmúlt 55 éves, amikor végrendeletet készített. Ez az életkor 
a korszakban élemedettnek számított, és az örökhagyók is idős emberekként beszéltek magukról. 

25 A teljes forrásbázison, azaz 950 testamentumon ezt a számítást nem végeztem el, de véletlen-
szerűen kiválasztottam 300 végrendeletet, amelyeken a két dátumot összehasonlítottam egy-
mással. Az eljárást az indokolta, hogy az összes testáló halotti anyakönyvi adatának kikeresése 
aránytalanul időigényes lett volna a várható eredményhez képest, amelyet egyébként a na-
gyobb számú adat nem módosítana jelentősen. 
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AZ ÉLETKOR 
Az egyik legjobban mérhető személyes adatot, az életkort a testálok közül csak 
kevesen jelölték meg számszerűen.26 E mögött természetesen nem az állt, hogy a 
végrendelkezők titkolták volna éveik számát, egyszerűen arról van szó, hogy a. 
vizsgált korban - és különösen igaz ez a 18. századra - nem tartották számon 
olyan pontosan, születési dátum szerint az életkort, mint a 19. század végétől, 
amikor a modern személyazonosság szigorú kritériumai létrejöttek.27 Ráadásul a 
végakarat formai követelményei között nem szerepelt a kor pontos meghatározá-
sa, így azután általában nem is tüntettek fel ilyen adatot. Ugyanez vonatkozik a 
családtagok, a házastársak és a gyermekek életkorára: ezeket az adatokat még 
ritkábban közölték a debreceniek. 

A 18. század elejétől mind a protestánsokat, mind pedig a katolikusokat 
anyakönyvezték a városban, de ez nem jelentette azt, hogy a cívisek a lelkészek 
által bejegyzett dátumot következetesen megjegyezték, vagy hogy az évek szá-
ma alapján gondolkodtak az életkorról.28 A 18. század első felében még akadt 
példa olyan testamentumra, amelyben az örökhagyót, egy bizonyos Portörő Sza-
bó Annát „circiter 50 esztendős öreg leány"19-ként, míg egy özvegyet, akiről 
csak annyit tudunk, hogy a Csemete közben lakott, „cirtiter 88"30 évesként emle-
gettek. A későbbiekben ilyen pontatlan megfogalmazással már nemigen találko-
zunk. Valószínűleg a 19. században végrendelkező polgárok többsége már is-
merte és számon is tartotta a korát, de a források tanúbizonysága szerint a hét-
köznapi életben az archaikusabb korfogalmakat használták.31 

26 Hasonló eredményekre jutottak a fent hivatkozott középkori-reneszánsz itáliai testamentumo-
kat elemző kutatók is, illetve Horváth József a halasi végrendeletek elemzése kapcsán. Hor-
váth József: Végrendelkezés Halason, 1700-1850. In: Kiskunhalas története. 2. Tanulmányok 
Kiskunhalasról a 18-19. századból. Szerk. Ö. Kovács József, Szakái Aurél. Kiskunhalas, 2001. 
495-518. p. 

27 Erről bővebben lásd például: Corbin, Alain: Backstage. In: A History of Priváté Life. From the 
Fires of Revolution to the Great War. Vol. 4. Ed. Michelle Perrot; trans. Arthur Goldhammer. 
Cambridge-London, 1990. 451-668. p. 

28 Nyilvánvalóan különbség volt a tanultabb rétegek és az iskolázatlanok között. Ugyanakkor azt 
is meg kell jegyeznünk, hogy például a műveltek körébe tartozó Tholdi Pál nótárius és Hatvani 
István, a magyar Faustként elhíresült természettudós és kollégiumi professzor sem tüntették fel 
pontosan az életkorukat. A protestánsoknál az anyakönyvezés 1703-ban, a katolikusoknál 
1718-ban kezdődött. 

29 HBML Dtir. Vr. 106. sz. Portörő Szabó Anna végrendelete, 1733. szeptember 14. 
30 HBML Dtir. Vr. 242. sz. Kozma Ferencné Rékasi Kata végrendelete, 1750. július 12. 
31 Az 1012 eset között mindössze 46 olyan végrendelet szerepel, amikor a testátor/testatrix meg-

adta a pontos életkorát. Ebből 14-et 18. századi, 32-t pedig 19. századi végrendeletekben je-
gyeztek fel. A kora újkori franciaországi életkor-fogalomról magyarul is olvasható Philippe 
Ariés mára klasszikussá vált műve: Ariés, Philippe: Gyermek, család, halál. Tanulmányok. 
Vál. Ádám Péter, Szapor Judit. Bp., 1987. 9-35. p. (Társadalomtudományi könyvtár) Ezenkí-
vül az öregkor jelentéséről lásd egyebek mellett Keith, Thomas: Age and Authority in Early 
Modem England. = Proceedings of the British Academy, 1976. Vol. 62. 205-248. p.; 
Troyansky, Dávid G.: Old Age in the Old Regime. Image and Experience in Eighteenth-Centu-
ry Francé. Ithaca-London, 1989. XIV, 260 p. 
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Évszám helyett a végrendeletekben a következő terminológiát találtuk: 

1. csecsemőkor Kisded, csecs szopó kisded 
2. gyermekkor Neveletlen, gyámoltalan 
3. serdülőkor, vagy fiatal felnőttkor Még hajadon, ifjú legény, fiatal 
4. felnőttkor Ember kor, kiházasodott 
5. öregkor Hanyatlott idő, meg élemedett idő, öreg, ko-

ros, koros idejű, erőtlen, gyenge, gyámoltalan 
korú, második gyermekség, alkalmatlan lévén 
már élelme keresésére, elesett állapotú, éle-
medett idős, szép öregség 

6. aggkor „az emberi nemzetségnek rendeltetett közön-
séges életnek esztendőit, 80. esztendőket meg-
közelítvén" fi „sok üdőket el töltvén ezen nya-
valyákkal tellyes világon"33 nagyidejű öreg, 
elaggott idejű, hajlott idejű, hanyatlott életű, 
tisztes vénség 

2. táblázat 
Az életkor megjelölése a testamentumokban 

A fenti gyűjteményből jól látszik, hogy az életkor nem feltétlenül objektí-
ven, számokban kifejezett kategóriaként jelent meg. Általában valamilyen ma-
gyarázatot, de legalábbis értelmező jelzőt kapcsoltak hozzá. A szemléletet az 
adott életciklusra jellemző/elvárható életmód, munkabírás és az egészségi állapot 
együttesen határozta meg. 

A földi idő által behatárolt emberi élet ugyan dinamikus, hiszen változó, sőt 
sebesen múlandó és visszafordíthatatlan, mégsem lineáris és kontinuus. Sokkal 
inkább korszakokra tagolódik, és az egyes periódusokat a bennük megélt tapasz-
talatok ruházzák fel pozitív vagy negatív kvalitással. így az időhöz való viszo-
nyulás sajátos tartalommal telítődik, ami arra utal, hogy az idő nem jelent önálló, 
tárgyi tartalmától független kategóriát. Az időészlelés a történések függvénye, 
minőségileg meghatározott, és ilyen értelemben lehet jó és rossz. Ugyan a szem-
léletet mindig az adott időszakban végbement események határozzák meg elsőd-
legesen, ez mégsem jelenti azt, hogy egyáltalán nem létezik „mérhető" idő. 

A HÁZASSÁG IDEJE 
Az életkorral szemben a házasságban eltöltött idő évek szerinti megjelölése jóval 
általánosabbnak mondható, de az időszemlélet itt is szorosan kötődik az életmi-
nőséghez. A házas és az özvegy állapotú testálóknak több, mint a fele megemlí-
tette, hogy pontosan mennyi időt töltött együtt a házastársával. Az házasság ide-
jét ugyan években - néha hónapokban - fejezték ki az örökhagyók, tehát kvanti-

32 HBML Dtir. Vr. 165. sz. Varga Mihály végrendelete, 1742. február 20. 
33 HBML Dtir. Vr. 183. sz. Szomódi István végrendelete, 1744. március 26. o 
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fikálták a közös időt, de az idő képzete mégsem kvantitatív, hanem sokkal in-
kább kvalitatív értéket hordoz. 

Ennek az egyik oka az, hogy míg a házastárs családjáról, származási helyé-
ről, vagy az életkoráról csak ritkán tettek említést az örökhagyók, az együtt meg-
élt évek során felhalmozott vagy éppen elvesztegetett vagyonról jóval gyakrab-
ban megemlékeztek. Ilyen értelemben az idő minősítette a kapcsolatot, hiszen 
egy hosszú együttélés alatt sokkal jelentősebben változtak az anyagi viszonyok, 
mint egy rövid házasság során. 

A forrásokból egyértelműen látszik, hogy a végrendelkezők világosan kü-
lönbséget tettek jó és rossz házasság között. Az is elég pontosan rekonstruálható, 
hogy milyen kritériumok alapján határozták meg az egyiket, illetve a másikat. 
Gyakran meglepő részletességgel, meghitt hangon vagy éppen indulatosan szá-
moltak be az együtt eltöltött időről. A házasság minőségét az idő, az idő tartalma 
határozta meg, tehát az, hogyan észlelték a közösen eltöltött éveket. 

Szerelemről, testi vonzalomról egyetlen testáló sem beszélt, ugyanakkor a jó 
házasság döntő feltételének tekintették a közös vagyon szorgos gyarapítását. Deb-
recenről lévén szó, vonzónak tűnne mindezt a „protestáns etika" helyi adaptációjá-
nak tekinteni, azonban egyáltalán nem erről van szó. A katolikusok által tett vég-
akaratok tanúbizonysága szerint a család anyagi helyzetének javítása, a vagyon 
megőrzése és a felhalmozás egyáltalán nem specifikus protestáns erény volt. Igaz 
ez a debreceni katolikusokra, valamint a soproni, a pozsonyi, és a győri testálókra 
egyaránt.34 Házasságuk mérlegének elkészítésekor - a cívisváros kálvinista polgá-
raihoz hasonlóan - ők is gyakran hivatkoztak anyagi boldogulásra, szorgos mun-
kában eltelt évekre, vagy ellenkezőleg, kilátástalan küszködésre, kudarcokra. A 
debreceniek többnyire azt mondták, szerelmetes házastársukkal szorgosan szapo-
rítgatták javacskáikat, hogy biztosítsák maguk és gyermekeik megélhetését. 

A vagyon növelésének egyik legfőbb akadálya a hosszadalmas betegeskedés 
volt. A betegségtől sújtott házasságban lassan múlt az idő, és a monoton ismétlő-
dést még elviselhetetlenebbé tette a hiábavalóság érzése, hiszen a huzamos ideig 
tartó kór megakadályozta a tisztes gyarapodást. Az egyik fél munkaképtelenné vá-
lása óriási terhet rótt a házastársra. Többször is találkozunk panaszkodással, amely a 
házaspár elszegényedését erre vezette vissza. 

A betegség nemcsak az egészséges fél számára volt frusztráló. A dolgozni 
nem tudó férj vagy feleség pontosan tisztában volt azzal, milyen súlyos gondot 
jelent a másiknak. Ezért az örökhagyók megemlékeztek ápolóikról, akik termé-

34 Soproni és pozsonyi testamentumokról lásd: Szende Katalin: Otthon a városban. Társadalom 
és anyagi kultúra a középkori Sopronban, Pozsonyban és Eperjesen. Bp., 2004. 318, VIII p. 
(Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok; 32.) A győri testamentumokról lásd Hor-
váth József: A XVII. század elején keletkezett győri végrendeletekről. = Győri Tanulmányok, 
1987. 113-138. p., Uő: A győri végrendelkezők családi konfliktusai a XVII. század első fe-
lében. In: Társadalmi konfliktusok. Salgótarján, 1989. június 15-18. Szerk. Á. Varga László, 

a Salgótarján, 1991. 233-244. p. (Rendi társadalom - polgári társadalom; 3.) (Adatok; források 
és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból; 16.) 



A testáló ideje. 18-19. századi debreceni végrendelkezők időfelfogása 161 

szetesen sokszor éppen a házastársaik voltak. A gondviselőre vonatkozó dönté-
seket, a rá hagyományozott javakat jelentősen befolyásolta a hálaérzet. Az ápo-
lásnak szinte mindig van „ideje": néha kicsit pontatlanul, „hosszú időként" hi-
vatkoztak rá, de a testálok többnyire pontosan megadták az évek számát. Ez a 
precizitás azt mutatja, hogy mind a gondozott, mind a gondozó tisztában volt az-
zal az áldozattal, amit a betegség jelentett, és ennek megfelelően jutalmazták az 
önfeláldozó munkát. Kozma István cívisgazda és felesége, Lacza Kata asszony 
egymásnak kissé ellentmondóan nyilatkoztak, kölcsönös udvariaskodások köze-
pette emlékeztek az együtt eltöltött évekre. Az asszony a féijét dicsérte, amikor 
azt állította, hogy tisztességes férfi módjára, 19 évig eltartotta, melynek fejében 
ráhagyta közösen szerzett házukat. A férj ugyanakkor a feleség erényeit ecsetel-
ve hangsúlyozta: olyan beteg volt az elmúlt 10 évben, hogy még a rajta lévő öl-
tözetre is csak felesége önálló keresetéből tellett.35 

A betegségnél is súlyosabb csapást jelentett, ha a házastárs lusta, részeges 
vagy csavargó természetű volt. Ezek a tulajdonságok gyakran indították a másik 
felet arra, hogy kártékony társát kirekessze az örökségből, de legalábbis megkur-
títsa a ráeső vagyonrészt. A végakaratokban bőven találunk megromlott házas-
ságról szóló beszámolókat. Egyes testálok a végrendeletet mintegy „válókereset-
ként" használták, és ugyancsak részletesen taglalták házastársuk negatív tulaj-
donságait, felhánytorgatták az őket ért sérelmeket. A rossz kapcsolatban az idő 
kínkeservesen lassan múlt, a „szenvedésben eltelt évekről" külön és kiemelten 
megemlékeztek az érintettek. 

A házasság nemcsak tartalmával befolyásolta a személyes időészlelést, de a 
házasságok egyben egymástól elkülönülő periódusokat jelöltek az egyén életé-
ben. A debreceniek döntő többsége az élete során legalább egy, de gyakran ket-
tő, esetleg ennél is több házasságot kötött. Igaz ugyan, hogy a végrendelkezők 
nagyobb része (54%) csak egy házasságról számolt be, de elérte a kétötödöt 
azoknak az aránya, akik két (31%) vagy több házasságot kötöttek (9%). Az újra-
házasodás összefüggött a járványok és a fertőző betegségek pusztításával, a nők-
nél pedig a gyermekágyból fakadó magas halálozási aránnyal.36 A legfőbb moti-
váció mindkét nem esetében a kiskorú gyermek volt. Emellett a nőknél az új há-
zasságkötés mellett szólt, hogy a gazdaság vagy a mesterség folytatása önerőből 
komoly megterhelést jelentett, míg a férfiakat a háztartás felügyelete és ellátása 
késztette arra, hogy új asszonyt keressenek. A testálok személyes kronológiáját a 
házasságok rendje szabta meg. Házasságaikhoz kötik, a házasságok sorrendjében 
mondták el életük fontos eseményeit, és mintegy a házasságkötések adják a sze-
mélyes idő szerkezetét. Ez nem különösebben meglepő, ha arra gondolunk, hogy 
a végrendelet elsősorban a vagyon szétosztására szolgált, és a szétosztás módját 
javak megszerzésének körülményei szabályozták. 

35 HBML Dtir. Vr. 60. sz. Kozma István és Lacza Kata végrendelete, 1719. november 19. 
36 Kováts Zoltán: A népesedési viszonyok. In: Debrecen története. 2. köt., 1693-1849. Szerk. 

Rácz István. Debrecen, 1981. 15-69. p. 
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A BETEGSÉG ÉS A SZENVEDÉS IDEJE 
Az örökhagyók időfelfogására jellemző, hogy a házasság mellett a betegségnek, 
a szenvedésnek van konkrét időtartama. A testamentumok 80%-ában részlete-
sen, vagy csupán megszokott formulával, de a végrendeletet rögzítő esküdtek 
megemlékeztek az örökhagyó testi állapotáról. Az örökhagyók 70%-a betegség-
re, de legalábbis általános testi gyengeségre hivatkozott, és csak egytizedük állí-
totta magáról, hogy egészséges testamentumának elkészítésekor. Az esetek dön-
tő többségében a betegség - legalábbis a végintézkedés szövege szerint - egyben 
az aktus egyik fontos motivációja. Többnyire csak röviden szerepel a végrende-
let elején, hogy az örökhagyó betegágyban fekvő, testében gyenge, de elméjében 
ép személy. A szenvedés időtartamával ellentétben magát a betegséget csak rit-
kán jelölték meg pontosan. Megdöbbentő, hogy mennyire szegényes a kórra vo-
natkozó fogalomkészlet.37 

Ugyanakkor előfordulnak kivételek. A Péterfia utcában lakó Tóbiás György 
levélben kérte a magisztrátust, hogy végrendeletet tehessen. Az indoklás szerint 
tüdőgyulladásban szenvedett, és a nagyobb hitelesség kedvéért orvosi igazolást 
is csatolt kérelméhez.38 Németi Mihály vargamester felesége azt írta, hogy hét 
éve szélütésben nyomorog",39 Bégányi Erzsébet testén annyira elhatalmasodott a 
köszvény, hogy betegágyában egyedül még megfordulni sem tudott,40 Sipos Ist-
ván cívisgazda pedig évek óta rákos volt.4 Egy Nagy Gerzson nevü örökhagyó 
„artzáján veszedelmes sebet"31 láttak az esküdtek. Szathmáry Sámuel kereskedő 
hat hete „a N. borbély céh erős curája alatt lévén, élet s halál között" feküdt, 
ugyanis a hozzá bekvártélyozott katonák lovásza súlyosan megsebesítette.43 

Míg a betegség neve csak elvétve szerepel a forrásokban, az esetek túlnyo-
mó többségében a végrendelkezők számszerűsítették a betegség történetét, akár 
hetekről, akár évtizedekről volt szó. A kvantifíkációra kézenfekvő magyarázat-
nak tűnik, hogy - amint ezt már fent is láttuk - az idő hosszúsága egyben a testá-
ló fizikai állapotának és a szenvedés mértékének minősítésére is szolgált. Más-
képpen fogalmazva azt mondhatjuk, hogy a betegség időtartamának megjelölése 

37 Gyakran mondták a testálóról, hogy nyavalyás, leromlott, lankadt, hervadt, nehéz testű, de 
csak ritkán jelölték meg, milyen kórban szenvedett. Ez persze nem volt alaki követelmény és 
nyilvánvalóan csak akkor tették meg a testamentum-írók, ha maga a végrendelkező, vagy az őt 
ápoló családtag, szomszéd megnevezte a betegséget. Erre azonban mindössze 34 alkalommal, 
tehát az esetek 3%-ában került sor. Ráadásul a megjelölt betegségek egy része nem is volt ha-
lálos, többen például vakságra és rokkantságra panaszkodtak. A 18. század közepétől Debre-
cenben a halotti anyakönyvekben is feltüntették a halál okát. Ez ez általában valamilyen a fer-
tőző betegség: himlő vagy tüdőbaj volt. A testamentumokban is ezekre hivatkoztak a leggyak-
rabban, de emellett előfordul a gutaütés, a köszvény, a rák, sőt, a balesetben, esetleg fizikai 
bántalmazás során elszenvedett sebesülés is. 

38 HBML Dtir. Vr. 2272. sz. Tóbiás György végrendelete, 1855. december 6. 
39 HBML Dtir. Vr. 638. sz. Németi Mihályné Makrai Erzsébet végrendelete, 1799. október 17. 
40 HBML Dtir. Vr. 249. sz. Faragó Mártonné Bégány Erzsébet végrendelete, 1751. szeptember 24. 
41 HBML Dtir. Vr. 1856. sz. Sipos István végrendelete, 1833. július 1. 
42 HBML Dtir. Vr. 2024. sz. Nagy Gerzson végrendelete, 1841. szeptember 5. 
43 HBML Dtir. Vr. 264. sz. Szathmáry Sámuel végrendelete, 1754. március 21. 
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még mindig nem jelent modern, minőség nélküli, az élet tartalmától független 
időészlelést. Nem mérésről van tehát szó, nem objektív, egymással összevethető 
egységek megadásáról, hanem - akárcsak a házasság esetében - arról, hogy a 
számadat valójában jelző, mely minőséget képvisel. 

A SZOCIÁLIS IDŐ KITÜNTETETT PONTJAI 
A források azt mutatják, hogy a testálok jelentős többsége csak személyes sorsa 
vonatkozásában érzékelte az időt, azaz saját életének epizódjain kívül nem emlé-
kezett meg az egész közösséget érintő eseményekről. Mindössze a végrendeletek 
7%-a a tesz említést olyan fordulatról, amely felvillantja az élettörténet „tágabb 
környezetét", a durkheimi értelemben vett szociális idő valamely mozzanatát. Ezek 
azonban mindig helyi jelentőségűek voltak, és még ha az ország politikai törté-
nelmének részét képezték, akkor is csak debreceni vonatkozásban jelentek meg. 

A 18. század elejéről fennmaradt korai forrásokban szórványos utalásokat 
találunk a török háború csapásaira, a Debrecent feldúló Habsburg vagy török 
csapatokra. így például a súlyos pusztítást végző, hírhedt Caraffa járásra, és az 
egymást követő menekülésekre. Néhányszor saját vagy hozzátartozóik rabságá-
ról számoltak be az örökhagyók. Turi András például 5 ft-ot hagyott öccsének, 
Ferencnek, és úgy intézkedett, hogy ha öccse kiszabadul a fogságból és visszatér 
a városba, kapjon még 10 ft-ot.44 

Különleges történelmi események időnként végakaratuk írásba foglalására 
ösztökélték a cíviseket. Ugyan a debreceniek között nem volt szokás hadba vo-
nuláskor végrendelkezni, mégis, készült néhány „háborús" testamentum. A 17. 
századi török-Habsburg harcok befejezése után, korszakunkban két olyan ese-
mény volt, amelyek a fenti megfontolásból végrendelkezésre késztették a csatá-
ba induló férfiakat: az egyik a Rákóczi-felkelés, a másik az 1848-1849. évi ön-
védelmi háború. Mind az 1703 és 1711 közötti időszakból, mind pedig 1848-
1849-ből - kis számban ugyan, de - maradtak fenn konkrétan a háborút mint ki-
számíthatatlan eseményt megjelölő végrendeletek, amikor a testamentumtételt 
nyilvánvalóan a rendkívüli körülmények indokolták. 

Egy Oláh Ferenc nevű káplár azt állította magáról, hogy egészséges, de meg 
kell emlékeznie halála órájáról annál is inkább, mert csatlakozik Rákóczi seregé-
hez: felséges Fejedelmünk és Edes Hazámhoz való igaz kötelességem szerint tá-
boroznom kelletik, nem tudván ellenség vagy más szerencsétlenség által távol lé-
temben halálom hol történhetik"fi A közel 140 évvel később nemzetőrnek álló 
névrokona, Oláh János hasonló megfontolásból készítette el végakaratát. Ő is azok 
közé tartozott, akik eleget téve a Honvédelmi Bizottmány felhívásának, „mint a 
hazának hű polgára, s már egyszer kiszolgáló katona magamat besoroztattam" 46 

ff ehet, hogy még a csatatéren elérem a halál percét- írta végrendeletében, ezért 

44 HBML Dtir. Vr. 32. sz. Turi András és Szabó Kata végrendelete, 1708. december 4. 
45 HBML Dtir. Vr. 42. sz. Oláh Ferenc végrendelete, 1710. december 3. 
46 HBML Dtir. Vr. szám nélkül. Oláh János végrendelete, 1848. szeptember 21. 
47 Uo. 
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szükségét érezte annak, hogy végső rendelést tegyen. Csekély vagyonát, amely 
mindössze három nyilas szőlőből áll, „mellyett mivel már 13 év ólta sok viszon-
tagsággal és szük időben feleségemmel együtt megtartottam^ anyja és neje között 
egyenlően osztotta el. Farkas János lovas nemzetőrként vett részt a szabadság-
harcban. Fiatal ember lévén, semmilyen ingatlan vagyona nem volt. Mégis szük-
ségét érezte, hogy „arra az esetre, ha halomása történne^9 végrendelkezzen. Fe-
leségére egy boglya szénát, némi kukoricát, két fejős tehenet és 47 juhot hagyott.50 

Többek is felidézték a házukat és gyakran minden jószágukat felemésztő 
tűzvészeket, de utalást találunk a városi lakosságot megtizedelő pestis-, illetve 
később a kolerajárványokra is. Az örökhagyók - a középkorból örökölt szemlé-
let továbbélése alapján - elkerülhetetlennek, Isten büntetésének tartották a dög-
halált, és erre hivatkozva végrendelkeztek: „halandóságáról meg emlékezvénn 
kivált képpen mostan az hatalmas Istennek Városunkon lévő Pestisbeli nagy íté-
letit elméjében forgatván".51 

Néhányan a 19. század eleji gyors devalvációra panaszkodtak, míg mások 
sokkal meghatározatlanabbul csak az „akkori mostoha időket", a „nehéz eszten-
dőket" emlegették. Feltűnő, hogy a testálok attitűdje a közösségi idő felé mindig 
negativ irányú: kizárólag sorscsapásokat elevenítettek fel. Ez egyrészt összefüg-
gésben áll a földi élet vallásos, tradicionális gyökerű „siralomvölgy" szemléleté-
vel, másrészt pedig az áll a háttérben, hogy a kudarcokat, anyagi sikertelenséget 
és veszteséget a végrendelkezők mindig valamilyen külső, az egyéni kompeten-
cián kívül álló okkal magyarázták, amely egyaránt lehet az egyik hozzátartozó 
helytelen és felelőtlen viselkedése, és a várost sújtó katasztrófa. A csapások nem 
lineárisak abban az értelemben, hogy nincsenek előzményeik, csak pontszerűen 
jelennek meg a személyes élettörténet illetve a kollektív tapasztalat valamely 
elemének vonatkozásában. 

* * * 

A 18. és a 19. századi debreceni végrendeletek alapján rekonstruálható időszem-
lélet középkori hagyományokban gyökeredzik. Erre utal a gyakran ismételt mi-
nőségi meghatározás, a tartalom és az időintervallum összemosódása, és termé-
szetesen az elmúlás bizonyosságából fakadó pesszimizmus, a „siralomvölgy" vi-
láglátás, melynek köszönhetően a végintézkedések gyakran katasztrófák gyűjte-
ményeiként tűnnek fel. A testamentum olyan forrás, amely még a 19. században 
is - alakilag és nyelvezetében egyaránt - nagymértékben őrzi a középkorias min-
tákat. Ez az egyik lehetséges magyarázata a modern korszakba nyúló archaikus 
látásmódnak. A dokumentum természetéből fakadó változatlanságot tovább erő-' 
sítette az a városi környezet, amelyben a cívisek éltek. A polgárok többsége - és 
ez a testálókra is vonatkozik - „elparasztosodott", jelentős mezőgazdasági jöve-

48 Uo. 
49 HBML Dtir. Vr. szám nélkül. Farkas János végrendelete, 1848. november 22. 
50 Uo. 
51 HBML Dtir. Vr. 35. sz. Tószegi Kovács Györgyné Rozó Katalin végrendelete, 1709. december 31. 
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delemmel rendelkezett. És idejének egy részét a föld közelében töltötte. így hét-
köznapjait a történészek által ciklikus időnek nevezett struktúra szabályozta. A 
„visszaagrárosodás" statikus városi miliővel, a debrecenieket a 18. és a 19. szá-
zadban jellemző befelé fordulással párosulva feltehetően hozzájárult a tradicio-
nális időszemlélet fennmaradásához. 

Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy a minőségétől elidegenedett, 
mérhető, lineáris idő tudata nem létezett. A hagyatéki leltárak és a testamentu-
mok tanúbizonysága szerint a debreceniek jócskán rendelkeztek a modern idő-
felfogás kialakulásához szükséges eszközökkel: kalendáriummal, naptárral, órá-
val. De a cívis tudat számára meghatározó tapasztalat - legalábbis a végakaratok 
szerint - mégis a hagyományos időérzékelés volt. 





K e m e c s i L a j o s 

ÉLETUTAK - HAGYATÉKI LELTÁRAK. 
TATA ÉS TÓVÁROS, 1768-1846 

A mindennapok története iránt érdeklődő kutató elsősorban az elmúlt korokban 
élt emberek által hátrahagyott nyomokból tud következtetni viselkedésükre, élet-
módjukra, életútjukra. Az alábbiakban elsősorban a téma kutatásához a hagyaté-
ki és más vagyonleltárak által megőrzött adatok felhasználhatóságát kívánom be-
mutatni, valamint e forráscsoport ilyen irányú értékeire szeretném felhívni a fi-
gyelmet. Az általános következtetéseket egy dunántúli mezőváros - jelesül Tata -
18. és 19. századi hagyatéki iratai közül származó példákkal pontosítom. Ez utób-
bi egy nagyobb monografikus kutatás - Tata-Tóváros társadalma a 18-19. szá-
zadban - eddigi eredményeit használja fel.1 , 

Az elemzés alapját a mai Tata három elődtelepüléséről - Tó városból, Váral-
járól és Tatáról - származó, 1768 és 1846 között keletkezett, 156 darab leltár al-
kotja.2 A mindösszesen 1002 oldalnyi anyag az országban kiemelkedő helyen 
áll: terjedelmét tekintve a nyolcadik. A Néprajzi Múzeum Inventárium-gyüjte-
ményében őrzött iratok adatai alapján a történeti Komárom megyéből ismert lel-
tárak egyharmada Tata-Tóvárosból származik.3 

Tata a török korban végvár volt, és 1727-től az uradalmat megvásárló Esz-
terházy család lakóhelye: uradalmi központ. Bácskai Vera soktényezős klasszifi-
kációs kísérlete másodrendű kereskedelmi, központként jellemezte Tata-Tóvá-
rost.4 Tata uradalmi központjellege mellett elsősorban fejlett kézműiparának kö-
szönhette térségi centrum szerepét: a város egy kiteijedtebb táj piacközpontja 
volt. Népességét tekintve a település kisváros volt. Az 1763-1764-ből származó 
összeírás szerint Tatán, Váralján és Tóvároson összesen 3986 személy lakott.5 

Igaz, hogy a spontán és szervezett betelepítésnek, a népszaporulat növekedésé-
nek köszönhetően a mezővárosok lakossága a II. József uralkodása idején, 1784-
ben és 1787-ben lebonyolított első magyarországi népszámlálás adatai szerint 

' A kutatást a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai-ösztöndíj támogatásával végeztem 2000 
és 2003 között. Konzulensem Paládi-Kovács Attila volt. A kutatásaim során kapott segítségért 
köszönet illeti Árva Juditot és Granasztói Pétert, a Néprajzi Múzeum munkatársait; valamint 
Fejős Zoltánt, a Néprajzi Múzeum főigazgatóját. 

2 Az Inventárium-gyűjtemény tatai vonatkozású anyagai az Eszterházy család Magyar Országos 
Levéltárban P 210. (továbbiakban: MOL P 210.) törzsszámon őrzött birtokigazgatási irataiban, 
az úriszéki jegyzőkönyvek és községi iratok között szerepelnek. 

3 Árva Judit - Granasztói Péter: Inventáriumgyüjtemény. In: A Néprajzi Múzeum gyűjtemé-
nyei. Szerk. Fejős Zoltán. Bp., 2000. 708 p. 

4 Bácskai Vera - Nagy Lajos: Piackörzetek, piacközpontok és városok Magyarországon 1828-
ban. Bp., 1984. 147. p. 

5 Kring Miklós: A tatai csapómesterek. Helytörténeti adatok a magyar posztószövő ipar múltjá-
ból. Bp., 1937. (továbbiakban: Kring, 1937.) 397. p. 
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csaknem megkétszereződött, hiszen ekkorra már 7324 fő volt.6 Elemzésünk 
szempontjából lényeges, hogy a mezővárosok társadalma egyértelműen elvált a 
környező falvakétól, azokénál sokszínűbb volt. 

Az utóbbi két évtizedben a nemzetközi tapasztalatokat is hasznosító hazai 
kutatások korábbi vizsgálatok eredményeire építhettek a hagyatéki leltárak terü-
letén.7 Jelen munkámnak nem célja a szerteágazó kutatási lehetőségek és irányok 
számbavétele,8 csupán utalok a talán legeredményesebb intenzív lokális kutatá-
sok gazdag eredményeire: Benda Gyula keszthelyi, Kocsis Gyula ceglédi vagy 
Granasztói Péter kiskunhalasi feldolgozásaira.9 

Az elmúlt években az inventárium-kutatás irányai részben módosultak. A 
mezővárosi tárgyi kultúra kutatása mellett a városi polgárság viszonyait is feltár-
ni igyekvő kutatás folyik az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudo-
mányi Kar Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszékén. A hagyatéki leltárak 
értékeire felfigyelt az elmúlt években egyre inkább felélénkülő mikrotörténeti 
irányzat is. Több ilyen jellegű vizsgálat egyetlen hagyaték iratanyagának feldol-
gozására épült. Az így született tanulmányok megkísérelték rekonstruálni egy-

6 Körmendi Géza: Tata története 1727-től a polgári forradalomig. In: Tata története. 2. köt., 
1727-1970. Szerk. Uő. Tata, 1984. 13. p. 

7 A kitűzött célok, a megközelítés és az alkalmazott módszerek kialakításában napjainkig ható 
szerepe volt a német néprajzosok és történészek kutatásainak. így Mohrmann, Ruth Elisabeth: 
A városi népi kultúra kvantitatív elemzésének lehetőségei és határai. = Ethnographia, 1984. 3. 
sz. 429-443. p., Uő: Alltagswelt im Land Braunschweig. Státische und landliche Wohnkultur 
vom 16. bis zum 20. Jahrhundert. Bd. 1-2. Münster, 1990. XII, X, 806 p. (Beitrage zur Volks-
kultur in Nordwestdeutschland; 56.); Kultureller Wandel im 19. Jahrhundert. Verhandlungen 
des 18. Deutschen Volkskunde-Kongresses in Trier vom 13. bis 18. September 1971. Hrsg. 
Günther Wiegelmann; Schriftleitung Dietmar Sauermann. Göttingen, 1973. 275 p., 8 t. (Studi-
en zum Wandel von Gesellschaft und Bildung in 19. Jahrhundert; 5.); Kulturelle Stadt-Land-
Beziehungen in der Neuzeit. Hrsg. Günther Wiegelmann. Münster, 1978. VI, 337 p. (Beitrage 
zur Volkskultur in Nordwestdeutschland; 9.); Roth, Klaus: Historische Volkskunde und Quan-
tifizierung. = Zeitschrift fíir Volkskunde, 1980. 37-57. p.; Meiners, Uwe: Wohnkultur in süd-
deutschen Kleinstádten vom 17. bis zum 19. Jahrhundert. Soziale Unterschiede und Werte-
strukturen. In: Nord-Süd-Unterschiede in der stádtischen und lándlichen Kultur Mitteleuropas. 
Hrsg. Günther Wiegelmann. Münster, 1985. 420 p. (Beitrage zur Volkskultur in Nordwest-
deutschland; 40.) 

8 Kemecsi Lajos: Mezővárosi élet a hagyatéki leltárak tükrében. Tata-Tóvárosi hagyatéki leltá-
rak, 1768-1846. = Acta Papensia, 2002. 3-4. sz. 205-216. p. 

9 Benda Gyula: A keszthelyi uradalom 1850 előtti hagyatéki és vagyoni összeírásai. 1. [köt.] 
Keszthely, 1711-1820. Bp., 1988. LXXX, 401 p. (Fontes musei ethnographiae; 1.) 2. [köt.] 
Keszthely, 1821-1849. Bp., 1995. 343 p. (Fontes musei ethnographiae; 2.) Kocsis Gyula: Ha-
gyatéki leltárak. Cegléd, 1850-1900. Cegléd, 1988. 279 p. (Ceglédi füzetek; 24.) (Mezővárosi 
és falusi közösségek iratai. Inventáriumok; 2.) Uő: Ceglédi háztartások tárgyi ellátottsága a 19. 
század második felében. In: Történeti és néprajzi tanulmányok Ceglédről. Szerk. Uő. Cegléd, 
1993. 33-46. p. (Ceglédi füzetek; 28.), Uő: Hagyatéki iratok. Cegléd, 1755-1820. Cegléd, 
1997. 293 p. (Ceglédi fűzetek; 33.) (Mezővárosi és falusi közösségek iratai; 1/1.); Granasztói 
Péter: Eltűnt mindennapok nyomában. Mezővárosi társadalom a tárgyak tükrében. Kiskunha-
las, 1760-1850. = Tabula, 1998. 1-2. sz. (továbbiakban: Granasztói, 1998.) 25-59. p. A tatai 
irategyüttes kutatásával Árva Judit foglalkozott. 
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egy személy környezetét, mindennapjainak világát.10 Ez a kutatási irány az, ame-
lyik az életút-elemzésekhez hasonlóan leginkább hasznosította az inventáriumok 
speciális adatait. 

Az inventáriumok és vagyoni összeírások olyan részletes jegyzékek, ame-
lyek egy-egy személy, háztartás ingóságait és ingatlanait, pénzügyi aktíváit és 
passzíváit egyaránt tételesen számba veszik. Ilyen értelemben leltárak nem csu-
pán hagyatéki céllal készülhettek, hanem végrendelet mellékleteként - akár évti-
zedekkel az elhalálozás előtt - vagy egy lopás után a kárfelmérés részeként, eset-
leg az igazságszolgáltatási ügymenet eredményeként. A kutatás gyakorlatához 
igazodva az alábbiakban a különböző céllal készült jegyzékeket egyöntetűen in-
ventáriumként jelzem, azonban minden esetben értékelem készítésének valós kö-
rülményeit is. Az osztrák polgári törvények Magyarországon 1852-ben történt 
bevezetése után vált kötelezővé hazánkban a hagyatéki leltárak készítése. Szá-
muk növekedésével fordítottan arányos azonban a bennük található információk 
mennyisége. A tömeges készítés hatására a leltárak homogenizálódtak." 

A hagyatéki leltárakat felhasználó kutatók minden esetben utaltak a leltárak 
megbízhatóságának kérdésére.12 A hagyatéki és vagyonleltárak soha nem telje-
sek. A hiányzó tárgyak vagy tárgycsoportok nagy mennyiségű leltáron végzett 
kvantitatív elemzéssel kimutathatóak és megfelelő módszerek alkalmazásával az 
így jelentkező bizonytalanságok kiküszöbölhetőek. A régebbi, 18. századi leltá-
rakból szegényesebb tárgyi ellátottság állapítható meg, azonban a korszak elején 
készült leltárakra országosan jellemző, hogy az összeírás sokkal esetlegesebb 
volt a későbbi időszakhoz viszonyítva. Az egyes esetekben hiányosnak tűnő lel-
tárak között akadtak olyanok, amelyek egy-egy özvegy, idős, szegény ember fur-
csa összetételű és különösen kevés darabból álló tárgyi környezetét rögzítették. 

A kiválasztott korszakra vonatkozó leltárak segítségével kimutatható, hogy a 
háztartásokban megtalálható tárgyak száma között óriási különbségek voltak.13 A 
Néprajzi Múzeum Inventárium-gyüjteményében megtalálható olyan leltár is, amely 
több mint félezer tárgyat sorol fel, míg 20-30 tárgy is alkothatott teljes hagyatékot. 

10 Benda Gyula: Egy Zala megyei köznemesi gazdaság és család a XVIII. század közepén. Parra-
ghy László hagyatéka. = Agrártörténeti Szemle, 1984. 1-2. sz. 1-84. p.; Horváth D. Tamás: 
Egy mezővárosi iparos a reformkor kezdetén. Steindl György keszthelyi kézműves hagyatéka. 
In: Társadalomtörténeti módszerek és forrástípusok. Salgótarján, 1986. szeptember 28-30. Szerk. 
A. Varga László. Salgótarján, 1987. 173-178. p. (Rendi társadalom - polgári társadalom; 1.) 
(Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból; 15.); Szűcs Judit: Egy 
csongrádi tímár hagyatéki leltára. = Ethnographia, 1998. 2. sz. 629-657. p. 

" Benda Gyula: lnventárium és paraszti gazdaság a XVIII-XIX. században. In: Közlemények 
Zala megye közgyűjteményeinek kutatásából, 1988. Szerk. Bilkei Irén. Zalaegerszeg, 1989. 
(továbbiakban: Benda, 1989.) 241., 248-249. p. (Zalai Gyűjtemény; 28.); UÖ: Az anyagi kultú-
ra történeti vizsgálata: inventárium, kvantifikáció, osztályozás. In: Közelítések. Néprajzi, törté-
neti, antropológiai tanulmányok Hofer Tamás 60. születésnapjára. Szerk. Mohay Tamás. Bp., 
1992. (továbbiakban: Benda, 1992.) 384. p. 

12 Benda, 1989. 241-249. p , Benda, 1992. 383-387. p., Granasztói, 1998. 25-59. p. 
13 Granasztói, 1998. 27. p. 
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Az életút lezárulását, eredményeinek értékelését jelzik egyes esetekben az 
elkészült leltárak, máskor viszont éppen az eredménytelenséget, a sikertelensé-
get dokumentálják a későbbi kutató számára. Az „életút" sok esetben extrémen 
rövid, a mai halálozási átlagéletkort kiindulási alapként elfogadó szemében. Ter-
mészetesen a 18. századi egészségügyi, élelmezési, életminőségi feltételekhez 
igazodó átlagéletkor alacsonyabb volt. Egyes esetekben viszont még ennek fi-
gyelembevételével is igen rövidre szabott életút befejeződéséről őriztek meg 
adatokat a tatai leltárak. 

Alig néhány ruhadarab maradt fenn a Tatán váratlanul, betegségben 1822 
áprilisában elhunyt fiatal cselédlány ládájában, amit szállásadójának költségei 
miatt bocsátottak licitációra. A távolabbi faluból származó, rokonok és ismerő-
sök nélkül a városba került cseléd hagyatékából nem következtethetünk a kor-
osztályába tartozó lányok általános viseletére sem.14 A talán Nagysallóból (ma: 
Tekovské Luzany, Szlovákia) származó Batzkó Erzsébetnek nem csak pontos 
életkorát nem ismeijük, hanem halálának oka is homályban maradt. Rövid életé-
nek egyetlen írásos nyoma 16 tételből álló licitációs leltára. Személyes tárgyai-
nak - rékli, kötények, rokolyák, olvasó és gyöngy - értéke alig 12 ft-ot tett ki. 
Életútja tragikusan hirtelen zárult le a mezővárosi idegenek között. 

Hasonlóan rövid leltár azonban más okból is készült. Sajátos lista tartalmazza 
az uradalomhoz tartozó, de a két mezővároshoz szorosan kapcsolódó Váraljáról, 
adósságai elől 1839-ben elszökött Üllei Sándor könyvkötő helyben maradt szer-
számait és ruhadarabjait.15 A leltárakban szereplő iparosok között országos szin-
ten is ritkán fennmaradt mesterség eszközkészletéről, illetve az azt folytatók élet-
körülményeiről, a megmaradt irat alapján csak szegényes és hiányos kép rajzol-
ható. A néhány rongyos ruhadarabot és szedett-vedett szerszámot hátrahagyott 
iparos életútjának csupán egy hirtelen „kanyarjáról" értesülünk a lista alapján. 

Egyenes viszont az útja általában a mezővárosokban élő kézművesek több-
ségének. A vizsgált leltárak 40%-a kézműiparral foglalkozó tatai és tóvárosi la-
kosé volt. Tatán a textil-, az élelmiszer-, a bőr-, és a fazekasipar dominált a vizs-
gált korszakban. Az inventáriumokban 19 különböző céhes mesterség képviselői 
szerepeinek. Különösen jelentős volt a vizsgált időszakban a csapók súlya és 
szerepe a települések életében. 

A tatai csapók - illetve a hagyatéki leltárak egy részében posztósokként sze-
replő iparosok - aránya kiugróan magas volt a kézművesek összességét tekintve. 
Az 1749-ben alapított céh megerősödését a települések vízrajzi adottságai is elő-
segítették. A tatai csapómesterek által szőtt termékek között a pokróc és a szűr-
posztó volt a legjellemzőbb.16 Az elkészült hagyatéki leltárak közel egyharmada 
e mesterséget folytató személyek ingó és ingatlan vagyontárgyait tartalmazza. 

14 Néprajzi Múzeum Inventárium-gyűjtemény (továbbiakban: NMIGY) 3953. sz. Batzkó Erzsé-
bet hagyatékának becsűje és árverése. 

15 NMIGY 4070. sz. Üllei Sándor vagyonának becsűje és leltára. Az országos gyűjteményben 
csak hét könyvkötő szerepel. 

16 Kring, 1937.409. p. 
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Az inventáriumok tanulsága szerint a helyi születésü lakosok, tősgyökeres 
iparosok házat, esetenként földet is örököltek szüleiktől. Gyakori, hogy több da-
rabban lévő földjeik egy részét örökölték, a többit vásárolták. A ház nagyságát 
és berendezését a kézműves mester anyagi helyzete alapvetően határozta meg.'A 
lakóház alaprajzi tagolódása hasonló volt a korabeli parasztházakéhoz. A leg-
több esetben négyhelyiséges házat írtak össze: elülső ház, konyha, hátulsó ház, 
kamra. Az iparosok között jelentős számban voltak olyanok, akiknek összeírá-
saiban szegényes, kisszámú tárgyi világ szerepelt. Ezek közös jellemzője, hogy 
vagyonuk legértékesebb részét a mesterségekhez szükséges szerszámok, esetleg 
nyersanyagok jelentették. Az esetenként hiányzó, ritkábban szükséges szerszá-
mokat az iparosok alkalmanként kölcsön is kérhették egymástól.17 Az iparosok 
zöme - hagyatéki leltárai tanúsága szerint - a parasztias lakáskultúrájú, vagyo-
nosabb polgárok közé tartozott.18 

A tatai Supka Ferenc csapómester 1811. március 14-én kelt „conscriptioja 
és bötsüjé'19 négyszobás, két konyhás, 800 ft értékelt házat tartalmazott. Vagyo-
nának teljes értéke 950 ft volt, amit azonban közel 500 ft adósság terhelt. Hitele-
zői a rokonai közül kerültek ki, akiket a váratlan haláleset ezáltal is érzékenyen 
érintett. Megtalálhatók a leltárban a mester életútjának meghatározó eszközei, a 
csapómesterség szerszámkészlete mellett a műveltségi szintre utaló könyvek is, 

« amelyek között a vallásos kiadványok voltak többségben. Ezek mellett kalendá-
rium és ún. ponyvairodalom is szerepel.20 A könyvek értékét nem minden tatai 
összeírás tartotta szükségesnek részletesen felsorolni. Erről árulkodik az 1796-
ban elhalálozott Haupt Sebestyén tóvárosi posztós hagyatéka ahol a „haszonta-
lan könyvek"21 értéke nem érte le a „csikmák szűrő'22 árát sem. Szintén a műve-
lődéshez kapcsolható tárgy Supka Ferenc házában, az egyébként a tatai kézmű-
vesek leltáraiban kivételesen szereplő „kalamáris".23 A fokozatosan gazdagodó, 
javuló életkörülmények között élő kézműves bútorainak struktúrája jelzi az idő-
beli átmenetet.24 A változó lakáskultúra részeként értékelhető újabb bútordara-
bok egyértelműen a már felnőtt gyermekekkel megáldott házasság megkötése 
után kerültek a házba. 

A gyarapodó, szorgalmas mezővárosi iparos-kereskedő egyenesnek tűnő 
karrierje is váratlanul nagyot kanyarodhatott. Egy életút ilyen irányváltását is 

17 Szilágyi Miklós: Társadalom és műveltség Gyomán. In: Uő: Mezővárosi társadalom - paraszti 
műveltség. Történeti-néprajzi adatok és elemzési kísérletek. Debrecen, 1995. 192-193. p. 

18 Vő. Kemecsi Lajos: Tatai csapók és posztósok hagyatéki leltárai (továbbiakban: Kemecsi, 
2001.) In: Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei. 8. Szerk. Fülöp Éva, Kisné 
Cseh Julianna. Tata, 2001. (továbbiakban: Fülöp- Kisné, 2001.) 181-216. p. 

19 NMIGY 999. sz. 
20 Uo. 
21 NMIGY 4077. sz. 
22 Uo. 
23 NMIGY 999. sz. 
24 Kemecsi, 2001.202. p. 
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megőrizhették a vagyonleltárak. Szerenka Ádám a csapócéh köztiszteletben álló 
mestere ellen 1841-ben árvaszéki sikkasztás vádjával indult vizsgálat. Ennek ré-
szeként készítették el teljes vagyoni összeírását.25 A „bukott árvaszéki elnök"26 

ingó és ingatlan javait nem kevesebb, mint 497 (!) tétel írták össze, és a leltár tel-
jes értéke elérte a 6280 ft-ot. Szerenka vagyona, háza, életkörülményei - így pél-
dául a vagyoni összeírás mellékleteként megőrzött üveges javítási számla alap-
ján — pontosan rekonstruálhatónak tűnnek: „az első szobákban 7 ablakok, 2 
konyha ablakok, cseléd szoba, speis ablak és bolt ablak, azfonyo szobában 4 ab-
lak, istalo ablak: 58ft".21 

Szerenka Ádám életútját - egészen perbe fogásáig - környezetéhez viszo-
nyítva rendkívül sikeresnek minősíthetjük. Az ellene indított vizsgálatot a meg-
maradt iratok alapján minden valószínűség szerint irigyei, konkurensei kezdemé-
nyezték. Irigye, pedig szép számmal lehetett a mestersége mellett közvetítő ke-
reskedelemmel is foglalkozó tatai polgárnak. Életmódjára, gyakorlatilag a kora-
beli viszonyok ismeretében a luxus fogalma a legtalálóbb kifejezés. Erre enged 
következtetni a vagyoni összeírásban szereplő ezüst zsebóra és arany ékszerek 
mellett, a mezővárosi háztartásokban kivételként értékelhető spanyolfal vagy 
napernyő megléte is.28 A vizsgálat elhúzódásával Szerenka Ádámot komoly ká-
rok érték, elsősorban más településeken, Nagyszombatban (ma: Trnava, Szlová-
kia) és Székesfehérváron korábban sikeresen képviselt kereskedelmi érdekei sé- o 
rültek. Életmódja - amelyet sikeres életútjának eredményei tettek lehetővé — 
egyértelműen összevethetőek nemesi leltárakkal.29 Az azokban megfigyelhető ér-
tékekjelentek meg a gyanúba kevert mezővárosi polgár vagyoni összeírásában is. 

Más értékeknek felel meg Schweiger Antal, 74 évesen elhunyt képfaragó 
1802-ből származó, kivételes jelentőségű inventáriuma 1802-ből, amely az ura-
dalomhoz közvetlenül köthető hagyatéki leltárak között található.30 A Néprajzi 
Múzeum egész országra kiterjedő inventárium-gyűjteményében egyedüliként 
szerepel a régies elnevezéssel képfaragó - azaz szobrász - foglalkozású tatai 
művész. Leltárának értékét nem csupán ez magyarázza. A kilenc oldal terjedel-
mű, Tóvároson keletkezett összeírás segítségével képet kapunk egy korabeli me-
zővárosi polgár, uradalmi megrendeléseket is teljesítő független mesterember-
művész életkörülményeiről és vagyoni helyzetéről.31 

25 NMIGY 3706. sz. 
26 Uo. 
27 Uo. 
28 Uo. 
29 Például Kósa László: „Hét szilvafa árnyékában". A nemesség alsó rétegének élete és mentali-

tása a rendi társadalom utolsó évtizedeiben Magyarországon. Bp., 2001. 104. p. (Osiris könyv-
tár. Történelem) 

30 MOL P 210. Birtokigazgatási iratok IV. Úriszéki íratok 108. cs.; NMIGY 1358. sz. A név írás-
módja több változatban - Schweiger, Sveiger, Schwaiger - is ismeretes. 

31 Kemecsi Lajos: Schweiger Antal tatai képfaragó hagyatéki leltára 1802-ből. = Művészettörté-
neti Értesítő, 2003. 1-2. sz. (továbbiakban: Kemecsi, 2003.) 138-144. p. 
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Az 1728-ban született Schweiger Antal régi müvészdinasztia leszármazottja-
ként sajátította el 1758-tól Holicson (ma: Holic, Szlovákia) a fajanszszobrászat tu-
dományát. Schweiger két társával Tatán 1768 májusában bérbe vette Eszterházy 
Ferenc gróftól a helyi majolikagyárat.32 Az itt készített figurális modelljei a ma-
gyarországi fajanszplasztika legszebb alkotásai közé tartoznak. 1770-től az Eszter-
házy uradalom szobrászaként a hazai barokk építészet kiemelkedő alakja, Fellner 
Jakab építész mellett dolgozott.33 A mai tatai és tóvárosi városkép meghatározó al-
kotásai fűződnek a nevéhez, szabadtéri és épületdíszítő szobrok egyaránt.34 

Schweiger Antal hagyatéki leltára alkalmas arra, hogy az elismert életutat 
magáénak mondható mestert hátramaradt javai alapján elhelyezzük környezete 
viszonyrendszerében. A leltárt készítők a szokásos megoldást alkalmazták ha-
gyatéka összeírásakor. A ház helyiségeit sorban végigjárva rögzítették a teljes 
berendezést a legapróbb tárgyakig.35 Ennek alapján megállapítható, hogy a kép-
faragó kisméretű házban lakott. A leltár szerint háza szoba-konyha-padlás fel-
osztásban készült. Schweiger esetében a kamra funkcióját részben átvevő padlá-
son elsősorban a használatból kiszorult eszközöket és szerszámokat tároltak. 

A kamra hiányát részben magyarázhatja, hogy a ház előtt állt egy deszkából 
készült bódé, amely valószínűleg raktározás céljait is szolgálta. A leltárt készítők 
nem becsülték fel a bódé értékét, mert csupán szóbeli bizonyítéka volt annak, 
hogy Schweiger annak a tulajdonjogát a birtokos Eszterházy gróftól ajándékba 
kapta volna. Nem ismerjük a szobrász-képfaragó munkakörülményeit, de elkép-
zelhető, hogy a bódé, raktározás mellett esetleg műteremként is szolgált. A be-
csű szerint a mester tóvárosi házának értéke 600 ft volt. Összehasonlítva a ház 
értékét a fentebb említett tatai és tóvárosi lakosok hagyatékában feljegyzettek 
árával, megállapíthatjuk, hogy ennek lényegesen magasabb volt a becsértéke az 
átlagosnál.36 

A leltár tételei között több sajátos tárgy is utal az elhunyt képzettségére, 
foglalkozására. Ezek közé tartoznak elsősorban a sajnos csak általánosságban 

32 Révhelyi Elemér: A tatai majolika története, das Geschichte der Majolika Fabrik in Tata. Bp., 
1941. (továbbiakban: Révhelyi, 1941.) 15. p. (Bibliotheca humanitatis historica; 8.) Katona 
Imre egy tanulmányában megfogalmazza kételyeit Schweiger 1768-ban történt Tatára érkezé-
sével kapcsolatban. Véleménye szerint csak 1770 után költözhetett oda és bizonytalan, hogy a 
fajanszgyárnak egyáltalán dolgozott-e. Katona Imre: A tatai fajansz-, kőedény- és porcelánké-
szités a 18. század közepétől az 1900-as évekig. In: Fülöp - Kisné, 2001. 333., 336. p. 

33 Wehner Tibor: Tatai szobrok, emlékművek, emléktáblák. Tata, 1980. 15. p. (Komárom megyei 
honismereti kiskönyvtár) 

34 „a tatai kálvária csoport, a plébánia templom oltárfeszülete, a főtéri Mária Immaculata, 
Neumoki szent János szobra, az Esterházy kastély szökőkútjának női alakja s a kis kastély 
homlokzatának puttói mind a holicsi majolikagyár tárgykörének ismétlődő, de érettebb, fej-
lettebb nagyméretű kompozíciói." Révhelyi, 1941. 71. p. 

33 Természetesen a lícítációs jegyzőkönyv már nem őrzi a tárgyak eredeti helyét, hiszen a vásár-
lások sorrendjét rögzítette. 

36 Kemecsi, 2003. 141. p. 
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megemlített „kőfaragó szerszámok, vésők"fi Minden bizonnyal ezekkel a szer-
számokkal készítette Schweiger jellegzetes szobrait. Különösen érdekesek lehet-
nének a mai kutatók számára azok a „cserépből való formák" fi amelyek szintén 
részét képezték a hagyatéknak. 

A hagyatéki leltár egyes nehezen olvasható, esetleg hiányosan felvett tételeit 
sikerült pontosítani a szintén fennmaradt hagyatéki árverési lista segítségével. A 
leltár egyes tételeit részletesebben is felsoroló licitációs jegyzék alapján lehetővé 
vált a Schweiger Antal hagyatékában szerepelt könyvek pontosabb megismerése 
is.39 Amint az a licitációs jegyzőkönyvből kitűnt, 19 darab könyvet írtak össze 
Schweiger hagyatékának részeként. Ez a szám egyébként az egyik legmagasabb a 
tatai és tóvárosi korabeli inventáriumok között. Az öt darab vallásos tartalmú könyv 
mellett további kettőnél olvasható tartalmukra történő utalás. Ez a két könyv 
- amelyekben „különbféle figurák"40 találhatóak - minden valószínűség szerint 
mintakönyvek, jellegzetes ábrázolásokat tartalmazó kiadványok lehettek. Szintén a 
szobrászi munkához kapcsolódó szakkönyv lehetett egy harmadik kiadvány, ame-
lyet ugyanis Schlögl János, a tatai fajanszmanufaktúra üzemeltetője vásárolt meg 
az árverésen 1 ft 9 kr-ért. Ezek a Schweiger hagyatékából származó könyvek rend-
kívül értékes források lehetnének a művészettörténeti kutatások számára. 

A hagyatéki leltárak szerencsés esetben tartalmaznak olyan tárgyakat is, 
amelyek segítségével egykori tulajdonosaik, használóik személyes jellemzőiről 
is képet kaphatunk. Schweiger Antal hagyatékában is megmaradt néhány olyan 
személyes tárgy, amely alapján egyéniségére vonatkozó következtetéseket is 
megkockáztathatunk. A hagyaték részeként összeírt vallásos jellegű tárgyak és 
könyvek arra engednek következtetni, hogy a művész mélyen hívő ember volt. A 
tatai és tóvárosi 18. század végi hagyatéki leltárak többségében megtaláljuk a 
Schweiger házában összeírt szakrális jellegű tárgyak többségét. Feltételezhetjük, 
hogy Schweiger dohányzott, erre utal a leltár részeként felsorolt „pipaszár" fi A 
szobában összeírt „rozsolisos üveg és pohár"41 a likőrök a korban elteijedő fo-
gyasztására enged, következtetni. Szokatlannak ítélhetjük meg a hagyaték része-
ként a padláson.felvett hárfát. Az udvari fahulladék között is találtak a leltározók 
hangszertöredékeket. A korszakból ismert mezővárosi leltárak között kivételes a 
hangszer megléte, és hárfa egyedül ebből a leltárból ismeretes.43 

Az uradalmi szobrászként, művészként dolgozott Schweiger életkörülmé-
nyei megismerhetővé váltak hagyatéka alapján. Esetében azonban - összevetve 
az általa készített művészi alkotások értékével - elenyésző a tényleges hagyaték. 
A tatai városképet meghatározó szobrai itt készült gyönyörű fajansztárgyak máig 

37 NM1GY 1358. sz. 
38 Uo. 
39 Kemecsi, 2003. 141. p. 
40 NM1GY 1358. sz. 
41 Uo. 
42 Uo. 
43 Kemecsi, 2003. 142. p. 
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dicsérik kezemunkáját. Ezáltal a tatai hagyatéki leltárakban szereplő egykori me-
zővárosi polgárok, iparosok közül a legélőbb és napjainkig ható örökséggel 
Schweiger Antal rendelkezik. Életútjának megítélése az utókor szemében egé-
szen más dimenziók alapján történik, mint egykori kortársaié. 

A fenti példák igazolják, hogy az inventáriumokból meríthető adatok alap-
ján a ház, a lakás, a környezet jellegéről, és ezáltal az érintett személy jelleméről, 
mentalitásáról, gondolat- és szokásvilágáról is értékes információkat kaphatunk. 
Az időben változó életminőséget érzékeltető adatok különösen jól megragadha-
tóak a különböző összeírások segítségével.44 Az egykori élet, a mikrokörnyezet 
megközelítően teljességét bemutató hagyatéki leltárak kutatásának interdiszcipli-
náris jelentősége egyértelmű, és eredményeit a történettudomány mellett a nép-
rajztudomány, művészet- és művelődéstörténet is hasznosíthatja. 

44 Bencsik János: Tokaj társadalma a tárgyak tükrében, 1774-1849. Sátoraljaújhely, 1993. 11. p. 





Granasztói Péter 

TÁRGYAK IDEJE AZ INVENTÁRIUMOKBAN. 
KISKUNHALAS, 1760-1850 

A különböző tárgyak elterjedése, térnyerése, az új típusok átvételének időbeli fo-
lyamata az egyik legkedveltebb vizsgálati módszere az anyagi kultúra, a minden-
napok története után érdeklődő kutatóknak, aminek nyilvánvaló oka többek kö-
zött az, hogy a tárgyak alapján következtetni lehet a társadalmi és a kulturális je-
lenségek időbeli változására és átalakulására is. Kérdés persze, hogy egy-egy 
tárgy adott, a forrás által jelzett pillanatban való felbukkanása mennyire alkalmas 
az anyagi kultúra és a társadalmi jelenségek időbeli változásának feltárására. 

Az alábbiakban nem csak ezt a problémát kívánom érinteni, hanem a kutatá-
som alapjául szolgáló források, a hagyatéki leltárak reprezentativitásának kérdé-
sét is. A példákat abból, a közel 10 éve folyó kutatásból merítem, amely egy al-
földi mezővárosban, Kiskunhalason fellelhető, 1760 és 1850 között keletkezett 
összes hagyatéki leltár elemzésén alapul, pontosabban azon a 200 darabon, ame-
lyeket végül teljesnek tekintettem, és amelyeket egy számítógépes adatbázis se-
gítségével feldolgoztam.1 A kutatás célja az anyagi kultúra és elsősorban a lakás-
kultúra különbségeinek, a tárgyi világ rendszerének megállapításán keresztül a 
mezővárosi társadalom rétegződésének, társadalmi csoportjainak, működésének 
feltárása volt. Az elemzésben nagy szerepet kaptak a kvantitatív módszerek, va-
lamint az egyéni esetek, helyzetek figyelembevétele, nyomon követése.2 

A tárgyi világ, az anyagi kultúra hagyatéki leltárakkal történő elemzésének 
virágkora az 1970-es és az 1980-as évekre tehető, amikor az első számítógépes 
lehetőségeket kihasználva Angliában, Franciaországban és Németországban na-
gyon sok, több száz inventáriumon alapuló, és akár több évszázados időszakokat 
átfogó elemzés született.3 A számítógépes módszerek behatárolták az elemzési 

1 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Levéltára Kiskunhalasi részleg. Kiskunhalas város taná-
csának iratai. Közigazgatási iratok (továbbiakban: BKMÖL Kh. Kvt. Közig.) Árvaügyi iratok, 
1759-1800.; BKMÖL Kh. Kvt. Közig. Vegyes közigazgatási iratok, 1674-1851. 

2 Granasztói Péter: Az ágyszéktől a selyemkanapéig. A kiskunhalasi lakáskultúra változása 
1760 és 1850 között. Néprajz szakdolgozat. ELTE BTK. Bp., 1996. 120 p..; Uö: Eltűnt min-
dennapok nyomában. Mezővárosi társadalom a tárgyak tükrében, Kiskunhalas 1760-1850. = 
Tabula, 1998. 1-2. sz. 25-60. p.; Uö: A tárgyaktól a tárgyak rendszeréig. Két példa a faktorana-
lízis alkalmazására. In: A mesterség iskolája. Tanulmányok Bácskai Vera 70. születésnapjára. 
Szerk. Bódy Zsombor, Mátay Mónika, Tóth Árpád. Bp., 2000. 87-109. p.; Uö: Társadalmi 
presztízs és hierarchia. Tárolóbútor divat Kiskunhalason 1760 és 1790 között. = Korall, 2002. 
December. 137-163. p. 

3 Például Meiners, Uwe: Wohnkultur in süddeutschen Kleinstadten vom 17. bis zum 19. Jahr-
hundert. Soziale Unterschieden und Wertestukturen. In: Nord-Süd-Unterschiede in der stádti-
schen und lándlichen Kultur Mitteleuropas. Hrsg. Günter Wiegelmann. Münster, 1985. 157-
221. p. (Beitráge zur Volkskultur in Nordwestdeutschland; 40.); Mohrmann, Ruth-Elisabeth: 
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módszereket, az egyedi eseteket és egyedi sajátosságokat nem tudták figyelembe 
venni. A legtöbb elemzésben a jellemző és reprezentatív tárgyak, bútorok elter-
jedtségét számolták ki és ábrázolták grafikusan. Ezzel sikerült az anyagi kultúra 
átalakulását, időbeli változását objektíven bemutatni: például az élvezeti cikkek 
- kávé, tea, csokoládé - , vagy az új típusú bútorok - sublót, állószekrény - terje-
désének, és az egyéb hagyományosnak tekinthető tárgyak kiszorulásának krono-
lógiáját, társadlmi összefüggéseit. Különösen a német néprajzosokat foglalkoz-
tatták az újítások, az új tárgyak idő és társadalmi dimenziói: mikor, kik és ho-
gyan adták tovább a tárgyi világ egyes elemeit. Klaus Roth például a hagyatéki 
leltárak keletkezési idejét alapul véve egy-egy tárgy első előfordulását ábrázolta 
egy időtengelyen, és az új tárgyak első megjelenésének csoportosulásai alapján 
újítási fázisokat állapított meg és értelmezte is őket.4 

Összességében azonban el kell fogadnunk Dominique Poulot francia törté-
nész az anyagi kultúra történeti kutatását összegző tanulmányának megállapítá-
sait.5 Ezeknek, az elteijedtséget egyes időpontokban megmérő vizsgálatoknak a 
hozadéka egyre kisebb. Az egyéni esetek vizsgálata során, valamint a néprajzi-
antropológiai kutatások megállapításai alapján sokkal összetettebb kép bontako-
zik ki a tárgyak idejéről. 

Rögtön felvethető, hogy vajon mennyire alkalmas a hagyatéki leltár keletkezési 
ideje a tárgyi világ alakulásának, időbeli változásának a vizsgálatára? Ezzel össze-
függő kérdés, és a konferencia szervezői is megfogalmazták, hogy vajon mennyire 
torzítanak, változtatnak a valóságon a hagyatéki leltárak, amelyek sokak szerint csak 
az idősek tárgyait tartalmazzák, vagyis a korösszetételük teljesen torz, nem repre-
zentálja az egyébként alig ismert és alig megismerhető korabeli társadalmat. 

A hagyatéki leltárak tulajdonosainak korösszetételét számos országban vizs-
gálták, de még mielőtt felidéznénk néhányat közülük, illetőleg saját kutatásunk-
ból származó adatot, fontos megállapítani, hogy az inventáriumok alapvetően a 
tárgyakkal, önálló háztartással rendelkező rétegek, társadalmi csoportok forrása. 
A tárgyakkal alig bíró fiatal, szegény rétegek - szolgálók, cselédek a gyerme-
kek, szülőkkel élő fiatalok után csak véletlenszerűen készült egy-egy leltár. Ezek 
a tények pedig már alapvetően befolyásolják a korösszetételt is. A forrás repre-
zentativitását az elhunytakhoz kell mérni, hiszen az inventáriumok többségét a 

Alltagswelt im Land Braunschweig. Stadtische und landliche Wohnkultur vom 16. bis zum 
frühen 20. Jahrhundert. Bd. 1-2. Münster, 1990. XXII, X, 806 p. (Beitrage zur Volkskultur in 
Nordwestdeutschland; 56.); Pardailhé-Galabrun, Annik: La naissance de l'intime. 3000 foyers 
parisiens, XVlI-XVIIle siécles. Préf. Pierre Chaunu. Paris, 1988. 523 p. (Histoires); Roche, 
Dániel: Le peuple de Paris. Essai sur la culture populaire au XVIIle siécle. Paris, 1981. 286 p. 
(Histoires); Weatherill, Lorna: Consumer behaviour and material culture in Britain, 1660-
1760. London-New York, 1988. XII, 252 p. 

4 Roth, Klaus: Die Eingliederung neuen Mobiliars und Hausrats im südlichen Münsterland im 
17. bis 19. Jahrhundert. In: Kulturelle Stadt-Land-Beziehungen in der Neuzeit. Hrsg. Günter 
Wiegelmann. Münster, 1978. 249-297. p. (Beitrage zur Volkskultur in Nordwestdeutschland; 9.) 

5 Poulot, Dominique: Une histoire de la culture matérielle? = Revue d'Histoire Modeme et Con-
temporaine (továbbiakban: RHMC) 1997. nr. 2. 345-357. p. 
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hagyatéki leltárak teszik ki. Elhunytak után viszont azért készítettek hagyatéki 
leltárt, hogy a hátrahagyott kiskorú árvák vagyonát, ingóságát megőrizzék, nagy-
korúvá válásukkor megkaphassák az örökséget. Kiskorú árvája viszont nem az 
idős embereknek volt, tehát feltételezhető, hogy a középkorúak is reprezentálva 
vannak a leltárak között. 

A kiskorúak védelme a franciaországi Chartres-ban vagy a kanadai Quebec-
ben is a fő funkciója volt a hagyatéki leltáraknak.6 Kanadában a jó forrásviszo-
nyoknak köszönhetően - 519 darab 1800 és 1819 között keletkezett leltár si-
került megállapítani a hagyatéki leltárak korösszetételét és összevetni az adott 
korszakban elhunytakéval. Alulreprezentált a két szélső korcsoport - a 30 évnél 
fiatalabbaké és a 70 évesnél idősebbeké - volt. A szerző szerint ez azzal lehet 
összefüggésben, hogy míg az előbbiek nem házasok és nincs gyerekük, addig az 
utóbbiaknak, az időseknek, nincs is kiskorú árvája, a vagyonukat már a legtöbb 
esetben elosztották, és nincs vita az örökségen. 

A kiskunhalasi inventáriumok korösszetételének sajátosságai nagyon hason-
lítanak a kanadai példához. Halason is egyértelműen a kiskorú árvák vagyoná-
nak megőrzése volt a cél a hagyatéki leltárak készítésével, de természetesen más 
okok, például az osztozkodás nehézségei, eladósodás is meghúzódhatott az irat-
készítés mögött. A korösszetétel megállapításához a 200 inventáriumhoz kapcso-
lódó személyi-anyakönyvi adatokat kerestem ki a református és a katolikus 
anyakönyvekből és egyéb forrásokból. Születési évét 164 esetben (82%) sikerült 
megállapítani, és az alábbi elemzés alapjául tehát ezek az esetek szolgálnak. Az 
elemzéshez 25 évvel számolva generációkat is megállapítottunk, ami azt ered-
ményezi, hogy az 1760 és 1850 között keletkezett hagyatéki leltárak négy gene-
ráció - az 1699 és 1796 között születettek - nyomon követését, összehasonlítását 
teszik lehetővé. 

A halasi leltárakban egyetlen korcsoport sincs kirívóan felülreprezentálva. 
A 70 év felettiek például közel 13%-át teszik ki a 164 esetnek, míg a 60 és 70 év 
közöttiek alig valamivel többet. 30 év alatt csak 4 esetet találtunk, de már ezek, a 
26-28 éves fiatalok is segíthetnek egy jellegzetes korosztály, a fiatal házasok vi-
szonyainak feltárásában. Ezt csak megerősíti, hogy 35 év alatt 17 eset található, 
ami több mint 10%. Ha a 10 éves korcsoportokhoz visszatérünk megállapítható, 
hogy a 30 és 40 év közöttiek, vagyis a viszonylag fiatalok már jelentős számban 
fordulnak elő: 28 eset (17,07%). A legtöbben, 97 személy (59,15%) a 40 és 60 
év közöttiek közül került ki. E csaknem 100 eset nagyjából fele-fele arányban 

6 Garnot, Benőit: La culture matérielle du peuple de Chartres au XVIIIe siécle. Methods de 
recherche et résultats. = Annales de Bretagne, 1988. 401-410. p.; Uő: Le logement populaire 
au XVIIIe siecle: l'exemple de Chartres. = RHMC 1989. nr. 2. 185-210. p.; Morin, Yvan: La 
représentativité de l'inventa^e aprés décés. L'étude d'un cas: Québec au début du XIXéme 
siécle. = Revue d'histoire de l'Amerique francaise (továbbiakban: RHAF) 1981. 515-533. p.; 
Paquet, Gilles - Wallot, Jean-Pierre: Les inventaires aprés décés á Montréal au tournant du 
XIXe siécle. = RHAF 1976. 163-221. p. 

I 
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oszlik meg a 40 és 50, illetőleg az 50 és 60 évesek között. Minden korosztály 
képviseltetve van a hagyatéki leltárakban, különösen az életük csúcsán álló kö-
zépkorúak és azok idősebb korcsoportjai. 

A valós korösszetételt nem ismerjük, az egyetlen adat, amely rendelkezé-
sünkre áll Peterka István halasi orvos 1805 és 1817 közötti időszakról publikált 
demográfiai adatai, amelyek között szerepel a 10 és 20, 21 és 70, valamint a 71 
és 100 év közöttiek száma.7 Ha az utolsó két korcsoport, vagyis a 21 év felettiek 
egymáshoz viszonyított arányát kiszámoljuk, akkor kiderül, hogy nincs jelentős 
különbség, hiszen az orvosnál a 21 és 70 év közöttiek, valamint 70 éven felettiek 
egymáshoz viszonyított aránya 82:18 volt, addig a leltárakban 87:13. Az is meg-
állapítható hogy a 10 és 21 év közöttiek halálozási adatai messze a legalacso-
nyabbak, vagyis a hagyatéki leltárak jól reprezentálják a felnőtt lakosságot, még 
ha feltehetően a nagyon fiatalok és a 70 év felettiek alul is vannak reprezentálva. 

Ez természetesen egyfelől egy jó és megnyugtató hír, másfelől nagyon sok 
problémát is felvet. Ha egy korosztály lenne csak reprezentálva a hagyatéki lel-
tárakban - például a 60 vagy 70 éven felüliek - , akkor nagyon egyszerű dolgunk 
lenne, hiszen az idősek anyagi kultúráját tudnánk nagy biztonsággal elemezni. 
Ám mivel minden korosztály reprezentálva van, feltételezhető, hogy az inventá-
riumok keletkezési ideje - például egy 10 éves periódus alatt keletkezett iratok -
teljesen különböző korú egyéneket takarnak. Nagyon fiatalok és nagyon idősek 
is meghalhattak ugyanabban az évben. Ezt jól bizonyítja az 1790 és 1799 között 
keletkezett iratok korösszetétele, hiszen például öt 40 évnél fiatalabb, és hat 80 
évnél idősebb egyén volt a mintánkban: 

KOR [ÉV] 30-39 I 40-49 50-59 60-69 70-79 8 0 FELETT ÖSSZESEN 

esetszám 5 | 4 4 4 0 6 23 

1. táblázat 
Az 1790 és 1799 között keletkezett kiskunhalasi inventáriumok tulajdonosainak korösszetétele 

A születési évek között több esetben is 50-60 év volt az eltérés, ami alapján nem 
meglepő, hogy három generáció tárgyi világába enged betekintést ez a rövid 10 
esztendőnyi periódus. A korosztályok nagy szóródása, a nagy különbségek alap-
vetően befolyásolhatják, torzíthatják elemzéseinket. Egy fiatal kezdő, a felhal-
mozás elején járó háztartást nem lehet automatikusan, elővigyázatosság nélkül 
összehasonlítani a 80 éves emberek széteső, felbomló tárgyi világával. Ha vélet-
lenül valamelyik korosztály felülreprezentált, akkor a tárgyak elterjedtségi adatai 
is torzak lesznek, hiszen a fiatalok még nem szerezték be - például egy drága 
bútort - , az idősek pedig azt már odaadták gyerekeinek. A néprajzi vizsgálatok 
több érdekes példával is szolgálnak arról, hogy milyen viszonyok között élt egy 

ű 

7 Peterka József: Kis Kún Kerületnek, 1805-ik és Januárius első napjától kezdvén, egész az 
1817-ik esztendei December Holnapnak utolsó napjáig, előszszerr Helyenként, azután öszve 
Summázottan leírott Statisztikai esmérete. = Tudományos Gyűjtemény, 1818. 8. köt. 66-84. p. 
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fiatal házas. K. Csilléry Klára terepen is tapasztalta a fiatal házasok nehézségeit 
a ház berendezésekor: ,/lz anyámnak egy ágyat meg egy kasznit (sublót) csinál-
tak. Mást nem kapott (hozományul). A férjinek sem vót, aszt mikor férjhezment, 
bezárták az ajtót amikor megfőztek, hogy ne jöjjön be senki, aszt leültek a földre, 
aszt úgy ettek. Azért zárták be az ajtót, mert szégyelték a nagy szegénységet. Ak-
kor legelőször asztalt vettek, mikor bírtak."* 

Az inventáriumok alapján is egyértelműen megállapítható a fiatalok hiányos 
tárgyegyüttese. Még az egyik legnagyobb presztízsű nemes, később táblabíró és 
udvarnok Péter István is hiányos tárgyegyüttessel bírt miután osztozott bátyjával 
az apai vagyonon, és kifizette testvére részét. Csak annyi pénze maradt, hogy az 
elhunyt plébános tárgyainak árverésekor vegyen néhány kisebb, a konyhából hi-
ányzó eszközt. 

A kétszobás házhoz képest kevés bútort tartalmazott ifj. Szakáts István mó-
dos nagygazda tárgyegyüttese is,9 aki nagyon fiatalon, 33 éves korában halt meg. 
Apjától kapott kétszobás tanyasi háza, ahová a feleségével feltehetően kiköltöz-
tek, még messze nem volt teljesen felszerelve és berendezve, apjáénál sokkal 
szegényesebb volt. Csupán egy szobára való bútor állt a rendelkezésre, és bútor-
együtteséből csak a második asztal sejteti a második szobát Egy fiatal módos 
gazda sem tudta tehát könnyen berendezni a rendelkezésére álló lakóteret, és ki-
használni a két szoba nyújtotta lehetőségeket. 

Ugyanezen időszak alatt, a 18. század végén csak a második generációhoz tar-
tozó, vagyis az életpályájuk csúcsán található 50-60 évesek tudtak teljesen beren-
dezett kétszobás házakat maguk után hagyni. Kétszer annyi ágyuk, három-négy-
szer annyi karosszékük volt, mint a fiatalabb, kétszobás házakkal bíró gazdáknak. 

Nagyon ritka a fogyasztással összefüggésben az életciklus, a családciklus 
vizsgálata. A fiatal gazdák-gazdaságok akkumulációs fázisa néhány évtizedig 
tartott, egyes vizsgálatok szerint a fogyasztás a második-harmadik évtizedben 
volt a legnagyobb. Péter Ferenc halasi nemes 1780-ban örökölte meg az apai há-
zat, és ekkor fizette ki a bátyját. A saját igénye szerinti új házat 1794-ben, vagyis 
15 évvel később építette meg. Szegényebb gazdák is csak feltehetően ennyi idő 
elteltével tudták megvásárolni a reprezentatív bútorokat: almáriumot és pohár-
széket a módosabbak, ládákat és fogasokat a szegényebbek. \ 

8 Csilléry Klára, K: Vázlatok a tiszaigari népi lakáskultúrából. = Ethnographia, 1952. 1-2. sz. 108. p. 
9 Esete azért érdekes, mert apjának is fennmaradt a leltára, és sok más irata is. Ezekből kiderült, 

hogy az apa látta el őt bizonyos bútorokkal és egyéb tárgyakkal, valamint egy szállási földdel 
és hozzá tartozó tanyával, állatokkal is. 
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Az idős özvegyasszonyok tárgyi világa is rendkívül sajátos. A cserépedé-
nyeik összetétele, fazekaik darabszáma és űrmértéke alapján egy különálló és 
jellegzetes csoportot alkotnak Hofer Tamás és Fél Edit átányi elemzésében.10 Az 
özvegyasszonyok a hagyatéki leltárakban is nagyon jellegzetes tárgyi világgal 
rendelkeznek: többségük nagy szegénységben és teljesen szétesett tárgyegyütte-
sek között élt. Egyed Izsák Mihály öregségére való hivatkozással kérte 1796-ban 
házának összeírását. Idősebb korában is sok állata volt, valamint egy 145 ft-os 
redempciós földje, amivel generációjában a módosabb középrétegekhez tarto-
zott, míg az összeírás időpontjában már ekkora földdel a legnagyobb vagyonúak 
kb. 7%-os körébe lehetett bekerülni. Egyik szobája sarkos berendezésű, és csak 
egy második asztal mutat összefüggést az összeírásban szereplő „avitt" falú és 
tetejű kettős, vagyis kétszobás házzal. Feltehetően nem használta a második szo-
bát, pontosabban bútorok már nem voltak benne. Felesége sem élt már, tehát 
gyerekei is elvihették bútorainak egy részét. Lehet, hogy kiadta, de valószínűbb 
- az összeírás megjegyzései erre engednek következtetni - , hogy idős korára a 
rossz állapotú házában csak egy szobát lakott. A kettős ház jól kifejezte vagyoni 
helyzetét, társadalmi presztízsét a berendezése, lakótérhasználata viszont az élet-
pályája legvégén járó idős emberét. 

A gazdaságok, háztartások szétesése, dezakkumulációja szintén alig vizsgált 
folyamat, amely egyes kutatások szerint már a hozomány összeállitásával, a gye-
rekek iskoláztatásával is elkezdődhetett. A földek, a gazdasági eszközök átadásá-
val párhuzamosan a fogyasztás is feltehetően teljesen átalakult, a tárgyak száma 
fogyni kezdett, amit leginkább az egyik házastárs halála gyorsított meg. 

Mindezek alapján is látható, hogy milyen nagy a keveredés, teljesen külön-
böző helyzetű esetek találhatóak az irat keletkezési éve alapján rendezett és ele-
mezett hagyatéki leltárakban. Ez a probléma különösen akkor válhat jelentőssé, 
amikor egy-egy új tárgy és jelenség, gesztus elterjedését, átvételének dinamiká-
ját, hullámait célunk meghatározni. Kik voltak az első használók, kik követték 
őket? A kérdés megválaszolásakor az irat keletkezési ideje az egyetlen támpont 
és minden vizsgálatban, ezt is használták, például az idézett Klaus Roth is az újí-
tási fázisok meghatározásakor. Az elterjedés mikroszkopikus vizsgálatakor, ami-
kor az egyéni helyzetekből indulunk ki, fontosak lehetnek az évtizednyi eltéré-
sek is, nem is beszélve a generációnyi különbségekről. Például a pohárszék elne-
vezésű, értékes bútor elterjedésének folyamata, divatjának története - ha az in-
ventáriumok keletkezési évét vesszük figyelembe akkor - a katolikus plébános-
sal kezdődött 1780-ban, aki Kismartonból (ma: Eisenstadt, Ausztria) származott 

10 Fél Edit - Hofer Tamás: Az átányi gazdálkodás ágai. = Néprajzi Közlemények, 1961. 2. sz. 
220 p., 5 t.; Hők: A monografikus tárgygyűjtés. Az átányi példa. In: Néprajzi Értesítő. A Népraj-
zi Múzeum évkönyve, 1964. Szerk. Szolnoky Lajos. Bp., 1964. 5-89. p.; Hők: Gerate der Átá-
nyer Bauem. Kopenhagen-Bp., 1974. 678 p. (Publikation Komission der Königlich Danischen 
Akademie der Wissenschaften zur Erforschung der Geschichte der Ackerbaugerate und der 
Feldstrukturen; 2.); Hők: Arányok és mértékek a paraszti gazdálkodásban. Bp., 1997. XXIII, 
528 p. 
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és korábban váci káplán volt, míg a következő két pohárszék tulajdonos - hat il-
letőleg 10 évvel később - két módos szenátor kisnemes. Senki sem állhatná meg, 
hogy ne úgy értelmezze ezeket az adatokat: a katolikus plébános volt az egyik 
első pohárszékhasználó, aki beköltözésekor hozhatta magával és járulhatott hoz-
zá akár a tárgy elterjedéséhez is. Ha viszont az anyakönyveknek köszönhetően 
megismerjük életkorát, amely 37 év volt, rögtön kétségeink ébredhetnek. A két-
ségek csak fokozódnak, ha az összes pohárszék tulajdonost a születési évük alap-
ján rendezzük. A születési idő alapján a plébános már csak a 11. pohárszékhasz-
náló, és az első kettő kb. 20 évvel volt nála idősebb. A plébános egyértelműen a 
pohárszékhasználók második hullámához tartozott, azok közé, akik idején megin-
dult a terjedése ennek a drága és reprezentatív bútordarabnak. Az első használók 
viszont helyi módos nemesek, sőt nagygazdák voltak. A még nagyobb presztízzsel 
rendelkező sublót első használója a keletkezési év alapján egy módos nagygazda 
volt, akit egy csizmadia nemes és egy vasárus követett. Ezek az adatok is érdekes 
és meghatározó megállapításokat és értelmezéseket tennének lehetővé. Azonban a 
születési év alapján 30-40 évvel idősebb, módosabb nemesek voltak az első sub-
lóthasználók, az egyik 1715-ben, egy másik 1724-ben született, míg az előbbiek 
1743 és 1746 között. Mindezek alapján úgy gondoljuk, hogy a születési év sokkal 
alkalmasabb az elterjedés folyamatának vizsgálatakor, hiszen csak így lehet pél-
dául a divatjelenségét, kialakulását, hullámait, dinamikáját megállapítani. Termé-
szetesen tisztában vagyunk mechanikus alkalmazásnak határaival is, hiszen elkép-
zelhető, hogy valaki idősebb korában vett meg egy bútort vagy egy különleges tár-
gyat. Az elemzési eredményeink alapján mégis nagyon finom jelenségeket lehet a 
születési év alapján rendezett adatok segítségével megfigyelni. 

Például az első generációba tartozók szobáiban még viszonylag kevés kü-
lönleges tárolóbútor-típus volt megtalálható. Erre jó bizonyíték a legelterjedtebb 
drága asztalos bútor, az almárium, amiből öt fordult elő 1790 előtt. Ezek mind a 
halasi legmódosabb és legnagyobb presztízsű személyek birtokában voltak, de 
közöttük is a nemesek diktálták az „almáriumdivatot". Az első almáriumtulajdo-
nos - természetesen a születési évet figyelembe véve - a „főbíró" és egyben sze-
nátor Molnár Mihály, a második Herpay Mihály kerületi kapitány, a harmadik a 
szegény, de nemes származású Szántai György volt. A második generáció tagjai 
között az almáriumok tulajdonosai továbbra is a vagyonos és nagytekintélyű ré-
tegek közül kerültek ki. Az almárium tulajdonosok között például csak nemese-
ket, szenátorokat vagy a katolikus plébánost találjuk, és csak egyetlen módos 
nagygazdát. Ez utóbbi volt az első nagygazda, ha a születési évet vesszük figye-
lembe, aki egy nagyon értékes, 7 ft értékű ruhatartó almáriumot helyezett el há-
zában. Kakutska István azon tipikus, új juhtartó nagygazdák csoportjába tartozott 
- 526 juh tulajdonosa volt - , akik nem ősi redemptusok voltak és földvásárlások 
útján váltak a legmódosabb városi lakosokká. Hagyatéki leltára életciklusának 
csúcsán, 55 éves korában született, vagyis jól tükrözi egy korabeli módos nagy-
gazda vagyoni helyzetét. 
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Míg az első két generációban egyetlen nem nemes és/vagy városi tisztséget 
betöltő módos nagygazdát találtunk, akinek ruhatartó almárium volt a tulajdoná-
ban, addig a harmadik generációban a kilenc - feltehetően ruhatartó - almárium-
tulajdonos között négy nagygazda volt. Mindannyian tanyás gazdák lehettek, na-
gyobb mennyiségű juhval és szarvasmarhával, de ezek száma, és földjeik nagy-
sága nem hasonlítható a város legvagyonosabb lakosaihoz. A többi almáriumtu-
lajdonos között találtunk nemest, szenátort, és egy-egy görög és zsidó kereske-
dőt is. A görög kereskedő viszont már csak a tanyáján tartotta almáriumát, ami 
szintén jelzi ez egyszerűbb és már régóta divatos tárgy presztízsének csökkenést. 
Az almáriumok különböző típusai egyre szélesebb rétegekhez juthattak el, ami 
már megfigyelhető a ruhatartó típusnál is, de ez leginkább az olcsóbb konyhai al-
máriumokra, falba való almáriumokra volt jellemző. A földaprózódásnak is kö-
szönhetően, összehasonlítva a korábbi generációk tagjaival, néhány kevésbé mó-
dos gazda is beszerzett e bútorok közül egyet-egyet. A negyedik generáció, azaz 
az 1775 után születettek tárolóbútor divatja is mutat elmozdulásokat az előzőkhöz 
képest. A legrégibb nagypresztízsű bútort, az almáriumot már csak nagygazdák és 
nemesek házaiban írtak össze, akik a város leggazdagabb, sok esetben nagyon fia-
tal redemptus gazdái is voltak egyben. A konyhai almárium tulajdonosai között is 
csak redemptusokat találunk, közöttük szegényebbeket is. A falba való almárium, 
vagyis a téka, pedig kifejezetten a 25 ft-os redempciós földnél kevesebbel bíró, 
szegényebb gazdák bútora lett. Sok évtizednek kellett eltelnie, hogy az ajtós búto-
rok megérkezzenek a gazdák szélesebb körének otthonaiba. Mire ez megtörtént, a 
divatot diktáló nemesek, kereskedők, módos iparosok még drágább és különlege-
sebb bútorokat - sublót, állószekrényeket stb - helyeztek el szobáikba. 

Az életkor és születési idő figyelembevételével a tárgyak, tárgyegyüttesek 
ideje, ciklusa, az elteijedés, a divat, az átadás-átvétel problematikája az egyéni 
esetekből kiindulva sokkal finomabban elemezhető. Olyan folyamatokra lehet 
rátapintani, amelyeket az irat keletkezési ideje sohasem tenne lehetővé. Fiatalok 
és idősek, egy generációba tartozókat, de különböző időpontban készült inventá-
riumokkal rendelkezőket lehet összehasonlítani, a különbségeket értelmezni. 
Mindezek felismerése után felmerülhet az egész forrás átrendezése a születési év 
alapján, ám ha az összes leltárhoz kapcsolódó születési évet is ismernénk, az hi-
hetetlen nagy kavarodást okozna. Nem lehet teljesen elvonatkoztatni a felhasz-
nált forrás diktálta időstruktúrától és egyéb sajátosságoktól. A hagyatéki leltárak 
által mutatott, jelzett valóság önálló, zárt és nagyon nehéz akár a reprezentativi-
tásuk bizonyítása érdekében is más valóságokhoz viszonyítani. A forrás saját 
szerkezetében, és sajátosságait figyelembe véve kell minél összetettebb és válto-
zatosabb elemzéseket végezni. 



Rnézy Judit 

PARASZTI ÉS CSELÉDÉRTÉKEK TÁNTORGÁSA A 
GYORSULÓ IDŐBEN 1945 ÉS 1970 KÖZÖTT 

Jelen értekezés által vizsgált témakör elvileg rövid időszakra koncentrál, azaz az 
1945 és az 1970 közötti évekre, amely a falusi életmódban egy fontos periódust 
jelentett Magyarországon. A mentalitás átformálódását nehezebb tetten érni, idő-
határok közé szorítani, mint az életmód megváltozását, mert az olykor fáziselto-
lódással követi az élet kihívásait. A kutatás során az érdekelt, hogy a falusi társa-
dalom csoportjai közül a volt módosabb parasztok és az ún. újgazdák, főként a 
volt uradalmi cselédek értékrendje, önértékelése mennyiben és miként rendező-
dött át, és alkalmazkodott e nagyon is gyorsan változó korszakban. Az értékrend 
alakulásának vizsgálatánál meg kellett jelölnöm, hogy melyek azok a sajátossá-
gok, amelyeket kikezdett, illetve amelyeket nem tudott teljesen átformálni az idő. 

Gyermekként - bár városlakóként - magam is átéltem e korszaknak első év-
tizedét. Egyetemistaként már a második termelőszövetkezeti szervezési hullám 
hatásának lehettem tanúja. Faluról származó kollégista társaim hónapokig nyug-
talanul várták az otthonról érkező híradásokat, tudván, hogy szüleiket zaklatják 
azzal, hogy lépjenek be a „közösbe". Első néprajzi gyűjtéseinkkor több helyen 
minket is tsz-szervezőknek néztek, és nem szívesen álltak szóba velünk. Ezért 
többnyire kerültük az 1945 utáni időszakra vonatkozó kérdéseket, ám 1961-ben 
a Somogy megyei Kéthelyen részben jelenkutatást is végeztünk.1 Komolyabban 
csak egy 1970-es évek végén végzett néprajzi felmérés során kezdtem az 1945 
utáni falusi demográfiai változásokkal, elköltözésekkel és betelepülésekkel fog-
lalkozni. A Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottságának ré-
széről Nádasi Éva felkért több néprajzkutatót, hogy számítógépes programjához 
írjunk kérdőívet arról, hogy a két világháború között a dél-dunántúli falucsopor-
tok mit vallottak magukról, gazdálkodásukról, életmódjukról és a környezetük-
ben élő falvak csoportjairól. Részemről a kérdőív már lényegében készen volt, 
több éves kutatásaim során kialakult kérdéskörökkel, és ilyeneket már munkatár-
saimnak és önkéntes gyűjtőknek is adtam, akik pályázat céljából feldolgozták 
azokat. A munkát összehangoló fiatal kolléganő a számítógép szempontjainak 
megfelelően súlypontozta a témaköröket.2 Egyes esetekben a kutatás kitelj edt az 
1950-1960-as évekre is. Nádasi Éva különböző tanulmányokban, előadásokban 
ismertette vizsgálatait, amelyekből kirajzolódtak a Dél-Dunántúl többé-kevésbé 
összetartozó falucsoportjai, kisebb paraszti, gazdasági körzetei, ám a szemlélet-
változás kérdései, összefüggései, árnyalatai nagyobbrészt elsikkadtak. Az 1980-as 

1 Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattára (továbbiakban: NMEA) 18.222-18.223. sz. Bertalan 
László, Molnár Mária, Kováss Márta, Petánovits Katalin gyűjtései. 

2 Felderítő kérdőív néprajzi csoportok kutatására, 1978. Szerk. Nádasi Éva. 
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évektől gyűjteni és gyűjtetni kezdtem a paraszti gazdálkodás és szemléletválto-
zás összefüggéseit a 20. század elejétől kezdve 1945-ig Somogy megyében,3 de 
csak 1994-től jutottam el az 1945 utáni évek vizsgálatáig. Kifejezetten érdekelt, 
hogy mi maradt az egykori paraszti értékekből, azok hogyan formálódtak át, és 
miként hatnak a falusiak és az elköltözöttek életére, valamint hogyan változott 
meg a falun élők szemlélete.4 

A VISSZAEMLÉKEZÉSEK, MINT FORRÁSOK, ÉS EZEK KONTROLL-
ADATAI 
Az 1990-es évek végén falvakban gyűjtött visszaemlékezések, a könyvtárnyi új 
falumonográfia vagy helytörténeti munka többnyire személyes emlékeken és te-
repmunkán alapuló adatainak vizsgálata során meg kellett állapítanom, hogy az 
1945 után lejátszódott sok és gyors változás megzavarta az emberek gondolko-
dásmódját. Az események sorrendjét sokszor összekeverték, elfelejtettek lénye-
ges mozzanatokat. Akiket atrocitások értek, akiket kitelepítettek, meghurcoltak, 
bebörtönöztek, akiknek lesöpörték a padlását, jól'emlékeztek események pontos 
idejére, részleteire. Egyes személyek egyéni életének örömteljesebb eseményei 
szintén aránylag jól rögzítődtek tudatukban. így például az iskolakezdés: „mikor 
felálltam az iskolába",5 az első komolyabb felnőttes munkavállalás: „mikor elő-
ször mentem a tarlóra gráblálni"6 vagy „mikor először kaszáltam",7 a katonaság, 
a szerelem, a házasságkötés és a gyermekáldás. A betegségek és a halálesetek 
bekövetkezése is jó időjelző az emberek emlékezetében. Számos más történés 
részletei elhomályosultak, másokat kiszínezve emlegetnek. Volt, ahol csak egy-
szer volt tsz-szervezés 1960 után, azoknak összeolvadt az 1945 és 1960 közötti 
időszak számos eseménye. Volt, ahol még 1955-1956-ban is történt kísérlet a 
termelőszövetkezet újraszervezésére.8 A legátfogóbb és „legsikeresebb" az 1958 
és 1960 között kezdődő koncentrált propaganda volt. Ahol kétszer vagy többször 

3 Paraszti gazdálkodás és szemlélet változásai a 19. század második felétől az 1960-as évekig -
kérdőív. A beérkezett anyag a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattárának kézirattárában 
(továbbiakban: MMgMA IV.) van. MMgMA IV. 558., 560., 561., 641. sz. 

4 Az Országos Tudományos és Kutatási Alap T 26062 pályázati téma keretében. Lásd még Kné-
zy Judit: Életmódváltozások és a paraszti mentalitás Somogyban, 1945-2002. = Somogyi Hon-
ismeret, 2002. 2. sz. 48-53. p.; Uő: Életmódváltozások Somogy megyei falvakban. In: Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum Közleményei, 2001-2004. Szerk. Estók János. Bp., 2004. 201-223. p. 

5 Általános - több adatközlőm által hangsúlyozott kifejezés - az iskola elkezdésére vonatkozik. 
6 Papp Ilona: Nagymamám élete. = Somogyi Honismereti Híradó (továbbiakban: SHH) 1979. 

1. sz. 18-56. p. 12-13 éves, erősebb kislányok első bemutatkozása „felnőttes" munkában az 
uradalom vagy a nagygazda tarlóján, tarlógereblyével. 

7 Gazdáknál a 14-18 éves legény kaszált először; szegényparasztok, cselédek fia - ha erős volt -
12-13 éves korában. 

8 Géger László: Kísérletek a szövetkezetek megmentésére Somogyban 1953 második felében. 
In: Somogy megye múltjából, 1990. Szerk. Kanyar József. Kaposvár, 1990. (továbbiakban: 
Géger, 1990.) 241-262. p. (Levéltári évkönyv; 21.); Szántó László: Látlelet a sztálinista agrár-
politikáról a somogyi összegezés kaposvári vitáján. In: Somogy megye múltjából, 1992. Szerk. 
Szili Ferenc. Kaposvár, 1992. 263-278. p. (Levéltári évkönyv; 23.) 
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történt szervezés, ott esetenként keveredtek e korszakok történései az emlékezet-
ben. A visszaemlékezések pontosítására átnéztem több község iratait és korábbi 
leírásokat is, hogy összevethessem az egymásnak ellentmondó adatokat. Az ese-
mények, életmódváltozások mozzanatainak datálásában fontos segítséget nyúj-
tottak azok a falvakból elköltözött személyek, akikben rendszeres hazajáróként 
alkalomról-alkalomra jobban tudatosodtak a változások, mint a helyben marad-
tak gondolkodásában. 

A kutatás során kénytelen voltam foglalkozni a falvakba betelepedett új gaz-
dák kérdésével, köztük a volt uradalmi cselédek helyzetével. Kirajzolódott, hogy 
a parasztihoz hasonló értékrendjük kutatása figyelmet érdemel. Az újgazdák te-
vékenységéről, gondjairól megjelent munkákban és az általam gyűjtött vissza-
emlékezésekben számos elmarasztaló megállapítás hangzott el. Ezeket elsősor-
ban a kívülállók - hatósági emberek és a jól gazdálkodó gazdák - mondták el, de 
esetenként azok a volt cselédek is, akiknek sikerült megbirkóznia a nehézségek-
kel, és „önálló parasztként" éltek a kollektivizálásig. Egyik ilyen gond volt már 
maga a félelem, hiszen 1919. évi tapasztalataik alapján többen nem mertek föl-
det igényelni, mert féltek, hogy visszajönnek az eredeti birtokosok, és ezért so-
kan kint maradtak a volt majorokban és elszegődtek állami gazdaságokba, vagy 
az erdőgazdasághoz.9 Mások egy-egy megbízható volt cseléd vezetésével közö-
sen szerettek volna gazdálkodni, mint a Szentlőrinchez tartozó Keresztespusztán, 
de erővel végrehajtották náluk a földosztást. A Csokonyavisonta melletti Ale-
xandra-pusztáról (ma: Alexanderpuszta) a következőket olvashatjuk: három-
szor is neki kellett rugaszkodni a földosztásnak, mire minden újgazda belenyugo-
dott a szerencséjébe".l0 Sokan kifogásolták a szakértelem hiányát: „Többen 
rosszul szántottak mert nem tudták beállítani az ekét. Nem tudták szalmával, 
szénával, kukoricaszárral jól megrakni a szekeret. Márta bácsi első alkalommal 
úgy vetette el a gabonáját, hogy a vetőgép egyik fele zárva volt. A sávos vetés 
miatt hosszú ideig hallgatnia kellett a megjegyzéseket.1 E hiányosságok később 
már anekdotaszerű megformálásban éltek tovább, és talán már alig volt közük az 
egykori valósághoz. A falucsúfolókhoz hasonlóan a butaságot, a hozzá nem ér-
tést, tájékozatlanságot gúnyolták ki. Hamarosan felváltották ezeket az újgazdák-
ról szóló történeteket az ostoba, a vezetéshez és a gazdálkodáshoz nem értő tsz-
elnököket, párttitkárokat begyűjtési „szakembereket" kigúnyoló történetek, mint 

9 Csóti Csaba ír hasonlót a németsűrűi cselédekről. Csóti Csaba: Andocs. Szerk. Bősze Sándor. 
[Bp., 2001.] 84. p. (Száz magyar falu könyvesháza). Eperjessy Ernő szerint a majorban élő 
zselici cselédek kétharmada 1945 után félelmében a pusztán maradt. Eperjessy Ernő: Az 
uradalmi cselédek élete a két világháború között és 1945-ös sorsfordulója a Zselicben. In: 
Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón. A Magyar Néprajzi Társaság 2000. október 10-12. 
között megrendezett néprajzi vándorgyűlésének előadásai. Szerk. Cseri Miklós, Kósa László, 
T. Bereczki Ibolya. Szentendre, 2000. (továbbiakban: Eperjessy, 2000.) 369-372. p. 

10 Dombóvári László: Csokonyavisonta, Rinyaújlak múltja és jelene. Csokonyavisonta, 1986. 
(továbbiakban: Dombóvári, 1986.) 272-273. p. 

11 Dombóvári, 1986. 273. p. 
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például amikor az egyik termelőszövetkezetben műtrágyát vártak, és az állomás-
ra érkezett cementet vélték annak, ezért szétszórták a földeken. Ezek után „ka-
szakű termelő szövetkezetnek^2 nevezték őket a környékbeliek. 

Mindenesetre első komoly értékként kell elkönyvelni a volt cselédeknél 
- már aki képes volt közülük erre - az évszázados félelem legyűrését. Több 
megjegyzés elhangzott arról, hogy az újgazdák nem tudták megszervezni a mun-
kát, és ismét a bizonytalanság érzéséből fakadhatott, hogy nem mertek kockáz-
tatni, beruházni, sőt hogy elitták, amit kaptak.13 Az árnyaltabb kép kialakításá-
hoz ezért kezdtem pozitív példákat is keresni a cselédértékekről, mentalitásról. 

A „gyorsuló időben" az egykor értéknek tartott vonások, tulajdonságok 
vagy eltűntek, vagy értelmüket veszítették. Egyes esetekben előtérbe kerültek a 
körülmények miatt negatív vonzataik is. A fennmaradó értékeknek azok bizo-
nyultak, amelyek a változások ellenére is összetartották a családokat, közössége-
ket és megkönnyítették életüket. 

VÁLTOZÁSOK A PARASZTI MENTALITÁSBAN A KÉT VILÁGHÁBORÚ 
KÖZÖTT 
A két világháború között élt parasztok mentalitása nagyon sokat változott a 19. 
század végéhez képest. Értékként megmaradt a táj, az otthon szeretete, a birtok, 
a vagyon védelme és megőrzése, a munka fontossága, a munkát jól bíró ember 
becsülete, bármely rétegbe tartozott is az illető. Az első kaszás, az első kapás 
presztízskérdésnek számított még az 1950-es években is. Amíg nem voltak meg-
felelő vetőgépek, a jó vetőembert is számon tartották. A termelőszövetkezetben 
is, mikor annyira sáros volt a föld, hogy nem lehetett géppel rámenni, elővették a 
régi, idősebb gazdákat, akik még tudtak kézzel vetni. Az 1970-es évek végén 
például Kaposmérőn 10-12 vetőember végezte így a munkát. Egyikük visszaem-
lékezése szerint igen szép látvány volt ez, élvezték a résztvevők és az összegyűlt 
nézősereg is. 

Alapvető érték volt a család és a vagyon egybetartásának szándéka, az utó-
dok boldogulásának segítése, a nagyobb közösséghez való alkalmazkodás, és az 
azért tenni tudás. A szegényebbek sok mindenért megszólták a módosabbakat, 
akik nem úgy éltek javaikkal, ahogy azt a szűkebb közösség jónak tartotta volna, 
illetve, ha maguk nem vettek részt a munkákban. Ugyanakkor a szegényebbeket 
is lekicsinyelték a gazdagabbak, ha nem voltak elég szorgosak, józanok és erköl-
csösek. Felgyorsult a falvak népének élete, és ők kénytelenek voltak az új tem-
pót elfogadni és követni. ,Az én gyermekkoromban még minden csendes volt. ... 
Az idősebbek nem voltak annyira törekvők. Anyósom, amit örökölt, abba meg is 
halt. De édesanyám nagyon törekvő volt, többet jártak a közel piacokra, vá-
sárokra, be a városba házakhoz is, hogy el tudják adni terményeiket, hogy pénz-

12 Falucsúfolók Lábodon. Szerk. Mike Györgyi. Kaposvár, 1967. 7. p. (Útjelek; 1.) 
13 Rippl-Rónai Múzeum Néprajzi Adattára (továbbiakban: RRMNA) 1417. sz. Kiss József gyűj-

tése. Kisbajom, Nagybajom. Lásd még Szelei Balázsné: Cselédönéletrajz. = SHH 1978. 1-3. sz. 
57-60. p. 
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hez jussanak,"14 - mesélte egy 1908-ban született mérői asszony. Ugyanakkor 
saját bőrükön érezték a túlzásokat is: „hajtották magukat és a családot éjjel-nap-
pal",15 Már kevesebb idő jutott arra, hogy távoli vásárokra eljátjanak különös-
képpen családostól. Az olyan falvak népét meg is szólták, akik szívesen töltötték 
az időt jövés-menéssel, anélkül, hogy komoly hasznuk lett volna belőle. Egyik 
csökölyi ember mondta: „régen sömmi sem volt messze, két-három napot is el-
töltöttek vásárra mönéssel, most mög sajnálják az időt rá".16 Megváltozott a vé-
lemény azzal kapcsolatban, ki a maradi és kit lehet becsülni. Az ún. „régi gaz-
dák" közül megszólták azt, aki sokkal takarékosabban, zsugoribban élt - magát 
és családját is sanyargatva, - mintsem vagyona alapján megtehette volna. ^Ita-
lában maradian gazdálkodtak azok a földtúró nagycsaládok, amelyekben az 
öregapa akarata érvényesült. De maradiak voltak a kevesebb földdel rendelkező 
lusták és önfejűek is. ...A maradiak nem törekedtek a lakás rendjére: ami jó volt 
az öregeknek, nekünk is jó - mondogatták. Maradiak voltak, akik csak keszőcén, 
muttymuruttyon, babon, tökön, krumplin, mácsikon, prószán, gánicán, hagymán 
és szalonnán éltek. Az étkezésben nem törekedtek változatosságra. Minden jó, 
csak a has teljen - mondták."11 - olvashattuk Simon József postamester szemlé-
letes leírásából Balatonszentgyörgyről. Mérsékelten változott a magatartás a ha-
ladni vágyókkal, kockáztatni merőkkel kapcsolatosan. Figyelték egymás ered-
ményeit, a nagyon merészekkel tartózkodóbban viselkedtek, a fontolva haladó-
kat inkább becsülték, különösen, ha eredményeik szembetűnőbbek voltak: „Ha 
látták, hogy jól járt, ők is arra törekedtek"18 - vélemény alapján, és már 
mindegy volt, hogy „régi gazda", vagy más, esetenként újonnan beköltöző ered-
ményeit lesték el. Különösen az állattenyésztés, a takarmányozás területén ala-
kult ki „nemös versöny".19 A gazdasági szakiskolába, téli gazdasági tanfolya-
mokra többnyire a módosabb gazdák küldték el fiaikat, akik viszont már más-
képp viselkedtek, másképp gondolkoztak. Ezért fel is néztek rájuk, hogy iskolá-
ba járnak. A novellaíró kutasi jegyzőné, Kocsis Nándorné elmondta, hogy azért 
azt nem szerették volna, ha túlzottan kirínak a közösségből, például az érettségit 
nem tartották fontosnak.20 A városias helyek - Kaposvár, Keszthely, illetve a 
Balaton - közelségében, ahol nagyobb lehetőség adódott a termények, állatok ér-
tékesítésére, a racionálisabb gondolkodásmód terjedésével már nem a túlzottan 
hagyományőrző és az újításoktól ódzkodó parasztokat kezdték a községi előjáró-

14 MMgMA IV. 1009. sz. Saját gyűjtés. Kaposmcrő, 1979. Pál Istvánné, Kétnyári Juliánná refor-
mátus, volt jómódú gazda véleménye. 

15 Uo. 
16 RRMNA 1334. sz. Saját gyűjtés. Csököly, 1979. Vajda József 70 éves, református, volt módos 

gazda. 
17 MMgMA IV. 561. sz. Simon József kérdőíves válasza. Balatonszentgyörgy. 
18 MMgMA IV. 1009. sz. Saját gyűjtés. Kaposmérő, 1979. Pál Istvánné, Kétnyári Julianna refor-

mátus, volt jómódú gazda véleménye. 
19 RRMNA 1334. sz. Csököly. 
20 RRMNA 1335. sz. Kutas. 
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ság tagjainak választani. Természetesen a módosabb parasztok körében akadtak 
szép számmal olyanok, akik figyeltek az idők szavára, különösen az 1. világhá-
borút megjárt fiatalok és a gazdaképzőt végzettek köréből. Ezek meg merték 
kérdezni az uradalmi tiszteket is, miként takarmányozzák állataikat, illetőleg 
kértek vagy vettek tőlük megfelelő vetőmagokat. 

Különös értékként kell számon tartani a parasztemberek azon felfogását, 
hogy a munkát időben és minden áron el kell végezni. Ennek kirívó példájaként 
emlegették azokat, akik a 2. világháború alatt nem hagyták el falujukat a front-
zónában sem, hogy megvédjék otthonukat és elvégezhessék az aktuális munká-
kat. Hiába akarták őket a falu népével együtt evakulálni. Egyik kutasi adatközlő-
ről, Váradi Józsefről elmondták, hogy fegyverropogás ellenére is kiment szánta-
ni, mert úgy tartotta, hogy annak a munkának akkor volt az ideje.21 Mások kite-
lepítésük ellenére is vissza-visszajártak az otthont ellenőrizni, a feladatokat ellát-
ni, a termést betakarítani. A két világháború közötti időben egy nagyon szűk ré-
tegnek sikerült meggazdagodni, illetve életszínvonalát megőrizni. E módos pa-
rasztokat akkor is megszólták, ha nagyon zsugorian éltek, de akkor is, ha nagyon 
„flancoltak", azaz fitogtatták gazdagságukat. Az egészséges közösségben élők-
nek nem tetszett, ha nagyobb volt a portán az istálló, mint a ház, nem tetszett, ha 
nagyon „divatoztak" az öltözködésben, bútorzatban, ha kényeztették egyke gyer-
meküket. így például emlegették a módos belső-somogyi lányokról - akiknek szü-
lei lótartásból, fuvarozásból, kupeckedésből gazdagodtak meg - , hogy „álmuk a 
stukatúros ház és a cementlapos konyha",22 a „fordított ház", azaz a hosszanti 
homlokzatával az utcára néző ház, vagy a „hajtott ház", vagyis az L-alakú épület 
volt, továbbá az, hogy féijhezmenetelük után ne kelljen a tarlón dolgozniuk. 

AZ URADALMI CSELÉDEK SZEMLÉLETE 
A majorok népének életében sokkal kevesebb változás történt a két világháború 
között, mint a falvak lakóinak életében. Csak az 1930-as évek vége felé, de még 
inkább a háborús körülmények hatására enyhült kissé a szigor a pusztákon és ja-
vultak a cselédek lakás- és munkakörülményei egyes területeken, melynek nyo-
mán valamelyest több pénzt tudtak keresni külön munkák, bérletek vállalásával, 
vasárnaponkénti napszámos munkákkal, mint korábban. Mindez azonban nem 
változtatott saját önértékelésükön, mentalitásukon, amelyről viszonylag keveset 
tudunk. Illyés Gyula Puszták népe című könyve elindíthatott volna egy ilyen irá-
nyú kutatást.23 Kardos László 1955-ben megjelent cikkét a Fejér megyei szent-
györgypusztai (ma: Alcsútdoboz része) cselédekről narodnyikizmussal vádolták. 
A kor légkörének megfelelően, nagyon óvatosan fogalmazott, a korrekt leíráson 
túl a valós vélemények közlésétől el kellett tekintenie.24 A legújabb időkben két 

21 RRMNA 1335. sz. Belegből Nagy Mihály (Vörös) sem ment el, amikor kitelepítették a falu népét. 
22 RRMNA 1134., 1335. sz. Lásd Kutas, Segesd, Ötvöskónyi községeket. 
23 Illyés Gyula: A puszták népe. Bp., 1993. 218 p. 
24 Kardos László: Jegyzetek a volt uradalmi cselédek kultúrájának és életmódjának alakulásáról. 

= Ethnographia, 1955. 225-388. p. 
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rendkívül lelkiismeretes és a téma mélységeibe behatoló néprajzi munka merte 
vállalni, hogy a cselédmentalitásról átfogó képet ad: P. Madar Hona könyve a 
békési cselédek életéről, Eperjessy Ernő részben publikált, részben még kézirat-
ban lévő műve a délkeleti Zselic uradalmi alkalmazottainak szellemi kultúrájá-
ról, szemléletének alakulásáról.25 A Mátyus Aliz és Tausz Katalin szociológusok 
rövid, de lényegbe vágó összefoglalója a régi - „maga ura parasztok" - és az új 
gazdák 1945 utáni életstratégiájáról ebbe a körbe méltán illeszkedik.26 A zselici 
cselédekről az első, amit Eperjessy Ernő kiemelt, a ragaszkodás volt az ismerős 
tájhoz. Általában a cselédfelmondás és helykeresés közötti idő olyan kevés volt, 
hogy nem tudtak messzire eljutni az állást keresők. Aránylag kis területet jártak 
be azok a cselédek is, akik gyakran változtatták helyüket. Az uradalmak sem szí-
vesen küldtek messzire szekeret a költöző cselédért. Mégis megállapítható, hogy 
a dombos területhez szokott ember nem szívesen szegődött el sík vidékre, „igye-
nös helre"27 - és viszont. Az uradalmak is figyelembe vették, hogy a felfogadott 
alkalmazott milyen vidékkel kapcsolatos tapasztalatokkal rendelkezik. A Zselic-
ben egész cseléddinasztiák létét mutatta ki Epeijessy Ernő. A tájnál is fontosabb 
volt a családi kapcsolatok komolyan vétele, és ezzel a kölcsönös segítés kötele-
zettségének betartása. Még a cselédsorból kikerülők is rendszeresen segítették a 
pusztán maradt rokonaikat, és családi ünnepeiket el nem mulasztották volna. A 
rokonok igyekeztek azonos majorba kerülni, mert nehéz életükben főként csak 
egymásra számithattak. Sokszor úgy igyekeztek, hogy egy cselédházba, egy lak-
részbe kerüljenek. A szűkös lakáskörülmények miatt sokan nagycsaládi közös-
ségben éltek, egy kasszára dolgoztak, egy kenyéren éltek. Előfordult, hogy már 
külön kerestek, külön főztek a családtagok, de a közösség, az összetartozás érzé-
keltetésének érdekében egyszerre, egy asztalnál étkeztek. A felnőttek általában, a 
nem rokon gyermekeket is úgy kezelték, mint a sajátjukat: tanították őket a mun-
kafolyamatokra, viselkedésmódokra, szokásokra, tánclépésekre, sőt még meg is 
fenyítették őket. Azok a gyermekek, akiket szüleik iparosnak akartak adni, a csa-
ládiasabb pusztai cselédközösség után nagyon nehezen viselték el az iparosoknál 
szokásos zord, kemény, őket idegennek tekintő légkört, és nehezen, vagy nem 
állták meg, hogy haza ne szökjenek. A cselédek munkaszeretetéről nehezebb 
szólni. Nem könnyű elképzelni, hogy a mindig a más földjén munkálkodó em-
ber, akinek aligha volt reménye arra, hogy valaha is a sajátjában dolgozhat, szí-
vesen dolgozott, és nem kísérelte meg a kemény munka alól való kibújást, a tem-
pó lazítását, saját maga kímélését, és a szigorú felügyelők figyelmének kijátszá-

25 Pusztainé Madar Ilona: Uradalmi cselédek Békés megyében. Békéscsaba, 1982. 191 p.; Eper-
jessy Ernő: Beitrage zur Volkskunde der Meiereien im Zselic, 1920-1945. In: Gutshofknechte 
und Saisonarbeit im Pannonischen Raum. Hrsg. O. Bochorn, W. Slapansky. Wien, 1990. 9-20. p. 
(Veröffentlichungen der Ethnographia Pannonica Austriaca; 2.); Eperjessy, 2000. 357-372. p. 

26 Mátyus Aliz - Tausz Katalin: Maga-ura parasztok és uradalmi cselédek. Szociográfia. Bp., 
1984. 217 p. (Gyorsuló idő) 

27 Eperjessy, 2000. 361. p. 
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sát. A cselédnek, summásnak nem volt semmije, csak a munkaereje, ezért szeret-
te a munkát, mert amíg munkája akadt, kenyere is volt. A munka az életüket je-
lentette. Az egészséges és magukra adó cselédemberek mindenáron előrébb sze-
rettek volna jutni az uradalmi alkalmazottak ranglistáján, és ez elsősorban meg-
bízható, kemény munkavégzéssel történhetett. Látták egymás munkáját, többnyi-
re közösségben dolgoztak, és az eredményeik egymás előtt nyilvánvalók voltak. 
A gyermekek is alig várták, hogy egyik-másik munkafolyamatot elsajátítsák, ez-
által felnőtt munkásnak látszanak, és így megbecsülést élvezzenek. Ezért a cselé-
dek nagyon féltek attól, hogy munkaképességük csökken, erejüket elvesztik. Ott-
hon is a jó munkást tisztelte a család, a jó falatok neki jutottak: , Apátoké a comb-
ja, mert ő keresi a kenyeret"22 - hallhatták a mindig éhes gyermekek. A cselédem-
berek fiaikat ezért nagyon szigorúan fogták, nem dicsérték, nem kényeztették, 
hogy hasonló emberek legyenek. Már csak az unokáikat kezdték kissé kényeztetni, 
nekik jobb falatokat juttatni. A cselédfeleségek közül is megbecsülést élveztek 
azok az asszonyok, akik mindenféle munkát napszámos munkát, továbbá mosást, 
vasalást, varrást, vagy az uradalomtól vállalt részes illetve bérelt földeken történő 
feladatok ellátását elvállaltak, hogy családjuknak több jusson. Megvetették azokat 
a nőket, akik csak otthon pletykálkodtak, szórakoztak: „küszöbön nyargalónak 
vagy seggelőnek"29 nevezték őket. A 2. világháború alatt éppúgy, mint az 1945 
utáni nehéz időkben sokat jelentett a szorgalmas és családjukat összetartani tudó 
asszonyok jelenléte, különösen, akik férfimunkákban is megállták a helyüket. 

Szigorú volt a puszták népe az erkölcsi normák betartásában is. A családi 
élét tisztaságát fontosnak tartották akkor is, ha tehetetlenek voltak esetenként 
előjáróik tisztességtelen viselkedésével, erőszakoskodásával szemben. A meg-
halt testvér árváit általában valamelyik testvér, nagynéni nevelte fel sajátjaként. 
Elítélték a mocskos beszédet, a velük egy földön dolgozó summások szabadszá-
júságán csodálkoztak. A falvakba betelepülve a parasztfiatalok játékait eseten-
ként erkölcstelennek tartották. A cselédek vallásossága mélyebben gyökerezett a 
parasztokénál még akkor is, ha a pusztán nem volt templom és messzire kellett 
misére menniük. A pusztájukhoz közelebb eső búcsújáró helyeket évente meglá-
togatták, sokszor gyalog, részben mezítláb téve meg az út jelentős részét. Még az 
1950-es és az 1960-as években a falvakba beköltözve is jellemző volt ez rájuk, 
és örömmel vettek részt a falvakban rendezett vallásos rendezvényeken, és addig 
nem ismert, távolabbi búcsújáróhelyeket is felkerestek. 

ÉLNI AKARÁS, LENDÜLET, ELŐREJUTÁSI SZÁNDÉK, MUNKASZERETET 
Az 1945 utáni változások között a falvak népe azt a lendületet igyekezett megta-
lálni gazdálkodásában, ami az 1930-as és az 1940-es évek paraszti gazdálkodását 

28 MMgMA IV. 1000. sz. Almamellék környéki cselédek. Dobos Ilona adatokat idéz paraszti 
környezetből az 1960-as és az 1970-es évekből is. Dobos Ilona: Egy folklórgyüjtő feljegyzé-
sei. Bp., 1984. (továbbiakban: Dobos, 1984.) 52. p. 

29 Saját gyűjtések. MMgMA IV. 1000. sz. Almamellék, 1006. sz. Ibafa, 1007. sz. Szigetvár: Tí-
már János uradalmi bognár önéletrajza. 
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jellemezte.30 A 2. világháborús károk eltakarítása, a sokféle - a szovjet és a bol-
gár hadsereg, illetőleg a szerb partizánok által végrehajtott - rekvirálás, az adó, 
az időről-időre beköltöztetett lakosok ellátása mellett még adakoztak az éhező 
városi gyermekeknek, bányászoknak, és élelmet cseréltek ruhára a városlakók-
kal, továbbá felépítették lerombolt falujukat. Somogy nyugati felében, az ún. 
Margit-vonal mentén komoly háborús károkat szenvedett a falvak jelentős ré-
sze.31 Miközben gépeket, fogatokat igyekeztek beszerezni, próbáltak egymásnak 
segíteni, kísérleteztek új módszerekkel, szövetkezeteket hoztak létre, vagy fej-
lesztettek tovább, gyárakkal kötöttek szerződéseket különféle termények értéke-
sítésére, és folytatni akarták a mezőgazdasági szakképzés kiterjesztését. A fogat 
és gép nélkül maradt falvak földjeit az első évben - igaz rendeletre, de - felszán-
tották.32 Az országos mezőgazdasági vásárokon régi parasztgazdák, de néhány 
újgazda is díjakat nyert állataival, főként a Kapós folyó menti falvakból.33 Ezt az 
élniakarást, lendületet vette semmibe az állam eleinte a nagyon magas adók ki-
szabásával, a beszolgáltatás mértékének emelésével, majd a termelőszövetkeze-
tek gyors mindenáron való szervezésével, illetve az erőltetett iparosítással.34 Az 
újgazdák közül az ügyesebbje, akiknek volt gyakorlata többféle munka - állat-
tartás, kapások, cukorrépa művelése - végzésében és megszervezésében, továb-
bá megfelelő számú munkaképes családtaggal rendelkezett, erőn felüli tempóval 
és összpontosítással igyekezett „saját földjét" megtartani, gazdálkodásában elő-
rejutni és a beszolgáltatáshoz szükséges javakat megtermelni. A korábban állat-
tartásban dolgozók általában könnyebben boldogultak. A paraszti példát látva 
építkezésükben is kifejezték, hogy az állattartásra helyezik a hangsúlyt, azaz míg 
a lakóházuk csak kicsiny és tömésfalu volt többnyire, az istállóhoz már minden-
képpen megszerezték a téglát. A jól gazdálkodó, volt uradalmi alkalmazottak 
egy része már az uradalomban is „kiemelt" munkaerő volt, több feladatot látott 
el, és áttekintése volt a gazdálkodás egészéről. Akadtak egyszerű béresek is, 
akiknek sikerült előrejutniuk kicsiny földjük munkálásában. Igaz, hogy az adó-
szedők inkább csak a gazdag parasztokat sanyargatták, és kényszerítették őket 
erőn felüli beszolgáltatásra, a cselédeket nem. Utóbbiak közül viszont voltak, 

30 Kanyar József: Az újgazdák helyzete Somogy megye mezőgazdaságában a földosztás után és 
az új agrárstruktúra, 1945-1949. In: Somogy megye múltjából, 1972. Szerk. Uő. Kaposvár, 
1972. (továbbiakban: Kanyar, 1972.) 263-284. p. (Levéltári évkönyv; 3.); Szántó László: A so-
mogyi összegezés kaposvári vitája. Forrásközlés. = Agrártörténeti Szemle, 1995. 1-4 sz. (to-
vábbiakban: Szántó, 1995.) 353-370. p. 

31 Gyenes László: Somogy. Bp., 1988. 158. p. (Magyarország megyéi; 19.) 
32 Somogy Megyei Levéltár Felső-Mocsolád körjegyzőség iratai; Csökölyi körjegyzőség iratai; 

Kaposmérői körjegyzőség iratai. 
33 Kanyar, 1972. 272. p.; Szántó, 1995. 353-360. p. 
34 Szántó, 1995. 353-437. p.; Valuch Tibor: Magyarország társadalomtörténete a 20. század má-

sodik felében. Bp., 2001. 189-212. p. (Osiris tankönyvek); Varga Zsuzsanna: Az Agrarium 
1945-től napjainkig. In: Agrárvilág Magyarországon, 1848-2002. írták Estók János et al.; 
szerk. Estók János. Bp., 2003. 261-331. p. 
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akik túlteljesítették a beszolgáltatási kötelezettségeiket, és ezért oklevelet kap-
tak. Az újgazdák is a juttatott, megszerzett vagyonuk védelmére, megtartására, 
és gyarapítására törekedtek, mint a parasztok. Viszont a termelőszövetkezetekbe 
történő bekényszerítés után már egyiküknek sem kellett törődnie birtoka védel-
mével, mert nem a sajátjukban dolgoztak. Ennek megfelelően a munka intenzitá-
sa és minősége sem maradt a régi. Ehhez hozzájárult a szervezetlenség, az 
anyag- és a géphiány, valamint a rossz fizetés. Ezért legfeljebb arra törekedtek, 
hogy olyan munkakörben kerüljenek, ahol viszonylag jól keresnek, és az ún. 
munkaegységeik számát igyekeztek gyarapítani. 

A mezőgazdaságban maradt, ún. régi gazdák arra törekedtek, hogy családju-
kat a szőlőjükben termelt javakkal ellássák, mivel a szőlőterületüket nem kellett 
bevinniük a közös gazdaságban. Különösen a beszolgáltatási időszakban nyílt tág 
tere a parasztasszonyok leleményességének és áldozatkészségének. Gyümölcs-
csel, zöldséggel, főzelékfélével, esetleg tejtermékkel, vászonnal, használt ruhával 
- amit nem vittek el adó címén - piacoztak, gyakran távoli városokba is eljárva. 
A rossz vonatközlekedés miatt gyakran a zsúfolt szerelvények lépcsőjére szorul-
tak. így Csurgóról Dombóvárra jártak, mivel Kaposvárt ellátták a környékbeli 
falvak. Az árujukat piacos kosarakban lekötve csomagként adták fel a vonatra, 
majd azokat a célállomáson kiváltották. Lakóhelyükön és környékükön - isme-
rős terepen - a tiltás ellenére bort is árusítottak. A Dráva mentén dohány árusítá-
sával, csempészésével sokan foglalkoztak. Amíg a tehenet is el nem vitték, a te-
jet és tejterméket is pénzzé tették, hogy kenyeret tudjanak venni, mert gabonából 
sokszor csak a vetőmagot hagyták meg. 

A FALUSI KÖZÖSSÉG ÖSSZETARTÓ EREJE, DE CSOPORTTUDAT ÉS 
KIREKESZTÉS IS 
Hiába alakult át a falusi társadalom minden korábbinál jobban, és hiába beszél-
tek a kortársak a „parasztság" megszűnéséről, a tudatukban még ott éltek a pa-
raszti mozgatóerők - helyenként illúziók - , amelyek 1945 előtti időkből hagyo-
mányozódtak tovább. Nem egyszerre történt az elszakadás a falutól, az ismert 
környezettől. A falujukat elhagyók, vagy ingázni eljárók eleinte nem tartották 
végleges megoldásnak a szülőhelyükről történt elmozdulásukat. Eleinte, az 
1950-es években egy-egy fiatal ment el a családból „pénzt keresni az adó kifize-
tésére"35 vagy megélhetésére, továbbra is részt vettek olyan, nagyfontosságú kö-
zös munkákban, mint a betakarítás, a szüret, a kapálás, a disznóölés, a tollfosz-
tás, és az építkezések, mivel odatartozóknak érezték magukat. A falu szokás-
rendjéhez hozzátartozott az egymás kölcsönös segítésének rendszere rokonok és 
szomszédok között, és főként a családi ünnepek megtartása a nagyobb közösség-
ben.36 A beköltözések száma is jelentősen megnőtt egyes helységekben, és az el-

35 MMgMA IV. 889., 890., 999., 100)., 1003., 1006. sz.; RRMNA 1334., 1335. sz. 
3 6MMgMA IV. 889., 1003. sz. Felsőmocsolád, 1000. sz. Almamellék és környéke, 1010. sz. 

Mesztegnyő, 999. sz. Csurgónagymarton, 1001. sz. Csurgó-Csente, 1006. sz. Porrog. Saját 
gyűjtések az 1998-2002. években. 
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költözők is változtattak az egykori közösség összetételén. A falusi közösség össze-
tartó ereje kissé átalakult formában, de továbbra is védte a lakosságot, és ellenőr-
zést gyakorolt tevékenysége felett.37 Azokban a falvakban, ahol a régi lakosok 
maradtak többségben, a falu közvéleményének alakításában fő szerepük volt. így 
például az új gazdákat nem engedték belépni a meglévő - tej-, értékesítés, Han-
gya-szövetkezetekbe, illetőleg a legelőtársulatba. Országszerte, és Somogyban is 
előfordult, hogy a templomban - még a legdurvább kuláküldözések idején is - a 
volt cselédek nem ülhettek be a parasztok közé.38 Ezt a megaláztatást még ké-
sőbb sem felejtette el egy Toponárról (ma: Kaposvár része) Kaposvárra került 
asszony. A nagyobb sokadalmak alkalmával, így például lakodalomkor, mint 
szomszédokat meghívták őket. Ahol a beköltözők többségben voltak, mint a ki-
telepített németek falvaiban, ott nagyobb szava lett a közöttük köztiszteletben ál-
ló, megbízható embereknek: önálló legelőtársulatot alakítottak, és az egyházi 
elöljáróságba is bekerültek. A Felvidékről áttelepített, módosabb magyarokkal 
inkább a helybéli volt „régi gazdák" találtak hangot, a szegényebbekkel a volt 
cselédek és földnélküliek. A Szlovákiából 1945-ben átmenekülök ugyanis még 
nem hozhattak magukkal semmit, az 1946-ban érkezőknek kis csomagja lehetett 
csak, az 1947-ben áttelepítettek már mindenféle ingóságukat elhozhatták, és itt 
az eredeti birtokuknak megfelelő területet kapták.39 Összeházasodások a külön-
böző eredetű és rangú csoportok között csak az 1960-as évektől történtek. Az 
időszaki mezőgazdasági munkások „erkölcstelenségét" sokat emlegették a falusi 
módos parasztok. A falvakat elhagyó, volt summáscsaládok gyermekeit az 1950-
es években is kísérte ez a vád. A főként summások által lakott falvak közössége 
viszont ugyanúgy ellenőrizte az otthon élők erkölcsét, viselkedésmódját, mint más 
közösségek. Ennek eredményeként a teherbe esett lányokat nem rekesztették ki, de 
azoknak becsületesen fel kellett nevelniük gyermekeiket és a faluban megfelelően 
kellett viselkedniük.40 Ami megtévesztő volt ezekben a közösségekben, hogy a 
szabadszájúságot, a mocskos beszédet nem ítélték el, de a magatartásformákban a 
paraszti mintákat követték még az 1960-as és az 1970-es években is. 

Az eltérő eredetű csoportok elkülönülése folytatódott később is, és a szövet-
kezetek létrejötte idején először azok a volt új gazdák tömörültek termelőszövetke-
zetekbe, akik nem tudtak juttatott földjükből megélni, és csak később léptek be az 
egykori parasztok. Ha egy szövetkezetet alkottak, azon belül igyekeztek fog-

37 Szuhay Péter erőteljesen hangsúlyozza a faluközösségek későbbi nagy szerepét. Szuhay Péter: 
A magyarországi parasztság életmódjának változása 1945-től napjainkig. In: Hermán Ottó Mú-
zeum Évkönyve. Annales Musei Miskolciensis De Hermán Ottó Nominati. 32. Miskolc, 1994. 
305-366. p. 

38 Eperjessy Emő adatai a Zselicből. Dobos Ilona megjegyzése Érsekvadkertről és környékéről. 
Eperjessy,2000. 363., 372. p.; Dobos, 1984. 130. p. 

39 Bősze Sándor: Nyolc évszázad krónikája. Adatok Ecseny történetéhez. Ecseny, 2001. (továb-
biakban: Bősze, 2001.) 77. p. 

40 Eperjessy Emő volt tanár, majd néprajzkutató közlése az 1950-es és 1970-es évekbeli szentmi-
hályhegyi (ma: Őrtilos része) tapasztalatai alapján. 
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lalkozási csoportként elkülönülni. A volt nagygazdák igyekeztek gépre kerülni, a 
magtárba, az állattenyésztésbe, míg a cselédeknek megmaradt a kézimunka, mint 
erről a legtöbb termelőszövetkezet történeti munka és az újabban készült falumo-
nográfia beszámolt. Kizárólag vitás esetekben használták a parasztgazdák a „ko-
szos cseléd", „gyütt-ment" jelzőt. A Romániából jötteket románnak, a Felvidékről 
érkezetteket szlováknak titulálták, olykor szemben is éreztetve, hogy ők nem régi 
lakosai a helységnek. Ezt az érintettek természetesen kirekesztésként éltek meg. 

Akadtak példák arra is, hogy nehéz esetekben miként vált eggyé a különbö-
ző eredetű csoportokból álló közösség. A hatalom 1946-tól kezdve fokozatosan 
igyekezett minden vallási, majd egyáltalán nem pártalapon szerveződő csoportot 
- egyesületet, klubot, kört, szövetkezetet, társulatot - megszüntetni. Rendszere-
sen összeírták először a németeket, majd az értelmiségieket, iparosokat, géppel 
rendelkezőket stb. Az iparosok egyesületei is megszűntek, és miután tagjaik 
többségének iparengedélyét visszavonták, azok elköltöztek. Úgy tűnt, mintha 
mindent meg akartak volna szüntetni, ami egy közösség arculatát jelentette, és 
helyettük felülről szervezett, sematikus arcú intézményekkel igyekeztek azokat 
pótolni. Mégis az iskola, talán további jó hagyományainak köszönhetően, egyik 
bázisa lett a helyi kezdeményezéseknek, és olyan közösségi alkalmak megrende-
zésének, mint az évnyitó, az évzáró, a farsang, a különböző sport- és kulturális 
események. A hagyományok továbbvitele abban is megmutatkozott, hogy az 
emberek komolyan vették a rokoni és a szomszédsági kapcsolatokat, és így egy-
egy iskolai eseményen szinte a falu egész lakossága megjelent. Ennek egyik oka 
az is lehetett, hogy lényeges kérdéssé vált a gyermekek boldogulása, továbbtanu-
lása. A falu bizalmát élvező tanárok és más értelmiségiek szerepe, de felelőssége 
is megnövekedett. Ahol korábban is egészséges szellemű közösség volt, és még 
éltek azok a személyek, akikben megbízott a falvak népe, és akik képesek voltak 
mozgósítani az embereket, ott 1945 után is - a beköltöztetések, kuláklisták, kite-
lepítések és a községek életébe való erőszakos beavatkozások ellenére -
könnyebb volt a lakosság összetartozásának tudatát megőrizni, az értékeket kép-
viselni és terjeszteni - olykor rejtve is - , mint máshol. Ezt mutatják az 1950-es 
évektől az állam által kezdeményezett, esetenként megtűrt kulturális mozgalmak 
eredményei: néptáncgyüjtés,41 a népi együttesek, kórusok alakítása, a falumo-
nográfiák elkészíttetése,42 a helynévgyüjtés, az 1960-as évektől az önkéntes 
nyelvjárási és néprajzi gyűjtőpályázatok meghirdetése, majd a honismereti és a 
krónikaíró mozgalom.43 Nem lebecsülendő azoknak az ifjú tanároknak a szerepe, 

41 Morvay Péter - Pesovár Ernő: Somogyi táncok. Bp., 1954. 
42 A Rippl-Rónai Múzeum Néprajzi Adattárában találhatók meg ezek, az 1954-ben írt községtör-

téneti munkák, csaknem minden községről. Van közöttük olyan, amelyiknek terjedelme né-
hány oldal, de vannak monográfia méretűek is. 

43 A somogyi helynevekről lásd: Somogy megye helynevei. Közzétette Balogh Lajos et al; szerk. 
Papp László, Végh József. Kaposvár, 1974. 1174 p. A honismereti mozgalom eseményeiről 
1970-től a Somogyi Honismereti Híradó, 1990 után pedig a Somogyi Honismeret számolt és 
számol be rendszeresen. 
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akik az 1950-es évek körül igyekeztek a helyi közösségek tagjai lenni, és akik 
között számos, „népből jött" értelmiségi volt. Ok nehéz helyzetben voltak a ter-
melőszövetkezetek szervezésekor, hiszen sok esetben szüleiket az ő érvényesülé-
sük megakadályozásával fenyegették meg, vagy riogatták, hogy a határsávba he-
lyezik el tanárnak őket, és így évekig nem találkozhatnak velük azok a szülők, 
akik nem lépnek be a közösbe. Ugyanakkor sokuknak személyesen is részt kel-
lett venniük ebben a tsz-szervezés munkájában. A fontos közös munkák és az 
ünnepek alkalmával a falu népe meghívta és elvárta a tanárokat, akik részt vettek 
a lakodalmon, a szüreten, a disznóölésen, a tollfosztáson, a kukoricafosztáson is, 
de kénytelenek voltak kerülni az egyházi rendezvényeket. 

SZÜLŐI SZÁNDÉKOK MEGVÁLTOZÁSA GYERMEKEIK JÖVŐJÉT ILLE-
TŐEN - ÖNFELÁLDOZÓ SEGÍTSÉG AZ UTÓDOKNAK ERŐN FELÜL IS 
A 2. világháború előtt viszonylag kevés - főként a nehéz fizikai munkára alkal-
matlan és a nagyon tehetséges - fiatal tanult úgy tovább, hogy azzal búcsút mon-
dott a paraszti életnek. Az 1945 utáni erőltetett iparfejlesztés következtében a 
korábbinál több és tanultabb emberre volt szükség. 1950 után a paraszti élet ne-
hezebbé válása, a magas adók, majd a közös gazdálkodás erőltetése miatt pa-
rasztszülők már nem akarták mindenáron otthon tartani gyermekeiket, mint ko-
rábban, hanem azt mondták: „Ne legyenek gyermekeink parasztok, ne legyen 
olyan nehéz a sorsuk, mint a ?nienk.,A4 A hatalom az erőltetett iparosítás miatt 
erőteljes propagandát fejtett ki a falusi gyermekek továbbtanulása érdekében. 
Sok fiatal nem látta biztosítva otthon a megélhetését, és azért továbbtanult, töb-
bet akart, mint amit otthon látott: ,ytkinek tehetsége van, menjen el"45 - mondo-
gatták szüleik, mások viszont bevallották: „Sokakat a pénz húz el."46 Egyes szü-
lők, akiket korábban szüleik nem engedtek tanulni, saját vágyaikat látták azzal 
beteljesülni, hogy gyermekeiket taníttathatták. Már 1961-ben úgy érzékelték 
Kéthelyen, hogy hosszabb távon alig lehet a fiatalabb generációra számítani, 
annyira igyekeznek elhagyni a falut: ,JHost meg úgy vagyunk, mint a karvaly a 
csibékkel, csak a kotlós maradt meg, azaz az öregek. "41 A tanulásban egyfajta 
fokozatosság érvényesült: először általában csak szakmát tanultak a falusi fiata-
lok, később már érettségiztek is, egy részük felsőfokú végzettséget szerzett. Miu-
tán azonban a végzettségükkel otthon ritkán tudtak elhelyezkedni, vagy ingáztak 
vagy elköltöztek.48 1970 után szükség volt képzett mezőgazdasági és gépész 
szakemberekre a melléküzemágakban, iparosokra a nagyobb falvakban és terme-
lőszövetkezeti központokban, ekkor több fiatal hazatért, de jóval kevesebb, mint 
amennyi korábban eltávozott. A szülők, ha másutt dolgozó gyermekeiknek la-

44 MMgMA IV. 1009. sz. Kaposújlak, Kaposmérő. 
45 MMgMA IV. 889. sz. Felsőmocsolád, Ecseny. 
46 RRMNA 2128. sz. Zamárdi. 
47 NMEA 18.222. sz. Bertalan László gyűjtése a termelőszövetkezetek helyzetéről. 
48 MMgMA IV. 889., 890., 1003. sz. Ecseny, Felsőmocsolád, Somogyaszaló. 
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kást tudtak biztosítani, mindenáron megtették ezt gyermekeiknek, és további el-
látásukhoz is hozzájárultak. Volt, aki ezért az önfeláldozásért viszonzásként sok 
segítséget kapott gyermekétől vagy unokájától, és volt, aki keveset vagy semmit. 
Egyfajta önrontó szándék nyilvánult meg ebben, lemondás a saját kényelmükről 
„amihez úgysem szoktak'}9 A gyermekek boldogulásával kapcsolatosan presz-
tízs, a dicsekednivaló, egymás túllicitálása - olykor a gyermekek szándéka elle-
nére, vagy beletörődésével, vagy egyetértésével - egészségtelen méreteket öltött. 
A kevésbé tehetősek gyermekei ingáztak, és otthon építkeztek, és aránylag kevés 
részt vállaltak a falu életében, de a presztízsjavak hajszolása rájuk is jellemző volt. 

„UTÓPARASZTOK" VAGY MÁSOK? 
A termelőszövetkezetek szervezésének 1956 után kezdődő hullámával változás 
történt az állam részéről a volt gazdagparasztok megítélésében, mert szükség 
volt a szakértelmükre. Már a bekényszerítés is sokkal erőteljesebb és hatéko-
nyabb volt, mint korábban. Sokan az éhhalál szélén voltak az egykori nagygaz-
dák közül is, igy és nem is maradt más választásuk, mint a beíépés. Az 1953 és 
1956 közötti engedményeket ugyanis megtorolta az állam: kedvezményeket 
adott azoknak, akik nem léptek ki a közösből, a kilépőkre ráterhelték a termelő-
szövetkezet adósságait is.50 Csurgó csentei falurészén elmondták, hogy azok a 
lakosok kezdtek az 1960-as években építkezni, akik nem léptek ki a termelőszö-
vetkezetből, mert kedvező helyzetbe kerültek. Féijhez menő lányaiknak a leg-
újabb szobabútor garnitúrát vették meg, amelynek részeként az „üvegtetejű asz-
tal'51 képezte a legmagasabb szintet. Sokan ekkor kerültek olyan helyzetbe, 
hogy utolsó jószágukat is kivezették a kapun. Kénytelenek voltak visszalépni a 
termelőszövetkezetbe. A sokoldalú tapasztalatokkal rendelkező volt gazdák ek-
kor már bekerültek a vezetőségbe, jó pozíciókba. Addig már túltették magukat 
azon, hogy volt földjeiket betáblásitották, egykori jószágaikat, eszközeiket, gé-
peiket elvették, és azon, hogy tudták, talán soha többet nem lesznek a maguk 
gazdái. Az 1960-as évek második felében végzett gyűjtés során Barbarits Lajos a 
két világháború közötti időben használatos mezőgazdasági gépek - lóvontatású 
kévekötő aratógép, marokrakó gép, kétlovas vagy háromfogatos fűkasza, trakto-
rok - adatait gyűjtötte és a még meglévőket vizsgálta a Dráva mentén. A lóvon-
tatású gépeket nem kellett mindenhol bevinni a szövetkezetbe, ahol ez mégis meg-
történt, többnyire átalakították traktorvontatásúvá. A kombájnok 1967 táján történt 
megjelenésével többnyire mellőzték ezeket a fogattal működtethető gépeket. Az 
adatközlők szűkszavú közléseiből is érződik a sajnálkozás, szinte a megaláztatás 
érzése az általuk nehezen megszerzett, összekuporgatott pénzekből vett értékek 
pazarlásának és pusztulásának láttán. Elmondták, hogy az „egészen jó",52 még Jól 

49 MMgMA IV. 999., 1001., 1006. sz. Csurgó, Porrog. 
50 Géger, 1990. 241-248. p. 
51 MMgMA IV. 1001., 1006. sz. Csurgó, Porrog. 
52 MMgMA III. 6637/1-10. Barbarits Lajos gyűjtése 1967-ben. Darány, Lakócsa. 
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működő, használható"53 egykori gépeiket kiselejtezték, vagy hagyták azokat tönk-
remenni, és hiába volt jó vetőgép, mégis kézzel vettettek a termelőszövetkezetben 
az 1960-as évek közepén.54 Ekkoriban csak néhány mezőgazdasági szakiskola ta-
nára látta be, hogy fontos lenne az egykori gépeket megőrizni, hogy a tanítás során 
legalábí illusztrálni tudják, milyenek voltak ezek, hogyan működtek. Somogyban 
sajnos erre nem akadt ekkor példa, de az országban sokfelé igen, és a volt paraszt-
emberek szívesen odaadták ezeket a gépeket, mert látták, hogy legalább valaki be-
csüli azokat. A volt uradalmi cselédek hasonlóan sajnálkozva vették tudomásul, 
hogy egykori lakóhelyükön, a régi majorokban hogyan mentek tönkre és pusztul-
tak a valamikor igényesen elkészített épületek, gépek. Az egykori rend és tisztaság 
helyett a rendezetlenség, az össze-vissza, igénytelen építkezés, a gazdátlanság jel-
lemezte e területeket, és senki sem gondozta a parkokat, a temetőket, az útmenti 
kereszteket és haranglábakat. A háztáji gazdaság mellett az egyéb bevételek és jut-
tatások - a melléküzemágak kereseti lehetőségei, a bérletek, a szerződéses mun-
kák, a termelőszövetkezeti brigádok segítése építkezéseknél, a kedvezményes fu-
varok - egyfajta gazdasági felvirágzást indítottak el a termelőszövetkezeti tagok 
életében. Igaz, ehhez jelentős többletmunkára és az egész család segítségére is 
szükség volt. Bár nem saját földnek számított, mégis a megélhetés szinte fő bázi-
sának tartották a termelőszövetkezeti tagok - akár a korábbi, földdel bíró parasz-
tokról, akár az egykori földnélküliekről, uradalmi cselédekről volt szó - nagy nye-
reségnek tartották ezt a lehetőséget. Magántulajdonként csak a szőlőket tarthatták 
meg, és annak művelése sok-sok munkát igényelt, amelynek nagy részét általában 
a család legidősebb tagjai végezték. A háztájiban dolgoztak a nem tsz-tag családta-
gok is. A megnövekedett jövedelmet főként a háztájiban végzett túlmunkával sze-
rezték meg. Az egykorú újságcikkek „utóparasztok"-nak nevezték őket, ám pa-
raszti életről szó sem volt, mert ennek jogi alapjai hiányoztak, hiszen saját földet, 
komplex gazdaságot nem tudtak szerezni. A jövedelmet építkezésbe, lakásfelszere-
lésbe, autóba, Balaton-parti villába fektették. Városban élő, távollévő gyermekeik-
nek erőn felül mindent megszereztek, ezzel is távol tartva őket szülőfalujuktól. 

Mindezek után a gépesítés feleslegessé tette az addig foglalkoztatott szemé-
lyekjelentős részét. Aki éppen nyugdíjba tudott menni, az megtette, mások a vá-
rosban kerestek munkát. Ezzel az ún. paraszti munka végső leértékelődését érez-
hették azok az emberek, akik még abba az életformába születtek bele. Ugyanak-
kor az elszármazottak - főként a rendszeresen hazajárók - körében egyfajta 
nosztalgia alakult ki a régi ízek, a falusi rendezvények, a helyi szokások, az egy-
kori közösségek és a régi tárgyak iránt. A néprajzi és honismereti szakkörök 
élesztették és ébren tartották ezt az érzést. 

53 Uo. 
#

 54 Uo. 
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A CSOPORTTUDAT ELŐNYEI ÉS HÁTRÁNYAI 
Fentebb már szóba került, hogy a faluközösségen belül megosztottságot szült, 
hogy a különböző csoportok igyekeztek egymást kirekeszteni, miközben akadtak 
szép példák az egymás elfogadására, segítésére is. Már a 2. világháború, alatt is 
kialakultak barátságok a helybeliek és az ideiglenesen beszállásolt, más falvak-
ból betelepített családok között. így például az aszalói reformátusok katolikus 
vendégeikkel komasági kapcsolatba kerültek egymással, azaz kölcsönösen meg-
hívták egymást gyermekeik keresztszüleinek. A katolikus falvakba a komákat 
meghívták a búcsúk alkalmából, és hogy ezt viszonozni tudják, támogatták a 
község katolikus családjainak azon kérését, hogy Aszalóban is legyen templomi 
búcsú. Ezt sikerült is elérni, és annak időpontját éppen november 7-re tették. A 
volt módosabb parasztok - ha nem volt nemzetiségi különbség - eleinte 
könnyebben fogadták a Felvidékről jött és szintén módosabb gazdáknak számító 
családokat, figyelték és követték eredményeiket: a Vág mentéről, Naszvad (ma: 
Nesvady, Szlovákia) és Pered (ma: Tesedikovo, Szlovákia) községekből érkezet-
teknek jó tapasztalataik voltak a kertészeti munkákban, a primőrök előállításá-
ban és a piacozásban. Nehezebben tették meg ezt azok a német gazdák, akik 
esetleg volt földjükön a felvidékiek cselédjeként dolgoztak, vagy velük voltak 
egy házba összezsúfolva. Erre akadt példa a Zselic délkeleti falvaiban, Kercseli-
geten, Kisberkiben (ma: Nagyberki része), Ecsenyben, Szulokon stb.55 A kitele-
pítésekből visszatérőket, ha azok valamilyen okból — például mert a határsávban 
laktak - még nem térhettek azonnal haza, más falvak, családjai fogadták be csa-
ládtagnak, lakónak vagy munkásnak. „O is paraszt, mi is, ő is református, mi 
is."56 - vélekedtek olyan belső-somogyi családok, akiknél egy-egy volt kulák a 
feleségével együtt meghúzhatta magát. Ekkor életre szóló barátságok jöhettek és 
jöttek létre.57 Nagy Mihály, belegi gazda együtt járt a templomba vendégével, 
együtt dolgoztak, és utóbb is tartották a kapcsolatot. Idővel kialakult ilyen tartós 
kapcsolat a Felvidékről jött magyarok és németek között is. A családokon belül 
nagyon szép példái voltak az egymás segítésének a beszolgáltatások idején, sok-
szor életük, saját jövőjük kockáztatása árán is. Természetesen a parasztok, a cse-
lédek, vagy a felvidékiek egymás között mutattak jó példát az ilyen típusú szoli-
daritásra. A hatósági emberek érkezését jelezték egymásnak a szomszédok, a 
rokonok, sőt sokszor a tanácsiak is, akik egy nappal előbb megtudták, hogy 
mikor, kihez jönnek a beszolgáltatást végrehajtó emberek, és tudatták egymással 
ki az, aki „az ávósoknak"52 mindent elárul, és kivel kell vigyázni. Csurgón, Ber-
zencén és általában a határsávban a kéményseprők közül szerveztek kémeket, 
akik járták a padlásokat, hogy mondják el, hova rejtették el tartalékaikat a pa-
rasztok. Porrogon a szöges végű bottal járó és azzal kutató besúgót Szurka Pistá-

55 Bősze, 2001. 78. p.; Frech József: Fejezetek Nagyberki történtéből. Nagyberki, 2001. 55. p. 
56 MMgMA IV. 1001. sz. 
57 MMgMA IV. 999., 1000., 1001. sz. ® 
38 MMgMA IV. 1001., 1006. sz. 
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nak nevezték széles körben. Különösen nehéz volt a sorsa a határsávban élő em-
bereké, akik állandó zaklatásnak, kitelepítésnek, meghurcoltatásnak voltak kité-
ve, sokszor elrettentés céljából koholt pereket indítottak ellenük, mint például 
Berzencén, ahol tömeggyilkosságokat is elkövettek. Csentén a kitelepítendő ku-
lák felesége éppen szült, helyette a szomszédját szállították el, aki nem is volt 
kulák, és csak évek múlva került haza. A családi összetartás részeként nem csak 
a szokásos családi gazdasági munkákban segítettek egymásnak a családtagok, il-
letve az elköltözött gyermekek szüleiknek, hanem a termelőszövetkezeti munká-
ba, mégpedig azért, hogy több munkaegységük legyen. A csurgói származású 
Juhosné Fehér Rózsa emlegette, hogy ilyen közös munkákon az idősebb asszo-
nyok elbeszéléseiből tudott meg sokat faluja életéről, szokásairól, gondjairól, a 
legújabb divatról. E közös munkák alkalmi közösségeket teremtettek tekintet 
nélkül arra, hogy ki honnan származott, és az így összejött asszonyok tréfálkozá-
saikkal egymásnak könnyebbé tették a munkavégzést. 

A PARASZTI MODELL A VOLT CSELÉDEK KÖRÉBEN 
A parasztokénál nem kevesebb csalódással volt tele a volt uradalmi cselédek kál-
váriája, akiknek nagyon nehéz volt megművelniük csekélyke földjüket. A fal-
vakba beköltöztetett új gazdákat kétszeresen becsapták, mert a földosztással elő-
ször birtokossá tették őket, ám úgy, hogy ne tudjanak megélni belőle, majd fel-
ajánlották nekik a közös gazdálkodást, amit kénytelenek voltak elfogadni azok, 
akik nem tudtak eredményesen gazdálkodni. Akiknek sikerült megélniük földe-
ikből, azok igencsak megküzdöttek ezért, és nehezebben váltak meg földjüktől, 
éppúgy, mint a volt parasztok. Hogy a „paraszti modell" milyen fontos volt a 
szegényparaszti, a volt időszaki munkások és az uradalmi cselédek számára, az 
abból is kiderül, hogy a gazdagparasztok üldözése, a kuláklisták, a kitelepítések 
és más kényszerhelyzetek ellenére is e csoportok célja az akkor létező paraszti 
építkezés, lakásbelső, ruházat, táplálkozás színvonalához való felzárkózás volt. 
Igaz, az 1960-as évekig a lakóház anyagát, beosztását, elhelyezését törvény iga-
zította a meglévő faluképhez, ám a bútorzat, a ruházat és a táplálkozás tekinteté-
ben rendkívül gyorsan követni kívánták az akkori paraszti modellt. Egyik leg-
döntőbb lépés volt az, hogy búzakenyeret sütöttek. ,ylzt mondta anyám, hogy ő 
már nem süt rozskenyeret, mert van már búzalisztünk. "59 Az idősebb generáció 
még az olyan, megszokott, szerény „cselédesnek" tartott ételeket hajlandó volt 
enni, mint a kelesztetlen sóspogácsa, a kukoricapogácsa, a görhöny, a gánica, a 
savanyított répaleves, a savóleves, a kudari, vagy a disznótökleves stb. Ugyanak-
kor a fiatalok már nem voltak hajlandók ezeket fogyasztani. Az 1960-as évekre 
már olyanfajta nivellálódás történt, hogy az összeházasodások is megindultak a 
különböző csoportok között, és ruházata alapján senkit sem lehetett megkülön-
böztetni, hogy volt gazda vagy újgazda vagy máshonnan érkezett csoport tagja 

59 M M g M A IV. 1000. sz. Almamellék. 
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volt-e. A szegényes, szűkös cselédszobák helyett az épített házak szobájába a 
volt cselédek férjhez menő lányaiknak hálószoba-, sőt konyhabútort is vettek az 
1960-as években. A parasztoknál ezen kívül ekkor már rekamié és előszobabútor 
is megjelent. Mindenképpen igyekeztek a falvak közösségéhez alkalmazkodni, a 
közös rendezvényekben részt venni, a meghivásokat viszonozni. 

A katolikus valláshoz továbbra is komolyan ragaszkodtak, és kivételt csak a 
néhány párttag képezett. Sok volt református többségű faluban - pl. Kaposújlak -
a beköltözött szegényebb katolikusok kezdeményezték a kápolna, a harangto-
rony vagy éppen katolikus templom építését, és ha még nem volt a községnek 
búcsúja - pl. Somogyaszaló annak megtartását is kérvényezték még a legne-
hezebb, 1950-es években. Miután a búcsú megtartása a parasztok életében presz-
tízs jelentőségű volt, amelyre meghívhatták rokonaikat, barátaikat, ezért támo-
gatták a szegényebb és újonnan beköltözött társaik kérését ezekben a kérdések-
ben. Ennek következtében a volt cselédek vallásos életében fellendülés követke-
zett be, és olyan, a pusztákon nem alkalmazott, vallásos -hagyományt is gyako-
rolhattak, mint az úrnapi sátor állítása. A parasztok az 1960-as évek végétől ész-
lelhető anyagi jólét hatására a korábbinál kevésbé kötődtek az egyházhoz. 

A családi összetartás a másik vonás, ami talán még a parasztokénál is erőtel-
jesebb volt. A családi ünnepekre és a búcsúkra manapság is még távolabbról is 
hazaérkeznek. A munka szeretete, illetve a munkában és a társadalmi pozícióban 
való előrejutás igénye 1945 után is fontos szerepet játszott a volt cselédek életé-
ben. Jobban tudtak örülni az eredményeknek, mint a parasztok, akik náluk többet 
veszítettek. Nehezebben jutottak előre a ranglistán, és közülük is inkább azok, 
akiknek az uradalmi munkákban is megfelelő gyakorlatuk volt. Viszont gyerme-
keiket éppúgy taníttatni akarták, mint a volt parasztgazdák. Soraikból kevesen 
kerültek be az erőszakszervezetekbe, bár a földosztó bizottságokban, majd a 
községi tanácsokban többen dolgoztak közülük. Több példa van arra a Zselicben, 
hogy gondjuk adódott abból, hogy volt uraikat védték a 2. világháború alatt vagy a 
kulák időkben, és volt közöttük olyan személy, aki emiatt börtönbe is került. 

Összefoglalómban csak felvillantottam a volt parasztok és uradalmi cselé-
dek életmódváltozását kisérő mentalitás módosulását és az egykori értékek meg-
őrzésének jelenségeit. Másként szólva: csak körvonalazni tudtam bizonyos, to-
vábbi kutatásra váró problémaköröket. 

n 
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A „BOLDOG BÉKEIDŐKTŐL" AZ „ÁTKOSOKIG": 
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Hudi József 

NEMES SZÉKELY JÁNOS CSÖGLEI KÖZBIRTOKOS 
NAPLÓJÁNAK IDŐSZEMLÉLETE 

1835 tavaszán Székely János csöglei közbirtokos feltehetően valamelyik pápai 
könyvkötőnél diárium céljára egy nagyméretű, 25 cm széles és 40 cm hosszú 
jegyzőkönyvet vásárolt, amelyet március 27-én azzal a szándékkal nyitott meg, 
hogy előbb az 1808-tól „írásba rakottnevezetesebb körülményeit, „egyéb je-
lessebb történeteket",2 saját véleményét másolja be, ettől kezdve pedig a „neve-
zetessebb dolgokat"3 fogja megörökíteni. 

A magyar művelődés történetében még ekkor ritkaságnak számít a maga 
életéről feljegyzéseket készítő földműves,4 ezért érdemes megvizsgálni, honnan 
is vehette a mintát, és milyen előzményekre vezethető vissza lokális szinten a 
rendszeres írásbeliség. 

A közel 100 holdas, főként állattenyésztéssel és gabonatermeléssel foglalko-
zó parasztnemes számára közvetlenül a nemesi község és a vele összeforrott re-
formátus egyházközség adhatott mintát, hiszen 1835-ben - és később - mindket-
tőnek elöljárója volt.5 

1 Dunántúli Református Egyházkerület Levéltára (továbbiakban: DREL) Nemes Székely János 
naplója, 1808-1870. Másolat. A napló fénymásolatát 2002-ben készítettük a Mihályházán élő 
tulajdonosok engedélyével. 

2 Uo. 
3 Uo. 
4 Nyugat-Európán a 16. században - az individualizáció jeleként - a frízföldi és Holland tarto-

mánybeli földművesek már gyakran készítettek aprólékos gazdasági feljegyzéseket. Magyaror-
szágon a 16-18. században elsősorban a társadalmi-politikai elit tagjai - nemesek, polgárok -
körében terjedt el a naplóírás szokása. A reformkorban pedig már a mezővárosi polgárok is ve-
zettek naplót, és a naplóírók száma az 1848-1849. évi szabadságharc alatt különösen magas 
volt. Az írogató kortársak nagyobb része élete végén - gyakran csak a család részére - vissza-
emlékezésben tekintette át pályáját. Példaként az 1848 előtt naplót, majd memoárt is író Fran-
csics Károlyt említjük. Francsics Károly: Kis kamorámban gyertyát gyújték. Vál., s. a. r. Vö-
rös Károly. Bp., 1973. 485 p.; Francsics Károly visszaemlékezései. S. a. r., szerk. Hudi József. 
[Pápa], 2001. 292 p. (A Pápai Református Gyűjtemény kiadványai. Forrásközlések; 3.) A ré-
gióra vonatkozó reformkori napló- és memoárirodalomra lásd Források Pápa város 1848/49. évi 
történetéből. Vál., szerk., a tanulmányokat és a jegyzeteket írta Hudi József. [Pápa], 2001. 369-
375. p. (A Pápai Református Gyűjtemény kiadványai. Forrásközlések; 2.) 

5 A naplót először Herényi István fedezte fel és ismertette - a forráshely megjelölése nélkül - , 
aki elsősorban a feljegyzések gazdaságtörténeti jelentőségét méltatta, s a kéziratot a kor becses 
forrásának tartotta. Herényi István: Nemes Székely János csöglei közbirtokos naplója. In: A 
Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei. 3. Szerk. Eri István. Veszprém, 1965. (továbbiak-
ban: Herényi, 1965.) 101-111. p. A későbbiekben szűkebb szakmai körökben a napló rövidí-
tett, gépiratos változata vált ismertté. Nemes Székely János naplója, 1808-1866. Kézirat. 
Szerk. Nagy Lajos. Ajka, 1978. 97 p. 
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A csöglei református egyház már nemzedékek óta hasonló méretű jegyzö-
könyvet használhatott anyakönyvezésre, az egyházi körrendeletek, és feltehetőleg 
a presbitériumi ülések döntéseinek feljegyzésére.6 A dunántúli református egy-
házkerület 1808-ban minden lelkésztől elvárta, hogy megírja eklézsiája rövid 
történetét.7 A feladatnak a helyi lelkész is eleget tett, és 1613-tól kezdődően 
összeállította az ekkor közel 900 lelkes gyülekezet prédikátorainak névsorát.8 

A református egyházzal szorosan összefonódott nemesi község a 18. század 
óta szintén jegyzőkönyveket vezetett a testületi ülésekről, hatósági körrendele-
tekről és bírói számadásokról.9 Székely elöljáróként, illetve több alkalommal vá-
lasztott bíróként alaposan ismerte a községi adminisztrációt. Több, a gyakorlat-
ban is hásznositható vármegyei kurrens szövegét naplójába is bemásolta. Az 
írásbeliség szerepe a csöglei nemesek számára a 18. századtól kezdve felértéke-
lődött, hiszen az 1710-es évektől a nem közismert családoknak lehetőleg okie-
vekkel kellett igazolniuk nemességüket, és a református egyháznak is hasonló 
módon kellett megvédeni jogait - így szabad vallásgyakorlatát - a történeti érve-
léssel fellépő katolikus egyház képviselőivel szemben. A csöglei kurialisták 
Veszprém vármegye támogatásával 1722-ben III. Károlytól szereztek új ado-
mánylevelet, és emellett ekkor birtokukban volt három középkori oklevél is, 
amelyekkel 1227-től igazolhatták birtokjogukat.10 

A református egyházat 1779-ben érte a legnagyobb támadás, amikor a terü-
letileg illetékes iszkázi plébános a reformátusok által használt középkori eredetű 

6 A fondjegyzék szerint a csöglei református egyházközség vegyes iratai 1569-től, az anyaköny-
vek 1730-tól, az iskolai iratok 1800-tól, a presbiteri jegyzőkönyvek csak 1877-től maradtak 
fenn. A fond terjedelme 1950-ig 2,55 ifm. A magyarországi református egyház levéltári anya-
gának fondjegyzéke. Szerk. Ladányi Sándor. Bp., 1976. 109. p. (A magyarországi egyházi le-
véltárak fondjegyzékei; 1.) A részletesebb leltár szerint az első vegyes anyakönyv 397 oldalas, 
és az 1730 és 1761 közötti időszakot öleli fel. A körrendeleti jegyzőkönyv az 1785 és 1835 kö-
zötti időből maradt fenn. DREL A Csöglei Református Egyházközség iratai (továbbiakban: 
CSRE ir.) Parragh Árpád református lelkész iratjegyzéke. Csögle, 1971. október 10. 

7 DREL Egyházkerületi jegyzökönyvek, 1807. no. 32. Az egyes eklézsiatörténetek Tóth Ferenc 
pápai kollégiumi professzor felszólítására készültek megadott szempontok alapján, amelyeket 
többségében 1808-ban adtak le a prédikátorok. Tóth a dunántúli gyülekezetek történetének 
megírását tervezte, dé tervét nem valósította meg. 

8 A csöglei református egyház történeti feljegyzéseit Némethi Jonathán készítette el 1808-ban. 
Tóth Endre: A pápai református egyházmegye története. 1. rész. Gyülekezetek és lelkészek. 
Pápa, 1927. (továbbiakban: Tóth, 1927.) 25. p. 

9 A község közigazgatási iratai nem maradtak fenn a 18. századból. Állításunkat a Veszprém 
vármegyei nemesi községek történetének vizsgálatával tudjuk alátámasztani. 

10 Bél Mátyás: Veszprém vármegye leírása. Szerk., a képanyagot vál., a mutatót összeáll. Kredics 
László; ford. Takáts Elemér. Veszprém, 1989. 77-78. p. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadvá-
nyai; 6.) Legkorábbi, 1227-ből származó oklevelet Bertalan veszprémi püspök, az 1464-ből 
valót Korvin Mátyás, az 1470-ből valót a csornai konvent adta ki. 
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templom visszaadását követelte: A vármegye vizsgálatot indított az ügyben, de az 
eljárást az időközben megjelent türelmi rendelet miatt nem sikerült befejezni.11 

Az írásbeliség jelentőségének növekedésével párhuzamosan nőtt a lakosság 
írni, olvasni tudása.12 Az alfabetizációs folyamat előrehaladása az 1721 óta bizo-
nyíthatóan működő elemi népiskolának köszönhető, amely az 1820-as évektől 
már pontos adminisztrációt, anyakönyvet vezetett.13 

A kisnemesi családok történeti emlékezete fokozatosan áttörte a szóbeliség 
világának határait: a családok nemcsak nemesi bizonyítványaikat, hanem birtok-
leveleiket, házassági szerződéseiket és végrendeleteiket is gondosan megőrizték 
a família levelesládájában.14 Hasonló gondossággal járt el a református egyház-
község is.15 A biblia, az ima- és énekeskönyv vagy a kalendárium üres lapjaira 
nemzedékeken át fölkerültek a születési, házassági, halálozási adatok, és az 
egyéb „emlékezetre méltó dolgok". Ezek a feljegyzések jelentették a későbbi pa-
raszti naplók archetípusát. 

11 Tóth, 1927. 24-25. p. A Tóth által meg nem nevezett iszkázi plébános Bassai László volt, aki 
1740 és 1788 között szolgált a településen. Rajczi Pál: Series parochorum. In: A Veszprémi 
Egyházmegye névtára, 1992. Veszprém, 1992. 271. p. 

12 A kérdéskörről legújabban Lesen und Schreiben in Európa, 1500-1900. Vergleichende Pers-
pektiven. Hrsg. Alfréd Messerli, Roger Chartie. Basel, 2000. 652 p.; Tóth István György: „Mi-
velhogy magad írást nem tudsz ..." Az írás térhódítása a művelődésben a kora újkori Magyar-
országon. Bp., 1996. 339 p. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok; 17.); A kisne-
mességről Kósa László: „Hét szilvafa árnyékában". A nemesség alsó rétegének élete és menta-
litása a rendi társadalom utolsó évtizedeiben Magyarországon. Bp., 2001. 283 p. (Osiris 
könyvtár. Történelem) 

13 Az iskolai anyakönyvek már levéltárba kerültek. DREL CSRE ir. „Oskolai Protocollum, 1824— 
1841." „Iskolai Jegyzőkönyv készült a Csöglei reformált Egyház számára, 1842-1854." A diáriu-
mokba az iskolába „feljött" gyermekek felvételének idejét, nevüket, életkorukat, szüleik nevét je-
gyezték fel. A református iskolába jártak az evangélikusok gyermekei is. Az alfabetizáció szintjét 
jól mutatja, hogy az egyházközségi okleveleken 1810-ben hat elöljáró közül csak egy nem tudott 
írni, 1828-ban mindegyik elöljáró alá tudta írni a nevét. 

14 A jelenleg ismert legkorábbi, 1825. március 13-án kelt tanrend szerint a csöglei lányiskola há-
rom, a fiú négy évfolyamos volt. A lányokat a vallási ismereteken, számolni, énekelni, imád-
kozni, s olvasni tanították. Még a harmadik évfolyamban is a fő szempont: ,A nyomtatott 
könyveknek fojtóba való olvasása" volt, bár megjegyezték: „Némellyek az írást is gyakorol-
ják." Ezzel szemben a fiúk az olvasáson túl - beleértve a bibliai helyek kikeresését - írást is ta-
nultak, harmadikban a „szép és jeles írást" külön gyakorolták, negyedikben a „szép és helyes 
írás mesterségén" kívül iratmintákkal is megismerkedtek. Feladatuk volt magyar conceptu-
sokban /?[éldának] ©[káért]: quiétantiáknak, testamentom, moring és osztály levelek készítésé-
ben való gyakorlás" DREL CSRE ir. „Oskolai Protocollum, 1824-1841." 20-21. p. Bizonyos-
ra vehetjük, hogy már korábban is folyt ilyen irányú oktatás, hiszen a 19. század elejétől a re-
formátus egyházközség levéltárában sok adóslevél, végrendelet, szerződés maradt fenn, ame-
lyeket az egyházi-községi elöljárók hitelesítettek. 

15 DREL CSRE ir. Csupán a „Végrendeletek 1808-tól" című iratkötegben, annak 1953-ban ké-
szült felirata szerint 86 sorszámozott végrendelet, és más birtokjogi oklevél maradt fenn az 
1882 előtti időkből, ami fejlett írásbeliségre vall. 
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A 18. századtól az anyakönyvezés, a naptárak és a kalendáriumok elteijedésé-
vel fokozatosan háttérbe szorult a hagyományos egyházi (szakrális) időszámítás, 
és előtérbe került a polgári (naptári) és katonai év16 szerinti időbeosztás. 1848-ig a 
magyar - így a csöglei - parasztság mindennapi életében mindhárom társadalmi 
időszámításnak meghatározott szerepe volt. A protestáns lelkészek, tanitók műkö-
dését az egy helyen eltöltött szolgálati éveik számával mérték. Ez önálló mérési el-
járásnak tekinthető, amelyet a marasztás-menesztés szokása alakitott ki.17 

Székely János 1808-ban már valószínűleg külön lapokra, 1835-től pedig félbőr 
kötésű diáriumba jegyezte fel a fontosnak ítélt dolgokat. Az időzítés aligha véletlen, 
hiszen 1808-ban - 18 évesen édesapját, nemes Székely Jánost vesztette el, 1835-
ben pedig első feleségét, a „vizibetegségben" elhunyt 45 éves nemes Nagy Zsófiát. 

Kezdetben még a maga, később viszont gyermekei számára kívánta megörökí-
teni a „nevezetessebb dolgok"-at. Tételesen sosem fejtette ki, mit is ért e fogalom 
alatt, de naplóírói gyakorlatából megállapítható, hogy a parasztnemes számára a gaz-
dálkodás állt az első helyen: a munkák idejét, a terméseredményeket, értékesítési le-
hetőségeket, a gazdálkodást és mindennapi életet befolyásoló tényezőket, így az idő-
járási viszonyokat, természeti jelenségeket, rendkívüli eseményeket, piaci árakat 
fontosnak tartotta, feljegyzésre érdemes dolgoknak. Ugyanakkor a magánélet ese-
ményeiből csak emléknyomok kerültek a naplóba. Az autoriter családi tradíció értel-
mében az apa viselt dolgai nem tartoznak a fiúra, még kevésbé a leányra.18 

Az események feljegyzésével - azok megörökítésen túlmenően - Székely-
nek határozott pedagógiai célja volt: az élettapasztalatok tanulságait leszűrve 
nemcsak a maga, hanem utódai jobb gazdálkodását és boldogabb életét is elő kí-
vánta segíteni. A faluközösség hagyományos rendjében és idejében élő, és a kül-
ső körülményeknek kiszolgáltatott gazda számára külső tanácsadókra és taná-
csokra volt szükség a helyes életstratégia kialakításához.19 A nagy történeti ese-
mények - mint a napóleoni háborúk, az 1848-1849. évi forradalom és szabad-
ságharc, majd a megtorlás és provizórium időszaka - csak a család élettörténetén 
halványan átszűrődve jelennek meg naplójában. 

Francsics Károllyal, a veszprémi borbélylegénnyel szemben Székely számá-
ra a mindennapok apró jelenségei, a személyiség belső világának megjelenítése, 
az intimitások teljesen érdektelennek tűntek. Míg Francsics belső vívódások kö-

16 A katonai év az 1710-es évektől, az állandó hadsereg felállításától vált jelentőssé, és november 
l-jétől a következő év október végéig tartott. A községeknek ennek megfelelően kellett száma-
dást készíteni a katonatartás költségeiről a kerületi hadbiztosság számára. 

17 Tóth Ferenc 1807-ben, az egyházközség-történeti adatgyűjtés során a következőképpen tette 
fel a lelkészekre vonatkozó kérdést: JCik voltak abba prédikátorok esztendőről esztendőre 
mind e mai napig?" 

18 Ancsel Éva: A történelem csöndjei. In: Uő: Ethoszés történelem. Bp., 1984. 133. p. 
19 A premodern és modern időstruktűrákról lásd Kohli, Martin: Társadalmi idő és egyéni idő. Az 

életút a modem társadalom szerkezetváltozásában. In: Időben élni. Történeti-szociológiai ta-
nulmányok. Vál. Gellériné Lázár Márta; ford. Berényi Gábor et al. Bp., 1990. 175-212. p. 
(Hermész könyvek) 
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zepette küzdött az önálló egzisztenciáért, a családért, addig Székely számára 
mindez a nemesi község társadalmi közegében természetszerűen megadatott. 

Ha strukturalisták lennénk, azt mondhatnánk, hogy a napló oldalain többféle 
idősíkkal találkozhatunk: a személyes és családi történelem áll a középpontban, 
de annak részeként feltűnnek a haza történetének körvonalai is. Más szempont-
ból beszélhetünk az idő antropológiájának különféle módozatairól, melyek közül 
itt elsősorban az egyéni időhasználat két aspektusát szeretnénk fölvázolni.20 

A SZEMÉLYES TÖRTÉNELEM 
Székely naplóját saját életrajzi adataival kezdte, később azonban kitért a család 
származására is. A szóbeli hagyomány alapján családjáról annyit tudott, hogy déd-
apja a Bereg megyei Gulyás helységből származott, és feltehetőleg a 18. század 
elején telepedett le Csöglén.21 A leszármazást mindkét ágon pontosan le tudta ve-
zetni, de dátumokat nem említett, ami bizonyítja, hogy szüleitől, nagyszüleitől 
sokszor hallott tényeken alapult a család genealógiája.22 Nem jegyezte fel azt sem, 
hogy őse mi módon szerzett nemességet. Feltehetően azért, mivel ez nem volt fon-
tos számára, hiszen az egytelkes nemesek közé beházasodott, helyi szinten tekinté-
lyesnek tartott család nemessége magától értetődő volt már a 19. század elején.23 

Még érdekesebb, hogy Székely a saját családjáról sem rögzített minden élet-
rajzi adatot. Tudjuk, hogy 1790. október 2-án, Csöglén született nemes Székely 
János és nemes Ferenczi Katalin házasságából. Öt testvére - István bátyja és 
négy leánytestvére - közül ő vitte a legtöbbre. Valószínűleg csak az elemi isko-
lát végezte el helyben, és nincs nyoma annak, hogy a Pápai Református Kollégi-
umban tanult volna.24 Naplójában gyermek és ifjúkoráról hallgat, valószínűleg 
ugyanúgy teltek ezek az évek, mint a többi csöglei nemes ifjúé. 

1811. január 3-án kötött házasságot Nagy Zsófiával, akitől 1813-ban János, 
1814-ben László, 1818-ban József, valamint Julianna és Zsófia született, de kö-
zülük csak a legidősebb fiú és a két lány élte meg a felnőttkort. Második felesé-
gét, özv. Gánts Jánosné Szalóky Juliannát rövid özvegység után, 1836. novem-
ber 8-án vette el. Újabb házasságában szerepet játszott, hogy fia és lányai lánya 

20 Az antropológia időfelfogásáról Gell, Alfréd: Idő és szociálantropológia. In: Idő és antropoló-
gia. Fordítások gyűjteménye. Szerk. Fejős Zoltán; ford. Czárán Judit et al. Bp., 2000. (további-
akban: Gell, 2000.) 13-34. p. (Osiris könyvtár. Antropológia) 

21 A naplóban datálás nélkül említi a letelepedés tényét, amelyet mi próbálunk időponthoz kötni. 
22 Az antropológia a Székely család által alkalmazott szóbeli genealógiai időszámítást a társadal-

mi vagy „strukturális idő" paradigmatikus esetének tekinti. Gell, 2000. 15. p. 
23.Bél Mátyás Veszprém vármegyéről 1735 táján készült leírásában nem szerepel a Székely csa-

lád, ami csupán annyit jelent, hogy nem tartozott a tősgyökeres csöglei családok közé. A 19. 
század első felében az egyházközségi iratokban, iskolai anyakönyvekben a Székely családnév 
előtt következetesen használt „Nemes", „Ns" előnév már a társadalmi státusz rögzülését jelzi. 

24 A pápai kollégium diáknévsorában neve nem szerepel. Magasabb iskoláztatását édesapja korai 
haíála is lehetetlenné tette. Egyébként 1795 és 1808 között hat csöglei diák tanult tovább a pá-
pai kollégiumban. Dunántúli Református Egyházkerület Könyvtárának Kézirattára 0. 890. A 
Pápai Református Kollégiumban tanuló ifjúság lajstroma, 1779-1851. (-1883). 
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még kiskorúak voltak, így a háztartásban, a családi gazdaságban is szükség volt 
a megbízható női munkaerőre. 

Első felesége halálára írt verséből, a naplóba bemásolt halotti búcsúztatóból 
tudjuk, hogy Nagy Zsófiát szerette, és elvesztése mélyen megrendítette. Második 
házasságából nem született gyermek. E kapcsolatról mindössze annyit tudunk meg 
tőle, hogy 1864 végén - amikor az asszony megbetegedett - rossz viszonyban vol-
tak. Szalóky Julianna Kiscellbe vitette magát az orvoshoz, majd az öccséhez köl-
tözött. A napló már csak 1865. január 28-án bekövetkezett haláláról számol be. 

Az ekkor 75 éves Székely meghökkentően gyorsan cselekedett, hiszen már 
április 24-én nászasszonyát, özv. Ferentzi Pálné Magyar Zsuzsannát hozta házához 
„oly jó szándékkal, hogy még hátra lévő öreg napjainkba itt az élet tengerébe ösz-
vőfogva evezünk, a sors mérgét, kegyelmét, ketté osztva érezzük."25 Az együttélés 
azonban nem tartott sokáig, mert Székely János 1873. október 29-én elhunyt.26 

Az életpálya felvázolása után téijünk rá annak a kérdésnek a megválaszolá-
sára, hogy a naplóíró milyen időkezelési technikákat alkalmazott? 

Az 1808 és 1835 közötti szövegrész a meglévő írásos feljegyzések felhasz-
nálásával készült visszatekintésnek, visszaemlékezésnek is tekinthető. 1835-től 
kezdve a napló ritmusát a naptári évek, és az évszakok ciklikus váltakozása adta. 
Az éven belüli a feljegyzések időrendjét a mezőgazdasági munkák ütemezése 
határozta meg. Az időjárás, a tavaszi szántás-vetés, a nyári aratás, a takarulás, a 
cséplés, majd az őszi vetés, valamint a termények értékesítése állandóan vissza-
térő motívumok. Az eseményeket többnyire a naptári nappal, ritkábban az egy-
ház év jeles napjaival, esetleg mindkettővel jelölte, de az utóbbiaknak szakrális 
tartalma alig van. Szent Pál, Gyertyaszentelő napja, Húshagyó kedd az időjárás 
vagy a munkák állásának viszonyítására, Szent György-nap a vetés állapotának, 
Sarlósboldogasszony az aratás közeledtének, Szent Márton napja az őszi hideg 
idő megjelölésére szolgált27 

Ezek mellett feltűnnek olyan feljegyzések, amelyek az egész évet tették 
mérlegre. Közülük a leginkább figyelemre méltó, hogy 1840-től a református 
anyakönyvek segítségével minden évben népmozgalmi statisztikát készített, 
amelyek segítségével megállapította, hogy 1831 után a református népesség 
csökkenő tendenciát mutatott. Rájött, hogy a falu népesedéstörténete nem egye-
nes vonalú, hanem hullámzó, és tendenciájában csökkenő volt. 

Székely alapvetően konzervatív beállítottsága ellenére nyitott volt az újdon-
ságok és újítások iránt. Ezt bizonyítja, hogy 1834-től kurátorként akácot ültette-
tett a faluban, s fiával együtt méhészkedett. 1842-ben megújította gyümölcsösét. 
1843-ban pedig zsebórát vásárolt, hogy az eseményeket pontosabban tudja meg-
határozni, de a kényes jószágra nem tudott kellően vigyázni, és az hat év múltán 

25 DREL Nemes Székely János naplója, 1865. április 24. 
26 Herényi, 1965. 104. p. 
27 Az egyházi év ünnepeiről, a faluközösség szakrális eseményeiről, például konfirmációról nem 

készített feljegyzéseket, ezeket a mindennapi élet szerves részeinek tartotta. 
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tönkrement.28 Fontosnak tartotta feljegyezni, hogy 1862-ben cserép helyett a jó-
val drágább bádog vizeskorsót vásároltak, és hogy fia 1863-ban vasekét, 1866-
ban pedig vasfazekat vett. A mindennapi élet tárgyi világának modernizálódását 
szkeptikusan szemlélte. 

SZÉKELY JÁNOS ÉS A MAGYAR TÖRTÉNELEM 
Nem tudjuk pontosan, milyen történeti tudást adott a csöglei gyermekeknek az 
iskola az 1790-es években. Annyi bizonyos, hogy a lelkész és a tanító - és talán 
a szülők - nagy gondot fordítottak a valláserkölcsi nevelésre, mert Székely János 
vallásos életet élt, és magától értetődőnek tartotta, hogy lelkiismeretesen ellássa 
a presbiteri, időszakonként pedig a kurátori teendőket is. 

Szilárd vallásos világnézete egész életében biztos eligazodást adott számára, 
így nem is volt szüksége annál a szerény történeti műveltségnél többre, amelyre a 
családban, az iskolában szert tett, és melyet később olvasóként kiegészített.29 Az 
iskolában többek közt Losontzi István Hármas kis tükör című, 1770-ben írt, és 
számos bővített kiadást megért tankönyvéből, katekizálva tanulta meg a legfonto-
sabb vallási, állampolgári, földrajzi, történelmi ismereteket, és életvezetési tanácso-
kat. A Magyar- és Erdélyország közigazgatási térképével ellátott, 1793. évi kiadás-
ból megbízható történeti, állampolgári és földrajzi ismeretekre tehetett szert.30 

A tankönyv vallástani része összefüggő világmagyarázatot adott a világ Kr. e. 
mintegy 4000 évvel történt teremtésétől Jézus kínhaláláig és feltámadásáig, 
meghatározva, hogy emberi tisztünk nem más, minthogy „a keresztény vallásban 
állhatatoson meg maradjunk, és szentül éljünk. így várhatjuk Isten' irgalmassá-
gából idvességünket."31 A kötet Timon Sámuel, Pray György, Katona István 

28 A zsebóra pontosabb időbeosztásának nem volt hatása a naplóra: az óra határozott megjelölé-
sével nem találunk bejegyzést. Csupán egy villámcsapásról írja 1847 májusában, hogy este 9 
óra tájban történt. Az „óramű pontosságú" feljegyzésekhez egyébként sem volt szükség a zseb-
órára, hiszen megtette volna helyette á toronyóra, amelynek gondozását hol a pápai, hol a kis-
celli órások végezték írásban rögzített szerződés szerint. Az előzményekről, a 17-18. századi 
paraszti-kisnemesi időszemlélet átalakulásáról lásd Tóth István György: Harangkongás és óra-
ketyegés. A parasztok és kisnemesek időfogalma a 17-18. században. In: Óra, szablya, nyo-
szolya. Életmód és anyagi kultúra Magyarországon a 17-18. században. Szerk. Zimányi Vera. 
Bp., 1994. 115-132. p. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok; 9.) 

29 1847 tavaszán a következőket írta: Rövid életem vezérivé tettem e következőket, ugy mint jó-
zanság, mértékletesség, békességes tűrés ...a' lehetőségig való csendes meg nyugovó elme és 
gondolkodás módja, szemérmesség és hallgatás ... E szerént éldegélve csendes, bátor és nyu-
gott szívvel várom a halált, melyet nekem is mint minden élő állatnak, le kell fizetni élete 
dijjáérC. DREL Nemes Székely János naplója, 1847. május 9. 

30 Losontzi István: Hármas kis tükör, melly 1. A szent históriát, II. Magyar országot, III. Erdély 
országot, annak földével, polgári-állapotjával, év históriájával, gyenge elmékhez alkalmazta-
tott módon, a nemse tanulóknak, summáson, de világosan elő-adja és ki-mutatja. Kassa, 1793. 
(továbbiakban: Losontzi, 1793.) 

31 Losontzi, 1793. 32. p. A Krisztus születéséig eltelt idő felosztása: a világ teremtésétől az özön-
vízig 1656 év, az özönvíztől Ábrahám fellépéséig 427 év, Ábrahámtól Izrael népének Egyip-
tomból való kijöveteléig 430 év, az Egyiptomból való kijöveteltől Salamon templomának épí-
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munkáira alapozva, rövid áttekintést adott „magyar nemzet" történetéről. Lo-
sontzi az őstörténetet a hun-magyar rokonságra építette, és hármas, hun-avar-
magyar honfoglalás elméletét újította fel. A magyar királyság történetét száza-
donként tárgyalta, azon belül pedig uralkodókhoz kötve mutatta be azt saját ko-
ráig. A „magyar nemzet" története ebben az interpretációban a királyok cseleke-
deteinek kronológiáját jelentette. Az ország „polgári állapotjárói" szóló fejezet-
ből a csöglei nemesek nemcsak az államszervezetet, hanem saját rendi helyzetü-
ket, nemesi jogaikat is megismerhették. Megtanulták, hogy a nemesi communi-
tas tagjaiként számos kiváltság birtokosai, és „nem a földes úrtól, hanem a vár-
megyétől függenek".22 

Székely János felnőttkori történelemszemléletét nem történeti szakmunkák, 
hanem a bibliai ismeretek, továbbá a nyomtatott és kéziratos irodalmi termékek 
formálták. A magyar múltat históriás énekekből, főként pedig Kisfaludy Sándor 
romantikus regéiből ismerte meg. Az általa ismert világ Európa határainál véget 
ért, és ha hihetünk naplójának, gyakorlati tapasztalatai sem terjedtek Pápánál, 
Győrnél, Sárvárnál, Kiscellnél (ma: Celldömölk) és Veszprémnél tovább. A vasi, 
zalai, pesti eseményekről leginkább hallomás útján értesült. 

A magyar múltról töredékes és rendszertelen ismeretanyaga volt, amelyben 
történeti tények és költői fikciók keveredtek. Irodalmi olvasmányaiból tudott az 
igazságos Mátyás királyról, a mohácsi veszedelemről, a török uralomról, a Bala-
ton-felvidéki várak - Csobánc, Rezi, Tátika - , valamint a Somló regényes közép-
és újkori történetéről. A legújabb kori történelmet a nemesi felkelések költészete 
jelentette számára. Nincs adatunk arra nézve, hogy a modern nemzeti identitás 
kialakításában fontos szerepet játszó újságokat, regényeket olvasta volna.33 

A múlthoz fűződő viszonyát vallásos szemlélete is meghatározta. A biblia 
alapján úgy vélte, hogy nem mondhatjuk az előző korokra, hogy azok jobbak 
voltak a mainál. Paraszti szemléletében a történelem változások sorozata, amely-
ben nem tapintható ki a „fejlődés". Az egymást követő nemzedékek élete között 
nincs lényegi különbség. 

Konzervatív, az újításokkal szemben túlzottan óvatos szemlélete megakadá-
lyozta abban, hogy felismerje kora paraszti sorsot formáló nagy eseményeinek, 

téséig 480 év, a templomépítéstől a babilóniai fogságig 520 év, a fogságtól Krisztus születésé-
ig 580 év telt el. 1793-ban tehát az emberiség története - a tankönyvben rögzített közfelfogás 
szerint - nem haladta meg a 6000 évet. 

32 Losontzi, 1793. 70. p. 
33 Az újságok, regények nemzeti identitásformáló hatásáról Olick, Jeffréy Keith — Robbins, Joy-

ce: A társadalmi emlékezet tanulmányozása: a „kollektív emlékezettől" a mnemonikus gyakor-
lat történeti szociológiai vizsgálatáig. Ford. Kulcsár Dalma. = Replika, 1999. 37. sz. 19-43. p. 
A nemzeti identitásról és történetírás kapcsolatáról lásd Gyáni Gábor: Emlékezés, emlékezet 
és a történelem elbeszélése. Bp., 2000. 199 p. 

Székely egy újsággal, az 1848-1849-es Közlöny című kormánylappal biztosan találkozott, 
mivel ezt minden község megrendelte. Veszprém megyében 1848-ban összesen 66 példánya 
volt forgalomban. Veszprém Megyei Levéltár. Veszprém Vármegye Állandó Bizottmányának 
jegyzőkönyvei 558/1848. 
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az 1848. évi forradalomnak és törvényhozásnak, majd az úrbéri tagosításnak tör-
ténelmi jelentőségét. A maga szük perspektívájából úgy érzékelte, hogy a materiá-
lis változások csak kárt okoznak. így történhetett, hogy az élére állt a tagosítást 
megakadályozni kívánó helyi kisbirtokosságnak, amiért csaknem börtönbe került. 

Protestáns morálja elfogadhatatlannak tartotta az anyagi javakat mohón haj-
szoló, a közösségi érdekeket semmibe vevő, szociálisan érzéketlen, és politikai-
lag korrumpálható egyének viselkedését. 

0 





Kövér György 

AZ ÉRETTSÉGI ÉVE: 1914. 
NAPLÓ ÉS ÖNÉLETÍRÁS METSZÉSPONTJAI 

Előre kell bocsátanom - mert aligha lehet közömbös hogy a fiatalember, aki-
ről szó lesz, az édesapám volt egykoron. Kövér Sándor 1896-ban született, 1914-
ben fejezte be középiskolai tanulmányait szülővárosában, a Hajdúböszörményi 
Református Főgimnáziumban, majd megkezdte egyetemi stúdiumait a budapesti 
egyetem orvosi karán. 

Az 1914. esztendőről egy naptárszerü kötet maradt utána, amelyben elsősor-
ban bevételeit és kiadásait jegyezte fel. Az adatok korhű keretét az a szép, sze-
cessziós Hachette-almanach adja, amelyikbe azokat írta. Az almanachot - apám 
ezt is feltüntette - 1913. december 14-én vásárolta, mégpedig egy köralakú bélyeg 
tanúsága szerint Szmuk Gábor könyvnyomda, könyv- és papírkereskedésében, 
Hajdúböszörményben.' Az alábbiakban az almanachbeli naplójegyzetek és édes-
apám visszaemlékezései között próbálok kapcsolatot teremteni. Apám ugyanis 
családtörténeti kutatásait két vaskos, kéziratos füzetben összegezte: A Kövér-
család adatai címmel - többek között - szépen rendezett jegyzeteket hagyott 
hátra, amelynek első felét nyugdíjbamenetele után, 1957-től kezdte írni, és 
amely családtörténeti levéltári gyűjtést és visszaemlékezést vegyesen tartalmaz, 
a második rész a fentieket kiegészítve inkább már naplójegyzeteknek tekinthető, 
amelyeket 1973-ban bekövetkezett haláláig vezetett. 

A visszaemlékezésekben az 1914. esztendőről az alábbi sorokat találhatók: 
,ylz érettségim 1914 júniusában volt. Néhány nap múlva megölték Ferenc Ferdi-
nánd trónörököst, majd kitört az első világháború. Érettségi fényképem (a szoká-
sos szmokingban) egy álmos szemű, csodálkozó kamasz képét mutatja, minden 

1 Almanach Hachette. Petite encyclopédie populaire de la vie pratique. Paris, 1914. 432, 96 p. A 
lábjegyzetben idézett források apám archívumában találhatók, megőrzésemben. A lelőhelyet 
- Dr. Kövér Sándor iratai - a továbbiakban külön nem tüntetem fel. 

A naplóról, mint történeti forrásról lásd Mohay Tamás: Egy naplóíró parasztember. Nagy 
Sándor élete és gazdálkodása a 20. század első felében Ipolynyéken. Bp., 1994. XVII, 302 p. 
(Dissertationes ethnographicae; 8.); Bánkiné Molnár Erzsébet: Polgárok Kiskunfélegyházán, 
1890-1913. Debrecen, 1996. 314 p. (Studia folkloristica et ethnographica; 38.); Gyáni Gábor: Az 
utca és a szalon. Társadalmi térhasználat Budapesten, 1870-1940. 2. kiad. Bp., 1998. 56-74. p. 
(Nagyítás. Szociológiai könyvek; 12.); Erdész Adám: Félelem és remény az összeomlás árnyé-
kában. Márki Sándor kolozsvári naplóiról. In: Régi témák, mai kérdések a mentalitástörténet-
ben. A Hajnal István Kör - Társadalomtörténetei Egyesület 1998. évi esztergomi konferenciá-
jának előadásai. Szerk. Sasfi Csaba. Esztergom, 2000. 124-134. p. (Rendi társadalom - polgári 
társadalom; 11.); A naplóírók történelme. Várkonyi Benedek beszélget Kertész Imre íróval, 
Gyáni Gábor és Kövér György történésszel. = Café Bábel, 2001. 3. sz. 29-37. p. 
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érettség, férfiasság nélkül."2 Utólag tehát számára 1914 az érettségi és a háború 
éve. Nem kell különösebb empátia ahhoz, hogy a feszültségét kihalljuk a szö-
vegből: a matúra ellenére egy alapjában még éretlen, kamasz nemzedéket sodort 
magával a világháborús történelem. 

Módszertani kiindulópontnak számít, hogy az apám által készített emlékezé-
sekben nincs utalás az Hachette-almanachra. Mintha megfeledkezett volna haj-
dani jegyzeteiről, jóllehet igen rendezett irattárat hagyott maga után. Az egykorú 
bejegyzéseket lapozgatva viszont első látásra semmilyen közvetlen utalást nem 
találunk a háborúra. Felfoghatjuk persze ezt úgy is, hogy mindennek nagyon 
egyszerű a magyarázata, mindössze arról van szó, hogy gyökeresen más termé-
szetűek ezek a feljegyzések. Mégsem hinném, hogy mondvacsinált a probléma: 
hiszen végső soron úgy tűnik, mintha napló és önéletírás egyáltalán nem metsze-
né egymást. A dolog azonban ennél bonyolultabb: ugyanis az érettségi napja 
sincs feljegyezve a vaskos noteszban, mindössze annyit találunk benne június 
29-én a kiadások rovatban: 3+2 korona „érettségi utánra". Az „után"-bó\ követ-
keztethetünk tehát csak arra, hogy az érettségi előzőleg valamikor megtörtént.3 

Ahhoz, hogy a naplójegyzetek „másfajta természetét", illetve az „almanach" idő-
kezelését szemügyre vehessük, magukból a konkrét feljegyzésekből kell kiindul-
nunk. Az, hogy valaki bevételeit és kiadásait naptárszerüen rögzíti, tulajdonkép-
pen azt jelenti, hogy pénzforgalmi ténykedését egy napokra, hetekre, hónapokra 
egyenletesen tagolt időkontinuumba próbálja meg beilleszteni. A meteorológiai 
és társadalmi időt a szinkron időtapasztalattal igyekszik összehangolni. Itt nem 
az idő válik pénzzé, hanem a pénz idővé válását szemlélhetjük. Ha valaki nem ve-
zet önálló háztartást, akkor alkalmi bejegyzései aligha tölthetik ki a napló terét. 
Mondjuk, minden nap kapott otthon reggelit, de a reggelizés, mint cselekvés nem 
bukkan fel a naplóban. Mihelyst azonban háztartása önállósul, és a reggeliért is 
pénzt kénytelen kiadni, a reggeli költsége is megjelenik a naplóban. Az almanach 
tehát nem a cselekedet meglétét magát, hanem csupán annak költségvonzatát rög-
zíti. Ami ingyen van, az nem kerül bele. A saját háztartás vezetésével a bevételi-
kiadási naplóban mintegy feltöltődik a naptárilag tagolt időstruktúra, és magára öl-
ti a többnyire addig is folytatott tevékenységek monoton lüktető ritmusát. 

Tudomásom szerint ilyen típusú napló több nem maradt apám után. Ami 
persze nem jelenti, hogy nem írt ilyet korábban vagy később. Azt, hogy bevéte-
leit és kiadásait rendszeresen áttekintse, konkrétan az indokolhatta, hogy 50 éves 

2 Kövér Sándor: A Kövér-család adatai (továbbiakban: A Kövér-család.) 1. fíiz. 60. p. (1957. 
febr. 7.) 

3 A jeles érettségi bizonyítvány kelte: 1914. június 23. Az igazsághoz tartozik, hogy nem tudjuk 
mire vonatkoztatni az „érettségi után"-ra kitételt. Apám ugyanis visszaemlékezése szerint nem 
ment el az érettségi bankettra, mivel megsértődött: „egyesek szememre vetették, hogy a magyar 
írásbeli tételt nem mondtam meg a többieknek, pedig állításuk szerint - én tudtam róla. Ez per-
sze nem volt igaz! Annyit tényleg hallottam, hogy valószínideg egy XIX. századbeli nagy Íróról 
tesz szó, de ebből aztán igazán nem lehetett sokra következtetni és arra pedig éppen nem, hogy 
a dolgozat címe: »A történelem Madách Ember iragédiájábani« lesz. Lehetett volna éppúgy 
Vörösmarty, Petőfi, Arany, Jókai stb. is." A Kövér-család. 1. fíiz. 56. p. 
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apját 1913-ban elveszítette, és hogy a család bizonytalanná váló anyagi helyzeté-
ben a nyolcadikos gimnazista tanítványt vállalt, ebből tett szert némi rendszeres, 
saját jövedelemre. Az 1914. évi bejegyzések ezzel is kezdődnek január l-jével: 
bevétel: tanítás 12.- (K). Január 2-án pedig a takarékból vett ki 6 korona 14 fil-
lért, ami a megelőző évek szerény takarékoskodásának a gyümölcse ám újabb ta-
karékpénztári kivétre lett szükség január 20-án is.4 

H Ó , NAP BEVÉTEL KIADÁS 
január 31. 32 K 32 K 87 f 
február 28. 14 K 30 f 13 K 45 f 
március 31. 12 K 85 f 17 K 15 f 
április 30. 12 K 5 K 70 f 
május 31. 18 K 30 f 18 K 30 f 
június 30. 138 K 127 K 
július 31. 11 K 1 K 
augusztus 31. 10 K 20 f 10K 20 f 
szeptember 30. 222 K 159 K 21 f 
október 31. 214 K 70 f r 146 K 99 f 
november 30. 226 K 71 f 99 K 98 f 
december 141 K 73 f 101 K 32 f 

1. táblázat 
Kövér Sándor bevételei és kiadásai, 1914 

Az éves bevételt és kiadást nincs értelme most külön összegezni, ugyanis az el-
számolásokban az adott hónap egyenlegét apám a következő hónapban - ha ne-
gatív volt a szaldó - a kiadások, bevételi többlet esetén pedig a bevételek között 
vette számba. Ugyanígy járt el, ha kölcsön adott testvérének vagy egyetemi tár-
sainak, és az időközben megtérült. Nemhogy az évet, hanem az utolsó hónapot 
sem összegezte, miután karácsony előtt hazautazott Böszörménybe. A bevételi 
és kiadási tételek valószínűleg elveszítették jelentőségüket, ám az is lehetséges, 
hogy a túlzottan nagyméretű almanachot nem látta érdemesnek magával haza-
vinni. A havi összegek nagyságrendjének változását és a havi mérleg egyenlegét 
érdemes követnünk. Szemmel láthatóan ő is ezt figyelte. A januári magasabb be-
vételekkel a kiadások is lépést tartottak, ám márciusban felborult az egyenleg, 
olyannyira, hogy áprilisban egy fillért sem költött, hogy az előző hó mínuszát 

4 Az m. kir. posta-takarékpénztár betét-könyvecskéje szerint a megtakarítások 1908. január 8-án 
10 koronával indultak, 1911. augusztus 13-án 106 korona 56 fillérrel tetőztek, majd 1912-től 
1914-ig részletenként került sor a ki vétekre, míg végül 1914. november 11. után már csak 2 
korona 53 fillér maradt. Az 1914. évi kivéteket az Almanach a betétkönyvvel nem mindenben 
egyezően regisztrálta. A január 2-ra könyvelt 6 korona 14 fillér a betétkönyv szerint 1913. de-
cember 23-ai kivét, illetve a január 20-ai 5 koronán túl 1914. február 26-án is találunk még 5 
korona K „R. u." (?) kivétet, amelynek az almanachban nincs nyoma. Az is lehet, hogy a taka-
rékbetét-könyv valójában nem pusztán a sajátja volt, és két évvel fiatalabb öccse kapta. 
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teljesen eltűntesse.5 Költségvetési értelemben a pénz szűkével nemcsak a bejegy-
zések, hanem szinte a hétköznapi idő is megritkulni látszik. Sem a jövedelmek, 
sem a költségek nem voltak képesek kitölteni a napokra szabdalt időt: több az 
üres nap, mint a bejegyzés. A költségvetési restrikció azonban meghozta az ered-
ményt: májusra beállt az ideális egyensúly, ami minden háztartás álma: bevételei 
és kiadásai fillérre azonosak lettek. A júniusi jövedelmet a 133 koronás iskolai 
jutalom dobta meg, amelyből 100 koronát azonnal anyjánál helyezett el, és a kia-
dási tételek között számolt el. A mindennapi időtartamok kiürülésének legszem-
betűnőbb alakzata a naplóban a naponkénti bejegyzések teljes hiánya. Ilyenkor, 
tavasszal csak a hóvégi összegzések adnak keretet a folytatáshoz, ráadásul nyá-
ron, a tanítvány elmaradásával a hóvégi összegzés maga is olyan formát ölt, mint 
a színlapokon „az előadás elmarad" ferdén keresztberagasztott címkéje: eltakaija 
és átlépi a napoknak kijelölt sorokat. A háztartási bevételi és kiadási tételek 
nagyságrendje az egyetemi tanulmányok megkezdésével, szeptemberben mint-
egy tízszeresére ugrott. A vagyont még fia halála után sem felosztó Kövér nagy-
apjáéktól 200 koronát, az anyai nagyszülőktől szeptember 19-én 6 koronát, any-
jától szeptember 27-én pedig 16 koronát kapott útravalóul. Ezek az adatok finom 
adalékok a nagyszülők tehetősségének különbözőségére.6 Az apai nagyszülőktől 
októberben is megérkezett előbb, 10-én könyvre 50 korona, majd 21-én 100 ko-
rona ,JfagyapáéktóF\ illetve november 25-én is befutott ugyanebből a forrásból 
140 korona: ,JCövéréktől". Valószínűleg édesanyjától jött december 17-én az a 
15 korona, amit „Útiköltség" címen a bevételek rovatban könyvelt. A novemberi 
utolsó 19 koronás postatakaréki kivéttel együtt ezek jelentették tehát a megnöve-
kedett kiadások fedezetét. Ha úgy tetszik, a személyi költségvetés az érettségit 
követően határozott irányt váltott: a bevételek és kiadások szempontjából 1914 
az önálló budapesti egyetemi élet megkezdésével új korszakot nyitott. És a linea-
ritáson belüli irányváltás tudatos, előzetes döntés eredménye kellett, hogy le-
gyen: hogy egyáltalán tovább fogja folytatni a tanulmányait, hogy Pestre és nem 
Kolozsvárra (ma: Cluj-Napoca, Románia) iratkozik be, és nem utolsósorban az, 
hogy az apai nagyszülők állják az elárvult fiúk taníttatásának költségeit. 

Vizsgáljuk meg mindkét korszakot a kiadások szempontjából szisztematiku-
sabban. Mint említettük, a periódusok között nemcsak a költségvetés nagysága 

5 A megszorításokban szerepet játszhatott némi szülői szemrehányás is. Apám családtörténeti 
jegyzeteit 1957-ben öccsének is megmutatta, akit ez szintén visszaemlékezésekre sarkallt. Eb-
ből derül ki, hogy a postatakarék-pénztári betétek kivétele és könyvre költése különösen a leá-
nyát mindig is dominálni próbáló anyai nagymamában váltottak ki aggodalmat. Ekkoriban va-
lóban rosszul ment anyagilag a háztartásfő nélkül maradt csonka családnak. ,Mikor ez kitudó-
dott, attól féltek, hogy tékozlók leszünk. Könyvre pocsékoljuk el a drága pénzünket. Marci 
[édesanyjuk öccse] nyugtatta meg őket, azt mondva, hogy Uzonyi Gyurinak is 184 drb. könyve 
volt, amikor leérettségizett." Kövér Pál: Emléksorok. Mozaikkövek Kovács nagyapáról és 
nagymamáról. Ziléz, 1957. 

6 Az induláshoz kapott összeggel levélben is elszámolt a Kövér-nagyszülőknek, egyúttal útmu-
tatást kérve az egyetemi kiadások további finanszírozásához. Kövér Sándor Kövér-nagyszülei-
hez, 1914. okt.4. 

o 
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jelez irányváltást, hanem a bejegyzések sűrűsége, a ritmus is. Az ember hajla-
mos azt hinni, hogy a napló - különösen a bevételi-kiadási napló - a mindenna-
pokkal van tele. Ez azonban egy eltartott gimnazistánál koránt sincs így: itt még 
a leghétköznapibb tételek is valami extrát sejtetnek. Január 8: Nyakkendő: 
1.10". Egy életforma, avagy a felnőttéérés kelléke, esetleg előkészület a maturá-
lás ceremóniáira. Alig tíz nap múlva apró jelzés a „szinte még gyermek" vasár-
napi szórakozásairól: ,fíozi: 0.40. Cukor: 0.20." Öt nap sem telt el, és január 
23-án máris a mindig éhes kamasz bukkan elő a lapokról: ,JColbász: 0.10". Feb-
ruár elején azután a szalagavató bál előkészületei komoly kiadásokra sarkallták: 
5-én, csütörtökön: „kézelő mosás: 1.20", majd két nappal később, szombaton a 
borbélynál nyiratkozásra és borotválásra 60 fillért költött, este pedig a bálban 
„különfélékre" 3 korona 70 fillért. Az ugyanerre a napra bejegyzett gallér és 
kézelő pedig 1 korona 14 fillérbe került. A gallérmosatás március 10-én, a mozi 
március 12-én és a cukor június 30-án, azaz később is vissza-visszatér, de távol-
ról sem mindennapi rutinból. Ruházkodásáról még édesanyja gondoskodott, a 
sportok és különösen a torna iránt intenzíven érdeklődő, anyagilag is függetlene-
dő fiatalember így megengedhette magának, hogy 9 korona 50 fillért adjon ki 
március 6-án „tornaruhára". Előbukkan a visszaemlékezésben már felidézett ka-
maszos tablókép csináltatása is: június 26-án fénykép 5 koronáért, valamint a ta-
nulás kötelezettségétől immáron mentesülve az ifjú barkácsszenvedélye: „Véső, 
fúró 1.00", majd június 30-án ,jzeg". 

Ahogy az a háztartási naplóírásnál gyakorta előfordul, a bejegyzések nemcsak 
szűkszavúak, hanem sokszor alább is hagy a részletező kedv. Az első, böszörmé-
nyi gimnazista periódusban mindenesetre a legnagyobb kiadási tételt hónapról hó-
napra az újság- és folyóirat-előfizetés, valamint és a könyvek vásárlása tette ki: 

JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS | ÁPRILIS MÁJUS I JÚNIUS 
újságok, folyóiratok 5 K 80 f i 12 K 3 K 
könyvek 18 K 96 f 2 K 20 f 4 K 30 f | 4 K 1 4 K 30 f 

2. táblázat 
Kiadások sajtótermékekre és könyvekre, 1914. január-június 

Hogy mely újságokra, folyóiratokra fizetett elő 1914-ben? A visszaemlékezés 
szerint „nem volt könyvgyűjtő szenvedélye". Csak olyan lapokat vett meg, ame-
lyekhez a helyi könyvtárban nem tudott hozzáférni.7 Januárban félévre, június-
ban már csak negyedévre fizetett elő az Érdekes Újságra. Januárban ehhez 1 ko-
ronáért megkapta az Érdekes Újság Dekameronját is. A májusi 12 korona pedig 
ebben a rovatban a Nyugat (féléves) előfizetése. 

7 A Kövér-család. 1. fíiz. 53. p. A visszatekintő kijelentés nem ad választ arra a kérdésre, hogy a 
könyvgyűjtő szenvedély mikor alakult ki benne. 
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A könyvrendeléseket az év elején szerencsére tételesen szemügyre vehetjük: 

H Ó , NAP A KÖTET ADATAI A R 
január 3. Érdekes Újság Dekameronja 1 K 
január 15. Galilei Füzetek 2 K 
január 16. Kiss J. költeményei 

Schopenhauer (?) 4 K 14 f 
január 20. Kiss J. versei 2 K 60 f 

Schopenhauer: A halál 50 f 
Wilde: Reading 30 f 
Bölsche: A természettudomány fejlődésének története 1 K 80 f 

január 26. Kiss J. Összes költeményei 11. k. 4 K 
Szép E.: Az egyszeri királyfi 2 K 50 f 

január 31. Wilde: Eszmék 2 K 
Goethe: Faust II. 1 K 80 f 
Lenau: Faust 60 f 
Sonnenfeld: Lenau 75 f 

február 3. Erasmus: A balgaság dicsérete 1 K 
Filozófia Tört. (?) 1 K 20 f 

3. táblázat 
Könyvrendelések tételesen, 1914 eleje 

•Sajnos a márciusi és májusi könyvbeszerzések már nincsenek részletezve, csak a 
június kiadásokról tudható ismét, hogy azok egyrészt a Galilei füzetek, másrészt 
viszont egy gimnáziumot végzett ember számára mindenkor tanulságos könyvet 
takarnak: Tanítsuk-e a latin nyelvet? címmel.8 

Ha netalán korábban azt hittem volna, hogy apám pesti egyetemistaként ke-
rült kapcsolatba a Nyugattal és a Galilei-körrel, akkor a feljegyzéseket vizsgálva 
tényszerűen meg kellett állapítanom, hogy ez korábban, még Böszörményben 
történt. Miután pedig a folyóiratok és könyvek jelentős részét még ma is sikerült 
megtalálnom apámtól örökölt könyvtáramban, az Almanachban vázlatosan jel-
zett művek javát a maguk valóságában is kézbe vehettem, címüket megfejthet-
tem, kiegészíthettem, sőt tartalmukról is pontosabb információkat szerezhettem. 
Ráadásul apám ekkoriban kezdhetett tulajdonjelként nevet és évszámot írni 
könyveibe, sőt némelyiken ABC-rendbeli katalogizálás nyomait is fel lehetett fe-
dezni. Az alapforrást jelentő Almanach például az „A 11" jelzést viselte.9 

8 Vekerdi Béta: Tanítsunk-e latin nyelvet? Tájékoztató a középiskola iránt érdeklődő müveit nagy-
közönség számára. Hódmezővásárhely, 1914. (továbbiakban: Vekerdi, 1914.) 184 p. Ára 2 K. 

9 Az A betű élén természetesen Ady haladt: A 3. Ady Endre: A menekülő élet. Versek. Bp., 
1912. 141 p.; A 7. Uő: Vér és arany. 2. kiad. Bp., 1910. 110 p.; A 8. Uő: Szeretném ha szeret-
nének. Versek. Bp. 1910., 127 p. (Utóbbi Kövér Sándor könyvtárából, 1913 bejegyzéssel.) 

A katalogizálás betű- és számjelével fellelhető könyvek az 1914 elején vásároltak közül: 
B 21a. Bölsche, Wilhelm: A természettudomány fejlődésének története. 1. köt. Ford. Schöpf-

lin Aladár. Bp., 1912. 143 p. (Kultúra és tudomány; 3.) 
D 8. Az Érdekes Újság Dekameronja. 1. [köt.] Száz magyar író száz legjobb novellája. Szerk. 

Kabos Ede. Bp., [1913.] 330 p. 
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A legkorábbi Nyugat, amely fellelhető könyvtárában, az 1909. június 1-jei 
Ady szám. Ezt a ceruzabejegyzés szerint 1913-ban szerezte be és könyvként is 
katalogizálta: „N 5". Megtalálható még az 1913. február 1-jei szám, benne egy 
kitöltetlen előfizetési csekkel, majd a sorozat 1913. július l-jével kezdődik tény-
legesen el és hiánytalanul folytatódik 1914-ben. Sajnos hiányzik az 1913. de-
cember 16-ai karácsonyi szám, amelyben először jelent meg Babits Gólyakalifá-
ja teljes terjedelmében.10 

A Galilei füzetekből Fazekas Sándor - Székely Artúr, Dienes Valéria, Die-
nes Pál és Erdős Lajos brosúráját sikerült a katalogizálás alapján azonosítani. Ja-
nuárban 2 koronáért júniusban pedig - levonva a Tanítsuk-e latin nyelvet? árát a 
végösszegből - 2 korona 50 fillérért vásárolt ebből a sorozatból. Egy-egy füzet 
ára 30-40 fillér lévén - Dienes Pálé 60 feltehetőleg a teljes szériát megvette.11 

D 10. Dienes Valéria: A mai lélektan főbb irányai. 1-2. köt. Bp., 1914. 32, 38 p. (Galilei fü-
zetek; 7-8.) 

D 11. Dienes Pál: Valóság és matematika. Betekintés a mennyiségtan fogalomrendszerébe. 
Bp., 1914. 68 p. (Galilei füzetek; 11-14.) 

E 8. Erasmus: A balgaság dicsérete. Encomium moriae. Ford., bev., jegyzetekkel ell. Szabó 
András. [Bp.], é. n. 143 p., 1 t. (Modern könyvtár; 363-367.) 

E 9. Erdős Lajos: Világok keletkezése. Bp., 1914. 68 p. (Galilei füzetek; 15-16.) 
F 9. Fazekas Sándor - Székely Artúr: A történelmi materializmus. 1. köt. Bp., 1912. 32 p. 

(Galilei füzetek; 1.) 
K 22a. Kiss József összes költeményei. 1. köt. 4. kiad. Bp., 1908. 286 p. Megjegyezzük, 

hogy a január 26-án beszerzett 2. kötetben (2. köt, 1898-1913. Bp., 1914. 204 p.) nincs katalo-
gizáló jelzés, viszont megtalálható benne a könyvkereskedő stemplije: Csillag Artúr. Könyv-
papír és zeneműkereskedése. Debrecen, Városház épület. 

L 6. Lenau Miklós: Faust. Költemény. Ford. Szomory Károly. Bp., 1901. 146 p.. (Olcsó 
könyvtár; 1212-1214.) [Felvágatlan] 

S 29. Sonnenfeld Zsigmond: Lenau Miklós élete és művei. Bp., 1882. 244 p. 
V 5. Wilde Oszkár: A readingi fegyház balladája. Ford. Radó Antal. Bp., 1909. 43 p. (Ma-

gyar könyvtár; 552.) 
V 7. Uő: Eszmék. Ford. Kerner László. Bp., 1908. 245 p. 
V 8. Vekerdi, 1914. 184 p. 

Csak jelzésként még néhány könyv, amelyben 1914. évi bejegyzés szerepel, de tételes 
vásárlásukat nem regisztrálta a napló: 

M 13. Maeterlinck, [Maurice]: A szegények kincse. Ford. Bölöni György. 2. kiad. [Bp.], 
1913. 267 p. (Világkönyvtár; 2.) 

O 2. Ostwald, Wilhelm: A tudomány. Ford. Kelen Ferenc. Bp., é. n. 29 p. (Modem könyvtár; 106.) 
10 A Nyugat 1914. április 1-jei számán ceruzával írt feljegyzés olvasható: 1913. dec. 16. 

Schmidtnél, 1914. febr. 16. Szabó Imre. Ez utóbbi ma is megvan, az előzőt azonban - sajnos -
úgy tűnik, nem sikerült visszaszerezni. Schmidt Frigyes 1912 óta a gimnázium magyar-német 
szakos kinevezett rendes tanára volt. Ezáltal is bepillantást nyerhetünk a terjesztés lehetséges 
köreibe. Pedig a gimnázium tanári könyvtárába járt a Nyugat, de úgy látszik nem lehetett 
könnyű hozzáférni. 

" Apám könyvtárában a Szabadgondolat egyetlen, 1914. május 20. (4. évf. 5. sz.) példánya ma-
radt fenn, amelyet a beírás szerint korán elhunyt osztálytársa, Sóvágó Lajos hagyott rá, és a 
Galilei füzetek megjelent első 16 számát cím szerint hirdette. Ebben egy összeadás - minden 
külön jelölés nélkül - feltehetőleg éppen a füzetek árára vonatkozó kalkuláció: „2.30 K". 
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Hogy a könyvek beszerzése és elolvasása nem feltétlenül esett egybe, az szinte 
természetes. A sorozat első darabjáról, a Fazekas - Székely brosúráról - a benne 
fekvő cédula alapján - 1915. január 21-én készített jegyzeteket, az utolsóhoz, 
Erdős Lajos könyvéhez viszont 1915 márciusában éppen, hogy hozzákezdett. E 
tapasztalatok alapján az idő tehát nemcsak ritkulni képes, hanem a beszerzés és 
befogadás hullámai közötti fáziskéséssel adiabatikus átlapolódásra is. 

Érdekesen alakultak apám újság- és könyvvásárlási szokásai Budapestre ke-
rülése után. 1914 júliusában és augusztusában - nyilván már nem fért hozzá a 
gimnáziumi könyvtárhoz - havi 1 korona alatti tételként bukkannak elő a hóvégi 
összegzésben, augusztusban összesen 60 fillérrel. Szeptember végén azonban a 
Pestre érkezés másnapján már tételesen is előfordul a 6 filléres Az Est (szeptem-
ber 28. és 30.) és a 12 filléres Világ (szeptember 30.) Az Est októberben is töb-
bé-kevésbé rendszeresen vásárolt sajtótermék lesz (október 2., 5., 6., 8., 10. - ek-
kor kétszer is - , 11., 13., 14., 23., 24., 25., 27., 28., 29., 30. és 31.), de fel-felbuk-
kan a 24 filléres Érdekes [Újság] (október 6. és 14. és a Magyar Hírlap is (októ-
ber 30.)12 Az újságvásárlási lendület novemberre megritkult: Est november 1., 
12., december 5.), majd el is halt. Ebből azonban nem lehet közvetlenül az érdek-
lődés megszűnésére következtetnünk. Az is elképzelhető, hogy - beilleszkedve a 
medikus-életformába - talált magának egy rendszeres újságolvasó törzshelyet. 

Sokkal tanulságosabb viszont a könyvbeszerzések elapadása. Ismét elkép-
zelhető, hogy nem megrendeléssel vásárolt, és csupán elmulasztotta feljegyezni új 
könyveit. Ezt azonban a napló részletessége - és apám precizitásának ismerete -
kizárja.13 Pestre érkezve - a specializáció jegyében - szinte kizárólag szakköny-
veket vásárolt. Igaz, azok elég sokba kerültek: Reinke Anatómia című munkája 
például 13, a szövettani atlasz 53, a Chemia 19, a Fizika 1. része 4 koronába.14 

Tulajdonképpen egyetlen olyan könyv szerepelt vásárlásai között, amely nem te-
kinthető orvosi szakmunkának, viszont pontosan utalt arra, amiről a bevezetőben 
elhangzottak szerint az Almanach nem szólt közvetlenül. Jelezte ugyanis a fiatal-

12 A világháború előtti sajtóra lásd Lengyel Géza: Magyar újságmágnások. Bp., 1963. 62-84. p. 
(Irodalomtörténeti füzetek; 41.) 

13 Van ugyan egy nehezen értelmezhető bejegyzés november 16-ról: „Szolgának könyvért: 0.30", 
ám a környéken sem szerepel egyetlen könyvcím, vagy beszerzésre utaló bejegyzés. A már 
idézett nagyszülőknek címzett beszámoló levél szerint a dilemma az volt, hogy részletre ve-
gye-e meg a tankönyveket, akkor azok sokkal többe kerülnek, vagy vásároljon használt köny-
vet, akkor az azonnali kiadás magasabb, de egészében mégis olcsóbban lehet kijönni. Kalkulá-
ciója szerint az utóbbi módon 80-100 koronából meg lehet szerezni a legszükségesebb szak-
könyveket. Kövér Sándor Kövér-nagyszüleinek, 1914. okt. 4. 

14 Reinke, Friedrich: Kurzes Lehrbuch der Anatomie des Menschen fúr Studierende und Árzte. 
Berlin-Wien, 1899. XVI. 597 p.; Liebermann Leo - Bugarszky István: Chemia. Tankönyv. 3. 
átd., bőv. kiad. Bp., 1913. XX, 657 p.; Domán Jenő: Kísérleti fizika. Segédkönyv orvostan-
hallgatók és tanárjelöltek számára. Bp., 1910. 236 p. A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, 
Könyvtár és Levéltár kitűnő könyvtári gyűjteménye alapján valószínűsíthetjük, hogy a beszer-
zett szövettani atlasz az alábbi standard német nyelvű munka lehetett: Karg, Carl - Schmorl, 
Georg: Atlas der Pathologischen Gewebelehre in Mikrophotographischer Darstellung. Leipzig, 
1893. XVI, 27, 27 p. 
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ember nyitottságát a körülötte forrongó világesemények iránt. Ez a munka pedig: 
A háború és a béke szociológiája című munka, amelyet november 12-én vásárolt 
meg.15 Természetesen nem ez az egyetlen egyértelmű jel az élénk figyelemre. 
Miután láthatóan a Huszadik Századot gimnazista korában mástól kellett meg-
kapnia olvasásra, saját könyvtárában fennmaradt 1914. július-szeptemberi szá-
mon öccse, Kövér Pál szignója található, az októberi, azaz a 10. füzeten - A há-
ború és közgazdaságunk címűn - viszont a sajátja. Tehát ezt ő szerezte be, még 
ha az nem is azonosítható összegszerűen 1914. évi pénzkiadásai között.16 

Ahogy a félárvaság még nem tesz József Attila-i értelemben meglett ember-
ré valakit, úgy az is belátható, hogy a háborúkezdő 1914. év második fele - a 
posztmodernitás minden csábító szirénhangja ellenére - sem a visszaemlékezés ré-
vén válik az életút fordulópontjává, hiszen rejtetten, de ott vibrál a napi újsághírek 
iránti fokozott érdeklődésben, a Nyugat, a Huszadik Század háborús reflexióinak, 
elemzéseinek olvasásában, és talán legmarkánsabban a beszerzett szakkönyvek 
sorából kiváló háborús szociológiai munka megvásárlásában. 

15 Máday Andor: A háborún és béke szociológiája. Bp., 1913. 96 p. (Modern könyvtár; 423-425.) 
A szerző egyetemi tanár, a neuchateli egyetemen a jogbölcselet és szociális törvényhozás pro-
fesszora. A köteten található pecsét szerint Alpár Elek könyv- és zenemükereskedésében sze-
rezte be, a Váczi körút 17-ben, a Bazilikával szemben. Jellemző, hogy ez nem kapott kataló-
gus-sorszámot, mivel azt valószínűleg a Böszörményben maradt könyvek kaptak, sőt a beírás 
is - egy kiírtabb kézírással - későbbre tolódott: ,Kövér 1915", amikor már csak az Almanach 
emlékezhetett a beszerzés pontos dátumára. 

16 Míg a gimnázium tanári könyvtárába a Nyugat járt, az értesítő kimutatása szerint Gyulai Pál 
önképzőkör könyvtárába mind a Nyugat, a Huszadik Század eljutott 1913-1914-ben. A Hajdú-
böszörményi ref. Bocskay [sic!] Főgimnázium Értesítője az 1913-14. tanévről. Közzéteszi 
Köblös Samu. Hajdúböszörmény, 1914. 245. p. Apám könyvtárában fennmaradt a Huszadik 
Század 1913. év első félévi próbakötete, amelynek azonban beszerzési útjáról nincs tudomá-
sunk. Annál tanulságosabb viszont, hogy - tartalomjegyzék híján - egy betétlapon bizonyos 
cikkek oldalszámát feltüntette, hogy könnyebben kereshetők legyenek. Hogy el is olvasta eze-
ket, nem tudható, de talán jelzi az érdeklődési kört: 

Pikler: Alvás 1. 
Pikler: Nemi élet 273. 
Hammerer Pál: Szerzett tulajdonságok öröklése 305. 
Dániel: Többtermelés és kisbirtok 23, 153. 
Oppenheimer: A szocializmus lélektana 137. 
Erdős L. Emst Mach filozófiája 409, 593. 
Dániel: Többtermelési program 426. 
Pikler: Okos lovak 456, 770. 
Aradi: A magyar ipar jövője 475,613. 
Vajda M: Horvát-Szlavónországok nemzetiségi viszonyai 487. 
Braun: A falu lélektana 545, 690. 
Szende: Adóreform 572, 714. 
Erdélyi: Tótkérdés 604. 

A cikkeket nem eredeti címük szerint idézem, hanem úgy, ahogy apám feljegyezte azokat, így 
jobban tükrözi az érdeklődés miértjét is. 



\ 
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Mindnyájan emlékszünk még a történelemkönyvek és tesztek időkezelésé-
nek sajátszerűségeire: vannak események, amelyeknél elegendő az évszám, vagy 
az évszám és a hónap ismerete, de vannak olyanok is, amelyeket napra pontosan 
kell tudni. Még a csak lineáris időben gondolkodó politikatörténet-írás is mintha 
számolna az események felpörgésével. Ha korábban a naplójegyzetek - és ezál-
tal az idő - megritkulásáról szóltunk, 1914 ősze láttán kell-e mondanunk, hogy a 
hóvégi adatok összegzése mennyire elnagyolt absztrakció. Azonban nem a hábo-
rú, hanem a Pestre utazás folytán. 1914 szeptemberének összes kiadása tulajdon-
képpen a szeptember 27. és 30. közötti négy nap termése. Ha úgy tetszik, a ma-
gánéleti „histoire évenementielle" síkján ekkor még ezeken a napokon belül is 
összesűrűsödtek az események, és ez egycsapásra megemeli a forrást kiaknázni 
akaró történész láttató képességét is. Ahogy debreceni és püspökladányi átszál-
lással, vonattal bumlizott fel Pestre - melynek költségé 13 korona 40 fillér volt - , 
és minden be- és átszálláskor, no meg az érkezéskor - talán bizonytalanságát 
kompenzálva túlzottan gavallérosan - 60 fillért adott a hordárnak. Ahogy a Nyu-
gatiból 20 fillérért villamossal elzötyögött a szállodáig, ahol az első éjszakát töl-
tötte 4 korona 40 fillér lefizetése ellenében. Csomagját ruhatárban helyezte el, 
amelyért 50 fillért fizetett. Másnap térképet, levelezőlapokat, bélyeget, újságot 
vásárolt, megebédelt egy étteremben - 1 korona 30 fillérért - , majd fiakkerre ül-
ve - ez 2 korona 40 fillért kóstált - , elfoglalta a szállását, amelyért 30 koronát fi-
zetett egy hónapra előre. Harmadnap nyakába vette a várost, hogy beszerezze az 
önálló élet nélkülözhetetlen mindennapi kellékeit: Odolt (a 4 korona 60 filléres ár 
kissé nagynak tűnő kiszerelést sejtet), szappant (1 koronáért), fésűt (80 fillérért), 
hajkefét (1 koronáért), Thymolt (50 fillérért), ruhakefét (1 koronáért), 3 db cipő-
kefét (90 fillérért), tükröt és boxot (szintén 90 fillérért). Negyednap az egyetem 
környékére is ellátogatott, és megvette a 40 fillérbe kerülő tanrendet, és 1 korona 
40 fillérért kiváltotta az indexet, és befizette a 89 korona 20 fillérre rúgó tandíjat. 
Az utóbbi két napon már valószínűleg ugyanazon a helyen ebédelt, ugyanis pon-
tosan ugyanannyit fizetett érte: 1 korona 6 fillért. Az egyetemi beiratkozással az-
tán helyükre rázódtak a felpörgött események, a napi rutin kiadások beírása is 
normalizálódott, ám felbukkantak az új helyszín és új életforma izgalmas kellé-
kei: október l-jén a Vígszínház 1 korona, október 2-án csemegeként a gesztenye 
10 fillér, október 4-én, vasárnap a mozi, majd ismét gesztenye, sőt sütemény is, 
október 10-én megint színházjegy, de most nem tudjuk, hová, viszont azt igen, 
hogy későn térhetetett haza, mert 10 fillér kapupénzt kellett fizetnie a házmester-
nek.17 Aztán újra a rendes hétköznapok, kuriózumként kedden az első, 36 fillér-
be került kávéval, bizonyára kávéházban. Októberben szinte naponta felbukkant 
volt gimnáziumi osztálytársának, most szintén pesti medikusnak, Herczog Imré-

17 Első színházi élményére 4. elemista korából emlékezett vissza, és az a Tótleány című operett 
volt Böszörményben, az ún. Beregszászi féle-házban - amely később a Nejlon népnevü étte-
rem volt a Kossuth utca 12. szám alatt - mutatták be Molnár Eszti primadonna főszereplésével. 
„Sohasem felejtem el azt a belső remegést, amit akkor és még sokáig, még Pesten egyetemi 
hallgató koromban is éreztem a függöny felgördülése előtt" A Kövér-család. 1. füz. 54. p. 
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nek és testvérének, Gézának a neve, akikkel nyilvánvalóan gyakran együtt étke-
zett a menzán, és akiket részben ebből kifolyólag alkalmilag, részben külön ki-
sebb - 5-10 korona - összegű kölcsönökkel segített ki. Ezeket a tranzakciókat 
nem részletezzük, bár a hónap bejegyzéseinek jelentős részét ezek teszik ki. A 
barátkozás vége az lett, hogy október végén közös lakásba költöztek, és az átte-
lepülés maga 50 fillérébe került.18 A bizonyára nyomasztó egyedüllét mellett a 
Herczogék lakása mellett szólt, hogy annak bére lényegesen olcsóbb - 20 koro-
na/hó, szintén előre - volt. Közben hétvégeken folytatódott a nagyváros látvá-
nyosságainak becserkészése: október 18-án az állatkert 60 fillérért következett, 
de a villamos költség 52 fillérre való megemelkedéséből akár hosszabb utazásra 
is következtethetünk. A gesztenye és cukor vásárlása mellett felbukkan a perec 
is, majd következő vasárnap, 25-én a német-magyar ,football-match" (sic!) tű-
nik fel a noteszban. Novemberre aztán - a menza révén - már „helyrezökkent az 
idő", a bejegyzések nap mint nap elsősorban a reggeli-ebéd-vacsora rovatokat 
tartalmazzák, összesen 1 és 2 korona között. Persze időnként, így november 5-én 
be kellett fizetni a 20 korona 20 fillérnyi cursus-díjat is, november 11-én 2 koro-
nát kellett fizetni a tanársegédnek, másnap pedig 13 korona 80 fillérért meg kel-
lett vásárolni a bonceszközöket. Aztán itt volt a gallér és a kézelő - sőt egy alka-
lommal a plastron - mosatása is, a nyiratkozás a borbélynál 70 fillérért, sőt hét-
végeken gondoskodni kellett télen a szén és fa beszerzéséről is: november 29-én 
1 korona 21 fillér, december 5-én 1 korona 17 fillér, december 13-án pedig 1 ko-
rona 24 fillér. Közben a kezdeti hétvégi felfedezések is beleszürkültek a minden-
napokba. Komoly lépések történtek ugyanakkor az új életforma-kellékek birtok-
ba vételére: erre utal egyazon napon, nevezetesen december 5-én 20 korona elő-
leg egy szabónak ruhára, 9 korona kalapra, valamint 5 korona nyakkendőre. A 
ruha végül december 19-ére készült el és további 36 koronába került. December 
17-én kapott aláírást az egyetemen Kőnek Frigyesnél organikus chemiából, jele-
sen kollokvált Tellyesniczky Kálmánnál anatómiából, másnap megszerezte az 
aláírást Eötvös Lorándnál Kísérleti physikából, majd ugyanerre az aktusra került 
sor 20-án Bugarszky Istvánnál Kísérleti chemiából és Mauritz Bélánál Ásvány-
tanból.19 Ezután jöhetett csak a karácsonyi hazautazás. 

Hogy apám meddig tartózkodott Böszörményben, azt az Almanachból nem 
derül ki, de egy a Kövér-nagyszülőknek írott újabb levél mégis útbaigazítást ad 

18 A visszaemlékezésből tudjuk, hogy mindkét lakás - nyilván az egyetem közelsége miatt - a 
Práter utcában volt: az előbbi 14. szám - és a nagyszülőknek írott levél szerint - 2. emeletén a 
12. ajtó alatt, az utóbbi pedig az 59/c-ben. A Kövér-család. I. füz. 61. p. Az október eleji levél-
ből kiderül, hogy csak „mostanra lelte meg" volt osztálytársát, és hogy már elhatározta, no-
vember l-jével hozzá költözik. Ugyancsak innen tudjuk meg, hogy az ebéd- és vacsora-kiadá-
sok az egyetemi menzához kötődnek, havi 32 koronáért, és így, a 20 koronás szállással együtt 
(+reggeli) havi 60-70 koronából elképzelhetőnek tartja a megélhetést Kövér Sándor Kövér-
nagyszüleinek, 1914. okt. 4. 

19 Leczkekönyv. (Kövér Sándor orvostan hallgató) 
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erről. 1915. január 16-án reggel 6 órára, a háborús viszonyok miatt 24 órai uta-
zás után ért vissza vonattal Pestre. Igaz, most nem kellett átszállnia, ám a normál 
menetidőnek - amely 8-9 óra volt - négyszeresét töltötte úton.20 

Ha most a hétköznapok - a hétvégeket is felzabáló - monoton időstruktúráiból 
megpróbálunk kiemelkedni, hosszabb távon — amely történelmi értelemben még 
mindig rövid idő - legalább három kérdésre érdemes választ keresnünk. Olyanok-
ra, amelyek kódolva ott rejteznek ugyan a kalendáriumszerü bevételi-kiadási napló 
havi tételei mögött, mégsem lehet evidens önmagában semmiféle értelmezésük. 

Az egyik tulajdonképpen eszmetörténeti jellegű: hogyan került rá a végzős 
böszörményi gimnazista a Nyugat, a Galilei-kör, egyszóval a modernitás szelle-
mi térképére?21 

Ehhez a visszaemlékezések nyújtanak némi fogódzót: ,JEgy tanár és egy diák 
volt rám - és többünkre - hatással: dr. Molnár István és Aradi Szabó István. Dr. 
Molnár István természetrajz tanár volt, nagy nyelvtehetség és polyhisztor, aki fel-
keltette bennünk az érdeklődést minden szép és jó iránt. Szabó István egy évvel 
alattam járt és VI. osztályban került Hajdúböszörménybe, tehát amikor én Vll-es 
voltam. Ekkor kezdtem érdeklődni a Nyugatos irodalom iránt és ekkor kezdtem 
könyveket vásárolni. Megrendeltem a Nyugatot, olvasgattam a Huszadik Századot. 
Könyveket eleinte csak titokban, lopva rendeltem Pestről és dugva olvasgattam. 
Apám halála után, amikor a nyári szünetben nem mehettünk ki a tanyára, már ver-
senyt és vadul olvastam az. öcsémmel nemcsak saját, de a gimnáziumi ifjúsági és a 
tanári könyvtárból is kölcsönzött könyveket. Ez már nem a válogatás nélküli olva-
sás volt, hanem az irodalomtörténeti, a dr. Molnár és Modern magyar írók olvasá-
sa nyomán fejlődő, nyiladozó érdeklődés hatása alatt."22 A folyamat tehát nem 
nyolcadikban, hanem legalább egy évvel korábban kezdődött. 

20 Kövér Sándor Kövér-nagyszüleinek. Bp., 1915. jan. 16. 
21 A mozgalom születéséről lásd Kende Zsigmond: A Galilei Kör megalakulása. Szerk. Hanák 

Péter, Litván György; bev. írta Hanák Péter; jegyzetekkel ell. Litván György. Bp., 1974. 195 p. 
Mint a legkorábbi, 1912-ből származó taglistából látható, a mozgalom sohasem szűkült Buda-
pestre. A Galilei kör névsora. Közli Varga F. János. = Történelmi Szemle, 1976. 1-2. sz. 211-
234. p. 

22 A Kövér-család. 1. füz. 53. p. Molnár István polihisztorsága apámra olyan nagy hatással volt, 
hogy az egymaga írt, Morgó című vicclap ürügyén róla külön is megemlékezett. Kövér Sán-
dor: Emlékezés Dr. Molnár Istvánra. In: A hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium jubi-
leumi évkönyve, 1621-1971. Szerk. Csiha László, Gyulai Edit. Hajdúböszörmény, 1972. 64-
68. p. Aradi Szabó Istvánról bővebben nem szól a visszaemlékezés, de a gimnáziumi értesítő-
ből feltételezhető, hogy a Gyulay Pál önképzőkörön keresztül gyakorolhatott egy alsóbb osztá-
lyos, frissen odakerült fiú hatást a felsőbb osztályosokra. Az 1912/1913. tanévben önképzőköri 
jutalomként Szabó István - itt Szabó P. Istvánként szerepel - 15 korona jutalmat kapott három 
kitűnő szavalatáért, egy kitűnőnek minősített verséért és egy kitűnő bírálatáért. Szabó március 
15-én Kozma Andor: Kárthágói harangok című költeményét, az évzárón pedig Ady: Harc a 
nagy úrral című versét szavalta. A Hajdúböszörményi ref. Bocskay Főgimnázium Értesítője az 
1912-13. tanévről. Közzéteszi Köblös Samu. Hajdúböszörmény, 1913. (továbbiakban: Köblös, 
1913.) 136-137., 140. p. Együtt vettek továbbá részt Molnár István délutáni francia óráin is, 
ahol többnyire modem francia irodalmat - Musset, Baudelaire - fordítottak. Köblös, 1913. 
130. p. Aradi Szabó István (Arad, 1894 - Bp., 1938) újságíró, költő életadatait Gulyás Pál cé-
dulakatalógusából ismerhetjük. Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára, www.mtak.hu 

http://www.mtak.hu
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A másik, mondhatnánk, mobilitási kérdés: miként jutott arra a pályaválasz-
tási töprengések során, hogy az orvosi karra iratkozzék be? A széleskörű érdek-
lődés mellett ez sem lehetett magától értetődő. Orvos nem volt még a családban. 
A motiváció megértéséhez ex post ismét a visszaemlékezés nyújt némi segítsé-
get. Egyfelől, amikor az osztály legkiválóbb tanulójáról és legjobb barátjáról, 
Göttche Oszkárról ír, akivel egész életében szinte kimondatlanul rivalizált, és aki 
bizonyára befolyásolta az orientációt, bár épp az a figyelemreméltó, hogy erről 
egy szó sem esik. Ugyanakkor egy másik osztálytárs, Herczog Imre is errefelé 
tájékozódott. Másrészt azért itt sem zárható ki Molnár tanár úr univerzális tudá-
sának hatása, hiszen ez mégis egy olyan szakma, amelynek egyaránt kell a testtel 
és a lélekkel is törődni, és erre a természetrajz-tanár és nyelvzseni Molnár eleven 
példa, aki szanszkritul is tudott. Végül, de nem utolsósorban, nem árt magát a 
maturandust meghallgatnunk: „VIII. osztályban az egyik magyar dolgozatban azt 
kellett megírnunk mifkj akarunk lenni és miért? Én azt írtam, hogy orvos, de 
magam sem tudom, hogy miért, talán azért mert tudni akarok."23 (Kiemelés az 
eredetiben.) A pályaválasztás kérdésére a visszaemlékezés még egyszer, részlete-
sebben visszatér ott, ahol az orvosi hivatásról esik szó, történetileg is árnyaltabb a 
kép: „14 éves korom körül katona akartam lenni, majd katonaorvos, amikor a ka-
tonai pálya nem látszott elég tartalmasnak. Mire »érni« kezdtem, már csak az or-
vos érdekelt, a katona nem. Orvos azért akartam lenni, mert tudományos pálya, 
természettudomány, amely mindjobban érdekelt. Elsősorban azonban kíváncsi em-
ber voltam és csak másodsorban orvos. Nem akartam az emberiséget megvál-
tani, nem akartam sok pénzt keresni, nem a szenvedőkön való segítés volt a zász-
lómra írva, én csak ismerni akartam az embert, a természetet, a világot."24 

A harmadik kérdés a háború belemasírozása a fiatalember életébe, hosszú tá-
von olyan mértékben, hogy hajdani, még békebelinek szánt naplójegyzeteiről is 
„megfeledkezett" fél évszázaddal később, a visszaemlékezés írásakor. A tavaszi 
szemeszter egyébként korán, 1915. március végén fejeződött be, majd május 15-
én, idő előtt következett a bevonulás a k. u. k. 39. gyalogezredhez Debrecenbe, a 
Pavillon laktanyába. Apám csehországi állomásozást követően, 1916 tavaszán ki-
került az olasz harctérre, előbb egészségügyi altisztként, majd kadétként orvos 
mellett segédkezve. A fronton tulajdonképpen akár érezhette volna úgy, hogy 
megvalósult régi álma, amikor katonaorvosi beosztásokban szolgált, még mielőtt 
valóban képzett orvos lehetett volna belőle. Ez azonban aligha töltötte el sokáig 
örömmel. 1917 augusztusában a 11. isonzói csata során olasz hadifogságba esett. 
1919-ben hazatért, ám ennek ellenére csak 1920 tavaszán, a románok kivonulása 
után folytathatta egyetemi tanulmányait. Az újrakezdés nehézségeire pontosan vi-
lágítanak rá a visszaemlékezés alábbi sorai: ,Egyetemi (orvosi) tanulmányaimat 
nem végeztem olyan nagy lelkesedéssel, ahogy 1914-ben elkezdtem. A 4 éves há-

23 A Kövér-család. 1. fíiz. 58. p. 
24 A Kövér-család. 1. fíiz. 120. p. 
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ború, a hadifogság kikapcsoltak a rendszeres tanulásból és nehezen zökkentem 
vissza. Minden érdekelt (versek, regények, füozófia, történelem stb.) és faltam a 
könyveket, nem egyszer az orvosi könyvek rovására. Olasz fogságban főleg német 
könyveket olvastam (Thomas Mann: Boodenbrocks, Ibsen drámái stb.) és chémiát 
tanultam. Majd később mind jobban rájöttem a tanulás ízére és a klinikai szigorla-
tokat, főleg a bel- és gyermekgyógyászatot alaposan áttanulmányozva mind jobb 
eredményekkel tettem le. Bukni sohasem buktam meg, de éreztem, hogy mennyire 
másképpen lett volna minden, ha nem jön közbe a háború és nem szakad meg 5 év-
re az életem."25 

Más nemzedékekhez hasonlóan ő is tapogatózó léptekkel indult el a felnőtt 
értelmiségivé válás útján. Normál évjáratok általában kaptak időt arra, hogy ko-
rai éretté nyilvánításuk után, az egzisztencia-teremtésig bizonyos értelemben fo-
kozatosan utoléljék önmagukat. Apám generációja az „élet megszakadásának" 
háborús érzete révén, hirtelen vált valóban éretté - ha megérte. 

* * * 

Akármilyen irányból nyitottunk távlatot 1914 személyes történéseire, minden eset-
ben el kellett hagynunk a napló által szabott kronológiai időkeretet. Nemcsak 
azért, mert a visszaemlékezéssel, annak keletkezési ideje új horizontot körvonala-
zott - és saját kérdésfelvetéseink ezt még tovább tágították - , hanem azért is, mert 
az utólagos válaszokban az eredetileg fókuszba állított időkör is cseppfolyósabbá 
vált, sohasem volt egy esztendőre szűkíthető. Ha az ember egy távoli magaslatról 
néz körül - így például 60. életévét betöltve, nyugdíjba menetele után az odave-
zető út emelkedői és lejtői tisztábban, ám körvonalaiban mégis elmosódottabban 
jelennek meg előtte, és nehezen lokalizálhatok egyetlen esztendőre. A döntések 
„érlelődése" elnyújtott, a váratlan sorsfordító események következményei utólag 
determináltabbnak tűnnek, mint - ha volt egyáltalán - előzetes kalkulálhatóságuk. 
Ráadásul az elnagyolt határoltságú, korlátozott érvényű válaszok újabb és újabb kér-
désfelvetésekre ösztönöznek. Elmélyíthetnénk 1914 krónikáját több irányban is. A 
radikalizálódás iránti hajlandóság gyökerét keresve elindulhatnánk lélektani irányba 
a magányos kamasz hányódásai, kétségei felé a korai versek elemzése révén. Am az 
utolsó zsengét 1913 nyaráról keltezve találjuk egy füzetben. Aztán úgy látszik, el-
apadt az ihlet. Feltárhatnánk egyik dolgozatának okfejtését, amelyet a „Nemzetisé-
gek államellenes törekvései" cimmel kiírt pályázatra 1913/1914 során írt, alapjában 
Jászi Oszkár nagy müvének szellemében. Folytathatnánk és részletezhetnénk a há-
borús élmények ábrázolását a későbbi jegyzetek vagy akár a fennmaradt levelek 
vizsgálatával. De nyomon kísérhetnénk a háború és a fogság éveiben a szellemi lát-
határ kitágulását a könyvállomány gyarapodásáról tanúskodó katalógus és az olvas-
mányélmények feljegyzései alapján. Ezek mindegyike túlmutat az 1914. esztendő 
hétköznapi, apró történésein, ám a teijeszkedésben épp az tesz óvatossá, hogy az Al-
manach-hoz hasonló természetű források nem állnak a környező évekből rendelke-

25 A Kövér-család. 1. fiiz. 69. p. 
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zésre. Azok, amelyek a hátteret, a mindennapi beágyazottságot biztosithatnák a szé-
lesebb perspektívához. Enélkül pedig hiába húzunk akár többszálú idősodrot - akár 
látszólag megszakított - , és nem homogén kontinuumot a csomóponthoz, éppen a 
távlatok tartópillérei bizonytalanok. Miközben azt is leszűrhettük a fenti kísérletből, 
hogy az utolsó (maturandus) békefélév és az első (medikus) háborús szemeszter 
csakis a naplójegyzetek és az emlékezés együttes húzóerejével fűzhető fel a szemé-
lyes és a nagybetűs történelmet keresztül-kasul szabdaló horizontokra.26 

26 Az idő alakzatainak és képzetének újabb felfogásairól: Gell, Alfréd: Idő és szociálantropológia. 
In: Idő és antropológia. Fordítások gyűjteménye. Szerk. Fejős Zoltán; ford. Czárán Judit et al. 
Bp., 2000. 13-35. p. (Osiris könyvtár. Antropológia); Csupor István: Az idő mérése és mérhe-
tetlensége. In: A megfoghatatlan idő. Tanulmányok. Főszerk. Fejős Zoltán; szerk. Granasztói 
Péter, Szeljak György, Tasnádi Zsuzsanna. Bp., 2000. (továbbiakban: Fejős, 2000.) 25-56. p. 
(Tabula könyvek; 2.) ; Granasztói Péter: Munkaidő, szabadidő, szórakozás. A társadalmi idők 
átalakulása a 19. században és a 20. század első felében. In: Fejős, 2000. 103-118. p.; Szekeres 
András: Az idő urai? Történészek és időstruktúrák. In: Fejős, 2000. 136-151. p. 





Standeisky Éva 

ÖNÉLETRAJZ-VÁLTOZATOK. 
B. G. N. ÉLETE ÉS KORA ÖNÉLETRAJZAI TÜKRÉBEN 

Egy nép, ha történelme nincs, 
Nincs, ami megváltsa az időtől, mert a történelem időtlen 

Pillanatok szövevénye. 
(T. S. Eliot: Little Gidding) 

Az önéletrajzot egyaránt befolyásolja a biológiai, a történeti és az individuális 
idő. Nagy változások nélküli történeti periódusokban a személyiségjegyek ki-
bontakozása másként megy végbe, mint az évtizedeken belül egymást követő 
gyökeres politikai fordulatok idején.1 Az életkor és a korszak, vagyis a biológiai 
és a történeti idő behatárolja az egyén mozgásterét, akinek életét elve korlátok 
közé szorítják a tőle független adottságok - génjei és családi hagyományai, tár-
sadalmi környezete - és a részben képességeitől is függő egzisztenciális lehető-
ségek. Szakmai és esetleges közéleti ambícióinak megvalósításába nem egyszer 
a véletlen is beleszól. Az individuumnak korlátozott a mozgástere, amelynek ha-
tárai az egyéni képességek kibontásával és a politikai változások nyújtotta lehe-
tőségek kihasználásával tágíthatok ugyan, de át nem hághatok. E kereteken csak 
a zsenik lépnek túl, akiket az átlagembernél kisebb mértékben köt családi és tár-
sadalmi környezetük. Ez az írás egy átlagember önéletrajzait veti egybe. 

Bilkei Gorzó Nándor2 - a továbbiakban B. G. N. - nem csupán megélője, 
elszenvedője, hanem tevékeny részese, közszereplőként alakítója is volt a 20. 
századi magyar történelem legviharosabb szakaszának, az 1918-tól 1957-ig ter-
jedő időszaknak. Életének legaktívabb négy évtizede - 28 éves korától 67 éves 
koráig erre a periódusra esett.3 

1 Ennek felvetéséhez Kubler adta az ösztönzést, különösen a következő gondolatmenet: .Min-
den ember életműve része egy olyan sorozatnak, amely rajta egyik vagy mindkét irányban túl-
mutat, attól függően, hogy milyen helyzetet foglal el azon az útpályán. Az egyént meghatározó 
fő adottságok - lelkialkat és képzettség - mellett figyelembe kell venni a folyamatba történő 
belépésnek idejét is - korai, középső vagy kései szakasz -, amivel biológiai lehetőségei össze-
kapcsolódnak." Kubler, George: Az idő formája. Megjegyzések a tárgyak történetéről. Ford. 
Szilágyi Péter, Jávor Andrea; az utószót írta Radnóti Sándor. Bp., 1992. 206-207. p. 

2 Bilkei Gorzó Nándor első írásait - még premontrei szerzetesként - Gorzó Gellért néven jelen-
tette meg. A Bilkei előtagot az 1930-as évektől illesztette neve elé. 

3 Bilkei Gorzó Nándor 17 iratfolyóméterre rúgó iratanyagát, amelyet - nem egészen szakszerűen -
maga rendezett, 1964-ben adta át a Magyar Országos Levéltárnak (továbbiakban: MOL) meg-
őrzésre abban a reményben, hogy élete felkelti majd az utókor érdeklődését. A kisebb személyi 
fondok között őrzött irategyüttes jelzete: P 1494. A továbbiakban lábjegyzetben - a MOL P 
1494. mellett - az egyes csomók számát és a hivatkozott irat oldalszámát adjuk meg. 



232 Személyes idő - történelmi idő Tóth Eszter Zsófia 

Ezekben az évtizedekben öt gyökeres politikai-társadalmi átalakulás forgatta 
fel az élet megszokott rendjét: az 1. világháborút követő forradalmak, a Horthy-
rendszer kiépülése, a 2. világháborút követő koalíciós kormányzati periódus, a 
pártállam létrejöttének időszaka (1947-1950), valamint az 1956. évi forradalom. 
A Horthy-korszakon, a koalíciós időszakon és a szocialista perióduson belül is 
történtek sokak életét más irányba fordító változások: a gazdasági világválság, a 
német megszállástól a felszabadulásig terjedő egy év, a fordulat évei (1947-
1949), a diktatúra enyhülése az első Nagy Imre-kormány éveiben, valamint az 
1956. októberi forradalom és az azt követő megtorlás és konszolidáció. 

A 20. századi rendszerváltások megtörték a vezető politikusok és közszerep-
lők pályáját, és többségük el is tünt a közéletből. A második és a harmadik vo-
nalban tevékenykedők többnyire átvészelték a gyökeres politikai változásokat: 
teljes mellőzésük, azonnali lecserélésük értelmetlen és keresztülvihetetlen lett 
volna. Ugyanakkor, ha állásukat meg akarták tartani, kénytelenek voltak alávetni 
magukat az új éra követelményeinek. Különösen nehéz helyzetbe kerültek azok, 
akik az előző rendszerben politikailag is exponálták magukat. Nemcsak szakmai 
alkalmasságukról, hanem politikai ártalmatlanságukról is meg kellett győzniük a 
hatalom új birtokosait. Az úri középosztálybeli B. G. N. e személyek közé tartozott. 

B. G. N. ÉLETE4 

B. G. N. 1890. december 14-én Gyomán (ma: Gyomaendrőd) született. A kitűnő 
érettségi után Budapesten eredetileg mérnöknek készült, ám két év után másik 
egyetemet választott: latin és magyar szakos hallgató lett, és ugyanakkor belépett 
a premontrei rendbe. 1915-től a rozsnyói (ma: Roznova, Szlovákia) gimnázium-
ban tanított, és diákjai körében nagy népszerűségnek örvendett. Megszerezte a 
bölcsész doktorátust, a szaklapokban irodalmi tanulmányokat, a helyi újságban 
színikritikákat, verseket publikált. Iskoladrámáját maga vitte színre. 

Vezette a város zenekörét, szindarabokat, műsoros esteket rendezett. Vadá-
szott és kirándulásokat szervezett, a társasági élet kedvence volt. Nem csupán ki-
váló beszédkészségével, hanem kinézetével is magára vonta a figyelmet. Daliás 
termetét kiemelte a premontrei szerzetesrend elegáns fehér öltözete. 

Ezt a sikeres, egyenesnek tűnő életpályát fordította gyökeresen más irányba 
1918-ban egyszerre a szerelem és a forradalom. Politikai karrierjének indulásá-
ról így számol be az egyik korabeli lap: ,Jlozsnyó nemzeti tanácsot választott, de 
a polgárság régi, konzervatív hatalmú vezetőiből. A következő ülésen, bár ta-
nácstag sem volt, [Gorzó] felszólal, de a szocialisták alig engedik szóhoz jutni. 
Hatalmas orgánuma túlszárnyalja a zsivajt, merész és különös dialektikája le-

4 A B. G. N. életéről megjelent egyetlen korunkbeli összefoglalónak csaknem valamennyi adata 
hibás, ami azért elszomorító, mert a gyanútlan olvasó általában autentikus forrásként kezeli az 
életrajzi lexikonokat, a politikusi életpályákat felvonultató enciklopédiákat. Az okozhatta a ki-
siklást, hogy a biográfia összeállítói elhitték és szolgaian átvették a leszármazott(ak) életma-
gyarázatát, vakon megbíztak a családtagok emlékezetében. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés alma-
nachja, 1944-1945. Főszerk. Vida István. Bp., 1994. 156-157. p. 
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nyűgözi a hallgatóságot. Beszéde végén a munkásság vállára kapja, a nemzeti 
tanács megbukik, és az ő elnöklésével új tanács alakul. A rendet és fegyelmet 
vaskézzel tartja fenn, a Károlyi-kormány őt, aki ekkor már a szociáldemokrata 
párt tagja, Rozsnyó kormánybiztosává nevezi ki."5 

A Tanácsköztársaság kikiáltása után is vezető funkciót töltött be: a direktó-
rium elnöke lett. A megszálló cseh csapatok elől direktóriumi társaival Putnokra, 
majd Budapestre menekült, majd 1919 júniusában a térséget visszafoglaló ma-
gyar csapatokkal ismét a Felvidékre ment. A Tanácsköztársaság vezetői más 
kormánybiztost neveztek ki helyette, és a felajánlott helyettesi megbízást már 
nem vállalta el, hanem visszavonult a politikától. 

Különféle kereskedelmi vállalkozásokba kezdett, majd bankokban, gyárak-
ban töltött be ügyvezető igazgatói állást. Mai szóhasználattal: menedzserként te-
vékenykedett. Először az akkor már Csehszlovákiához tartozó Rozsnyón próbál-
kozott egzisztenciát teremteni, majd a jobb megélhetés reményében áttelepült 
Magyarországra. 1918-ban és 1919-ben kifejtett tevékenysége miatt számíthatott 
arra, hogy mindkét országban eljárás indul ellene. 1920-ban a magyarországi fe-
lülvizsgálat során hat évre eltiltották a közalkalmazotti állástól. Szervezőkészsé-
gét, nyelvtudását és országismeretét a gazdasági életben igyekezett kamatoztatni. 
Nem csekély családi örökségét tetemes vagyonnal gazdagította, és ezt mindig 
valamilyen vállalkozásba fektette. Váltakozó sikerrel. 

A közalkalmazotti tevékenységtől való eltiltásának lejárta után sem sikerült 
tanárként elhelyezkednie, ezért angol és amerikai gyártmányú autókkal kereske-
dett, ám vállalkozása csődbe ment. 1929-ben rokoni, ismerősi kapcsolatok révén 
Pest vármegye allevétárnoka lett, évekig közalkalmazotti munkaviszony nélkül. 
Megszervezte a fővárosi székhelyű vármegye sokszorosító irodáját, amely jelen-
tős nyereséget hozott mind a vármegyének, mind saját magának. 1938-ban a vár-
megyei hivatalban bekövetkezett váltás áldozata lett: az új alispán, Endre László 
előnytelen feltételekkel távozásra kényszerítette.6 1939 elején hónapokig keresett 
állást. Állami hivataloknak, kereskedelmi és ipari vállalkozásoknak küldte el 
életrajzát. Felvételét kérte a Magyar Újságírói Kamarába, ahová 1939 elején fel 

5 Egy forradalmi pályafutás. Fehér pap mint bolseviki kormányzótanácsi biztos. = Kassai Napló, 
1919. dec. 7. 2. p. 

6 Vági Zoltán: Endre László. Fajvédelem és bürokratikus antiszemitizmus a közigazgatási gya-
korlatban, 1919-1944. In: Tanulmányok a holokausztról. 2. Szerk. Randolph L. Braham. Bp., 
[2002.] 110-118. p. 

B. G. N. ellenállói múltjának és Horthy-korszakbeli üldöztetésének bemutatásakor főként 
életének erre a mozzanatára hivatkozott. Valójában nem csupán világnézeti szembeállásról 
volt szó az új alispán és a főlevéltárnoki állásra pályázó B. G. N. között, hanem sokkal inkább 
a korábbi karrierlehetőségek megszűnéséről. B. G. N. a bukott alispán, Erdélyi Lóránt prote-
zsáltja és egyik leghűségesebb munkatársa volt. Endre Lászlóhoz is alkalmazkodni kívánt, ő 
azonban mereven elutasította közeledési gesztusait. B. G. N. igazságtalannak érzett mellőzésé-
be nem nyugodott bele és a belügyminiszterhez címzett, 50 oldalas memorandumban részletez-
te Endre László önkényeskedéseit. Konfliktusuk megegyezéssel zárult. 
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is vették. Nyomda létrehozását tervezte, vezető szervezői állásra vágyott valame-
lyik új, keresztény vezetésű kiadóvállalatnál, ám végül 1940-ben tápszerüzemet 
alapított, amelyhez szükséges indulótőkét két zsidó származású pénzember bo-
csátotta rendelkezésére. A vállalkozás részben a háborús konjunktúra következ-
tében, de legalább ilyen mértékben B. G. N. szervezőképességének, közigazga-
tási, politikai és banki-vállalkozói kapcsolatainak köszönhetően virágzásnak in-
dult, és tápszergyára a 2. világháború éveiben már 70-75 munkást foglalkozta-
tott. Lakóhelye közelében kialakított rákospalotai telepén kurrens cikkeket - ká-
vé- és fűszerpótlót, művaníliát és cirtomízű teaízesítőt, üdítőital-port és sajtpót-
lékot - állítottak elő. A cég kereskedelmi ügyleteit is ő tartotta kezében.7 

1945-ben a Polgári Demokrata Párt képviseletében a rákospalotai Nemzeti 
Bizottság elnöke és Pest megye Nemzeti Bizottságának pedig társelnöke lett. 
Mind a lakóhelyi, mind a megyei képviselőtestületben fontos pozíciókat töltött 
be. 1945 júniusától novemberig az ideiglenes nemzetgyűlésben a Polgári De-
mokrata Párt parlamenti képviselője volt. Az első szabad választáson nem indul-
hatott, mert egyik zsidó üzletfele, akinek pénzvagyonát 1940-ben vállalkozásba 
fektette, pert indított ellene. A per évekig elhúzódott, és végül felmentéssel zá-
rult, de mindvégig beárnyékolta B. G. N. koalíciós időkbeli politikai karrierjét. 

A Polgári Demokrata Pártban a Supka Géza vezette szárny hívének számí-
tott. Feltehetően Supkának is része volt abban, hogy B. G. N., az 1931-ben refor-
mátus vallásra áttért egykori katolikus szerzetestanár 1946-ban szabadkőműves 
lett, és 1947-ben már a mesterfokozatot is elnyerte. 

1946-ban mint tanárt és mint levéltárost is rehabilitálták. Nyugdíjazását ké-
relmezte, amelybe a Horthy-korszak alatti mellőzés éveit is beszámították.8 

Ugyanebben az évben antifasiszta tevékenységéért ellenállási oklevelet kapott. 
Politikai karrierje a kommunista hatalomátvétel éveiben felfelé iveit. A 

kommunista pártnak kemény koalíciós ellenfelei kiszorításához szüksége volt lo-
jális, nem kommunista támogatókra. Az ambiciózus B. G. N. nem ismerte fel a 
politikai változásokban rejlő, saját vállalkozói egzisztenciáját is veszélyeztető 
csapdahelyzetet. Indult az 1947. évi országgyűlési választásokon. Hatalmas 
energiát és pénz fektetett az önreklámozásba, de a Polgári Demokrata Párt igen 
gyenge szereplése miatt - hajszál híján - nem jutott be a parlamentbe. Szerepe 
lett a Polgári Demokrata Párt és az Magyar Radikális Párt manipulatív összevo-
násában, amit a fúziót kezdeményező kommunisták úgy háláltak meg, hogy B. 
G. N.-t az 1949. évi választásokon pótképviselői mandátumhoz juttatták, amely-
nek akkor már sem politikai, sem egzisztenciális jelentősége nem volt. A kom-

7 A magyar, úri középosztálybeli vállalkozó polgárról lásd Gyáni Gábor: Fejezetek a polgárság 
hazai történetéből. = Múltunk, 2000. 3. sz. 53-59. p. 

8 Magas nyugdíját 1950-ben a minimális nyugdíjra - 900 forintról 260 forintra - csökkentették. 
1964-ben 500 forintot utaltak ki neki havonta. B. G. N. 1938-ban 20 000 pengőre, 1945 tava-
szán 200 000 pengőre taksálta vagyonát, amelybe nem számította be ingatlanjait, amelyeket lá-
nyai és felesége nevére íratott. A vagyonára vonatkozó adatok kereskedői igazolási eljárásához 
kiállított, 1945 tavaszán kelt kérdőívből valók. 
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munisták - ügyesen építve B. G. N. karriervágyára - bevonták a nagykereskedők 
szövetségének felszámolásába, amelyet 1948 elejétől elnökként ő irányított. 

B. G. N. 1950-ben visszavonult az akkor már kis kapacitással, egy-két al-
kalmazottal működő rákospalotai tápszerüzemébe. Fokozódó hatósági zaklatá-
sok érték. Teljesíthetetlen adókat róttak ki rá, majd gazdasági visszaélésekre hi-
vatkozva büntető eljárásokat inditottak ellene. „1952-ben a [Belkereskedelmi] 
minisztérium el akarta venni egyetlen megélhetésem, kisipari üzemem ú. n. gyár-
tási engedélyeit. Majd mikor nem hagytam magam, fellebbeztem, bűnvádi felje-
lentést tett ellenem. A bíróság meg sem hallgatva ellenérveimet, elutasítva bizo-
nyítás kiegészítő indítványomat 3 évi börtönre ítélt első fokon. Megfellebbeztem. 
A közbejött amnesztia alapján az eljárást megszüntető felsőbb bírósági végzést 
kaptam. De hat hónapig ültettek alap nélkül börtönben: helyrehozhatatlan anya-
gi kárt okoztak"9 - írta 1958-ban papírra vetett visszatekintésében. 

A diktatúra 1953 utáni átmeneti enyhülésével vállalkozói, közéleti reményei 
visszatértek, de 1954 májusában újra pert akasztottak a nyakába. A fellebbviteli 
bíróság egy évvel később felmentette a vádak alól. 1956 őszén nyílott ismét al-
kalma kisipari tevékenysége felújítására. 

A forradalom alatt a helyi reformer kommunisták és a tanácsi vezetők bizta-
tására elvállalta a rákospalotai Nemzeti Tanács vezetését, és tagja lett a fővárosi 
forradalmi bizottságnak. Mindkét helyen a mérsékeltek közé tartozott, és a ki-
bontakozást a Nagy Imre által vezetett, az 1947. évi viszonyokat visszaidéző ko-
alíciós kormány irányításával képzelte el. Ellenezte a kilépést a Varsói Szerző-
désből, és Rákospalotán nem váltotta le a tanácsi vezetőket. Ennek köszönhette, 
hogy a politikai megtorlást néhány hetes internálással megúszta. A Kádár-rend-
szer apparátusának azonban még lojális támogatóként sem volt szüksége rá. Hiá-
ba bizonygatta forradalmai múltját, tanácsköztársaságbeli aktivitását, egyre több 
méltánytalanság érte. Kisebbik lányát középiskolába se akarták felvenni. Árdrá-
gítás, üzérkedés címén 1957 szeptemberében pedig ismét eljárást indítottak elle-
ne, amely még 1958 végén sem zárult le. Jsmét teljesen alaptalanul hat hónapot 
ültem börtönben. Nehezen kiszabadultam. Elmúlt 15 hónap, ítélet még mindig 
nincs. Közben az üzem bezárva, az áru és anyag pusztul, én és családom nélkü-
löz. A perben az egyik hatósági vezető tisztviselő tanúvallomásában kijelentette, 
és jegyzőkönyvben is van, hogy mindez »politikai okokból történt velem szemben, 
jóllehet az illetékeseket figyelmeztették arra, hogy ez törvénysértést jelent.« Eh-
hez nem kell kommentár."10 

Elete utolsó másfél évtizedében többnyire alkalmi szellemi munkákból élt. 
Pályázatok, kérelmek tucatjával bombázta a munkaadókat. Az állásajánlatokra 
többnyire az újságok apróhirdetési rovatában figyelt fel. Vagyonát még az az 

9 MOL P 1494. 2. cs. Bdkei Gorzó Nándor: Politikai pályám mérlege, 1918-1958. Negyven 
éves jubileum. 1958. november 28. (továbbiakban: Bilkei, 1958.) 18. p. 

10 Bilkei, 1958. 19-20. p. 
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1950-es években kénytelen volt felélni, így ekkor már csak értékei utolsó darab-
jait adogatta el, vitte zálogházba. Családi élete megromlott: 1927-ben és 1945-
ben született két lánya saját életét élte, harmadik felesége pedig az nőügyei miatt 
eltávolodott tőle." A Kádár-korszak már nem az ő világa volt. 1969-ben halt meg. 

Az életrajzi összefoglaló B. G. N. irathagyatékában fennmaradt dokumentu-
mok alapján készült. Ezek között önéletrajzok is találhatók, amelyek konstans és 
változó elemeket egyaránt tartalmaznak, attól függően, hogy mikor és milyen 
céllal íródtak. A továbbiakban három önéletrajzi összetevőt - a származást, a po-
litikai szereplést és a vállalkozói karriert - vizsgáljuk közelebbről. A fő követ-
keztetés máris megelőlegezhető: az önéletrajz-variációk a hatalomnak és önma-
gának kiszolgáltatott 20. századi ember viszontagságait példázzák. 

ÖNÉLETRAJZI VÁLTOZATOK A SZÁRMAZÁSRA 
B. G. N., a Horthy-korszakban készített önéletírásaiban a család nemesi eredetét 
hangsúlyozta, míg az 1945 utáni évtizedekben - nyilvánvaló okokból - elsősor-
ban azokat a szálakat fejtette ki, amelyekkel elődeit a haladó, osztályharcos for-
radalmi hagyományokhoz kapcsolhatta. 

A két világháború között nem csupán divat volt az őskutatás, hiszen az elő-
kelő eredetnek presztízsnövelő hatása is volt. B. G. N. nem is mulasztotta el, 
hogy minden adandó alkalommal ne hivatkozzon őseire. A számos Gorzó közül 
nem egykönnyen választotta ki azokat, akiknek nemessége igazolható volt. A 
kárpátaljai Bilke (ma: Bilke, Ukrajna) bizonyíthatóan családi birtok volt valaha, 
helyileg innen eredeztette nemességét. B. G. N. 1931-ben kérvényezte a kor-
mányzónál a 17. században feledésbe ment nemessége újbóli elismerését, ame-
lyet meg is kapott, és ekkortól hivatalosan használhatta vezetékneve előtt a Bilkei 
előtagot. Az 1930-as évek közepén Dzsingisz kánig vezette vissza családját. Sze-
rinte ugyanis Batu kán ükunokája, a mohamedán hitű Karacsin volt a Gorzók őse. 
Róla nevezte el az 1940-es évek elején füszerpótlóit, többek között a citrompótlót 
és a borspótlót.12 

A 2. világháborút követően eltörölték a címeket és a rangokat, előnnyé a 
munkás-, illetve a szegényparaszti származás vált. A „veszteséget" olyan ősök-
kel lehetett kompenzálni, akik beilleszthetők voltak az osztályharcra szűkölő, na-
cionalista-kommunista historizáló történetirásba. így B. G. N. 1945 utáni önélet-
rajzaiban már csupán a Dózsa-felkelésben résztvevő Gorzó Simonra hivatkozott, 

" B. G. N. háromszor nősült. Első feleségét - aki 12 évvel volt fiatalabb nála - még akkor ismer-
te meg, amikor a rozsnyói műkedvelő színjátszókat irányította. A politikusi, közszereplői am-
bíciói mellett a 16 éves lány iránti szerelmének is része volt abban, hogy kilépett a premontrei 
rendből. Tőle 1926-ban vált el élettársává lett háztartási alkalmazottjuk miatt, akitől első gyer-
meke született. Második és harmadik felesége évtizedekkel volt fiatalabbak nála. Mindhárom 
felesége középosztálybeli családból származott. 

12 „Korábban a család eredetét vlachnak, Hóman—Szekfű nagy magyar történeti könyvében kun 
eredetűnek mondja. ... Az újabb kutatások kétségtelenül bebizonyították a Bassaraba vonalon 
a mongol császárok törzsrokonságát" - írta egy távolabbi rokonának címzett levelében. MOL 
P 1494. 2. cs. 16-17. p. B. G. N. 1966. augusztus 12. 
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az anyai ősök közül - édesanyját Madarász Etelkának hívták - pedig valamennyi 
Madarászt felsorolt, akiknek köze volt akár politikusként (Madarász József és 
Madarász László), akár festőművészként (Madarász Viktor) az 1848-1849. évi 
forradalomhoz és önvédelmi háborúhoz. Ágyúkészitő Gorzót is talált, akinek 
történelmi jelentőségét Gábor Áronéhoz hasonlította. 

1945 után büszkélkedett unokatestvérével, Madarász Györggyel, akit koráb-
ban nemhogy nem emlegetett, hanem legszivesebben még az emlékezetéből is 
kitörölt volna. Madarász 1919-ben feladta a kommünt szidó tiszttársait a diktatú-
ra politikai rendőrségének, és közülük egyik életével fizetett szabadszájúságáért 
és állítólagos szervezkedéséért. A Tanácsköztársaság után életfogytiglani fegy-
házra ítélt rokon fogolycserével a Szovjetunióba került, majd Franciaországba 
ment. B. G. N. a kommün konjunktúrája idején sem ment sokra a család jó hír-
nevét korábban beárnyékoló rokonnal, Madarász ugyanis bezárkózott a jelenbe, 
és minden múltba vezető szálat elvágott, így a kommunista propaganda számára 
érdektelenné vált. 

Származására kitért abban a - talán családjának, esetleg saját magának, 
vagy az utókornak szánt - életösszegzésben is, amelyet 1958-ban készített: 
„Osztályidegen vagyok-e én? És ha az lennék, 1918 és 1958 közötti tetteim sem-
mi érdemet, semmi méltánylást nem jelentenek? Felelni nem az én kötelessé-
gem."13 - írta ekkor keserűen. 

VARIÁCIÓK A POLITIKAI SZEREPLÉSRE 
A Horthy-korszakban egyértelműen hátránynak számított az 1918-1919-es múlt, 
1945 után viszont hivatkozni lehetett rá. B. G. N. 1945 előtt írt önéletrajzaiból 
kihagyta az 1918 őszétől 1919 nyaráig teijedő hónapokat. A 2. világháború után 
éppen ellenkezőleg cselekedett, és kiemelte a forradalmak alatti politikai és köz-
életi szerepvállalását. Önéletrajzaiban ekkor már nem egyszer idézte az őt a ta-
nárságtól 1920-ban eltiltó fegyelmi döntés következő passzusát: Agitációs be-
szédeiben olyasmiket mondott, mint például: »Négyszáz esztendőn keresztül ha-
zugságot hirdettünk az iskolában és a szószéken.«" E kijelentés igencsak beleil-
lett az 1945 utáni politikai-ideológiai fősodorba. Ekkori életrajzaiban hangsúlyoz-
ta, hogy az ő hatékony közbenjárásával sikerült megvédeni a polgári értékeket. Ez 
felelt meg párthovatartozásának, de illett életfelfogásához, világnézetéhez is. 

A 2. világháború befejezését közvetlenül követő években írt életleírásában 
elhallgatta, hogy 1918-ban a szociáldemokrata párt képviseletében lett nemzeti 
tanácsi, majd direktóriumi elnök. B. G. N. 1945-ben a polgárság politikai érdek-
képviseletét vállalta fel, és nem akarta, hogy politikai szélkakasnak tartsák. A 
kommunista hatalomátvétel után azonban, főként az 1950-es évek második felétől 
kezdve - amikor már polgári demokratának lenni egyértelműen hátránynak számí-

13 Bilkei, 1958.20. p. 
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tott - munkásmozgalmi múltját emelte ki. Egyik önéletrajzában azt állította, hogy 
1929-ig tagja volt a szociáldemokrata pártnak, amit kétkedéssel kell fogadnunk. 

A legendák világába tartozik, hogy a Felvidék visszafoglalásakor a harcoló 
csapatokat vezette. A magántörténelem-szépítés motivációja érthető, hiszen a 
munkásmozgalom, a Tanácsköztársaság ezekben az években lett a pártállami 
történetírás kiemelt fejezete, miközben szinte minden, ami a polgársággal össze-
függött, pejoratív jelentést kapott. A Polgári Demokrata Párt és a Magyar Radi-
kális Párt kikerült a hivatalos történetírás figyelemköréből, és a demokratikus 
polgári hagyományok leértékelődtek, elfelejtődtek. Nem lett volna észszerű, sőt 
kárára válhatott volna, ha B. G. N. az 1950-es években készített önéletrajzaiban 
a polgári pártokban kifejtett tevékenységére hivatkozott volna. 

Nemzeti bizottsági elnökségét, képviselőségét elsősorban azokban az ön-
életrajzaiban emlegette, amelyekben az őt ért - legtöbbször gazdasági — sérel-
mek ellen tiltakozott, vagy az ellene indított gazdasági peres eljárásokban védte 
magát. Nem mulasztotta el megemlíteni az ismert kommunista Házi Árpádhoz 
fűződő jó kapcsolatát, aki Pest megyei alispán volt, amikor ő a Pest Megyei 
Nemzeti Bizottság társelnökeként tevékenykedett. 

Az 1950-es évek elejéről keletkezett önéletrajzaiból tudható, hogy B. G. N. 
Révai József tanácsára választotta 1945-ben a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front 
pártjai közül a Magyar Kommunista Párt helyett a Polgári Demokrata Pártot. 
Mindez azonban nem jelentette azt, hogy kriptokommunista lett volna, ugyanis 
1945 nyarán a népfrontot működtető kommunistáknak szükségük volt polgári 
demokratapárti közszereplőkre, és a nemzeti bizottságokban, valamint az igazoló 
bizottságokban e párt képviselőit illette az egyik hely, hiányuk a politikai konst-
rukció működőképességét veszélyeztette volna. Ezért, ha kellett, segítettek a 
társpárt megszervezésében. Az ipari vállalatot működtető, (dzsentri)polgárként 
gondolkodó B. G. N. természetes közegére lelt a Polgári Demokrata Pártban, 
amelyet akkor sem hagyott el, amikor a párt a kommunista manipulációk követ-
keztében elvesztette legkiválóbb személyiségeit. Ragaszkodásának nem elvtelen-
ség, hanem a pártpolitikai csatározások iránti közömbösség lehetett az egyik 
oka. A másik ok pedig az volt, hogy igencsak kedvére való volt a politikus sze-
rep, amelyet nem akart elveszíteni. 

B. G. N. nem látott lényegi különbséget az egyes koalíciós pártok politikai 
vonala között. A szervezés viszont életeleme volt, és erre a megkisebbedett Pol-
gári Demokrata Párt, illetve a Magyar Radikális Párt is lehetőséget adott. 

Leginkább 1945 és 1948 között volt szinkronban korával. Erre utal ebben a 
négy évben keletkezett autobiográfiáinak elégedett hangvétele is. Nézeteiről a 
legtöbbet abból a kérdőívből tudhatunk meg, amelyet akkor töltött ki, amikor 
felvételét kérte a szabadkőművesek közé. hóinai katolikus vallásban születtem. 
Néhány évig a premontrei rend tagja voltam. Kiléptem. Áttértem a református 
vallásra. A vallásokat tisztelem. ... Fiatalabb koromban szocialista elveket val-
lottam. Ma nem vagyok a marxizmus feltétlen híve, de vallom, hogy a polgári 
társadalomnak erősen szocialisztikusnak kell lennie. Politikai és egyéb beszéde-
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imben, valamint írásaimban a szabadságeszmék híve vagyok, vallom a feltétlen 
emberi tisztesség és krisztusi szeretet szükségességét."'4 

Az 1950-es években írott önéletrajzaiban a politikai változások számára hát-
rányos következményeit - perei, házának államosítása - vélte enyhíteni egykori 
kommunista kapcsolatai felemlegetésével. 1957-ben történt politikai meghurco-
lása idején arra számított, hogy előnyére válhat azoknak az időszakoknak - a 
koalíciós éveknek és az 1956. októberi forradalomnak - a felemlegetése, amikor 
együtt dolgozott a kommunistákkal. 

Büszke volt az 1956-ban a forradalmi bizottságban kifejtett szereplésére. 
Önéletrajzaiban hivatkozott a rákospalotai kommunista vezetőkre, akik megkö-
szönték neki, hogy a zavaros napokban rendet tartott, és megvédte őket a táma-
dásoktól. Az 1956. évi eseményeket a forradalmat leverők szemszögéből taglaló 
Fehér könyvbői sokszor idézte azt a részt, amely szerint a fővárosi forradalmi bi-
zottságban egyedül ő ellenezte a kilépést a Varsói Szerződésből.15 ,Jsz akkor koc-
kázatos és veszedelmes kijelentés volt, hiszen köztudomású, hogy 1956. november 
l-jén az akkori kormány, amelynek tagjai közül több ma is aktív politikus, a Varsói 
Szerződés felbontását egyhangúan megszavazta. Méltán nevezett tehát engem a 
Fehér könyv II. kötete józan polgári politikusnak."16 - írta 1958 végén. 

AZ ÁTÉRTÉKELT VÁLLALKOZÓI MÚLT 
B. G. N.-t egyik közeli rozsnyói ismerőse juttatta 1921-ben jól jövedelmező vezető 
pozícióba a budapesti Klein és Társa Illatszer- és Szappangyárban. Az 1867-ben 
alapított, nemzetközi hírű gyár már régen túljutott a zeniten, amikor B. G. N. a 
céghez került. Zsidó tulajdonosainak jól jött a széleskörű bankári kapcsolatokkal 
és kereskedői tapasztalattal is rendelkező, több nyelven beszélő, keresztény B. G. 
N. Dinamikus egyénisége felfrissülést hozott az igazgatói testületbe, és egy-két év 
múlva a lembergi leányvállalat irányítását is rábízták. Tettvágya, állandó ötletei 
szembeállították a vezetés régi tagjaival, köztük protektorával is. Az 1920-as évek 
végén a gyár csődközeli helyzetbe került, és az új társtulajdonosok már nem tartot-
tak igényt B. G. N. - egyébként igen jól megfizetett - szolgálataira. 1945 után 
mindenekelőtt a Polgári Demokrata Párthoz kapcsolódó önéletrajzaiban - képvise-
lői életrajzában, szabadkőműves felvétele során, választási kampányban stb. - hi-
vatkozott gyárigazgatói múltjára, amelyet 1948 után annál inkább igyekezett el-
hallgatni, vagy beosztott állássá kisebbíteni. Amikor például az 1960-as évek ele-
jén könyvelőként szeretett volna elhelyezkedni, önéletrajzában arról írt, hogy ilyen 
jellegű munkát már a Klein Szappangyárban is végzett. 

14 MOL P 1494. 29. cs. 41. p. A Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy t. vezetőségének. 1946. 
március 13. 

15 ,Jlilkei Gorzó Nándor (demokratapárti) a varsói szerződésről azt mondta, hogy annak felmon-
dása az adott nemzetközi helyzetben veszedelmes lépés, olyan katasztrófához vezethet, »amely-
hez képest még Mohács sem mérhető, ezzel a tűzcsóvával tehát óvatosan játsszunk.«" Ellenfor-
radalmi erők a magyar októberi eseményekben. 2. köt. Kiad. a Magyar Népköztársaság Mi-
nisztertanácsa Tájékoztatási Hivatala. Bp., 1957. 51. p. 

16 Bilkei, 1958. 15. p. 
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ÖSSZEGZÉS 
B. G. N. életét a magánélet, a politika, a vállalkozás-szervezés és az irodalom 
töltötte ki. Életleírásaiban e négy tevékenységi forma nem egyforma súllyal sze-
repel. Mindenekelőtt megélhetési forrásainak, érvényesülési lehetőségeinek vál-
tozása, valamint a politikai átalakulások hatása rekonstruálható belőlük. Nem 
csupán B. G. N. életének fordulópontjai tárulnak fel azokban, hanem az ország 
állandóan változó politikai és morális arculata is felsejlik a sorok mögött. 

A premontrei szerzetesből vállalkozó polgárrá és politikussá lett B. G. N. 
önéletrajzainak elemzése során is felvetődik a fikció és a valóság, a tényszerűség 
és a kitalálás, az igazság és a hazugság problémája. 

Egy életút többféle módon rekonstruálható. Az esztétikai, a tudományos és 
az erkölcsi megközelítés más-más ábrázolási módot kíván. Az életét szépirodal-
mi alkotássá formáló írótól senki sem kéri számon élettényei meghamisítását, hi-
szen a fikció az irodalmi alkotás lényegi sajátja.17 Ha a történész a múlt tudomá-
nyos felidézésekor nem tartja be szakmája szabályait, hitelét veszíti. A határ e 
két diszciplína között nem átjárhatatlan: az utóbbi időkben meggyőző érvelések 
olvashatók az esztétikai és a tudományos megjelenítési mód közeledéséről, egy-
befonódásáról.18 

Az állásért vagy egyéb célból önéletrajzot író ember önnön életének tényeit 
variálja. Őt leginkább a (szokás)jog köti, és ha csúsztatáson, hazugságon érik, 
nem csupán hitele csorbul, hanem esetleg büntetőjogilag is felelősségre vonható. 

A rendszerváltozások kikezdik a hagyományt, átformálják az ideológiát, a 
korábbi közösségi normákat jórészt relativizálják, és mindezek kedveznek a sze-
mélyes múlt átértelmezésének. 

Az önéletrajzíró nem egyszer rákényszerül élete tényeinek stilizálására, 
amivel olykor lelki szükségleteit is kielégítheti. B. G. N.-t nem csupán egyéni ér-
dekei késztették arra, hogy egy életbiztosítási kérdőív kitöltése során 18 évesen 
elhunyt öccse halálának okául ezt íija be: „elesett az első világháborúban". Ha 
ugyanis az igazi halálokot, a tüdőbajt tünteti fel, feltehetően magasabb biztosí-
tási díjat kellett volna fizetnie. A tuberkulózisának súlyos stádiumában lévő, tü-
dőbeteg öcs önként, mintegy tudatalatti öngyilkossági szándékkal jelentkezett 
katonának, és az első kiképzési gyakorlatokon szerzett tüdőgyulladása tette akuttá 
az akkor még gyógyíthatatlan betegségét. B. G. N.-nek könnyebb volt elviselni a 
veszteséget, ha öccsét a háború hősi halottjának tudja. Nem csupán a hivatalos 

17 Thomka Beáta: História, életrajz, fikció. In: Tanulmányok Kassák Lajosról. Szerk. Kabdebó 
Lóránt et al. Bp., 2000. 150-157. p. (Újraolvasó) 

18 Lásd mindenekelőtt White, Hayden: A történelem terhe. Összeáll. Braun Róbert; ford. Berényi 
Gábor et al. Bp., 1997. 278 p.. (Horror metaphysicae); Gyáni Gábor: Történelem: tény vagy 
fikció? In: Uö: Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése. Bp., 2000. 48-70. p. 
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iratokban, hanem idősebb korában írt magánleveleiben is hősi halottként emle-
geti testvérét, vagyis azt fogadta el valóságnak, amit hinni szeretett volna.19 

B. G. N.-t az érdek és a szükség vitte rá arra, hogy autobiográfiáiban időn-
ként stilizálja, átszerkessze, megváltoztassa - lényegében meghamisítsa - önnön 
történelmét. Önéletrajzaiban akadnak azonban olyan szakaszok, illetve elemek, 
amelyeket nem diszkreditált a változó idő: sem szépíteni, sem letagadni nem kel-
lett őket, legfeljebb elhallgatni. Ez érvényes az 1918-ban, az 1945-1946-ban és az 
1956-ban kifejtett közéleti szereplésére. Mindhárom esetben tevékenysége adekvát 
volt világfelfogásával, jellemével, képességeivel, vagyis ezekben a viszonylag de-
mokratikus időszakokban nyílt leginkább lehetősége az önkiteljesedésre. 

19 Az „igazság" viszonylagosságának nagy irodalma van, a probléma főként a filozófusokat és az 
írókat foglalkoztatja. megismert igazság logikusan az a hazugság, amely, ha nem kerül nap-
világra, maga az igazság. ... Egész olvasólétünk alatt sohasem olvastunk igazságot, akkor sem, 
ha folyton tényeket olvastunk. Mindig hazugságot igazságként, igazságot hazugságként, és így 
tovább. Attól függ, hogy hazudni akarunk-e, vagy az igazságot elmondani és leírni, még ha 
sohasem tartalmazhatja az igazságot, soha nem lehet az igazság." - írja Thomas Bemhard. 
Bernhard, Thomas: Egy hátraarc. A pince. Ford. Tolmár Tamás. Bp., 1994. 41-42. p. 
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FÜGGELÉK 

Részletek B. G. N. önéletrajzaiból 

SZÁRMAZÁS, KÉPZETTSÉG 

1932 
„42 éves, református vallású vagyok. 1890. december 14-én születtem Gyo-

mán. Atyám mérnök, számos vízszabályozó társaság igazgatója, bilkei, komlósí 
és hollókői birtokos volt. ... Főgimnáziumi tanulmányaimat az esztergomi ben-
cés és egri cisztercita gimnáziumban végeztem. ...A Budapesti Kir. József Mű-
egyetemen technikai szakot hallgattam. ... theológiai abszolutoriumot szereztem. 
... elvégeztem a bölcseletet, 1915-ben letettem a tanári vizsgálatokat, és summa 
cutn laude doktoráltam. Nagyemlékű Beöthy Zsolt jóakaró tanárom mellett az aes-
thetikai szemináriumban asszisztens voltam. ... 1919 márciusában rozsnyói tanári 
állásomról lemondtam. A premontrei rendtől dimissiót kértem és kaptam."20 

1951 
, forradalmi családból származom apai és anyai részről. Apáim felmenőleg 

minden magyar radikális és népi forradalomban részt vettek. Gorzó Simon nevét 
már a Dózsa szabadságharcban megörökítette Márki monográfiája, de ott voltak 
Rákóczi, Kossuth harcaiban és azóta minden függetlenségi és 48-as megmozdu-
lásban. ...Én ifjú koromban Madarász Viktortól, akinek képei a népi demokrá-
cia méltó büszkeségeként ma is a Szépművészeti Múzeumban függenek, tanultam 
meg: mi a demokrácia, mi a magyar forradalmi szellem."2I 

1957 
„Az MDP legelső és legmagasabb vezetői mind személyesen ismernek, és 

tudják, mi voltam és vagyok. Nagyobb lányom édesanyja bányász családból 
származik ma is Tatabányán él, fivérei aktív vájárok. ... Mostani feleségem 
édesatyját ... Nagy Imre földművelésügyi miniszter nevezte ki Pest megye Föld-
birtokrendező Tanácsához gazdasági szakértőnek. "21 

20 MOL P 1494. 90. cs. 159. p. Curriculum Vitae. B. G. N. az elérendő célnak megfelelően álta-
lában ezt az önéletrajzát módosította. 

21 MOL P 1494. 2. cs. A Fővárosi Pénzügyi Nyomozó Hatóságnak címzett, 1951. december 16-ai 
keltezésű levélhez mellékelt önéletrajz (továbbiakban: Életr., 1951.) 18. p. 

22 MOL P 1494. 46. cs. Az 1957. augusztusi, internálás ellen tiltakozó beadvány életrajzi mellék-
lete (továbbiakban: Életr., 1957.) 64. p. 
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1960 
,J3ölcsész doktorátusom esztétika, finnugor nyelvészet és magyar irodalom. 

Tanári oklevelem magyar, illetve latin nyelv és irodalom. Többé-kevésbé beszé-
lek és írok latin, német, angol és francia nyelven. Számtalan irodalmi társaság 
tagja, titkára voltam."23 

Ebben az önéletrajzában B. G. N. felsorolja a 18. és a 19. századi literáto-
rokkal foglalkozó műveit,24 melyek zöme még az 1. világháború alatt jelent meg 
szaklapokban, illetve egyházi kiadványokban, valamint hivatkozik újságírói te-
vékenységére.25 Drámáiról és versesköteteiről is említést tesz.26 

VARIÁCIÓK A POLITIKAI SZEREPLÉSRE 

1945 
„1929-ben Pest vármegyénél a levéltárba kértem felvételemet. ... névtelen 

feljelentők azonnal jelentkeztek, hogy kommunista voltam. ... Általában az alis-
pán bizalmát bírtam ...a sors véletlene folytán Endre László lett az alispán, ... 
elütött a tényleges főlevéltárnokságtól. 1938 nyarán Endre, minthogy önérze-
temet, szabad szellememet és erkölcsi bátorságomat nem tűrte, koholt okok alap-
ján eljárást indított ellenem. 1939. január elsején pedig állásomból felfüggesz-
tett. ... 1917-től kezdve nyilvánosan és töretlenül a szocialista és demokrata esz-
mék harcosa és hitvallója voltam. A háború első percétől kezdve a németek és 
uszály hordozóik ellen foglaltam állást. ... üldözötteknek vallás- és faji különbség 
nélkül menedéket adtam vagy szereztem. "21 

1951 
„25-26 éves koromban ...a munkásmozgalomban vettem részt, a bányászok 

írásaimat és szavaimat nagy figyelemmel méltatták. ... Mint az V. Vörös Hadosz-
tály vezérkarához beosztott fegyverrel harcolva részt vettem a miskolci csatában, 
majd a Felvidék felszabadításában. A Tanácsköztársaság után az ellenforrada-

23 1960-ban a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetéhez beadott kutatói 
pályázat. 102. 173. A társaságok, zárójelben a felvétel dátuma, illetve a betöltött funkció: Kas-
sai Kazinczy Irodalmi Társaság (1925), a vármegyék Gyöngyösi Irodalmi Társasága (1933, fő-
titkár), Gárdonyi Géza Társaság, Gyóni Géza Társaság (1936), Magyar írók Szövetsége, Szín-
padi Szerzők Egyesülete, PEN Club (1938). 

24 Ráday Pál, Bessenyei György, Döbrentei Gábor, Verseghy Ferenc, Tompa Mihály. 
25 A megyei lapokon kívül főként a Világ 1945. évfolyamában jelentek meg politikai, társadalmi 

témájú (vezér)cikkei. 
26 Kapitány György, Hámán, Rodostó. Csupán az elsőt adták elő több alkalommal műkedvelő 

gimnazisták. A Versek, illetve az Új versek az 1930-as években jelentek meg az általa is szer-
vezett irodalmi társaság kiadásában. 

27 MOL P 1494. 84. cs. Az 1945 nyarán kelt, erkölcsi és anyagi rehabilitációt kérelmező folya-
modvány (továbbiakban: Kér., 1945.) 216. p. 
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lom megtorló fegyelmit indított ellenem, állásvesztésre ítélt... Sokat küzdöttem, s 
családommal együtt sokat nélkülöztem, sok mellőzésben és megaláztatásban volt 

„28 reszem. 

1957 
„Révai Józseffel beszéltük meg, hogy én gyakorlati okokból ne lépjek be a 

kommunista pártba, s így mint a PDP, majd a Magyar Radikális Párt országos 
alelnöke, a Függetlenségi Front tagja, nemzetgyűlési és országgyűlési képviselő 
lettem"29 

1959 
,fiészt vettem az 1919-es Tanácsköztársaság vezető tisztségeiben, sőt - ahogy 

az egykori okmány megörökíti30 - a Tanácsköztársaság előkészítésében, és ezért 
üldöztetést szenvedtem. Részt vettem - erről a fenti bírói okirat nem szól - a fel-
vidéki harcokban az V. vörös hadosztály vezérkarához beosztva. Sok mást nem 
említve szemtől szembe szálltam Endre Lászlóval, és újra üldöztetést szenvedtem. 
Megmentettem más üldözötteket 1943-1944-ben, ezért a kormánytól 1946-ban 
ellenállási oklevelet kaptam,"31 

AZ ÁTÉRTÉKELT VÁLLALKOZÓI MLJLT 

1945 
„1921-ben a Klein és fia Szappangyár Rt.-hez kerültem, ahol rövid idő alatt 

igazgató lettem. ... 1928-ban önálló vállalkozásba kezdtem, azonban ez is nagy 
anyagi veszteséggel végződött a dekonjunkturális időben. ...A megyétől való ki-
válásom után önálló céget alapítottam, amely egy időben szépen ment. Ma igen 
kis keretek között működik."22 

1950 
„Gazdasági kérdésekkel sokat foglalkoztam. Ertek az új rendszerű könyve-

léshez, annak idején a Klein gyárban üzemi könyveléssel is sokat foglalkoztam,"33 

28 MOL P 1494. Életr., 1951. 18. p. 
29 MOL P 1494. Életr., 1957. 64. p. 
30 ,ylz északi fronton június l-én a vörösek visszafoglalták Rimaszombatot. A megye kormányzó-

tanácsi biztosává kinevezték Gorzó Gellért volt premontrei tanárt, ki már április elején a kom-
munistákhoz pártolt." Szabó László: A bolsevizmus Magyarországon. A proletárdiktatúra ok-
irataiból. Bp., 1919. 91. p. 

31 MOL P 1494. 46. cs. 98. p. Beadvány a XV. Kerületi Tanács VB Oktatási Osztályának, 1959. 
május 5. 

32 MOL P 1494. Kér., 1945. 216. p. 
33 MOL P 1494. 2. cs. 57. p. 1950. június 1. 
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1956 
„1949 óta hallatlan adókkal terheltek meg, gyártási engedélyeimet elvették, 

iparom gyakorlását megakadályozták, új iparra való kérelmeimet elutasították, 
raktárkészletemet veszni engedték stb. Bűnvádi eljárásokat indítottak ellenem, 
mindenemet zárolták, lakásomat, irodámat, üzemi helyiségeimet el akarták ven-
ni. És így tovább. Igaz, hogy ezen életre menő támadásokat mind kivédtem: fel-
sőbb bírósági ítélet bűncselekmények hiányában minden alól felmentett, felol-
dott, helyiségeimet meghagyta, adómerényleteket törölte stb., de ezen ádáz éve-
kig tartó küzdelemben semmim sem maradt,"34 

JELENTKEZÉSEK NYUGDÍJAS MUNKÁRA 

1959 
„68 éves, egészséges, nyugdíjas főgimnáziumi tanár vagyok. Nyugdíjam cse-

kély volta miatt keresek alkalmaztatást. Nős emberként élek. Két leánygyerme-
kem van."35 

1964 
Magyar Nemzet mai számában hirdetett portás-éjjeliőr-tűzrendészi ál-

lásra pályázom. Ez utóbbiról segédtűzoltói igazolványom is van. Hetvenharma-
dik évemben vagyok, szellemi és testi épségben ,."36 

34 MOL P 1494. 75. cs. 37. p. A rozsdátlanító kisipari vállalkozás iránti kérelem. 1956. augusztus 11. 
35 MOL P 1494. 93. cs. 8. p. Gondnoki állásért folyamodó kérvény. 1959. január 19. 
36 MOL P 1494. 94. cs. 943. p. 1964. április 8. 





Gál Vilmos 

EGY KÖZTISZTVISELŐ A 20. SZÁZADBAN. 
JAKABFFY IMRE CSALÁDJÁRA, ÖNMAGÁRA 

VONATKOZÓ SZÓBELI VISSZAEMLÉKEZÉSÉNEK 
ELEMZÉSE A TÖRTÉNÉSZ SZEMSZÖGÉBŐL 

2000-ben kollégámmal, Balahó Zoltánnal közösen kezdtük el magnetofon segítsé-
gével rögzíteni az akkor 85 esztendős, kitűnő szellemi kondícióban lévő Jakabffy 
Imre család- és élettörténetét, amely számos ponton nem csupán az életmódkutatás 
és társadalomtörténet - korabeli otthoni szokások, életvitel, szülő-gyermek vi-
szony, társadalmi kapcsolatok, a társasági élet színterei, iskola, munkahelyi szoká-
sok-szabályok, stb. - , hanem személyes élményein, illetve hivatali pályafutása 
közben szerzett ismeretein, információin keresztül a magyar politikatörténet egyes 
sorsfordító eseményeinek megismeréséhez is fontos adalékokkal szolgál. 

Jakabfy Imre azonos nevű, örmény származású nagyapja Krassó-Szörény 
vármegyei földbirtokos, országgyűlési képviselő, államtitkár, apja, Jakabffy Ele-
mér ügyvéd, országgyűlési képviselő, majd az erdélyi magyarság egyik vezetője 
- képviselő, az Erdélyi Magyar Párt alelnöke, író, újságíró - volt a Trianont kö-
vető évtizedekben. 

Maga Jakabffy Imre a piaristáknál elvégezett középiskola után a budapesti 
tudományegyetem jogi karán szerzett diplomát. Előbb a Statisztikai Hivatalban 
dolgozott, ahol részt vett a terület-visszacsatolások idején mind az erdélyi, mind 
a kárpátaljai népszámlálásban, majd az Államtudományi - 1942-től Teleki Pál 
Államtudományi - Intézet munkatársa lett. Jelentős munkái közé tartozott a Te-
leki-féle Vörös Térkép továbbfejlesztett, részletesebb és az egész Duna-medence 
etnikai viszonyait bemutató térképe. A párizsi béketárgyalásokon részt vevő ma-
gyar delegációnak tagja, valamint a pozsonyi hídfő átadását formába öntő cseh-
szlovák-magyar tárgyalások egyik magyar küldötte volt. 

AZ ORAL HISTORY AZ ELVESZETT EMLÉKEZET MAKACS ÉS SZER-
VEZETT KITERMELÉSÉNEK KÍSÉRLETE?1 

Mivel a Jakabffy Imrével készült életinteijú mintegy 21 órányi anyagot tartal-
maz, s kidolgozott veleje 140 oldalt tesz ki, csupán néhány önkényesen kiemelt 
részlettel szeretném színesíteni fejtegetésemet az orális források fontosságáról. 

A történelem vizsgálata közben a kutató egy dolgot nem felejthet el: amikor 
ítéletet mond egy-egy korszak jó avagy rossz döntéseiről, az akkor működő „tör-
ténelem-politika csinálok" tetteiről, illetve a társadalom, és annak egyes rétegei 
reagálásáról, bele kell(ene) helyezkednie a kor szellemiségébe, gondolkodásába. 

1 Nora, Pierre: Emlékezet és történelem között. A helyek problematikája. Közzéteszi, ford. 
K. Horváth Zsolt. = Aetas, 1999. 3. sz. 149. p. 
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Tökéletesen tisztában kell(ene) lennie azzal, hogy milyen ismeretekkel rendel-
keztek az adott szituációkban a döntéshozók, milyen bel- és külpolitikai hatások 
alapján cselekedtek azok, akiknek valamilyen irányban el kellet kötelezniük ma-
gukat, miközben értenie-éreznie kell(ene), hogy milyen ismeretekkel, hatásokkal 
- tényekkel, félelmekkel, bizonytalansággal - kellett az egyszerű embereknek, 
egy-egy nemzetnek megélni az adott történelmi szituációkat. 

Nem utolsósorban a történész mielőtt kinyilatkoztat, elítél, vagy akár az 
egekig magasztal, ismernie illene az adott korban élt emberek anyagi létének po-
zitív-negatív változásait, mert a tömegek hangulatát nem csupán az eszmék, pár-
tok, tradíciók határozzák meg. Amikor a kutató mindezt önmagában feldolgozni 
képes, akkor beszélhetünk történészi empátiáról, amely nem egyszerűen tárgy-
szerű tudásból, hanem az emberi beleérző-képesség kifinomultságából fakad.2 

Milyen módszerek, eszközök vezethetnek e képesség fejlesztése, tökéletesí-
tése felé? Véleményem szerint nincs jobb, a történészt „empátiára nevelő" mód-
szer, mint a közelmúlt - értem ez alatt az utóbbi századot - eseményeit szemta-
núk megszólaltatásával kiegészíteni. Persze e módszernek egyik jellemző prob-
lémája, hogy a minél hosszabb idő elteltével felvett visszaemlékezések távoli 
utóidejüsége forrástani gyengeséget eredményez.3 A levéltárak, a köz- és politi-
katörténetre vonatkozó források, iratok, dokumentumok száraz tényközlései mö-
gött elvész az érző, gondolkodó, cselekvő ember és sok esetben nem kaphatunk 
választ kérdéseinkre. Az emlékiratok, visszaemlékezések, naplók, a kor sajtója, a 
gazdaságra és a társadalomra vonatkozó adatok közelebb visznek ugyan az 
„egész" megértéséhez, ám a memoárok nagy többségével van egy „kis" problé-
ma: írói többségében „túl" híresek,4 ráadásul később vetették papírra emlékeiket, 
amikor már maguk is sokkal világosabban látták az adott korszak eseményeinek 
láncolatát, logikáját, és benne saját szerepüket. Ugyanakkor valószínűleg 
erőteljesen befolyásolta őket a megírás korszakának az emlékiratok idejéről al-
kotott hivatalos véleménye. 

A naplók - ha csakugyan az események közben folyamatosan készültek, és 
mentek későbbi betoldásoktól, ne adj' Isten egyes részeit jóval később írták -
már-már tökéletes forrásnak tekinthetők. Érdemes több, azonos korszakra vonat-
kozó - más-más társadalmi réteg, korosztály, nem szerinti - forrást együtt ele-
mezni, feltéve, hogy olyan szerencsések vagyunk, hogy rendelkezésre állnak. 
Miután a naplóíró valószínűleg fő érdeklődési köreit hangsúlyozza, egy ilyen 
forrás alapján a korszakról sosem kaphatunk egységes, mindenre kiteijedő képet. 
Van, aki a fontosabb politikai, közéleti, társasági, művészeti eseményeket része-

2 Mindezt kiegészíteném Kövér György egy tézisével: „tudatosan és módszeresen hidat kell épí-
teni a múltbeli korszaktudat és a mi időhorizontunk közé". Kövér György: A felhalmozás íve. 
Társadalom- és gazdaságtörténeti tanulmányok. Bp., 2002. (továbbiakban: Kövér, 2002.) 359. p. 
(Nagyítás. Szociológiai könyvek; 43.) 

3 Kövér, 2002. 391. p. 
4 Kovács András ironikus szavait segítségül híva az adatközlőkről: „... az igazságot nem ismerjük 

meg, de a saját igazságaikat igen." Kovács András: Szóról szóra. = BUKSZ, 1992. 1. sz. 94. p. 
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siti előnyben, más gyermekei fejlődését követi nyomon, pletykákat terjeszt és 
szedeget össze, a divatról ír, avagy a háztartás teendőit rögzíti. Mind-mind fon-
tos adatokkal szolgál a kutatónak, aki az „egészet" szeretné kirakni a kis mozaik-
darabkákból. 

Az oral history bizonyos szempontból az emlékirat és a napló keveréke, az-
zal az előnnyel, hogy a kérdező alanyát abba az irányba „terelheti", ami őt legin-
kább foglalkoztatja. E „terelés" közben olyan kis adalékok, információk, érde-
kességek bukkanhatnak elő, amelyek sok esetben később még a „főcsapásnál" is 
lényegesebbnek lesznek. Nem beszélve arról, hogy a naplóval szemben nagy 
előny, hogy a kutató egy-egy dologra több alkalommal rákérdezhet, így ellen-
őrizve az adatközlő hitelességét, szellemi frissességét. Ebből azután ellentmon-
dásokra derülhet fény, amelyeket a kérdések más módon történő megfogalmazá-
sával tisztázhatunk, miközben ugyanazon történet többszöri felelevenítése gaz-
dagíthatja az addig elhangzottakat. A módszer hibája azonban, hogy ez is „csu-
pán" visszaemlékezés, és emiatt ugyanazok a problémái, mint az emlékirat mű-
fajának. Ugyanakkor itt jelentős korrekciós lehetősége van a történésznek, az 
említettek szerint. 

Munkánkban az oral history két jellegzetes kérdezői módszere közül a „nó-
tafa típusú" - azaz a „vevő" hosszú kérdése „előénekli" a választ, utólag a hang-
anyagból, illetve a filmfelvételből mindezt törlik - interjú helyett a „szabadjára 
engedett típust" részesítettük előnyben, mely szerint rövid kérdésekkel operál-
tunk, és megpróbáltuk nem befolyásolni ezekkel az adatközlőt.5 Ez, a néprajzos 
felvételekhez hasonló technika azért is volt számunkra nyilvánvaló, mert Ja-
kabffy bácsi tartalmas, hosszú válaszokat adott kérdéseinkre, sőt sokszor a benne 
közben felvetődő újabb eseményeket kérdés nélkül tovább göngyölítette, és in-
kább az okozott problémát, hogy - ha túlzottan eltért a megkezdett tárgytól - mi-
ként vezessük vissza, bár megjegyzendő, sokszor e „lábjegyzetekből, zárójelek-
ből" képes volt magától visszatérni eredeti mondandójához. 

Fontos kérdés, hogy egy adott témát hogyan értékel, akár évtizedek távlatá-
ból is az emlékező: mennyire hatottak rá az eltelt idő eseményei, ideológiai vál-
tozásai, és ő maga mennyit változott nézeteiben, mentalitásában a természetesen 
őt is érintő hatások tengerében. Óvatosan kell bánnunk az információkkal, 
ugyanakkor következtetéseket vonhatunk le az egészből egyes apró, ám annál 
fontosabb részekre. 

Jó példa erre, ahogy Jakabffy bácsi családjának nemesi életéhez, karrierjé-
hez viszonyul, túl Trianonon, a román birtokelvételen, a kommunista diktatúrán 
és a rendszerváltáson. Egy csokor az erre vonatkozó Jakabffy-sziporkák közül: 

,A Jakabffy-család a megyében az egyszerű birtokosok közé tartozott, a 
hétszilvafások közé. ...A zaguzsényi [ma: Zágujeni, Románia] birtok 1808-ban 
már a mienk volt. Tehát a nemességet 1760-ban kaptuk, nemességünk innentől 

5 Kövér, 2002. 386-387. p. 
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származik, azóta »bánt« minket ez a dolog. ... Jakabffy Simon is jelentős karriert 
futott be, nagyon közel állt ahhoz, hogy bárósítsák, de szerencsére agglegény 
maradt, nem voltak leszármazottai, s így a bárói cím nem realizálódhatott a na-
póleoni háborúk és egyéb zűrök miatt sem, szerencsénkre. Ez a szerencse később 
is kísértett engem személy szerint. ... Voltak köztük egyszerű, puritán gazdák, 
utána gyöngén gazdálkodó földbirtokosok, rossz gazdák, végtelenül rossz gaz-
dák. ...A család vagyoni helyzete mindig nagyon-nagyon, hogy is mondjam... 
kisstílű volt. ... Majdnem azt mondhatnám, hogy »patópálos« viszonyok uralkod-
tak ilyen tekintetben nálunk. ... Hát hogy is mondjam, ilyen balfácán család vol-
tunk mindig, legalábbis ez az ág. ... Amikor 1910-ben belső titkos tanácsos lett a 
nagyapám, megkapta a Szent István rend középkeresztjét, amivel bárói cím járt 
volna, ha folyamodik érte, de azért fizetni is kellett volna a kincstárnak. A nagy-
apám megkérdezte a két fiát, hogy most akkor legyek báró, vagy ne legyek? Az 
apám azt mondta, hogy mint köz- és váltóügyvéd nem szívesen használná a cí-
met, mert nem hangzana túl jól, hogy »báró Jakabffy Elemér köz- és váltóügy-
véde, hát ez valahogy nem passzol. A főhadnagy öccse viszont azt mondta, hogy 
bizony jól jönne neki, mert az gyorsabb előrelépést jelentene számára a katonai 
szamárlétrán. A nagyapám erre azt mondta: »Hát ide hallgassatok, az idősebb-
nek adok igazat, nem leszek báró, megspórolok néhány ezer koronát.« így nem 
lettünk bárói család. Na most képzeljétek el, ha én 1949-ben vitéz és báró va-
gyok, plusz két »ef-ipszilon«, ez minimum Kistarcsa."6 

A nemességre, a báróságra, a birtokkezelésre vonatkozó idézetekből jól lát-
ható az a fokozott ellenérzés, negatív hangvétel, mely Jakabffy bácsi sajátja. 
Ugyanakkor nem tagadhatjuk, hogy más kérdésekben is sokszor alkot lekicsiny-
lő véleményt akár családjáról, személyekről, munkájáról, politikáról stb. Mind-
azonáltal valószínűleg hozzáállását a bárói címhez jelentősen befolyásolta az a 
tény, hogy végülis nem birtokolhatta, másrészt azon valós veszélyek utólagos is-
merete, amelyek az arisztokrata múlttal a Rákosi-korszak alatt jártak. 

Ha az előzőekben arra kerestünk példákat, hogy az eltelt idő és az ebben az 
időintervallumban bekövetkezett történelmi változások hogyan befolyásolhatták 
a mindezt átélt tanúk felfogását, nem hallgathatjuk el azt sem, hogy egyes ese-
tekben tisztán kivehető az eredeti vélemény dogmatikus, szinte toposzszerű 
fennmaradása, akár fitogtatása az adatközlő elbeszélésében. Csupán egy példát 
ragadok ki, de ezen a legtartalmasabb eseten kívül említhetném a zsidókról alko-
tott enyhén kritikus, de mindenképpen elegáns kívülállóságát mutató vélemé-
nyét, vagy a románok elleni ellenszenve számos megnyilvánulását, melyekben a 
durvább hangtól a finom iróniáig számtalan változatot emelhetnék ki. Most a Ti-
sza Istvánról és Károlyi Mihályról, valamint kettejük kapcsolatáról szóló része-
ket idézem fel: „O is a fiatal nemzedéket képviselte a Munkapártban, Tisza em-
bere volt.7 Őket, fiatalabbakat »a Tisza-párt ifjú farkasai«-nak nevezték. ... Tisza 

6 Jakabffy itt az 1945 után Kistarcsán működő internálótáborra gondol. 
7 Apjáról, Jakabbfy Elemérről van szó. 
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Istvánra nagyon fölnézett, politikai zseninek tartotta, ... Apám a Károlyi-rend-
szerrel nagyon nem értett egyet, annál is inkább, mert ő személy szerint Károlyi 
Mihályt ellenszenvesnek találta, illetve átvette Tisza Istvántól annak híres Káro-
lyi utálatát. ... Károlyit felesége, Andrássy Katinka térítette el megkezdett politi-
kai pályájáról. ... aki, mikor önálló lett kinézte magának, hogy ki az az ember, 
akit ő szépen megdolgozhat. Károlyi abszolút degenerált ember, akinek születé-
sétől kezdve rettentő gátlásai voltak azáltal, hogy nyúlszájú volt - azért növesz-
tett bajuszt, hogy azt eltakarja. A felső szájpadlása hiányzott, nem ért össze a két 
rész, ezáltal lélegezni csak a száján keresztül tudott és ez befolyásolta a beszéd-
készségét is. Összeszűrte a levet azokkal, akik bosszantják Tisza Istvánt és erre a 
legalkalmasabb emberek a polgári radikálisok, az akkori szélsőbaloldal volt. 
Ezeket uszította, Ady segítségével is Tiszára, egy hosszú láncolat alakult ki, egé-
szen a kommunistákig, amely arra ment ki, hogy ezt az egész Monarchiát szán-
dékosan tönkretegyék, vagy akár föloszlassák. 

... Tisza Istvánról és Károlyiról ismerek az apám révén egy remek adomát9 

Köztudott volt Tiszáról, hogy az apjától örökölte annak szembetegséget. Tisza 
két szemüveget használt, egy rövidlátót és egy távollátót, ha olvasott kicserélte. 
... De a Károlyi Mihálynál ez felsőfokig jutott} 

Történt, hogy Tisza István ellen merényletet kíséreltek meg az országgyűlés-
ben. Két lövést adott le rá valaki, mikor Tisza éppen beszédet mondott. Akkor 
ugye az olvasószemüveget használta, azután feltette a másikat, hogy megnézze 
mi is történt. És látta, hogy vele nem történt semmi baj, viszont a képviselők iz-
gatottan felugráltak. Ekkor elmosolyodott, amit a hozzá rohanó »mamelukjai«, 
többek között az apám, nem értett s kérdezték, hogy: »Kegyelmes uram nem tör-
tént valami bajod? « 

»Nem.« - válaszolta. »De miért mosolyogtál?« hát nem láttátok a Tigrist?« 
Tudniillik Károlyi Mihály, amikor kitört az első világháború és a román-

magyar viszonyról volt szó képviselőházban, kijelentette egy felszólalásában, 
hogy: »Mi leszünk a tigrisek, ha a románok betörnek Erdélybe!« Ez jutott eszébe 
először Tisza Istvánnak a merénylet után, mert Károlyi Mihály nem tett mást, 
mint rögtön a pad alá bújt. "10 

Nem védve Károlyi Mihályt, e néhány mondatában Jakabffy Imre a korabeli 
normák szerint többszörösen kimerítette a becsületsértés fogalmát, amelyért Ká-
rolyi, a „Tigris" bizton párbajra hívta volna, ha teheti. Kérdés, hogy mely passzus 
fájt volna neki jobban: a degenerált, gyáva, osztályáruló titulus, avagy az arra 
való utalás, hogy papucsférj volt. 

8 Ez az adoma valóban csak adoma lehet, hiszen igen jelentős kronológiai bukfencet rejt: Káro-
lyi valóban elhangzott „Tigris"-es beszéde 1917-re datálható, míg a Tisza elleni merénylet 
1912-ben történt. 

9 Mármint a „degeneráltság". 
10 Jakabffy, mivel családja Tisza-párti volt, tudatosan annak ellenfele, Károlyi jellemhibáinak 

felnagyítására törekszik. 
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Milyen az ideális történelmi tanú? - tehetjük fel a kérdést. Ebből a szem-
pontból Jakabffy bácsit akár tökéletesnek is mondhatnánk. Egyrészről nem árt, 
ha minél öregebb. Jakabffy Imre 85 éves volt, mikor történetét felelevenítette ne-
künk. Másrészt nem árt, ha szellemi kondíciója, emlékezőtehetsége átlag feletti, 
de mindenképpen jobb, mint a kérdezőé. Harmadrészt nagyon fontos, hogy em-
lékeit képes legyen átadni, vagyis verbális képessége, „mesélőkéje" fejlett le-
gyen. Végül, de nem utolsósorban érdemi dolgokról nyíljon meg. Persze a defi-
níció utolsó pontja kissé álságos, hiszen úgymond érdektelen embert nem szólaltat 
meg a kutató. Természetesen ne gondoljunk arra, hogy csak „híres ember" érde-
mes az interjúra. Sőt, kifejezetten átlagemberek kellenek ehhez a műfajhoz.11 

Olyan átlagemberek, akik azért valamilyen eseménynek, kornak tevékeny részesei, 
vagy megfigyelői, esetleg szenvedő alanyai voltak. Vagy olyan emberek, akik má-
ra már kihalófélben levő társadalmi rétegek életmódját élték-élik, vagy emlékeik-
ben elevenen jelen vannak régi mindennapjaik hagyományai. Jakabffy Imre azért 
tökéletes alany, mert amellett a nagyon fontos köztörténeti ismeretanyag mellett, 
amelyet az Államtudományi - majd Teleki - Intézet keretein belül szerzett, mű-
veltsége, intelligenciája révén osztályozni, elemezni is tud, továbbá mindezek 
alapján képes önálló véleményt formálni. Nem csupán az anekdotákra épít, hanem 
pontos tényeket közöl, értékes megfigyeléseket tesz, de mindezen túl, családtörté-
neti motívumai önmagukban is egy régi kor mentalitását, hangulatát, világát hoz-
zák közelebb hozzánk, és mindezt nem csupán mondanivalója tartalmával, hanem 
sajátos nyelvezetével, stílusos mondataival, jellemző szójárásával is felerősíti. Ké-
pes a személyes történelmet a köztörténettel összekapcsolva értelmezni.12 

Az inteijú sikerét nagyban befolyásolhatja a riporter és az adatközlő kapcso-
lata is. Arra gondolok, hogy az interjúalany milyen mélységig képes megnyílni a 
kérdező, avagy a mikrofon és kamera előtt. A közvetlen viszony kialakítására 
nincs recept. Szerencsénkre Jakabffy Imre elképesztően nyitott volt a kezdetek-
től fogva, jóllehet nem is ismertük egymást a felvétel előtt. Mindez azonban le-
het felszínes is. A mi esetünkben is akadtak olyan pillanatok, amikor egyes, szá-
munkra érdekfeszítő témát hiába próbáltunk kitágítani kérdéseinkkel, falakba üt-
köztünk. Nem azért, mert oly bensőséges intimitásokra lettünk volna kíváncsiak, 

" Füzes Miklós: Modern rabszolgaság: „malenkij robot". Magyar állampolgárok a Szovjetunió 
munkatáboraiban, 1945-1949. Bp., 1990. 360 p. Az interjúkötet a malenkij robotra hurcolt ma-
gyar állampolgárok visszaemlékezéseit tartalmazza. Ezekben a névtelen szemtanúk egy olyan 
történelmi eseményről tudósítanak, akik egy speciális, feldolgozatlan történés forrásai, átlagem-
berek, tömeges megszólaltatásuk szükséges, mert így tehetjük teljesebbé hiányos ismereteinket. 

Ellenpélda az A puha diktatúrától a kemény demokráciáig című interjúkötet, amely a rend-
szerváltás időszakának „helyzetben" lévő vezetőit, szereplőit szólaltatja meg a fordulópont 
belső, nem közismert titkait kutatva: A puha diktatúrától a kemény demokráciáig. Szerk. Bod-
zabán István, Szalay Antal. Bp., 1994. 195 p. Oknyomozás történik itt is, ám csupa neves sze-
replővel. 

12 Kövér György szerint az orális források azok, amelyek leginkább képesek a személyes történe-
lem és a köztörténet határvonalát lefedni. Kövér György: Források - Értelmezések - Történel-
mek. In: Kövér, 2002. 392. p. 
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hanem azért, mert ezekre az adatközlő nem emlékezett kristálytisztán, ezért in-
kább megkerülte a kérdést, és csupán néhány általános közhelyet mondott róla. 
Passzivitását az is indokolhatta, hogy az adott témát nem értékelte oly sokra, 
hogy bővebben kifejtse. Ilyenek voltak például elemi- és gimnáziumi iskoláinak 
belső életére vonatkozó közlései: „1922-ben lettem első elemista Lúgoson [ma: 
Lugoj, Románia], a Notre Damme apácáknál. ... Akkor még magyar tannyelvű 
leányiskolaként működött, ugye az apácák nem taníthattak fiúkat. Akkor azonban 
kivételesen keresztülvitték azt, hogy néhány magyar fiút is beírathattak a lányok 
közé, úgyhogy a koedukációt előrehoztuk néhány évtizeddel. Itt a négy elemit vé-
geztem el, a színvonal persze »apácai« színvonal volt. ...A szegedi piarista gim-
názium elég gyenge színvonalú volt, sokkal gyengébb, mint a pesti. Egyrészt na-
gyon sokan voltunk egy osztályban, hatvanan-hetvenen is néha. Másrészt nagyon 
sok szegény, falusi gyerek is járt hozzánk, tehát nem volt meg az a háttár, ami a 
pesti piaristáknál, gyérekanyagban sem. A konviktusi koszt is olyan volt, hogy 
egyszer kitört egy »túró-lázadás«, amikor nem tudom hányadik napja csak túrót 
kaptunk vacsorára és kenyeret. ... Egy szobában húszan-huszonöten laktunk, 
vaságyakon, deszkákon matraccal, de erre nem adtunk, komfortismerete a leg-
többnek amúgy sem völt. Voltak szobafelelősök, a három tanulószobában pedig 
mindig egy tanár felügyélt 'ránk, csak ott ült a »trónuson« és nézte, hogy valaki 
nehogy valami nagy jelenetet csináljon, mindig odakopogtatott, név szerint meg-
nevezve, hogy ki neveletlenkedik, nem nagyon segített, csak arra ügyelt, hogy a 
tananyaggal foglalkozzunk és ne csináljunk zűrt." 

Bár nem mondhatjuk, hogy érdektelen dolgokról beszélt az adatközlő, de 
újabb, eddigi ismereteinket meghaladó információkat a korszak iskolai életére, 
szokásaira vonatkoztatva nem nyújtott. Mindezen felül, a nem idézett részek a 
fentieknél is általánosabbak. A „plussz" lehetősége, amely felvillant a „túróláza-
dás", és a konviktusi élet mindennapjaiból, nem volt számunkra „előhívható", bár-
hogy próbálkoztunk „keresztkérdésekkel". Magyarán szólva: személytelenségbe 
burkolózott e tárgyban Jakabffy bácsi, és a gyerekek egymás közötti viszonya, il-
letve a diák-tanár kapcsolat példák nélkül maradt. Az egyetlen halvány, ám ugyan-
csak személytelen tanári reakció felelevenítése abban állt, hogy elmondta, egyik 
paptanáruk kiflivégeket hozott a tanyasi szegény diákoknak tízóraira. 

Felmerülhet bennünk a kérdés: hogyan befolyásolják életünket a történelem 
fordulópontjai.13 A válasz egyértelmű: nagyon erős a kapcsolat. Jakabffy Imre 
életútját is döntően meghatározták a Magyarországot érintő történelmi esemé-
nyek, azonban nem foghatunk mindent a korszakra, az időre. Amint az a fentiek-

13 Martin Kohli így ír erről: ,Az egyén számára magától értetődő, hogy ételének menetét állandó-
an a történelmi időszámításra fordítja te, és azon ellenőrzi ...ez mindenekelőtt a nagy történel-
mi fordulópontokra érvényes, melyek erősen befolyásolják a saját életkörülményeiket ...". Lásd 
Kohli, Martin: Társadalmi idő és egyéni idő. Az életút a modern társadalom szerkezetvál-
tozásában. In: Időben élni. Történeti-szociológiai tanulmányok. Vál. Gellériné Lázár Márta; 
ford. Berényi Gábor et al. Bp., 1990. 190. p. (Hermész könyvek) 
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bői kiderült, iskolái, pályája megválasztásábanapja tevékeny részt vállalt, hiszen 
nem volt törvényszerű, csak ésszerű a humán tárgyakhoz vonzódó, igy magyar-
ságával a román bölcsész-értelmiségiek között rosszabb esélyekkel induló fiúnak 
az anyaországban történő elindítása. Személyes történelmét pedig a történelmi 
események hatása mellett és külső befolyásoló személyeken túl akkor vonta saját 
ellenőrzése alá, mikor a Statisztikai Hivatal béli kényszerpályájáról az Államtu-
dományi Intézet kötelékébe lépett. 

,JBelőlem lett a „magyarországi fiú", az öcsémből a román állampolgár. El-
tem a visszahonosítás lehetőségével, ugyanis a két világháború között az elcsa-
tolt területeken élő magyarok, akik elvesztették a békediktátum miatt magyar ál-
lampolgárságukat ... újra megkaphatták a magyar állampolgárságot, ha áttele-
pültek ... egy egyszerű blankettát kellett kitölteni és a visszahonosítás máris élet-
be lépett. ... 

Apám a hóna alá fogott és elvitt a piaristákhoz, Budapestre ... Apám elhatá-
rozta, hogy a következő évtől a szegedi piaristákhoz fogok járni, és ott konviktus-
ban fogok lakni. ... Akkoriban már tagja voltam a Piarista Diákszövetség Ifjúsá-
gi Csoportjának. A piaristák épületének alagsori részén ... találkozhattunk volt 
piarista diákok, ... de ami a lényeg, meghívtuk az akkor divatos politikai, főleg 
fiatal közéleti szereplöket..., hogy tartsanak előadást az aktuális politikai hely-
zetről ... Egy ilyen alkalommal előfordult nálunk egy magas fiatalember, ... aki 
az erdélyi kisebbségi problémákról beszélt. ... Többek között említette apámat is 
... és az előadást követő vita végén én is odatolakodtam az előadóhoz, Rónai 
Andráshoz14 és előadtam, hogy tulajdonképpen ki is vagyok én. ... Rónai hívásá-
ra azután szeptemberben oda is kerültem."'5 

Kiragadtam néhány olyan, a család életére vonatkozó részletet, amelyek va-
lószínűleg nem voltak általánosak: „Volt az a másfél holdas konyhakertünk, ame-
lyen az anyám, aki szenvedélyes kertész volt, primőröket termesztett: földiepret, 
spárgát, amit akkoriban csírának neveztek, továbbá ribizlit, almát, körtét, szil-
vát, és amikor ezek beértek, akkor bevitettük Lúgosra, ahol az apám szerkesztő-
ségi titkárnője, ha ideje engedte, mert nem diktált neki az apám, a piacon árulta 
ezeket."16„Cserépkályhával fűtöttünk, nekünk persze könnyű volt, mert tartozott a 
birtokhoz erdő, és abból fűtöttünk, meg abból futotta a szabószámlákra, ugyanis 
azokat mindig ölfában fizettük. A Kókay nevezetű szabóhoz jártunk a Karánse-
besi utcában és annál öltöztettek minket és a fa volt a fizetség. Apám persze so-
sem tudta, hogy mennyi a fa árfolyama, azt a szabó maga szabta meg."11 

Az anya kertészszenvedélye, vagy a szabó ölfával való kifizetése talán nem 
utal eltérésre a többi nemesi háztartáshoz képest, ám az, hogy az anya tudatosan 
a lugosi piacra termelt, és a titkárnővel vitette eladni az epret és a csírát, talán 
szokatlan. Az sem szokványos, hogy az ölfa árfolyamát nem az eladó szabta meg. 

14 Az Államtudományi Intézet vezetője. 
15 Ti. az Államtudományi Intézetbe. 
16 A történet elég egyedinek tűnik, kissé talán hihetetlennek is. 
17 Jakabffy ezzel apja gyenge gyakorlati érzékére utal. 
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Egy-két interjúrészletet azért ragadtam ki, hogy bemutassam, egy-egy orális 
forrás nem csak újdonságaival, eredetiségével visz előbbre, hanem az életmód-
kutatók számára ismert szokások, illem, stb. megerősítését is szolgálhatja. Az 
alábbi idézetek a dzsentrilányok kiházasításával, valamint a házak komfortossá-
gának növekedésével kapcsolatosak: ,fipám a nővéreimet felküldte Pestre, ahol 
a korabeli divat szerint az eladósorban levő lányokat be lehetett mutatni, beve-
zetni a társasági életbe, hogy a potenciális kérők megismerhessék őket. Pesten 
ugyanis minden évben Mezőgazdasági Vásárt tartottak, ahol összegyűlt a vidéki 
dzsentritársadalom, a szegről-végről rokonok és ott együtt töltöttek egy bizonyos 
időt, ahogy az illett akkoriban. ...A kiházasitáskor apám azt mondta, úgy illik, 
hogy kell valamit adni a vőlegénynek, holott a vőlegény sokkal gazdagabb volt 
mint mi, de így illett. Ezért sok lakberendezési tárgyat és szőnyegeket átadtak, il-
letve havi apanázst is fizetett az apám, akit nem vetett fel a pénz, de ezt később a 
sógorom visszautasította. ... 

Lúgoson volt egy házunk, annak az egyik részében működött apám ügyvédi 
irodája ... benne négy szoba, fürdőszoba, konyha ... de se csatornázás, se vezeté-
kes víz nem volt ... egészen egyszerű, kis polgári házacska, melyekben még az 
1930-as években ispottyantós WC volt. ... Zaguzsényonx% is csak 1934-ben vezet-
tük be a vízvezetéket, a kútból szivattyúztuk föl a vizet a padlásra, ahol a reser-
voár volt és onnan eresztettük le a vizet, ...." 

Az utolsó idézetet egyetlen kifejezés felbukkanása miatt ismertetem: „1939 
februárjától szeptemberig a Központi Statisztikai Hivatalban működtem, mint 
Hóman-boy, amit másképpen ADOB-osnak is neveztek, ez a rövidítés annyit tesz, 
hogy: Állástalan Diplomások Országos Bizottsága. Aki ennek tagja volt, azt 78-
79 pengő fizetés mellett kihelyezték a közigazgatás különböző szerveihez, ahol 
napi öt órát kellett ledolgozni. Ezt a rendszer Hóman vezette be, s ezért a Hó-
man-boy elkeresztelés. A gondolat kitűnő volt, miszerint az állástalan diplomá-
sokat nem hagyták elkallódni, igaz kevés fizetésért, de betanították a közigazga-
tási munkába, feltételezve, hogy nagy részük később amúgy is abban fog végle-
gesülve elhelyezkedni,"19 

A „Hóman-boy" szóösszetételt, bevallom eleddig nem ismertem, nem talál-
koztam vele a szakirodalomban, és azt sem tudhatjuk, hogy mennyire volt elter-
jedt, hiszen lehet, hogy csak egy kisebb kör használta tréfásan. Mindenesetre ki-
csiny, érdekes hangulati adalék az ADOB-os rendszer feldolgozásához. Az eh-
hez hasonló információk hiányoznak a száraz levéltári forrásokból, jószerivel 
csak a személyes emlékezet során kerülhetnek felszínre. 

Mondandóm lezárásához Zilahy Lajost hívom segítségül, aki A Dukay csa-
lád című trilógiája befejező részében a nyilas korszakot felvezetve, szépirodalmi 

18 Itt állt kiskastélyuk. 
19 A m. kir minisztérium 1934. évi 2390. M. E. sz. rendelete a főiskolai képesítésű ifjúságnak a 

közszolgálatban való ideiglenes foglalkoztatásáról. = Magyarországi rendeletek tára, 1934. 
103-104. p. 
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eszközökkel ugyan, de különös jövőbe látással, történészi vénát sejtetve fogal-
mazza meg azt, legalábbis részben, amiért ez a konferencia, de legalábbis szek-
ciónk összeült együttgondolkodásra: ,.Jönnek a három hónapnak a történetét már 
sokan megírták, és a jövőben még többen meg fogják írni, amikor a szemtanúk 
csontjai is elporladtak már a temetőkben. Évszázadok múlva isten tudja, milyen 
új fajta történetírói csipeszek fognak dolgozni ebben a fekete rétegben, hogy a 
messzi távlat hideg szemüvegén át nézhessék az emberiség erkölcsének az iszap-
rétegben megkövült férgeit, gilisztáit, százlábúit, medúzáit, a politika skorpióit, 
az egysejtű butaság világmegváltó véglényeit, azt a kort, amit ...a Zöld Iszap ko-
rának neveznek."20 

Mindehhez csupán annyit tudok hozzáfűzni: a történetírás szerencséjére 
még nem tartunk ott, hogy a szemtanúkat ki ne kérdezhetnénk a múlt század 
sorsfordító eseményeiről, mindennapjairól. Viszont a magyar történettudomány 
szerencsétlenségére még nem jött el az az Idő, amelyben egyes korszakokat „a 
messzi távlat hideg szemüvegén át"'1 nézhetne. 

20 Zilahy Lajos: A Dukay család. 3. [köt.] A dühödt angyal, 1939-1945. Bp., 1982. 282. p. 
21 Uo. 



Szabó Csaba 

A MÚLÓ IDŐ, A TÁVLAT ÉS AZ EMPÁTIA. 
A FIATAL MIKLÓS IMRE INTERJÚK ÉS 

DOKUMENTUMOK TÜKRÉBEN 

Az idő múlása, a történelem menete hatással van az egyénre. A politikai, gazda-
sági stb. rendszerek is szüntelenül változnak, alakulnak. Ezek az állítások elvben 
elfogadhatóak, ugyanakkor rendkívül keveset tudunk magának a változó időben 
végbemenő személyiség- és történelemformáló átalakulás lefolyásáról. Sok múl-
hat azon, hogyan közelítünk a tárgyhoz, hogyan akarjuk azt megvizsgálni. Mit 
akarunk egyáltalán megvizsgálni? A történelmi korszakra, az események egy-
másutániságára, vagy inkább az okozati összefüggésekre vagyunk kíváncsiak? 
Esetleg személyiségeket kívánunk megismerni és megérteni, mérlegelve a ko-
rukra, vagy az utókorra gyakorolt hatásukat is? Az sem mellékes, hogy mikor és 
melyik korszakot kutatjuk. Ezúttal nem arra a tudománytörténetileg nem kellően 
tisztázott összefüggésre, rejtett hasonlóságra gondolok, ami a vizsgált és a vizs-
gálódó korszak, illetve a szemlélt és a szemlélő személy között feltételezhető, 
hanem a kényes témák, az éppen lezárult korszakok kapcsán gyakran felvetődő, 
sokak által misztifikált történelmi távlat kérdésére. Lehetséges-e az azonnali tör-
ténészi elemzés, vagy szükséges éveket, de inkább évtizedeket várni a történész-
nek egy múltban/közelmúltban lezajlott esemény feldolgozásával? Véleményem 
szerint - és ezt kívánom bizonyítani a továbbiakban - ha a történész felkészült-
séggel és empátiával közelít kutatása tárgyához, ha a beleérzést és a kutatást 
eredményesen ötvözi, értelmét veszti a történelmi távlattal kapcsolatos minden 
aggály.1 A történésznek bele kell tudnia helyezni magát az adott személy adott 
szituációban átélt helyzetébe és a történelmi korszakba. Meg kell próbálnia meg-
érteni egy-egy döntés okait, hátterét, az egyénre gyakorolt hatását, és mindezt 
meg kell tudni magyarázni az olvasónak, hallgatónak, az érdeklődőknek. Az em-
pátia nem azonosulást jelent. A történésznek - akárcsak a színésznek - nem kell 
skizofrénné, diktátorrá, besúgóvá stb. válni ahhoz, hogy átérezze, beleélje magát 
egy élethelyzetbe, egy „szerep"-be. Az empátia azt jelenti, hogy a történész nem 
elégedhet meg annak - minél hívebb - rekonstruálásával, ami történt, folyvást 
arra kell választ keresnie, vajon miért történt, miért így történt? Meggyőződé-
sem, hogy ez komoly előrelépés a „mi történt?"-hez képest. Érveket kell felsora-
koztatni pro és kontra egy döntés, egy helyzet valós, vagy elképzelt alakulása, 
hatása mellett és ellen. Mindezt rendkívül megnehezíti, ha a történész az időben 
távolról vizsgálja az eseményeket és azok szereplőit. Éppen ezért hamis lesz az a 
kép, amely megrajzolásakor a történész meg sem próbál az adott egyén fejével 

1 Felkészültségen nemcsak a törtértelmi, politikai ismereteket értem, hanem ide sorolnám pél-
dául a pszichológia iránti fogékonyságot, érzékenységet is. 
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gondolkodni, és meg sem próbálja magát belehelyezni a korábbi szituációba, ez-
által modern ismereteit, pozitív-negatív előítéleteit vetíti vissza vizsgálata tár-
gyára. A történésznek lényegében két vagy akár több idősík között kell mozog-
nia. A saját korából, minden - akár a közvetítő korokból származó - megszerzett 
ismeretével kell „újraélnie" a letűnt kort. Meggyőződésem, hogy az iratok csak 
biztos alapját adják az általam megismerni vágyott történelemnek és a tények, 
adatok sorozatát ki kell egészíteni. A legkézenfekvőbb - amennyiben ez (még) 
lehetséges - egy adott dokumentum keletkezésének körülményeit ismerő korta-
nú megszólaltatása. 

Az alábbi dolgozat keretei csak Miklós Imre életpályája első, 1927 és 1951 
közötti szakaszából néhány, az egyéni sorsot befolyásoló esemény ismertetését 
teszik lehetővé. Vizsgálódásomhoz az, a közel másfél év szolgáltatta az alapot, 
amelynek során hetente látogattam meg Miklós Imrét, és beszélgetéseink során 
kb. 30 órányi anyagot rögzítettem. A Miklós Imre által megélt, 1927-ben kezdő-
dött időszakkal - az első idősíkkal - tehát a közelmúltban úgy szembesültem, 
ahogy azt Miklós Imre 12 évvel az események lezárulta, és több mint 50 évvel az 
események kezdete után, 2001-ben és 2002-ben - a második idősíkban - látta, lát-
ni vélte, illetve láttatni akarta. Ez azonban nem elég ahhoz, hogy a megélt és az 
elbeszélt történelmet a valóságnak megfelelően rekonstruálhassam. Miklós Imre 
rendelkezésemre bocsátotta magánlevéltárát - előadásainak kéziratát, magánle-
velezését egyházi és pártvezetőkkel - és kb. 600 fotóból álló hivatali tárgyú 
fényképgyűjteményét. Levéltárakban több mint 5000 oldalnyi anyagot gyűjtöt-
tem össze Miklós Imre személyével, az egyházpolitika témájával kapcsolatban. 
Beszéltem és interjút készítettem ugyanennek a történetnek más szereplőivel is: 
papokkal, főpapokkal, hivatalnokokkal stb., és a visszaemlékezéseket minden 
esetben forráskritikának vetettem alá. Az interjúk és kutatásaim lezárultával újra 
kellett élnem, bele kellett helyeznem magam a Miklós Imre és mások által meg-
élt történelembe, immár mindazzal az empátiával és ismerettel, ami az elbeszélé-
sek végighallgatása és az eredeti dokumentumok tanulmányozása és feldolgozá-
sa - azaz a harmadik idősík - során kialakult bennem. 

AZ ÉLETÚT (1927-1951) - AZ ELSŐ IDŐSÍK 
Miklós Imre 1927. március 7-én Budapesten született. A polgári után kereske-
delmi iskolába járt, de az érettségi előtt, 1944-ben katonai szolgálatra jelentke-
zett. 1945-ben Németországban hadifogságba esett, és csak 1946-tavaszán térhe-
tett haza. Rövid ideig egy mosóport gyártó kisiparosnál dolgozott, majd néhány 
hónap után, 1946 novemberében a Budapest Székesfőváros Közlekedési Rész-
vénytársaságnál (továbbiakban: BSZKRT) kezdett dolgozni. A kalauz képzett-
ség megszerzése urán a ferencvárosi villamos-pályaudvarra került és itt lépett be 
a Szociáldemokrata Pártba (továbbiakban: SZDP) és részt vett az ifjúsági moz-
galomban. Hamarosan Szakszervezeti Ifjúmunkás és Tanoncmozgalomban (to-
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vábbiakban: SZIT)2 titkárhelyettes, majd titkár lett. 1948 márciusában belépett a 
Magyar Kommunista Pártba (továbbiakban: MKP). A tagrevízió során 1948 de-
cemberében kizárták a pártból, és ezzel megszűnt a függetlenített SZIT titkári 
munkaviszonya is. Ismét kalauzként dolgozott a BSZKRT-nál. Jóakarói közben-
jártak érdekében és elérték, hogy 1949 márciusában elismerték folyamatos párt-
tagságát. A rehabilitáció után a MINSZ3 budapesti bizottságában dolgozott füg-
getlenített munkásként. Később a Dolgozók Ifjúsági Szövetsége (továbbiakban: 
DISZ)4 politikai oktatásában működött közre. 

1951 nyarán arra hivatkozva küldték el az ifjúsági mozgalomból, hogy a 
hozzá hasonló, nem egészen tiszta emberektől meg kell szabadulnia a politikai 
apparátusoknak. Korábbi katonai idejét is beszámítva, néhány hónapos katonai 
kiképzésre behívták sorkatonának. A nyár végén leszerelt, és állás nélkül maradt. 
Egy korábbi SZIT-es barátja felkarolta, és 1951 szeptemberében beajánlotta 
Kossá Istvánnak,5 az akkor szerveződő Állami Egyházügyi Hivatal (továbbiak-

2 A SZIT a Szakszervezeti Tanács Ifjúsági Titkárságának kezdeményezésére alakult 1945 elején 
az üzemi munkásfiatalok számára. 1948-tól a Magyar Ifjúság Népi Szövetsége (továbbiakban: 
MINSZ) keretében a munkásifjúság egységes rétegszervezeteként működött 1950 júniusáig. 

3 A MINSZ a különböző pártok ifjúsági szervezeteinek felszámolása után a Magyar Ifjúság Or-
szágos Tanácsa utódaként 1948. március 22-én megalakult kommunista vezetésű csúcsszerve-
zet. A MINSZ rétegszervezeteiben - SZIT, Egysége Parasztifjúsági Szervezetek Országos 
Szövetsége, Magyar Egyetemisták és Főiskolások Egyéges Szervezete, Magyar Nők Demokra-
tikus Szövetsége, úttörőszövetség - és országos vezetőségében az MKP, illetve a Magyar Dol-
gozók Pártja (továbbiakban: MDP) hegemóniája érvényesült. A MINSZ az újjáépítésben való 
részvétele mellett az iskolák államosításában és a munkaverseny-mozgalom elterjesztésében 
játszott jelentős szerepet, továbbá megszervezte az 1949-es budapesti Világifjúsági Találkozót. 
A DISZ megalakulásával egyidejűleg, 1950 júniusában szűnt meg. Akkori létszámát 1.140.000-
re becsülték. 

4 A DISZ az MDP vezetése alatt álló, a 14 és 25 év közötti korosztályt tömörítő tömegszervezet 
Magyarországon. A MINSZ által összefogott ifjúsági rétegszervezetekből alakult 1950. június 
16-a és 18-a között az Erkel Színházban. A kommunista párt szovjet mintájú, egységes ifjúsági 
tömegszervezeteként működött. Taglétszáma 1955-ben 702.000 fő volt. A DISZ az 1956-os 
forradalom előestéjén felbomlott, szervezetei feloszlottak és 1956. november 4-e után már nem 
alakult újjá. 

5 Kossá István (1904-1965) villamoskalauz, kommunista politikus. 1923 óta tagja az SZDP-nek. 
1942-ben egy büntető munkásszázaddal a frontra vitték, ahol szovjet fogságba esett. Elvégezte 
a hadifoglyok antifasiszta iskoláját. Pártmegbizatással hazatért Magyarországra. 1945 után a 
Szakszervezeti Tanács főtitkára, 1948-tól ipari, majd pénzügyminiszter. 1950-ben az Országos 
Munkabér Bizottság, 1951-től az ÁEFI elnökévé nevezték ki. 1952-ben kohó- és gépipari, 
majd általános gépipari miniszter lett. 1953-tól a Munkaerő Tartalékok Hivatalának elnöke, ez-
után az Országos Tervhivatal elnökhelyettese. 1956. október 27-től november 3-ig Nagy Imre 
nemzeti kormányának pénzügyminisztere. 1956. november 4-től 1957 májusáig a Forradalmi 
Munkás-Paraszt Kormány pénzügyminisztere, majd 1963-ig közlekedés- és postaügyi minisz-
ter volt. 1945-től az MKP, illetve MDP Központi Vezetőség és Politikai Bizottság tagja volt. 
1958-tól haláláig tagja volt a Magyar Szocialista Munkáspárt (továbbiakban: MSZMP) Köz-
ponti Bizottságának (továbbiakban: KB). 
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ban: ÁEH)6 vezetőjének. Miklós politikai munkatársként kezdte meg karrieijét 
az ÁEH-nál.7 

AZ INTERJÚ (2001-2002) - A MÁSODIK IDŐSÍK 
A minden fényűzéstől mentes, kényelmesen, ízlésesen berendezett Krisztina 
körúti lakás, ahol hetente találkoztunk, inkább egy nyugdíjas középiskolai tanár-
ra vallott, mintsem egy olyan államtitkárra, aki 18 évig miniszteri rangban irá-
nyította Magyarországon az egyházpolitikát. A falakon a családi fényképek kö-
zött fő helyen egy felvétel, amely azt a pillanatot rögzítette, amikor II. János Pál 
pápa karonfogva kikíséri Miklós Imrét és feleségét a vatikáni magánkihallgatás-
ról. A pamlagon velem szemben ült Miklós Imre, aki az 1980-as években készült 
fotókhoz képest csak annyit változott, hogy megőszült. A kávé minden alkalom-
mal fel volt már készítve a tűzhelyre, borral, aprósüteménnyel kínált. Kedélye-
sen beszélgettünk, kultúráltan vitatkoztunk napi politikáról, értékrendekről. Már 
első találkozásunkkor rokonszenvesnek találtam, és elfojtott előítéleteim a be-
szélgetés végére úgy eltűntek, mintha nem is lettek volna. Hamar meg tudtam 
győzni a magnetofon fontosságáról, és csak nagyon ritkán kért arra, hogy kap-
csoljam ki, mert mondandóját nem kívánja megörökíttetni. Igaz, már az első al-
kalommal hangsúlyozta, hogy sem dicsérni, sem kárhoztatni nem fog senkit, aki-
nek a neve felmerül az interjú során, és ehhez az alapevhez többé-kevésbé tartot-
ta is magát. 

Asztalomon szétteregetve fotók, levelek, korabeli dokumentumok másolatai 
vegyesen. Az egyik fényképen a győri püspökkel konyakozik Miklós Imre egy 
fogadáson. A képen „átjön" a kettejük közötti meghitt, csaknem baráti viszony. 
Egy másik kép Izraelben készült: az egyházügyi államtitkár láthatóan jó hangu-
latú beszélgetést folytatott idős ortodox zsidókkal. Egy harmadikon Billy Gra-
ham prédikátor oldalán a Ferihegyi repülőtéren láthtó derűsen mosolyogva.8 Ca-
saroli bíboros, vatikáni államtitkár bíboros egy 1990 februárjában kelt levelében 
a következőket írta az időközben nyugdíjba vonult „kollégájának", Miklós Imré-
nek: ,J2 napokban Budapesten lévén a Magyarország és a Szentszék közötti dip-

6 Az ÁEH 1951 májusában, az 1951. évi 1. törvénnyel létrehozott országos hatáskörű szerv, 
amelynek célja a magyarországi egyházak önállóságának minél teljesebb korlátozása, az egy-
házak és az állam közötti (kényszer)megállapodások (1948-1950) betartásának ellenőrzése 
volt. Hivatalosan a Minisztertanács felügyelete alatt állt, de lényegében az MDP (később az 
MSZMP) KB agitációs és propaganda osztályának irányítása érvényesült, illetve kapcsolatot 
tartott a Belügyminisztérium Titkosszolgálatának Ill/III-l. Vallási Osztályával és utódszervei-
vel. Az ÁEH döntött minden az egyházakat és az államot egyaránt érintő ügyben, többek kö-
zött a pénzügyi támogatásról, kinevezésekről, áthelyezésekről, előkészítette az egyházi vonat-
kozású jogalkotást, felügyelte az egyházi intézményeket. A hivatal elnöke tárgyalt a hazai és 
külföldi vallási vezetőkkel, például a Vatikán képviselőivel. Az ÁEH 1989-ig működött, a 
rendszerváltás alatt fokozatosan átalakult és visszaszorult. Véglegesen 1990-ben szűnt meg, 
amikor utolsó utódszervét, a Minisztertanács Egyházpolitikai Titkárságát is felszámolták. 

7 1952-ben már csoportvezető, fél év múlva a politikai osztály vezetője, 1959-től elnökhelyettes, 
1971-től nyugdíjazásáig elnök, államtitkár volt. 

8 Miklós Imre eredeti fényképeinek másolatai a szerző tulajdonában. 
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lomáciai kapcsolatok rendezése céljából, nem tehetem, hogy ne gondoljak Önre 
és a munkás évekre, amelyek megelőzték ezt az igazán történelmi pillanatot. 

Az idők megérése hosszú folyamat, és egyáltalán nem volt könnyű, de min-
den ehhez való hozzájárulás megőrzi értékét. 

Meg kell még köszönnöm a jókívánságokat és a szíves szavakat 75. születés-
napomra. Én is visszatekintek az elvégzett munkára és előkészülök arra, hogy 
másokra hagyjam a folytatást. 

Mindig emlékszem Önre és kedves Nejére, akinek kérem, szíveskedjék átadni 
üdvözlet'em és jókívánságaimat, amit van szerencsém küldeni e körülmények között. 

Nem jön-e más alkalommal Rómába?"9 

Figyelmesen hallgatom a velem szemben ülő Miklós Imrét, és elképzelem 
azokat a szituációkat, amikor egy-egy főpap foglalt vele szemben helyet. Akár 
kedélyes, akár feszült hangvételű volt a tárgyalás, a mindig kiegyensúlyozott, 
nyugodt Miklós „minőségi ugrásnak" tűnhetett a korábbi partnerekhez képest. 
Nekem is ugyanazzal a meggyőződéssel érvelt a kádári egyházpolitika eredmé-
nyeiről, mint tette azt évtizedekkel korábban Lékai bíborosnak a „kis lépések" 
hasznosságát fejtegetve. Mondanivalójának tartalma és stílusa beszélgetéseink-
kor ugyanaz volt, mint 1989 előtt. 

A FELDOLGOZÁS (2003) - A HARMADIK IDŐSÍK 
Alaposságot és kifinomult technikát igényel a történésztől a türelemmel össze-
gyűjtött iratok és a rendelkezésre álló inteijúk feldolgozása, egybeszerkesztése. 
A személyes benyomás csaknem feledtette a levéltári dokumentumok alapján el-
képzelt Miklós Imrét. Az iratokkal ellentétben egy hús-vér ember ült velem 
szemben, és bizony kételyeim támadtak, hogy nem manipulál-e, nem játszik-e 
velem. A dokumentumoknak higgyek, vagy a megnyerő modorú kortanúnak? El 
kellett telnie egy kis időnek, amire megértettem, megismertem. Nem hazudott 
tudatosan, legfeljebb kerülte a kényes témákat, méghozzá olyan határozottan, 
hogy amikor a tényekkel szembesítettem, akkor sem volt hajlandó beszélni. Igaz, 
ekkor már nem is kellett. A dokumentumok pótolták az efféle hiányokat, ami pe-
dig az iratokból hiányzott - az ő, valamint a korszak szellemisége azt, miután 
megismertem Miklós Imre gondolkodását, érzéseit, el tudtam már képzelni, 
mely által életre keltek a dokumentumok is. Ez nagyszerű kölcsönhatás az írott 
dokumentum, a forrásként megfelelő kritikával kezelt interjú és a történész kép-
zelete, empátiája, valójában egész szubjektív lénye között. 

A SZÁRMAZÁS 
Édesapja, Miklós Dénes erdélyi parasztcsaládból, a Székelyudvarhelytől (ma: 
Odorheiu Secuiesc, Románia) néhány kilométerre fekvő Fenyéd (ma: Bráde?ti, 
Románia) községből származott. 1912-ben Budapestre költözött. A Pázmány Pé-

9 Agostino Casaroli bíboros Miklós Imrének. Esztergom, 1990. február 11. A magánlevél ere-
deti példányát Miklós Imre bocsátotta rendelkezésemre. 
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ter Tudományegyetem szemészeti klinikáján, majd a ftil-, orr- és gégeklinikán10 

eleinte fűtőként, később hivatalsegédként és portásként dolgozott. Az 1. világhá-
borút végigharcolta, majd hazatérve feleségül vette Gágó Ilonát, aki a Felvidék-
ről, a Vág menti Negyed (ma: Neded, Szlovákia) községből származott, és aki-
nek apja falusi molnár volt. Miklós Imre édesanyja is Budapestre került, és 
ugyancsak a klinikán dolgozott takarítónőként, majd a mosodában mosónőként. 
Miklós Dénes és Gágó Ilona 1920-ban kötöttek házasságot, öt gyermekük szüle-
tett, és valamennyi római katolikusok voltak." Az egyik nyolchónapos korában 
meghalt, így négyen maradtak testvérek. 

A család a gyakori nélkülözés ellenére is viszonylag konszolidált körülmé-
nyek között előbb egy egyszobás, majd hamarosan egy szoba-konyhás, sőt me-
legvízzel ellátott, távfűtéssel rendelkező szolgálati lakásban élt a Szigony utcá-
ban. A szülők négy elemit végeztek, politikával egyáltalán nem foglalkoztak, új-
ságot ritkán olvastak. Az apa formális vallásosságával szemben az anya rendsze-
res templomjáró volt. 

Miklós Dénes elvállalt minden alkalmi munkát, így a klinikán dolgozó or-
vosoknak trógerolt, szenet, tüzelőt, csomagokat szállított kiskocsival. Felesége 
számára is szerzett mosnivalót az orvosok családjainál. A szülők azért dolgoztak 
keményen, hogy legalább a fiúk tanulhassanak, és ezáltal kiemelkedjenek társa-
dalmi kereteik közül. A két leánytestvér a négy polgári elvégzése után valóban 
munkába állt, majd hamarosan férjhez ment. 

Az interjúban Miklós Imre hangsúlyozta szegény, proletár származását, de 
valójában a család nem élt a korabeli proletárok szintjén. Kiemelte abból őket az 
apa állami szolgálata, és az azért járó fűtött, melegvizes szolgálati lakás. Körül-
ményeiket javította és a fiúgyermekek taníttatását segítette az állami fix fizeté-
sen túli, rendszeres mellékkereset is. A fiúk az iskolaidőben nem, de a nyári szü-
netben gyakran - üzletekben kifutóként, áruszállítóként - dolgoztak. 

AZ ISKOLÁK 
Miklós Imre, és öccse, Dénes a józsefvárosi Vendel utcai elemi iskolába, majd a 
Telepi utcai polgáriba járt, de annak elvégzése után mégsem a gimnázium követ-
kezett: „Gondolom, hogy anyagiak miatt is, meg valószínű, hogy szegény sorból 
való származásom miatt sem voltam rá nagyon esélyes." Egy másik interjúban is 
visszatért az iskolai évekre: „Szüleim azért is akarták, hogy a polgári után keres-
kedelmiben tanuljak tovább, mert úgy gondolták, a kereskedelmi gyakorlatia-
sabb, mint a humán gimnázium, hamarabb és jobban tudjuk értékesíteni az ott 

10 A szemészeti klinika, valamint a ftil-, orr- és gégeklinika a VIII. kerületi Szigony utcában ta-
lálható ma is. 

11 Tévesek azok a feltételezések, amelyek Miklós Imre nem katolikus származásában keresték a 
magyarázatot az ő nevével fémjelzett egyházpolitikára. Lásd Casaroli, Agoslino: A türelem 
vértanúsága. A Szentszék és a kommunista államok, 1963-1989. Achille Silvestrini bevezető-
jével; Carlo Felice Casula, Giovanni Maria Vian gondozásában; ford. Szerdahelyi Csongor. 
Bp., 2001. 166. p. Miklós Imre és a hozzá hasonló egyházpolitikusok szempontjából - miután 
kivétel nélkül ateisták voltak - a vallási hovatartozás teljesen lényegtelen kérdésnek számított. 
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tanulandókat. Főleg az édesanyám erőltette, hogy tanuljak. Apám könnyebben 
belement volna, hogy ne tanuljak tovább; nem mintha lebecsült volna, sőt vele 
jobb volt a kontaktusom, de az ő felfogása az volt, hogy mielőbb dolgozni! Anyám 
viszont felismerte, hogy legalább a fiúknak tanulni kell." 

Az elemiben és a polgáriban jó tanuló volt, de a kereskedelmiben lemaradt: 
„Gondolom közrejátszott benne a háborús idők hatása, meg a kamaszkor is, 
hogy rosszul álltam a tanulással, sőt volt, hogy meg is buktam (de azért osztályt 
nem kellett ismételnem)." 

Ahogy gyermekkoráról mesélt Miklós Imre, mintha a Pál utcai fiúk élete 
elevenedett volna meg: ,MU gyerekek a téren, az utcán, a grundon nevelked-
tünk: az iskolán kívül ez volt a játszóterünk. Kint a téren fociztunk, mint a többi 
gyerek, rongy labdával; az már nagy élmény volt, ha hozzájutottunk igazi labdá-
hoz. Időnként elmentünk moziba 10 fillérért az első, vagy a második sorba. Lé-
nyegében egész gyerekkoromat így töltöttem el. Kicsit vadul éltünk." 

Nem volt tagja az iskolai szervezeteknek, sem a cserkészcsapatnak. Néha el-
járt az egyházi jellegű ifjúsági szervezet, a Szív Gárda rendezvényére, de ennek 
sem volt tagja. Inkább iskolatársaival „utcai programokra" járt, együtt játszottak, 
fagylaltoztak. Kereskedelmista korában a Corvin közben egy biliárdtermet láto-
gattak gyakran. 

Ugyanerre az időszakra esik eltávolodása a katolikus egyháztól. Nem mint-
ha korábban buzgó hívő lett volna, hiszen polgári iskolás korában is gyakran „ló-
gott" a miséről, iskolatársaival igazoltatva jelenlétét. Nem volt tudatos ideológiai 
elszakadás sem: „valahogy nem stimmelt, nem tetszett nekem az, hogy kötelező 
volt a hitoktatás. Nem tetszett az, hogy akinek nem volt jelese hittanból, az nem 
kapott magaviseletből sem jelest, és utána nem kapott tandíjkedvezményt. Én de-
mokratikus vagyok, és ez engem zavart. Egy tizenéves srácot azért foglalkoztatja, 
hogy ez hogy is van, és így szép lassan néhányan elszakadtunk." lemorzsolód-
tam, elközömbösödtem" - tette hozzá Miklós Imre, kiemelve, hogy semmilyen 
szervezethez sem tartozott, tehát nem valami külső hatás, hanem az „élettapasz-
talat fordította meg szép lassan, fokozatosan". 

Meggyőzőnek tűnik az érvelés, de egyáltalán nem igaz. A Szent István Ke-
reskedelmi Szakközépiskola értesítője szerint az 1941/1942. tanévben Miklós 
Imre 1. b. osztályos tanuló hittanból jelest, magaviseletből közepest kapott. Egy 
év múlva magaviselete jeles, viszont hittanból csak jó. Az 1943/1944. tanévben, 
tehát harmadik osztályban németből megbukott.12 Semmi kapcsolat sem volt a 
hittan és magaviselet jegyek között. A tandíjkedvezménynek egyetlen feltétele 
volt, hogy a tanulmányi eredménynek kellett volna kiemelkedőnek lenni, de 
Miklós Imréé nem volt az. Korábbi állításával szemben a német bukás miatt is-
métlővizsgát kellett volna tennie, helyette azonban bevonult katonának. így va-
lóban nem ismételt osztályt, de a negyediket sem kezdte meg soha, és nem tett 

,2 Szent István Felső-kereskedelmi Szakközépiskola értesítője. Bp., 1942.; Bp., 1943.; Bp., 1944. 
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érettségi vizsgát sem. Erre egyébként meg lett volna a lehetősége a háború után 
is. Egyetemi tanulmányait 1962-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem egy-
szakos, történelem tanári szakán, esti képzésben, érettségi nélkül kezdte meg, és 
1966-ban fejezte be vörös diplomával.13 

BEVONULÁS, FOGSÁG 
Miklós Imre 1944-ben történt önkéntes bevonulását azzal indokolta, hogy a há-
ború végén egyre inkább kezdték elvinni az ő korosztályát is. Egyik leánytestvé-
rének a vőlegénye - majd későbbi féije - főhadnagy volt a 18. légvédelmi tüzér-
ségnél Miskolcon. Őt kérte meg a család, hogy segítse Miklós Imre bevonulását, 
amit a sógorjelölt meg is tett. A légvédelmi osztály a front alakulásának következ-
tében Győrbe került, ahol 1944 őszén beásták magukat. Ide vonult be Miklós Imre. 

Zavaros a visszaemlékezés a bevonulás körülményeit illetően. 1944 tava-
szán, amikor az iskolai félév véget ért, és Miklós Imre németből megbukott, egy-
általán nem hívták be katonának a középiskolásokat. A Miklós családnak sem 
kellett attól tartania, hogy a nagyobbik fiút 17 évesen, egy évvel az érettségi 
vizsga előtt elviszik. Inkább az lehetett a háttérben, hogy Miklós Imre valami 
okból nem vállalta az ismétlővizsgát, vagy ha mégis, akkor az esetleg nem sike-
rült neki, ezért meg kellett szakítania középiskolai tanulmányait. Ebben a hely-
zetben már behívhatták volna katonának, és a család talán valóban úgy akarta jó 
helyen tudni, ha valami rokon katonatiszt közelébe kerül. Mindenesetre az is ér-
dekes, hogy éppen 1944 őszén, amikor már mindenki szabadulni igyekezett a ka-
tonaságtól, Miklós Imre mégis bevonult Győrbe a 18. légvédelmi tüzérséghez. 

1945 februárjáig maradtak Győrben, amikor is bevagonírozták, és Észak-
Németországba szállították az egységet, fegyvereink alig voltak, géppuskákkal 
kellett lőni támadó amerikai gépekre. Nevetséges dolog volt: ők szétbombázták 
az egész repülőteret, mi pedig géppuskával lőttünk repülőgépekre. Ketten ültünk 
egy ilyen bunkerban, és nem lehetett nem lőni: számon kérték, ha a töltények 
megmaradtak. Ha viszont lőttük a gépeket, annál jobban bombáztak minket. 
Annyi eszem már volt, hogy valamit kitaláljak. Mondtam annak a katonának, 
akivel együtt voltunk: »Öregem, ne törődj semmivel, akkor lőjünk, amikor el-
megy a gép, vagyis utána kell lőni. A lényeg az, hogy fogyjon el a lőszer!« Ez 
volt ott az egész tevékenységünk." 

A katonák többsége már Győrben letört, rosszkedvű és szomorú volt. A ha-
zát elhagyó, az ismeretlenbe távozó, az értelmetlenbe kényszerített társaság elke-
seredetten vette tudomásul a menetparancsot. Odakint végleg szétesett minden, 
és a tisztek hiába próbáltak fegyelmezni embereiket. Mindenki azon gondolko-
dott, hogyan lehetne hazajutni: „En a sorkatonák között voltam. Amikor maguk 
között beszéltek, teljesen egyértelműen úgy nyilatkoztak, hogy nincs ennek értel-
me. Egyetlen törekvésük volt: hazamenni/" 

13 Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára. A Bölcsészettudományi Kar esti és levelező ta-
gozatos hallgatóinak törzskönyvei 68. köt. 85. anyakönyvi lap. 
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1945 májusában bekövetkezett a német fegyverletétel, és Miklós Imre hadi-
fogságba esett. Előbb egy Dániához közeli, északi-tengeri szigetre vitték, majd a 
francia határ közelébe került egy angol fogolytáborba. Fakitermelésen dolgoztak, 
Miklós Imre nem volt beteg, sőt az erdei munka jót tett neki. Amikor hazaérke-
zett 1946 májusában családtagjain jobban látszott a háború nyoma, mint rajta. 

AZ IFJÚSÁGI MOZGALOM 
Elmondása szerint hazaérkezése után Miklós Imre rövid ideig sikertelenül pró-
bálkozott a középiskola negyedik évfolyamának befejezésével, majd elment dol-
gozni egy mosóport előállító kisiparos mellé. Néhány hónap múlva nagybátyja 
beajánlotta a BSZKRT-hoz, ahol 1946. november 27-től alkalmazták. Előbb ka-
lauzképző tanfolyamot végzett Újpesten, majd a ferencvárosi villamos-pályaud-
varon kezdett dolgozni kalauzként. ,Jtt kerültem kapcsolatba a munkásmozga-
lommal. Beléptem a szakszervezetbe és a szociáldemokrata pártba. Hogy miért 
éppen oda, arra nem tudok válaszolni. Az egyik annyi volt nekem, mint a másik. 
A nagybátyám az SZDP-ben volt, mondta, hogy jó lenne, ha belépnék, hát oda-
mentem én is. Nem volt ez semmiféle tudatos politikai felismerés, egyszerűen be-
léptem az egyik munkáspártba. Ha nagybátyám történetesen a kommunista párt 
tagja lett volna, biztos abba léptem volna be." 

A pártválasztás a nagybácsi hatására történt, meggyőződés, valós ismeretek 
hiányában. Miklós Imre elfogadta - mint életében több alkalommal is - egy na-
gyobb autoritás véleményét, és azonosult azzal. 

Hamarosan felfigyeltek rá és a pályaudvaron megválasztották SZIT-titkár-
nak. Élvezte a hasonló korú fiatalokkal a munkát, a különféle rendezvények 
szervezését, és lelkesen, odaadóan végezte feladatait. Hathetes vezetőképző tan-
folyamot végzett, majd néhány hónappal a két munkáspárt egyesülése előtt át-
lépett a kommunista pártba. Elvégezte a SZIT központi vezetőképző iskoláját, 
ahol a politikai gazdaságtan, a tudományos szocializmus és a filozófia alapjait 
tanították. Az iskola után több alkalommal vezetett szemináriumot különféle 
szakszervezeti és ifjúsági vezetőképző táborokban, és életében talán először 
megtalálta munkájának, tevékenységének értelmét. Ez volt számára a valódi is-
kola, az egyetem, a lehetőség a kiugrásra, kiemelkedésre. Nem karriervágytól 
fűtve, de végre úgy érezhette, hogy valóban szükség van rá, és ő igyekezett is 
megfelelni az elvárásoknak. Talán egész addigi életében nyomasztotta valami ki-
sebbségi érzés, amit első alkalommal a mozgalomban tudott levetkőzni. Egyen-
rangúnak érezte magát a többi fiatal propagandistával, és fontosnak a feladatot, 
hogy másokat agitálhat. 

1948 őszén a SZIT-központba került függetlenített munkára, de továbbra is 
a ferencvárosi pártalapszervezet tagja maradt. Itt érte a tagrevízió - életének 
egyik nagy csalódása, sőt megaláztatása - , amikor is arra hivatkozva, hogy csak 
1946-ban tért haza Nyugatról - mint megbízhatatlan egyént - kizárták a pártból. 
fehéz elmondanom azt a lelkiállapotot. Sírva mentem haza, nem tudták mi ba-
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jom, én meg szégyelltem volna elmondani, hogy mi történt. Úgy éreztem, hogy 
minden összedőlt, a teljes kilátástalanság uralkodott el rajtam. Nem az volt a 
baj, hogy miből fogok élni, mit fogok csinálni, nem egzisztenciális problémáim 
voltak, hanem a dolog erkölcsi része, a szégyen, a megaláztatás gyötört. Azt sem 
tudom, rajtam kívül kiket és hány embert zártak ki. Mikor meghallottam a ne-
vem, s szavaztak rólam, kiborulva elhagytam a helyiséget." 

A pártból való kizárását valódi tragédiaként élte meg. A gyermek szégyene 
működött benne, amikor valami vétségért megalázzák. Úgy érezhette, hogy 
megszakadt mindaz, ami fontos volt számára, amiben hitt. Ugyanez a tragédia 
még egyszer előfordult életében, mégpedig 1956-ban. 

Visszakerült kalauznak a BSZKRT-hoz. Többen is közbenjártak érdekében, 
és így 1949 márciusában sikerült törölni a kizárási határozatot: elismerték 1946 
októberétől való folyamatos párttagságát. A rehabilitálás után ismét függetlení-
tett munkatársként került vissza a MINSZ-SZIT budapesti bizottságába, mint al-
osztályvezető. 1950 nyarán a DISZ alakuló kongresszusán küldöttként vett részt: 
,yt DISZ-kongresszus hangulata olyan volt, amihez hasonlóra azóta sem emlék-
szem. Tomboló, túlfűtött hangulat volt, sokan még sírtak is. Mély nyomot hagyott 
bennem. Akkor úgy érezték a fiatalok, hogy végre a Komszomolhoz hasonló szer-
vezet lesz nálunk is; az volt számunkra a minta, a példakép. Tiszta szívvel, 
egekig csapó lelkesedéssel alakult meg a Dolgozó Ifjúság Szövetsége, a DISZ." 

A párt politikájával minden tekintetben azonosult. Három eseményt emelt 
ki, amelyek a többinél jobban foglalkoztatták: a Tito-ügyet 1948-ban hamar le-
zárta, egyáltalán nem voltak fenntartásai. A Rajk-perrel kapcsolatban azonban 
elbizonytalanodott, és bár nem kérdőjelezte meg a párt politikáját, az eljárás jo-
gosságát, nem mert és nem tudott megfogalmazni kételyeket, de kimondatlanul 
úgy érezte, hogy nem fér bele a Rajkról kialakított képbe az, amivel vádolták. 
Később még egy alkalommal érezte ezt a bizonytalanságot. 1951-ben, amikor 
Kádár János képét kellett kivenni a május elsejei felvonuláson a vezetők képei 
közül. Kritika nélkül elfogadta azonban a párt véleményét, mint ahogyan kritika 
nélkül továbbadta a párt aktuális válaszait a munkásoknak, akik problémáikkal 
megkeresték: ,Az (üzemekből eljutottak hozzánk, a DISZ bizottságokhoz a nor-
marendezés, békekölcsön-jegyzés körüli panaszok, kifogások; csak nekünk meg 
kellett magyaráznunk, hogy nincs igazuk. Meg is magyaráztuk annak rendje-
módja szerint. Én meg voltam győződve róla, hogy ez így helyes. Az én feleségem 
sógora vasmunkás volt, nálam sokkal idősebb. Vele vitatkoztam sokat. Én voltam 
a jobb vitatkozó, de nem nekem volt igazam. De mégis bebizonyítottam, hogy ne-
kem van igazam; azóta is szégyellem. Leültünk papírral a kezünkben. Én jobban 
tudtam írni, számolni, rakosgatni a dolgokat, teljes szent meggyőződéssel. És be-
bizonyítottam, hogy rosszul látja a dolgokat. Nem hiszem, hogy elhitte nekem, de 
nem tudott mit csinálni." 

Mégis hiába a lelkes, párthű magatartás, 1951 tavaszán eltanácsolták az ifjú-
sági mozgalomtól, mint „nem tiszta" egyént. Éppen jókor jött neki, hogy behív-
ták katonának néhány hónapra. Leszerelése után, 1951 augusztusában munkanél-
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küliként egy korábbi SZIT-es barátja karolta fel, és beajánlotta az akkor már fel-
állított ÁEH-ba. 

AZ ÁLLAMI EGYHÁZIÜGYI HIVATAL 
Kossá István behívatta Miklós Imrét a hivatalba és megkérdezte tőle, lenne-e 
kedve nála dolgozni, ,/lz/ sem tudtam, hogy eszik-e vagy isszák az egyházpoliti-
kát, azt mondta, hogy ő sem tudja nagyon, de majd megtanulom." 

KONKLÚZIÓ 
Akárcsak a legtöbb ember, Miklós Imre is rendkívül összetett személyiség. Vi-
selkedését, jellemét éppen úgy alakította az otthoni háttér, a neveltetés, az őt ért 
hatások, csalódások, kudarcok, örömök, mint az emberek, akikkel életében kap-
csolatba került. 

Az iskolában, különösen a középiskolában nem tanult rendesen. Nem érde-
kelték a kötöttségek, a különféle szervezetek, a maga útját akarta járni, de nem 
talált rá. Csak addig jutott, hogy azokat a példákat, amelyekkel ebben az idő-
szakban találkozott, elutasította. Hiányzott belőle a meggyőződés bármi iránt, 
nem tudott és nem is akart kitűnni. 

A katonaságnál is ugyanaz érvényesült. Ott már persze komolyabb volt a 
tét, túl kellett élni. Voltak olyanok, akiknek éppen Miklós Imre segítségével si-
került megszökni, és szerencsésen hazajutottak. Ő meg sem próbálta a szökést, 
elfogadta, amit az idő hozott. Mégis úgy tűnik, mintha addigi élete folytonos ki-
búvás, előremenekülés lett volna. 

Az ifjúsági mozgalom, a SZIT jelentette számára az első komoly élményt és 
valódi hatást. A fényes szellők nemzedékének aktív tagjaként élvezte a zsongást, 
a mozgást, az agitációt, az emberekkel való foglalkozást. Mindezt ugyan csakis a 
véletlen folytán találta meg éppen a SZIT-ben, de ez el is döntötte sorsát. Nem-
csak az agitációs érvelés, meggyőzés módszerével ismerkedett meg - amit azu- f 

tán későbbi pályáján is gyakorolt - , hanem ráébredt arra is, hogy a párttal, a 
mozgalommal a háta mögött valamiféle, talán eleinte még számára is megfogha-
tatlan hatalommal rendelkezik. 



« 
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„ÉPPEN MA 52 ÉVE MENTEM FÉRJHEZ. EZ SZÖRNYŰ.' 
IDŐKEZELÉS MUNKÁSOK ÉS MUNKÁSNŐK ÉLETÚT-

ELBESZÉLÉSEIBEN 

A Lutz Niethammer vezette nyugatnémet kutatócsoport az 1980-as évek végé-
nek Német Demokratikus Köztársaságában találkozott olyan interjúalannyal is, 
aki egyáltalán nem emlékezett konkrét dátumokra. A vele készített narratív 
életútinterjú alapján a kutatók elsősorban azt elemezték, milyen okai lehettek en-
nek a nyilvánvaló feledékenységnek.1 Azok az életút-interjúkészítők, akik az in-
terjúkat kvázi írásos forrásokként arra akarták felhasználni, hogy rekonstruálják, 
„mi is történt valójában" egy olyan konkrét napon, mint például 1956. október 
25-én, nagy bajban vannak azokkal az interjúalanyokkal, akik nem emlékeznek 
vagy nem hajlandóak emlékezni konkrét dátumokra. Narratív életútinteijúim 
alapján az alábbiakban fordítva teszem fel a kérdést: nem arra vagyok kíváncsi, 
hogy egy bizonyos napon mi történt, és ezt ma hogyan ábrázolják a visszaemlé-
kezők, hanem arra, hogy interjúalanyaim mely konkrét dátumokat és milyen idő-
tartamokat említenek életút-elbeszéléseikben, és ezt miért teszik.2 A kollektív 
emlékezet szempontjából fontosnak tartott történelmi események közül melyeket 
említenek - ha egyáltalán említenek - konkrét dátummal és miért? 

Akárcsak az életút-elbeszélésekben általában, visszaemlékezőim - a Buda-
pesti Harisnyagyár Állami Díjas Felszabadulás brigádjának betanított munkás 
tagjai és szakmunkás férjeik - is a leggyakrabban akkor említettek meg konkrét 
dátumokat, évet, hónapot, esetleg napot történeteikben, amikor olyan, velük 
megtörtént eseményt ábrázolnak, amelyet kiemelkedő jelentőségűnek éreznek 
életútjuk alakulása szempontjából.3 Ezek az események lehetnek mind pozitív-
ként, mind negatívként ábrázolt történetek is. Nem meglepő, hogy szinte kivétel 
nélkül pontos dátummal emlegették a magánélet szimbolikusnak tekintett sors-
fordulóit: napra pontosan idézték fel esküvőjük dátumát, - és akárcsak a címben 
jelzett elbeszélő, aki 16 évi házasság után elvált - azt, hogy hány év telt el azóta, 

1 Niethammer, Lutz - Plató, Alexander von - Wierling, Dorothee: Die volkseigene Erfahrung. 
Eine Archáologie des Lebens in der Industrieprovinz der DDR. 30 biblioraphische Eröff-
nungen. Berlin, 1991. 640 p. 

2 A munkásság életmódja Magyarországon 1930-1989 között. A Felszabadulás brigád mikrotör-
ténete című, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomtörténet tanszékén 
készült PhD disszertációmhoz 1999. október 25. és 2003. január 29. között 22 fővel készített, 
701 oldal terjedelmű interjúanyagról van szó. A kutatás rövid módszertani leírását lásd Tóth 
Eszter Zsófia: Változó identitások munkásnők élettörténeti elbeszéléseiben. In: Évkönyv. 10., 
2002. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. János, Standeisky Éva. Bp., 2002. 76-78. p. 

3 A történetek tipizálása szempontjából lásd Dobos Ilona: Paraszti szájhagyomány, városi szó-
beliség. Bp., 1986. 195-207. p. 
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és gyermekeik születését.4 Azonban amikor arról beszéltek, hogyan haltak meg 
szüleik, nagyszüleik, esetleg gyermekük, nem idézték fel azt az évet, hogy mikor 
történt, hanem hány évesek voltak akkor a rokonok, ezzel is hangsúlyozva mi-
lyen magas életkort értek meg, vagy ellenkezőleg, milyen fiatalon hunytak el.5 

Az egyik visszaemlékező ma is számon tartja, mennyi idős lenne az a gyermeke, 
aki születése után pár nappal meghalt.6 

Ugyanez a kettősség figyelhető meg azokban a történetekben, amelyek arról 
szólnak, hogy mikor kerültek Budapestre. Ritkábban említették az évet, gyakrab-
ban hangsúlyozták azt, hány éves korukban érkeztek a nagyvárosba, ezzel is je-
lezve, hogy ők akkor milyen fiatalok voltak.7 Egyes visszaemlékezők évre pon-
tosan jelölték meg azt is, hogy rokonaik közül ki, mikor disszidált: „Zsolt '64-
ben ment ki. Jugoszláviában hajóra szállt, volt Vietnamban is, hogy megkaphas-
sa az amerikai állampolgárságot. Amikor a tenger észgyalogságnál volt, 11 hó-
napig hánykolódott a tengeren."2 A 11 hónapig tartó hánykolódás ábrázolásával 
az elbeszélő valószínűleg „hitelessé" akarta tenni a kalandos történetet. Több 
visszaemlékezőnek is volt olyan története, amely arról szólt, hogy saját életútjá-
ban mikor merült fel az a lehetőség, hogy külföldre menjen, és végleg elhagyja 
az országot, és végül ezt miért vetette el.9 

Interjúalanyaim tragédiaként élték meg azt, amikor elveszítették addig biz-
tosnak számitó nagyipari munkahelyüket. Míg a visszaemlékezők egy részénél 
ez a gyár csődbemeneteléhez kötődik, másoknál ez valamilyen súlyos betegség-
hez. Emiatt már nem bírták tovább végezni a három műszakos gyári munkát, és 
leszázalékolták őket, vagy csak könnyebb fizikai munkát végezhettek a gyáron 
belül. Cs. László kötődéi főművezető visszaemlékezéseiben ez az egy esemény 
volt, amelyet napra pontosan idézett fel. Ez a nap szimbolizálja életút-elbeszélései-
ben azt, hogy mivel elveszítette korábbi fizikai erejét, már nem lehetett azon túl 
a társadalom teljes értékű tagja. „1986. augusztus 13-át sosem fogom elfelejteni. 
Valamit a gépnél csináltam. Felemelkedtem, hát hullámzik a terem. Mi a fene 
van? Megyek ki a wc-re, gyújtok rá, és akkor nekiestem a wc-falnak. Jött az akkori 
főnök, úgy támogattak ki. Utána kivizsgálások, egy, kettő, három, elég kellemet-

4 Interjú K. Gyulánéval és K. Gyulával. 2000. október 30. I. p.̂  Interjú K. Györgynével és K. 
Györggyel. 2000. március 16. 13. p.; Interjú F. Józsefnével és S. Józsefnével. 2. rész. 2000. 
november 10. 5. p. 

5 nagyszüleimről nem tudok semmit, csak annyit, hogy a nagymama apai részről úgy halt 
meg 90 éves korában, hogy elment a kútra vízért, aztán a kávája fejbe csapta és ott helyben 
meg is halt." Interjú K. Györgynével és K. Györggyel. 2000. március 16. 1.; „Olyan hihetetlen 
volt, hogy édesapánk meghalt, csak 64 éves volt." Interjú F. Józsefnével és S. Józsefnével. 
l.rész. 2000. július 24. 42. p. 

6 Interjú K. Györgynével és K. Györggyel. 2002. november 30. 65. p. 
7 Budapestről: „Tetszett. 18 éves voltam " Interjú T. Károlynéval. 1999. november 9. 3. p. 
8 Interjú K. Györgynével és K. Györggyel. 2000. március 16. 11. p. 
9 Interjú F. Józsefnével és S. Józsefnével. 1. 1999. november 23. 35. p. 
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lenek is, végül a Fiumei úton 65 %-os rokkantnak nyilvánítottak. ... Akkor egy 
évig betegállományban voltam, aztán azóta itthon vagyok nyugdíjasként."10 

A negatívként megélt történetek közül az egyik visszaemlékező életének 
egy elszalasztott „nagy lehetőségéről" mesélt úgy, hogy évre pontosan idézte fel 
azt, amikor felvették katonai akadémiára. Az, hogy nem kezdte el a tanulmá-
nyait, az elszalasztott társadalmi felemelkedés lehetőségét szimbolizálta elbeszé-
lésében: lakatosnak tanultam itt Békáson. '48-ban fölvettek a Kossuth Akadé-
miára, mehettem volna katonatisztnek. De ott volt anyám egyedül. ... Ott voltak 
a kisebb testvéreim. ... Ott volt a gazdaság, az állatok, a ló, a tehén. Nyolc hold 
föld meg két szőlő. Gondoltam egyet, nem mentem el az Akadémiára."^ 

Az, hogy a visszaemlékezők az életút szimbolikusnak tartott eseményeit, a 
nagy tragédiákat és a nagy örömöket idézték fel a leggyakrabban dátum szerint, 
nem annyira volt meglepő számomra. Annál inkább, hogy kivétel nélkül számon 
tartották, hogy mikor jutottak hozzá szimbolikusnak tartott fogyasztási cikkekhez: 
a lakáshoz, az első televízióhoz vagy az autójukhoz. A televízió vásárlásáról szóló 
különböző elbeszélésekben úgy tünt, hogy két, eltérő funkcióval is szolgált az év-
szám megjelölése: egyesek ily módon jellemezték korabeli anyagi helyzetüket, te-
hát azt hangsúlyozták, milyen korán hozzájutottak a televízióhoz. Ezzel ellentét-
ben mások éppen a befektetés tartósságát bizonygatták. Azt, hogy az első készülék 
mennyire megérte az árát, hiszen nagyon hosszú időn keresztül használták.12 

Az idő múlását az egyik visszaemlékező elbeszélésében úgy jelenítette meg, 
hogy arról mesélt, hogyan gyarapodtak szép lassan anyagilag, és ez hogyan ala-
kította át étkezési szokásaikat. Ezt úgy ábrázolta, hogy a kezdeti szegénységből 
annyira ki tudtak emelkedni, hogy a gyárban már irigykedtek rájuk a munkatár-
saik: fönti kor összeházasodtunk, volt, hogy annyira nem volt pénzünk, hogy vet-
tem egy kis zsírt 10 Ft-ért, meg sárgarépát, hagymát összevágtam, aztán az volt 
a leves. Gyurinak tudtam mindig csomagolni egy zsíros kenyeret tízóraira. Aztán 
ahogy több pénzünk lett, már tudtam Fradi kolbászt is. Amikor meg már a lány 
dolgozott a gyárban, téliszalámit meg paradicsomot vitt tízóraira. Meg is mond-
ták neki, hogy akinek telik paradicsomra meg téliszalámira, annak nem emelik 
az órabérét."13 

A visszaemlékezők kivétel nélkül számon tartották azt, hogy mikor kezdtek 
el a gyárban dolgozni, hány évet töltöttek ott, és mikor mentek nyugdíjba. Az 
emlékezet e sajátosságának egy kézenfekvő magyarázata is kínálkozik: amikor 

10 Interjú Cs. Lászlóval. 2001. október 11. 6-7. p. 
" Interjú K. Gyulánéval és K. Gyulával. 2000. október 30. 2. p. 
12 ,,'82-ben vettem én ezt a tévét 100 ezer Ft-ért. Amikor géemkában dolgoztam. Tudja, milyen 

nagy pénz volt az akkor?" Interjú K. Györgynével és K. Györggyel. 2002. november 30. 61. p. 
„ '62-ben vettük meg az elsőt. Kis Tavasz tévét. Fú, örültünk neki és nem is volt olyan drága. ... 
Ezt a kárpótlási jegyből vettük, mert ami akkor volt, az már nem volt fiatal tévé.. Interjú F. Jó-
zsefnével és S. Józsefnével. 1999. november 23. 38. p. 

13 Interjú K. Györgynével és K. Györggyel. 2000. július 29. 26. p„ 2000. szeptember 9. 29., 35. p. 
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nyugdíjazták őket, napra pontosan kiszámították munkaviszonyukat, és munka-
könyvükben is szerepelnek pontosan ezek az adatok. Ezt az értelmezést támaszt-
ja alá ez az elbeszélés: „39 évem van a harisnyagyárban, három évet voltam ka-
tona, hármat inas. A végére úgy jött ki, hogy 46 év 78 nap. Amikor adták a nyug-
díjat, mondtam, nem lehetne-e hozzácsapni még két napot, hogy kerek legyen".14 

Azonban úgy tűnik, hogy történetem szereplői a munkahelyen eltöltött idő 
pontos megjelölésével azt is ábrázolják, hogy értékesnek tartják azt, hogy hűsé-
gesek maradtak gyárukhoz. Évtizedeken keresztül ugyanazon a munkahelyen 
dolgoztak, ma visszaemlékezéseikben úgy ábrázolják, hogy erős, gyárhoz kötő-
dő identitásuk alakult ki. Ennek a kötődésnek a kereteit nagymértékben befolyá-
solta a szocialista időszak hivatalos diskurzusa is, amelyben értékes emberek-
ként jelenítették meg a törzsgárdatagokat és elítélték azokat, akik gyakran vál-
toztatták munkahelyeiket, ők voltak az ún. vándormadarak.15 A hivatalos diskur-
zusban úgy ábrázolták a nagyipari munkahelyet, mint egy olyan nagy családot, 
ahol az embereknek lehetőségük volt arra, hogy a szocialista brigádok tagjaiként 
igazi szocialista emberekké nevelődjenek. A korabeli beszédmódban a nagyipari 
munkát a társadalom számára kiemelkedő fontosságú munkaként jelenítették 
meg, mely megközelítés szerint a fizikai munka olyan alkotó munka, amelynek 
során a fizikai munkát végző büszke, hogy a rábízott feladatot jól oldotta meg, és 
az elkészült munkadarabbal a szocializmust építi.16 Ma az elbeszélésekben a 
visszaemlékezők többnyire tabusítják az egykori munkájukhoz fűződő politikai 
jelentéstartalmakat. Míg a szocialista időszak kifejezései közül a történetek el-
mesélése közben gyakran használnak olyan kifejezéseket, mint például „elvtárs", 
„patronáló", „brigád", azt egyáltalán nem említették, hogy ők törzsgárdatagok 
voltak. Azt, hogy hűségesek maradtak a gyárhoz, úgy ábrázolják, hogy pontosan 
közlik, hány évet töltöttek el a gyárban: 
„T. Károlyné: 45 éves munkaviszonyom van a harisnyagyárban. Ennyi idő egy 
férjből is elég, hát még egy gyárból. Amikor megkaptam a 30 éveset... 
T. E. Zs.: A törzsgárdát? 
T. Károlyné: Igen. Akkor karácsony volt, és felmentem az igazgatónőhöz. Lát-
tam, milyen sok ajándékot kapott más gyárakból,"17 

Ebből a visszaemlékezés-részletből is jól látható, hogy a történet elbeszélője 
tudatosan vagy feledékenységből nem használta a törzsgárda szót, és amikor a 
beszélgetést ebbe az irányba akartam terelni, nem hagyta, hanem azt a történetet 
folytatta, amit ő maga eredetileg is el akart mesélni: milyennek látta ő a gyár ak-
kori igazgatónőjét. 

Az igazgatónő szimbolikus alakként jelenik meg az elbeszélésekben. Egy 
olyan történelmi eseménnyel kapcsolatban, amelyet a visszaemlékezők sosem 

14 Interjú Cs. Lászlóval. 2001. október 11. 3. p. 
15 Zsigmondi Mária: A törzsgárda. = Nők Lapja (továbbiakban: NL) 1960. jún. 23. 4. p.; Uö: A 

törzsgárda létkérdés. = NL 1969. júl. 19. 3-4. p. 
16 Fábri Tibor: A szocialista brigádvezetők feladatai és munkamódszerei. Bp., 1972. 13. p. 
17 Interjú T. Károlynéval. 2001. október 3. 42. p. 
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kötöttek konkrét dátumhoz, hanem életút-elbeszéléseikben egy olyan folyamat-
ként ábrázoltak, amelynek végkifejleteként, a gyár megszűnt, és ők elveszítették 
munkahelyüket. Ez, a kollektív emlékezet szempontjából kiemelkedőnek számí-
tó, a visszaemlékezők számára azonban dátum nélküli szimbolikus esemény: a 
rendszerváltás. Ez a dátumnélküliség azért is érdekes, mert az elbeszélésekben 
annál többször jelenik meg 1956, mint szimbolikus jelentőségű év. Mindenkinek 
megvan a maga 1956-os története arról, hogy mit csinált a forradalmi napokban: 
volt, aki 23-án még a békekölcsön-sorsolás nyereményét vette fel, más lakást 
foglalt, vagy éppen három gyerekével vidékre menekült, majd végigasszisztálta 
féije - aki tagja volt a munkástanácsnak - meghurcolását, vagy csak bámészko-
dott a városban, vagy forgatta a félkész harisnyákat a gyárban. Más visszaemlé-
kező 1956 után annak a fegyelmi bizottságnak a tagja volt, amely döntött a gyári 
munkástanács tagjainak elbocsátásáról.18 

És mi köze van a rendszerváltásnak az igazgatónőhöz? Az igazgatónő 
„rossz anyaként" jelenik meg az elbeszélésekben, aki egyszemélyben volt felelős 
a gyár széthullásáért. Ő az, aki az elbeszélések szerint már nem a közösség érde-
keiért cselekedett, hanem előtérbe helyezte saját egyéni boldogulását, semmibe 
vette azt, hogy a gyárban dolgozók kötődtek a gyárhoz, és nem akarták elveszí-
teni munkahelyüket. Korai halála úgy is megjelenik a történetekben, mint irraci-
onális esemény: mivel nem jól vezette a gyárat, ezért megátkozták a dolgozók, 
és meghalt. Szemben az 1956-os forradalom időben jól körülhatárolható esemé-
nyeivel, a rendszerváltás időszakát elnyúlónak, nehezen átláthatónak érzékeltetik 
az elbeszélésekben.19 

Több elbeszélő is összekapcsolta a gyár tönkremenetelét és a rendszervál-
tást. Úgy vélték, hogy magukra hagyta őket a hatalom. Azok a szervezetek - így 
a párt és a munkásőrség - , amelyeknek gyakran azután lettek tagjai, hogy enged-
tek a rájuk nehezedő hatalmi nyomásnak, egyszercsak eltűntek mindennapi éle-
tükből. Az egykori fenyegető hatalmasságok semmivé lettek. Ezt a magáraha-
gyatottság-érzést is jól szimbolizálja K. György elbeszélése, amelyben az elbe-
szélő, magáévá téve a szocialista állam hivatalos beszédmódját, az egypártrend-
szert védelmezte a többpártrendszer bevezetésével szemben: fkkor már a párt-
taggyűlésen is rákezdték, hogy többpártrendszer kell. Én meg fölálltam, és föl-
szólaltam. Hát mit akartok, mondom? Hány pártot akartok? Hány kommunista 

18 Interjú T. Jánosnéval. 1999. november 3. 16., 19. p., 2000. november 8. 37. p.; Interjú T. Ká-
rolynéval 1999. november 9. 10. p., 2000. szeptember 4. 24. p.; Interjú F. Józsefnével és S. Jó-
zsefnével. 2. rész. 2001. szeptember 5. 16. p., 2. rész. 2001. március 1. 10. p.; Interjú K. 
Györgynével és K. Györggyel 2000. szeptember 9. 26. p.; Interjú K. Gyulánéval és K. Gyulá-
val. 2000. november 6. 15. p. 

19 ,yfmikor azt mondják, rendszerváltás, én nem is értem, miért mondják. Nekem elölte is, meg 
most is nagyon sokat kell dolgoznom, nem volt ilyen váltás, amit éreztem volna. Ahhoz, hogy 
jussak valamire, sokat kellett dolgoznom akkor is, most is." Interjú B. Gyulánévái és K. Gábor-
ral. 2001. február 7. 5. p. 
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párt van? Öt vagy kettő vagy három? Egy van, és annyi is marad. Erre mindenki 
csöndben maradt. Pedig előtte nagyon mondta ám a K.,20 hogy be kell vezetni a 
többpártrendszert, mert ha nem, akkor őt leváltják. Aztán mindenki kussolt. Vége 
volt a párttaggyülésnek, akkor sem szóltak egy szót se. Végül is aztán mindegy 
volt, mert mindenkit kirúgtak, mindenkit, aki ott volt."21 

20 K. Mihály (1938-199?). 1961-ben végzett a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Ka-
rán. A Ganz-MAVAG Motorgyár tervezési irodán önálló gyártmánytervezőként, 1964-től a 
Mosonmagyaróvári Timföld- és Mikrorúdgyárban erömű-vezetöként, majd főenergetikusként, 
1972 és 1977 között az Energiagazdálkodási Intézetnél főmérnökként, 1977-től 1979-ig az 
Aluminiumipari Tervezővállalatnál főenergetikusként dolgozott. 1979-től a Budapesti Haris-
nyagyár műszaki igazgatója volt. 

21 Interjú K. Györgynével és K. Györggyel. 2002. november 30. 88. p. 



Karlaki Orsolya 

RITKA MINTA: FEHÉR HOLLÓ ŐRS. 
A HIVATALOS ÉS MEGÉLT ÚTTÖRŐMOZdALOMRÓL 

A forráselégtelenségre, elfogultságra és a történelmi távlat hiányára hivatkozva 
óva intik a történetirókat, hogy a saját korukkal foglalkozzanak. Ha szigorúan ér-
telmezzük, e kitételek jellemzőek az alább vizsgált témakörre, ám árnyalataiban 
már megragadható olyan viszonyulás, amelyben antropológusként megtalálom a 
szerepemet. Be kell vallanom - bár elég egyértelmű hogy én is voltam úttörő, 
de nem azonos korosztályt képviselek a dolgozatomban megszólaltatott szemé-
lyekkel, és így már eleve más nézőpontból indultunk, de ugyanakkor nem kell a 
teljes fogalmi készletüket magyarázniuk, ezzel az „úttörő szótárral" rendelkezem 
én is. A rendszerváltással azonban új dimenzióba került a közelmúlt kérdése is: 
egyfelől történelmi távlatot kapott azáltal, hogy egy lezártnak tekintett időszakot 
jelöl, másfelől pedig az egyén szintjén nem a filmhíradókból vagy tankönyvek-
ből ismert korszak, hanem megélt társadalmi valóság volt. 

A 1989 előtti úttörőmozgalom már a múlt része. Egyrészt a személyek szá-
mára egy megélt korszak, másrészt elmondható róla, hogy a rendszerváltással 
történelemmé lett. A megkérdezettek számára így a mozgalom kettős történe-
lemmé alakult, egyrészt az egyéné, másrészt a társadalomé, amelynek ő is tagja 
volt., J z egyéni sorsok és az eljátszott szerepek nagy változatossága ellenére va-
lamiképpen az ország minden polgára igényt tarthat a rendszerváltó rangjára. 
Hiszen élete és munkája, életviszonyainak alakulása eltéphetetlenül egybeszövő-
dött a korszak zaklatott és viharos, drámai fordulatokban bővelkedő fejleményei-
vel."1 Jóllehet jelen dolgozatnak nem volt témája az átmenet kutatása, ám mégis 
szerepet játszott ennek társadalomlélektani vonatkozása, hiszen kérdéseimmel 
átlépem a két korszak közötti határt. Az úttörőmozgalom megítélése - és elítélé-
se - talán nincs annyira napirenden, mint az egyéb politikai szervezeteké, és tör-
ténetének feldolgozása, értékelése jobban megmaradt a személyes szinteken. A 
szubjektív történelem része maradt, tele mindazokkal az érzésekkel, amelyeket 
emlékei váltanak ki. Ha szólnak róla, azt egyfajta nosztalgiával, a megmosolyog-
ni való gyermekévek tudatával teszik, és a rendszer abszurditásának egyik példá-
jaként említik. 

Kiemelten egy őrs életével foglalkoztam, amelyről a szövetség hivatalos 
lapja, a Pajtás újság 1973-tól két éven keresztül képes regényben mutatott be. A 
lap hasábjain megjelenő történet szereplői valós személyek voltak: nevüket és 
arcukat adták a regényhez. Az iskola és a szereplők a dátumok alapján beazono-
síthatóak: egy székesfehérvári általános iskola ötödik osztályosai voltak. Az új-

' Pataki Ferenc: Rendszerváltók és bűnbakok. Társadalom-lélektani metszetek. Bp., 2000. 7. p. 
(Osiris zsebkönyvtár) 
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ság úgy tálalta az őrs kalandjait mint megtörtént események krónikáját. Az új-
ságíró pedig csak egy mesélő, aki az őrsi napló és a gyerekek elmondása alapján 
írta meg a történetet. A Fehér Holló őrs történeteit a szokásos úttörő tevékenysé-
gek tárházából merítette, beleszőve az aktuális úttörőévi feladatokat. 

A Hollók története - amellett, hogy tipikus úttörőmozgalmi példa - , speciá-
lis jelentőséget kapott azáltal, hogy ők nemcsak a kötelező iskolai foglalkozáso-
kon vettek részt, de mintaként úgymond „kirakatban is voltak" az újság révén. 
Nekik így megduplázódott az úttörőmozgalmi múltjuk, és bár az újság egy fik-
ciót közvetített, amelyhez bevallásuk szerint nem sok közük volt, mégis a való-
ságos úttörő életükhöz képest ebből maradt fenn több emlék, ez van jobban do-
kumentálva, és így számukra is jobban hozzáférhető. Ennek jelei már a múltban 
megmutatkoztak, ugyanis a rajnaplóból is kitűnt, hogy átvették az újságbeli elne-
vezéseket, a raj foglalkozások krónikái gyakran a Pajtásból származó kivágások 
voltak, és egyébként is hivatkoztak az újságbeli énjükre. Mintha felcserélődtek 
volna a szerepek, és úgy tünt, mintha valóságos úttörőmozgalmi múltjuk csak 
egy távoli fikció lenne. Egyfajta helyi „kis szocialista mítosz" született. 

Számomra egy korszak meghatározott epizódja, és az arra való emlékezet 
volt a kutatás központja. így az élettörténetek csupán egy szelete elevenedett fel 
az interjúkban, amelyek nyílván mesterséges szituációk voltak: fö kutató ui. 
szükségszerűen és kikerülhetetlenül hatást gyakorol a vele szemben álló szubjek-
tumra, amely hatás explicit vagy implicit módon visszatükröződik magában az 
élettörténetben. A kutató nem egy, a terepmunka szituációjától független élettör-
ténetet, hanem egy ezen szituáció által meghatározott és megmásított szöveget 
rögzít."2 Az inteijúhelyzet kívülről való irányítottsága nyilvánult meg abban is, 
hogy mivel egy konkrét eseményre kérdeztem, és ezért mintegy az emlékezést se-
gítendően ennek dokumentumait - regényrészleteket, fotókat - is a kérdezett ren-
delkezésére bocsátottam. így azonban nem volt lemérhető, hogy az milyen fon-
tossággal bírt addigi élete egészében. Vajon megjelenne-e a memoárjában? Azon-
ban a Pajtásban, közreadott történet felelevenítéséhez, az az eszköz felelt meg leg-
jobban, hogy „rásegítettem" az emlékezésre, föz olyan anyagot, amelyre vissza-
emlékezünk, általában kapcsolatba kell hozni más anyagokkal, és a legkiteljese-
dettebb esetekben időponttal, hellyel és valamilyen személyes jeggyel kell ellátni."3 

A kutatás előtt feltételeztem, hogy a megkérdezett diákok élettörténetében 
ez az úttörő epizód - Niedermüller Péter szavaival élve - „élménytömböt" alko-
tott, múltjuknak olyan részét, amely belekerülne élettörténetükbe, azaz életüknek 
válogatott történetei közé.4 Ezt biztosan egy diákról állíthatom, hiszen igy sze-
rezhettem tudomást a Fehér Holló történetéről. A felnőttek emlékezetében azon-
ban nem olyan hangsúlyos, de mint előhívható történet konstruálódik. föz emlé-

2 Niedermüller Péter: Élettörténet és életrajzi elbeszélés. = Ethnographia, 1988. 3-4. sz. (továb-
biakban: Niedermüller, 1988.) 381. p. 

3 Bartlett, Frederic Charles: Az emlékezés. Kísérleti és szociálpszichológiai tanulmány. Ford. 
és a bev. tanulmányt írta Pléh Csaba. Bp., 1985. (továbbiakban: Bartlett, 1985.) 285. p. 

4 Niedermüller, 1988. 383. p. 
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kezet és a történelem törvényszerűen válogat. A nyomok, amelyeket említ, nin-
csenek egységesen elosztva: Az emlékezet szövete lyukas. ...Az emlékezet ugyan-
is csak a kivételeset őrzi meg, a hétköznapit... elhullatja,"5 Bár az úttörőmozga-
lom szempontjából nem volt sorsfordító esemény a képregény megjelenése, a 
közreműködők emlékezetében maradandó nyomot hagyott: a megkérdezettek 
mindegyike gondolkodás nélkül elevenítette fel a történettel kapcsolatos emléke-
it. A nevekre - néha kisebb tévesztésekkel, áthallásokkal - kölcsönösen emlé-
keztek: a diákok meg tudták mondani az újságíró, és volt, aki a fotós nevét is, a 
sajtó munkatársai pedig a főbb szereplők közül egyet-kettőt és az osztályfőnököt 
pontosan megneveztek. 

A történet és a történtek rekonstruálása volt az ürügy, így együtt használtam 
az eltérő emlékezési mechanizmusok termékeit: az emlékezést, a fotót és a nap-
lót. Elsősorban azonban az érdekelt, hogy az egyes személyek miként emlékez-
nek vissza rá, így 30 év távlatából. Bartlett megfogalmazása szerint az emlékezet 
mindig konstruál, tehát az elmondott történetek ugyan a múltból táplálkoznak, 
de a jelenben születnek. 

Az Fehér Holló őrs kalandjait a Pajtás hasábjain 1973 és 1975 között, vagyis 
két tanéven át lehetett nyomon követni. A szereplők ekkor 10-12 évesek voltak. 
Az iskolás éveiket abban a korszakban élték, amit ironikusan „gulyáskommuniz-
mus" vagy „fridzsiderszocializmus" névvel illetnek, mely egy bizonyos mértékű 
életszínvonal-javulást, vagy biztonságot jelent. 

A Pajtás, a központi úttörőlap is egyre jobban igyekezett a gyerekek szóra-
koztató magazinjává válni. Képeket, hireket vett át ismert nyugati magazinokból, 
és rendszeresen közölt már képregényeket, ám fő feladata a mozgalomra nevelés 
maradt: csak olyan cikkek kerülhettek bele, amelyek megerősítették az úttörő esz-
meiséget, és amit közölt, azt az olvasó iránymutatásként értelmezhette. 

Sikerült megtalálnom, és szóra bírnom az újságírót, aki kitalálta a történetet, 
a fényképészt, a gyerekek akkori osztályfőnökét és néhány résztvevő diákot is. 

Az inteijú előkészítések során a felkeresett személyek kivétel nélkül kifejez-
ték meglepettségüket egyrészt amiatt, hogy a Fehér Holló történetéről tud valaki, 
másrészt pedig azért, mert érdekli is az. A résztvevők számára ez a történet a 
személyes múltjuk része, és nem értették, miként tarthat számot ez nyilvános ér-
deklődésre. ,Annál is inkább, mivel korunkban az egyéni, a személyes, a privát 
megkülönböztetett társadalmi hangsúlyt, státuszt nyert. Ugyanakkor a privát 
szféra társadalomtudományi tanulmányozása nehézségekbe ütközik. "6 Bár a tör-
ténet maga hivatalos közegben született, és az akkori évek propagandájának ré-
sze volt, egyrészt magánemlékké vált, másrészt egyesek számára titokká vagy a 
múlt megmosolyogni való részévé, mégpedig attól függően, hogy ki hogyan ér-

5 Duby, Georges- Landreau, Guy: Párbeszéd a történelemről. Ford. Szilágyi Gábor. Bp., 1993. 
62. p. (Hermész könyvek) 

6 Kunt Ernő: Fotóantropológia. Fényképezés és kultúrakutatás. Bp., 1995. 9. p. 
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telmezte (át) múltját, és milyen értékelvárásokat közvetít számára a múlt megíté-
lésével kapcsolatban a jelen. 

2001-ben egy dolgozat született, amelynek elkészítéséhez készségesen nyúj-
tottak segítséget az említett személyek. A következő évben elkészült egy doku-
mentumfilm is a történetről, ám az ebben való szereplés már nem volt mindenki 
számára vállalható. Az inteijúkészítés során megtapasztalhattam azt, hogy az el-
térő egyéni életutak alapján ki-ki mennyire másként viszonyul életének ehhez e 
korszakához, amelyben az adott történet is helyet kapott. Még akkor is, ha ez a 
pajtásbeli történet - ahogy ezt többen megfogalmazták nem volt egy „vállal-
hatatlan" esemény. 

Az osztályfőnök - aki egy idős, nyugdíjas asszony, és aki a háború előtt 
szerzetesként szolgált a Szatmári nővéreknél - , azt kérdezte, hogy nem lesz-e 
valami bajom, ha olyan tiltott dolgokkal foglalkozom, mint az úttörők. Azt is ne-
hezen hitte el, hogy az úttörőszövetség nem szűnt meg. Ő több rendszerváltást is 
meg- és átélt, megtapasztalta az óvatosság, félelem szülte kényszert. Az ő fejé-
ben a rendszerváltás óta ez a mozgalmi tevékenység a múlt foltjai közé tartozott, 
amiről nem illik beszélni, különösen jót mondani. Számára a feltételezett közvé-
lekedés alapján ez a történet is tabunak számított. Hivatkozásaiban összemosód-
tak a különböző iskolai események, de erre a Hollós történetre emlékezett, hi-
szen ez az utolsó osztályával történt meg, és utána ő nyugdíjba is ment. Ez az 
emlék nagyon meghatározó volt, mivel osztálya rendszeresen szerepelt a Pajtás-
ban, és ez ő saját munkáját is dicsérte. Az osztályfőnök több fotót is őrzött ebből 
az időből. Kezdeti óvatosságát sikerült feloldanom, és a filmben is készségesen 
elmondta tapasztalatait. 

Az újságíró - aki a történet kitalálója v p l t - a Pajtásnál volt státuszban. Óva-
tosan körbeinformált, mire is fogom én ezt felhasználni, mi célom van nekem egy 
idős ember emlékeivel. Őt szintén arra tanította az idő, hogy a számára egyértelmű 
és megkérdőjelezhetetlen dolgok, nagyjából a nyugdíjba vonulásától kezdve felül-
vizsgálandóak. Folyamatosan értelmezte a múlt rendszert és bizonygatta, hogy a 
mozgalomnak voltak pozitív oldalai is, és nem akarta saját szerepét és múltját szé-
gyellni. A történet idejét az újságíró egy autó vásárlással idézte fel: úgy emléke-
zett, hogy akkoriban vásárolt egy 1200-as Ladát. Emlékei szerint ez lett a történet 
halála, mivel irigyei lettek emiatt, és elhallgattatták, mert túl sok újságnak dolgo-
zott. A filmbeli szereplésen sokat gondolkozott, és végül visszalépett tőle. 

Mind a két idős ember elbeszéléseiben érezhető volt, hogy a múlt többszöri 
újragondolásával egyben új és új identitásokat kell találniuk. Az oly gyakran em-
legetett makro- és mikrotörténetek leküzdhetetlen távolsága a diákok elbeszélé-
seiben inkább volt tetten érhető, de a két idősebb ember számára a politika na-
gyon is átélendő valóság volt. 

Egy másik korosztályt képviselt a fotós, aki az első évben készítette a re-
gényhez a képeket. Ő már a 2. világháború után született. A történet idején még 
pályakezdő volt, aki remek lehetőséget kapott azáltal, hogy a Pajtás fotósa lehe-
tett. Visszaemlékezései inkább a technikai részletekre teijedtek ki. Nem értékelte 
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sokra akkori szerepét, és azt, hogy az újság alkalmazásában állt. Ez volt a mun-
kája, és azt tette, ami hozzá tartozott. O is úgy emlékezett, mint az újságíró, az-
az, hogy különösebb ideológiai elvárások nem voltak a szerkesztőségben. Bár 
azt is hozzátette, olyan nagyon nem volt kérdés, miről írhatnak. Azt sajnálta, 
hogy megszűnt alap, hiszen 1989-ig ott dolgozott, és azóta szabadúszóként kicsit 
nehezebbé vált az élete. Magatartása tárgyilagos és tartózkodó volt, amellett, 
hogy készségesen vállalta az interjút, de igazából nem engedett betekintést a 
„magán történeteibe". 

A Pajtásban ábrázolt történet szereplői - a diákok - , ma 40 évesek, akik a 
rendszerváltást fiatal felnőttként élték meg. Az általános iskolás éveik szerves és 
megkérdőjelezhetetlen része volt az úttörőmozgalom, így ezen emlékeik a gyer-
mekkori emlékeiket fedik le. Az iskola és a mozgalom összemosódott hivatkozá-
si rendszerükben is. Nem viszonyítottak az úttörő avatáshoz, sem egyéb úttörő 
ünnephez, eseményhez. Az egyetlen, de nagyon fontos, hogy mindegyikük meg-
említette a zánkai tábort, amely mindannyiuknak meghatározó élményt jelentett 
hetedik osztályos korukban. Jellemzően a diákok közül a fiúk is mind kiemelték, 
hogy ekkor, 1973-ban láttak először egy új „kocka Ladát", és a szerencsések 
még bele is ülhettek a riportkészítés ürügyén. Úgy nyilatkoztak a PajtásbeU és 
egyéb úttörős tevékenységeikről is, mint ami távoli gyermekkori emlék, és ami-
vel azóta már nem is foglakoznak. Meglepő volt számukra, hogy azt az idősza-
kot valaki kutatja. Ennek ellentmondani látszik, hogy mindegyikük őrzött otthon 
egy-két lapszámot a kérdéses történetből, és hogy főleg azokat a sztorikat tudták 
felidézni, amelyek ezekben voltak, hiszen ezeket többször elolvasták. Egyete-
mista éveikben pedig hol udvarlás során, hol csak buliból emlegették, megmutat-
ták ezeket az újságokat, barátaiknak, ezzel is az egyéni mítoszaikat táplálva. 
Ketten - arra hivatkozva, hogy ők nem elég fotogének - nem vállalták a szerep-
lést a filmben. 

Ugyanakkor újabb szereplők - az egykori osztály tagjai - jelentkeztek, akik 
szívesen meséltek nem csak a Fehér Hollóról, de egész úttörőmozgalmi múltjuk-
ról. Ok voltak azok, akik egyértelmű nosztalgiával viseltetnek a történet iránt, 
mely nem csak a fiatalságukat jelentette, hanem ekkor kerültek „reflektorfény-
be", és számukra ez a sztori életük egyik kiemelkedő eseménye volt. Több tárgyi 
emléket is őriznek róla, illetve ezeket jobban ápolták, mint osztálytársaik. 

A többi diákszereplő - bár mint említettem szintén tárgyiasította ezt a kor-
szakát, és a nyakkendő, valamint a jelvények mellett eltette a Pajtás vonatkozó 
számait - azóta más-más területen, így a médiában vagy a tudományos életben 
viszonylagos ismertségre tett szert. így pusztán az a tény, hogy újságban szere-
peltek nem hagyott katartikus nyomot bennük, Az viszont már sokkal inkább, 
hogy ők példaként szerepeltek a múlt rendszerben. Bár ennek értékelését meg-
könnyítette - ahogy egyikük fogalmazott - , hogy azt gyermekként tették, és sem-
miféle beleszólásuk nem volt a történetbe. Szerintük ennek akkor nem volt semmi-
lyen súlya vagy fontossága az életükben, és a média sem faragott belőlük sztárokat. 
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A mozgalomhoz való hozzáállás és az erre való emlékezet az egyén szintjén 
is nagyon ambivalens. Egy olyan dologról lehet most szabadon véleményt nyil-
vánítani, ami a hivatalos verzió szerint nem bírt kötelező jelleggel, de mégis 
megkérdőjelezhetetlen volt. Ami azonos, az maga az emlék, hogy ő kivette ré-
szét ebből a szervezetből. Ez valahol egy közös múltat, egy közösségi tudatot 
gerjesztett. Ha bárhol elhangzik az „úttörő" szó, azt a mozgalomban részt vettek 
nem tudják kommentár nélkül hagyni, és ilyenkor felsorakoznak a külön megélt, 
de mégis nagyon hasonló történetek. A volt úttörőket az úttörőmozgalom emléke 
még mindig egy csapatban tartja, és bár a múltban lehet, hogy nem állt fenn és a 
jelenre sem jellemező, de emlékezetük ezen egy szeletével mintegy megteremtik 
a múltjuk egy közös „mi-világát", amely azáltal kap azonos tér- és időbeli értel-
mezést, hogy már egy letűnt korszak részét képezi. 

A felelevenített őrs - valójában egy iskolai osztály - múltbeli kapcsolódása 
nem kérdéses. Jelen világunkban osztályszinten, mint közösség csak az emlékek 
révén kötődtek egymáshoz, de ez az emlékezés a megszólaló számára felelősség 
is, hiszen az „ő" történetei írják a múltat. Ebben a helyzetben a múltjukban kuta-
kodó antropológus egy különös szerepet kaptam: ha csak vékonyan is, de össze-
kötöttem a magánvilágukat, ugyanis egyrészt emlékeikben felelevenítették egy-
kori társaikat, másrészt rajtam keresztül informálódtak egymásról. Ezzel a dol-
gozattal pedig jómagam lettem az őrs krónikása. 



Horváth Sándor 

„A LÁZAS SEMMITTEVÉSNEK AZT A LÁTSZATÁT 
KELTJÜK, MINTHA SZORGOSAN DOLGOZNÁNK": 

A HIPPI-GALERIK ÉS AZ IDŐ 

ffki gyárban dolgozik, nem ér rá délig heverészni/"' - emlékezett vissza apja 
egykori szavaira Orsós Peregrin, a kreol bőrű, erős izomzatú fiú, a lágymányosi 
gyár segédmunkása. „ Pedig az lenne jó: délig szundikálni, bevágni egy jó ebé-
det, aztán sörözni valahol a fiúkkal. Estefelé, meg éjszaka, jöhet a banda "2 - írta 
Tolnai Kálmán rendőr dokumentumregényének legelején, amely a korabeli be-
harangozója szerint igaz története egy „hírhedt fővárosi galerinek", a nevek 
megváltoztatásával. Az időről szóló képzetek ábrázolása olyan kulturális kon-
fliktust is szimbolizálhat, amely abból származik, hogy az emberek egy normatív 
rendszerre hivatkozó uralmi rendszerben is igyekeznek megőrizni szabadságukat 
és autonómiájukat. A szocialista korszak hivatalos diskurzusa az időfelhasználás 
intézményesült formáinak propagálásával normatív keretbe helyezte azokat az 
időképzeteket, amelyek az időt nem eszközként határozták meg. 

Az Orsósról mintázott fiú bandáját úgy hívták, az Indiánék. Indiánt tartották 
a többiek a legerősebbnek, rá hallgattak a bandából. Indiánék 1968-ban kezdtek 
el járni a nagyfához, ahova több más banda is feljárt. Van egy nagy fa a budai 
vár falainak tövében, az Ifjúsági Park fölött, ahová a Magyar Kommunista Ifjú-
sági Szövetség (továbbiakban: KISZ) által üzemeltetett Ifjúsági Park megnyitá-
sa3 után azok a fiatalok kezdtek el járni zenét hallgatni, akiket nem engedtek be 
ruházatuk miatt, nem volt elég pénzük a belépőre, vagy inkább el itták a belépő 
árát zenehallgatás közben. Az Ifjúsági Park igazgatója - az egykori elsőosztályú 
birkózó - Rajnák László és smasszerei előszeretettel járták gumibotjaikat lóbál-
va a parkot, hogy az ifjúságot a szabadidő kulturált, „művelődési célú" felhasz-
nálására buzdítsák.4 A „nagyfa" olyan helynek kezdett számítani, ahová hosszú 
hajú, torzonborz külsejű fiatalok járnak, rossz ruhákban, egész nap csak „lötyög-
nek", lelejmolják az arra járókat, és orgiákat rendeznek a bandához tartozó csa-

1 Tolnai Kálmán: A Mohikán-galeri. Dokumentumregény. S. a. r. M. Nagy Imre. Bp., 1975. (to-
vábbiakban: Tolnai, 1975.) 9. p. 

2 Uo. 
3 A budapesti KISZ-Bizottság ötlete nyomán 1961. augusztus 20-án nyílt meg az „Ifjúsági Mű-

velődési Park". Öt forint volt a belépő és már a kezdetektől megjelentek azok az elvárások a 
fiatalok ruházatával kapcsolatban, amelyek részben a nagyfához járó közönséget kialakították. 
Az Ifiparkba elvileg csak rövid hajjal, zakóban, fehér ingben és nyakkendőben lehetett bemen-
ni, a lányoktól pedig hivatalosan elvárták a szoknya viselését. Hegedűs Mária: Az Ifjúsági 
Parkban. = Magyar Ifjúság (továbbiakban: MI) 1968. szept. 6. 9. p.; Balázs Magdolna: Az Ifi-
park. = Budapesti Negyed, 1994. 1. sz. 137-150. p. 

4 Ivanics István: Rajnák, a góré. = MI 1969. jún. 20. 7. p. 
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jókkal, idejüket haszontalan dolgokkal töltik. De vajon mitől válik hasznossá az 
idő eltöltése, hogyan nyer normatív jelentést a „semmittevésnek" hívott időtöl-
tés, ami a szubkulturális csoportosulások fő tevékenysége?5 

,A lázas semmittevésnek azt a látszatát keltjük, mintha szorgosan dolgoznánk. 
Ellenben roppantul kell vigyáznunk, nehogy munkává fajuljon."6 Ezt a kockás no-
teszlapra írt szöveget találták a rendőrök P. Lászlónál, egy 19 éves segédmunkás-
nál 1968-ban, miután 11 fiatalt előállítottak a rendőrségen, mert torzonborznak tar-
tott külsőben - például kifordított szőrbekecsben - végigvonultak a Rákóczi úton 
egy májusi estén. A fiatalokat végül szabadon engedték, részben Győrök Ferenc 
rendőralezredes lineáris időszemlélete miatt, aki szerint „a hippie-jelenség május 
hónapban a fővárosban lényegében nem tudott tovább szélesedni" ? 

A hivatalos diskurzus szerint a hippi-galerik tagjai társadalom-, munka- és 
háborúellenesek voltak. Ez utóbbi tulajdonságukat addig, amíg a háború szóra 
Vietnam rímelt, pozitívnak tartották, de a csehszlovákai bevonulás után a hábo-
rúellenesség egyre kevésbé számított szimpatikus tulajdonságnak rendőrségi ber-
kekben, még akkor is, ha a később beépített hippi-ügynökök jelentései szerint a 
nagyfánál azt pletykálták, hogy Kádár Jánost fogságba ejtették, ezért vonultak be 
a magyarok is Csehszlovákiába. A kor televíziós frontembere és népnevelője, 
Szabó László szerint a hippi-galerik tagjai „többnyire nem, vagy alig-alig dol-
goztak, ennek ellenére sokat ittak".* Arra a kérdésre pedig, hogy mivel töltik az 
idejüket, azt válaszolták: ,fötyögünk",9 vagy „szobrozunk, megy a szöveg, aztán 
ha nem tetszik, elnyessük magunkat és odébbállunk".10 Egy hippilány még azt is 
hozzátette: ,fa, és persze a salnizásunk az olyan menő, hogy a többi krapek csak 
forog utánunk, mint a szélütött majom"Időszemléletük más volt, mint amit 
hivatalosan elvártak, még akkor is, ha számukra sem állt meg az idő. 

Edward P. Thompson az idő, a munkafegyelem és az ipari kapitalizmus 
kapcsán úja: „ha az időfelhasználás célirányos megközelítése veszít kötelező ér-
vényéből, akkor az embereknek talán újra meg kellene tanulniuk az élet művé-
szetének néhány, az ipari forradalom során elveszített fogását: hogyan töltsék ki 
a napok hézagait gazdagabb, pihentetőbb személyes és társas kapcsolatokkal, 

3 Rácz József: Semmittevés. Lakótelep és szegénynegyed-mentalitás. In: Uő: Ifjúsági (szub)kul-
túrák, intézmények, devianciák. Válogatott tanulmányok. Bp., 1998. 117-129. p. (Sciencia hu-
mana. Pszichológia) 

6 Budapest Főváros Levéltára (továbbiakban: BFL) Fővárosi Főügyészség iratai. TÜK igazgatá-
si iratok (továbbiakban: TÜK lg.) 00223/1968. Tájékoztató a beat-hippie jelenség május havi 
megnyilvánulásairól. 8. p.; Az ügyészségi szövegből részleteket lásd Kenyeres István: A Su-
perman hippik és a tanácstalan rendőrök. A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a hippik 1968-
ban. www.archivnet.hu 

7 BFL TÜK lg. 00223/1968. Tájékoztató a beat-hippie jelenség május havi megnyilvánulásairól. 
9. p. 

8 Szabó László: Kék fény. Egy bünügyi televíziós műsor első hat éve. 2. kiad. Bp., 1981. (továb-
biakban: Szabó, 1981.) 146. p. 

9 Bedecs Éva: Hippik. = MI 1969. dec. 12. 4. p. 
10 Uo. 
11 Uo. 

http://www.archivnet.hu
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hogyan rombolják le még egyszer a korlátokat a munka és az élet között,"12 

Thompson szerint így a régen iparosodott nemzetek az idő tapasztalásának azon 
módjait is felfedezhetnék, amelyek az írott történelem kezdete előtt merültek fe-
ledésbe, mint például a prehistorikusnak vélt „nuerek" időtapasztalásának mód-
ját, „akik nem tudnak úgy beszélni az időről, mint létező valamiről, ami múlik, 
amit el lehet pazarolni vagy meg lehet takarítani"}2 

A budapesti „hippik" időszemléletüket nem a munkához kötötték, hanem az 
évszakokhoz, az „eseményekhez" és a saját csoportjaik által szervezett akciók-
hoz. Több éves gyakorlat szerint 1969 nyarán többször is karcsú, fiatal lányok 
bikinis képeivel a címlapján jelent meg a Magyar Ifjúság című újság a „Világ 
proletárjai, egyesüljetek!" felirat alatt, hogy a KISZ építőtáboraiba hívja a fiata-
lokat.14 Ennek ellenére a munkáskerületek fiataljai közül sokan nem az építőtá-
borokba, hanem a nagyfához jártak lötyögni. 1969. július 7-én a kánikula miatt a 
mentők 120 alkalommal vonultak ki Budapesten amiatt, hogy a nagy hőségtől 
sokan elájultak.15 A nagyfások joggal remélhették, hogy másnap este az azóta le-
gendássá vált Radics Béla gitáros és első együttese, a progressziv- és blueszenét, 
Jimmi Hendrixet és Creamet játszó Sakk-Matt megtarthatja koncertjét az Ifjúsági 
Parkban. A Sakk-Mattot bár a korban az üldözött zenekarok közé sorolták, 1969 
júniusában már 5000-6000 fiatal előtt játszott, és 1969 júliusában z Magyar Ifjú-
ság még fényképüket is közölte.16 

A galeri tagjai valószínűleg nem olvasták rendszeresen a Népszabadságot, 
amely amellett, hogy beszámolt Kádár János érdekfeszítő bulgáriai útjáról, meg-
jósolta a hidegfrontot is, ami miatt a július 8-án keddre kitűzött koncert elma-
radt. Kacsa - aki meghatározó személyiségnek számított á nagyfánál arra bíz-
tatta a többieket, hogy megint menjenek be kirándulni a városba. Vita alakult ki, 
hogy a Hűvösvölgybe vagy a Margit-szigetre menjenek-e. Hogy útközben el-
döntsék, kettes sorban elindultak az 1960-as évekbeli modernizációt is jelképező 
Erzsébet híd irányába hippisétára. A fogalomról egy vallomásuk szerint „korá-
nál jóval fejlettebbnek tűnő"}1 15 éves svéd lánytól hallottak. A hídon átvonuló, 
80-100 furcsa öltözetű, többnyire hosszú hajú, farmernadrágos fiatal kórusban 
énekelte a „Lánc-lánc eszterlánc", illetve a „Sétálunk, sétálunk" kezdetű dalokat. 

12 Thompson, Edward Palmer: Az idő, a munkafegyelem és az ipari kapitalizmus. In: Időben 
élni. Történeti-szociológiai tanulmányok. Vál. Gellériné Lázár Márta; ford. Berényi Gábor et 
al. Bp., 1990. (továbbiakban: Thompson, 1990.) 113. p. (Hermész könyvek) 

13 Thompson, 1990. 114. p. 
14 [Címlap.] = MI 1969. júl. 11.Júl. 25., aug. 1. 
15 Népszabadság, 1969. júl. 8. 9. p. 
16 Sakk Matt. = Ml 1969. júl. 18. 10. p. Radics Béláról lásd Sebők János: Magya-rock. 1. A beat-
• hippi jelenség, 1958-1973. Bp., 1983. 190-195. p.; Ómotnár Miklós: R. & B. kapitány, avagy 

Pengék és halak. Bp., 1986. 160 p.; A Radics Béla R. B. Emléktársaság honlapja: 
www.radicsrb.hu 

17 Állambiztonsági Szolgálatok Történelmi Levéltára (továbbiakban: ÁSZTL) V - 158094/2. 
Sz. Gyula vallomása. 

http://www.radicsrb.hu
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A rendőrség nem ismervén a dal szövegét pontosan, külön kiemelte jelentésé-
ben, hogy a hidon, „több esetben leguggoltak, amikor ahhoz a részhez értek az 
énekben, hogy »egy kis dombra lecsücsülni, csüccs«."is 

A Váci utcában mentek tovább, ahol egyikük vett egy fél kiló kenyeret. Őt 
körbeállták, és kórusban kezdték kiabálni, hogy „Munkát, kenyeret!". Az azóta 
önmagát rablóként is meghatározó Lekvár visszaemlékezése szerint a nagyfások 
között divatnak számított olyan foglalkozást választani, ami viszonylag kevés 
kötöttséggel és sok szabadég alatti időtöltéssel járt együtt.19 Igen sokan voltak 
közülük utcaseprők, sírásók és figuránsok - ők azok, akik a földmérésnél hasz-
nálatos mérőbotot viszik ki a helyszínre, és ott néha tartják azt - , vagy pedig el-
mentek a gázművekhez észlelni, hogy van-e valahol gázszivárgás a városban. Ez 
utóbbi foglalkozás abból állt, hogy járták a várost, beleszippantottak a levegőbe 
és megállapították, szivárog-e a gáz. Ezért cserébe fizetést kaptak, volt munka-
könyvük, de az egyik bandavezér, Nagy Kennedy később mégis magára vállalta, 
hogy ő volt a Budai KMK - vagyis Közveszélyes Munkakerülő Müvek - igaz-
gatója.20 Munkaügyi igazgatónak Szőke Lordot nevezték ki,21 akinek a nagybe-
tűkkel az volt tetoválva a homlokára: „ÉSZ". Szőke Lord a többiek elmondása 
szerint gyakran azt ette, amit a belé szerelmes lányok hordtak fel neki a fához, 
még akkor is, ha azt teijesztették róla, ha választania kell, hogy szerelmeskedik 
egy lánnyal vagy kirabolja, akkor ez utóbbit választja. Ezek után nem csoda, 
hogy a Váci utcában igen hamar a „Munka nélkül kenyeret!" jelszót kezdték el 
kiabálni, amit később a rendőrök később munkanélküli segélyként értelmeztek. 

A Váci utca után Kacsa a Bazilika felé terelte az embereket, hogy egy beatmi-
sével megemlékezzenek Brian Jones, a Rolling Stones szőke gitárosának haláláról. 
A zenészt néhány nappal korábban úszómedencéjébe fulladva találták meg, véré-
ben nagymennyiségű alkohollal és kábítószerrel. Rajongói rögtön gyilkosságra 
kezdtek el gyanakodni, és világszerte gyászmiséket szerveztek tiszteletére, majd 
július 10-ei temetésén miniszoknyás lányok árasztották el az angliai Cheltenham 
ősi, Szűz Máriáról elnevezett templomát.22 A beatmisékről terjengő hírek 1968 tá-
jékán szaporodtak el fővárosszerte, elsősorban azért, mert akárcsak a KISZ, az 
egyház is felismerte, hogy a rockzene könnyebb változatával meg tudják nyerni a 
fiatalokat. A Népszabadság 1968 májusában felháborodva számolt be arról, hogy 
a Mátyás-templomban „Coca-cola jelvényes lányok a blues dallamára himbálták 

18 ÁSZTL V - 158094/1. 6. Budapesti Rendőrfőkapitányság Fiatalkorú és Gyermekvédelmi 
Vizsgálati Alosztály összefoglaló jelentése, 1969. augusztus 1. A felvonulás ábrázolásának 
forrása, amennyiben nem jelölöm külön: ÁSZTL V - 158094/1-3; O - 13575; O - 13708. 

19 Lekvár visszaemlékezése A víziizemű Moszkvics utasai című filmben, Rendező Kresalek Gá-
bor. 2000. Lekvár foglalkozási besorolása a rendező szóbeli közlése. 

20 ÁSZTL V - 158094/1.277. 
21 Bedecs Éva: A „Nagyfák" sem nőnek az égig. = MI 1970. febr. 20. 4-5. p. 
22 http://www.beatzenith.com/the_rolling_stones/bjones.htm 

http://www.beatzenith.com/the_rolling_stones/bjones.htm
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magukat"23. A bazilika ajtaja azonban zárva volt, így a nagyfások leültek egy kisidő-
re a templom lépcsőire, ahol szóbaelegyedtek az arra sétáló idősebb hölgyekkel. 

Ezután elindultak a Szabadság tér irányába, többen pedig - felbátorodva, hogy 
addig nem történt semmi - az amerikai nagykövetséghez akartak menni, Brian Jones 
emlékére - aki angol származása ellenére - számukra az amerikai hippiket is képvi-
selte. Eközben néhányan az egyik amerikai háborús filmből - A halál ötven órája -
tanult „Erika" cimü SS-indulót énekelték. Ebben különösen Szöszi, Göbbels Röfi és 
bandájuk jeleskedtek, akik a nagyfánál néha „Heil Hitler" felkiáltással üdvözölték 
egymást, és egy hippi-ügynök szerint arról is beszélgettek, hogy Németország hama-
rosan legyőzi a Szovjetuniót és akkor Magyarország olyan lesz mint Amerika. 

B. Péter aznap este a Corvina Kiadónál dolgozó gyors- és gépíró barátnőjé-
vel egy hangversenyre készült, és barátnője Bazilika melletti lakásából fél nyolc 
körül jöttek ki az utcára, ahol felfigyeltek a német indulóra. B. Péter a rendőrsé-
gen azt mondta: „az induló hallatára az volt a benyomásom, hogy német turisták 
lehetnek/fi4 de idővel rájött, hogy mégsem. Ekkor telefonált a Budapesti Rend-
őrfőkapitányság központi ügyeletére, majd követte a csoportot, amely befordult 
az Arany János utcába. B. akkor bement az utcában lévő Munkásőrség Parancs-
nokságra, hogy a segítségüket kérje.25 

Mikor Kacsáék a Szabadság térre értek, megjelent az URH-s kocsi. A fiatalok 
szétszaladtak, a rendőröknek csak négyüket sikerült közülük begyűjteni, ezért a 
munkásőrök hiába siettek annyira, már nem akadt tennivalójuk, mire odaértek.26 Az 
előállítottak ellen a Budapesti Rendőrfőkapitányság eljárást indított, majd az ügy át-
került a Politikai Osztály IH/b csoportjához, amely célul tűzte ki, hogy felszámolja a 
„Nagyfa-galerit". Az ügy felgöngyölítéséhez nyilvántartásba vettek közel 100, ún. 
„galeritagot", és több mint egy tucat ügynököt szerveztek be, majd 1970. február 16-
án a Pesti Központi Kerületi Bíróság államellenes izgatás miatt 10 galeritagot kettő 
és nyolc év közötti letöltendő szabadságvesztésre ítéltek.27 Közülük többeket sza-
badlábra helyezésük után is megfigyelés alatt tartottak a bandába beépült vagy on-
nan beszervezett ügynökök révén.28 A sajtóban cikkek jelentek meg róluk és arról, 
miként vált „semmitevésük" „államellenes izgatássá". Nemcsak Tolnai Kálmán, ha-
nem Lőrinc L. László is könyvet írt a nagyfásokról a hivatalos elvárásoknak megfe-
lelően.29 

23 SZ. F.: Beatmise. = Népszabadság, 1968. máj. 28. 6. p. 
24 ÁSZTL V - 158094/1. B. Péter vallomása. 
25 ÁSZTL V - 158094/1. 33-34; 37-38. p. 
26 ÁSZTL V - 158094/1. 35. p. B. Gyula munkásőr. 
27 ÁSZTL V - 158094/3. 237-268. p.; BFL Pesti Központi Kerületi Bíróság. 9.B.23598/1969. 14. 

sz. 
28 ÁSZTL O-14729 . 
29 Tolnai, 1975. 232 p.; Lőrinc L. László: A nagy fa árnyékában. Bp., 1979. 320 p. (Kozmosz 

könyvek) 
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Mikor a nagyfások közül sokan már börtönben voltak, 1970 nyarán Indián 
szerepelt a Kék fény című televízió-műsorban, ahol elmondta, azért szeretne 
nyíltan beszélni, hogy megvilágítsa a „meztelen igazságot" a hippimozgalomról. 
Indián magára vállalta a vezér szerepét, aminek mind a többiek, mind a rendőr-
ség örült, mivel őt többszörös nemi erőszak miatt is elítélték, így jobban lehetett 
kriminalizálni a nagyfásokat. Az adásban Indián kijelentette, hogy - bár a rossz 
körülmények miatt a hippin hamarabb fognak az évek neki nincs kora és nem 
is lesz. Elmondása szerint amatőrfilmet is azért készítettek, hogy azt majd a Kék 
fénybm bemutatják, és abból majd kiderül, hogy milyen is valójában egy hippi-
buli és a szabad szerelem.30 

A sajtóban előadott erkölcsi felháborodás vagy morális pánik31 a nagyfásokat 
a domináns kultúra időfelfogásával totálisan szembehelyezkedő fiatalokként ábrá-
zolta. A rendőrségi iratokban a bandatagok és a rendőrök időszemlélete rendre üt-
között egymással. A rendőrök lineáris, valamilyen cél felé tartó időben és ese-
ménysorban igyekeztek ábrázolni a kortárscsoportok tevékenységét, amihez szük-
ség volt arra, hogy az alkalmi csoportosulásokat állandósult csoportokként tüntes-
sék fel. Ezért is teremtette meg a hivatalos diskurzus a szovjet huliganizmusról 
szóló közbeszédet adaptálva a „galeri" fogalmát. Ezzel szemben az általában ese-
ményekhez kötött kortárscsoportok tagjai magukat csak a különböző rendőrségi 
eljárások hatására identifikálták „galeritagként", „semmittevésüket" pedig a konst-
ruált kérdésekre adott megszerkesztett válaszaikban ábrázolták célirányos, az időt 
eszközként is használó cselekménysorozatként. A deviánsnak minősülő bandata-
goknak a formális, hatalmi intézmények közül nem a KISZ-szel, hanem a rendőr-
séggel volt a legintenzívebb kapcsolatuk, a rendőrökkel folytatott folytonos macs-
ka-egér harc formálta leginkább a csoportjukról alkotott narratívát. Ebben a kultu-
rális konfliktusként is ábrázolható történetben a rendőrség mint alapfokú társadal-
mi kontroll jelent meg, amelynek elsődleges célja volt a csoportok teljes megszünte-
tése, amihez hozzátartozott a csoport időfelhasználási módjának kriminalizálása is. 

A másság kifejezése a hivatalosan támogatott szocializációs folyamatokkal 
szembehelyezkedő önazonosság és személyes autonómia kialakítását is célozta 
egy olyan társadalomban, amely a mindennapok szintjén ezt a fiataloktól rendre 
igyekezett megtagadni. Ebbe a folyamatba tartozott annak tagadása, hogy az idő 
eszköz, amit jól beosztva a társadalom hasznára lehet felhasználni. A tömeg-
kommunikáció és a rendőrség azonban nem egyszerűen reagált a szubkultúra ál-
tal megteremtett időszemléletre, hanem annak kriminalizálása és elrettentő cél-
zatú propagálása révén egyik megteremtőjévé lépett elő. 

30 Szabó, 1981. 142-165. p. 
31 A tömegkommunikációban megjelenő erkölcsi felháborodás szubkultúrákat teremtő erejéről: 

Cohen, Stanley: Morál panics and folk devils. The creation of the Mods and Rockers. London, 
1972. 224 [8] p. 
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