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MAJTÉNYI GYÖRGY
„NEM MEHET AKÁRKI VADÁSZNAK" 1
Az elit és a vadászat a második világháború után

„Van, akit megnyúznak, / van, akit megsütnek, / van, akit kitömnek, / van, akit megesznek, / van,
akit temetnek, / van, akit elvisznek, / van, akit eladnak, / van, akit meghagynak." 2
(Hobo)

Ismeretes, hogyan született Ortega y Gasset esszéje a vadászatról: a híres spanyol
filozófust és esszéistát barátja, Yves gróf arra kérte, írjon előszót vadászkalandjaihoz. A jóbarát, aki maga sohasem vadászott, végül könyvterjedelmű esszét alkotott. Ontológiai alapokon értekezett a stílusos vadászatról, a vadász önmérsékletéről, a vad tiszteletéről, arról, hogy „a legnagyobb és legerkölcsösebb tiszteletadás, amellyel bizonyos alkalmakkor bizonyos állatoknak adózhatunk, vajon nem
az-e, hogy kellő mértéktartással és bizonyos szertartások közepette — megöljük
őket." 3
Általában úgy illő, hogy a szerző ne csak céljait, de indíttatását is megvallja. Ezúttal én is azt tettem, amikor a tanulmányt Hobo Vadászat albumából vett idézettel
indítottam. 4 (Soha nem vadásztam, a vadászatot mindig meglehetős idegenkedéssel szemléltem.) Az írás célja annak érzékeltetése, hogy a közelmúlt történelme milyen jelentésekkel ruházta fel a vadászat rítusát, amelynek lényegét az áldozat, az
elejtett vad szempontjából e jelentések mit sem módosítják. A metafora mindig
ideologikus; ereje, mint több szerző rámutat, abban rejlik, hogy „hamis", az egyének számára „megmutatja valamiről, hogy az valami más".3 Az elvonatkoztatások,
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A címbeli idézet kiemelés A vadászok gyülekezője c. dalból (Hobo Blues Band, Vadászat lemez, 1984.) A kutatást az O T K A T049595 sz. alaprogramja támogatta.
Földes László (HOBO): A zsákmány terítéken szépen elrendezve. Vadászat lemez, I9S4.
Ortega v Gasset: Elmélkedés a vadászatról. Bp., Európa Könyvkiadó, 2000. 82. p.
Hobo könyvében a következőképpen emlékezik a vadászat album születésére: „Eredetileg
csak arról akartam írni egy dalt, hogy milyen ösztönök és kényszerek vezérelték az embert
arra, hogy megtanuljon csoportosan ölni." Földes László: Hobo Sapiens. Bp., Hírlapkiadó
Vállalat, é. n. 206. p.
IV. Percy: Mctaphor as Mistakc. In: The Scwannc Rcvicw, 66. (1958) 79—99. p. A társadalmi
jelenségek értelmezése kapcsán idézi: Clifford Geertz: Az értelmezés hatalma. Antropológiai
írások. Második, jav. kiadás. Bp., Osiris, 2001. 46. p.
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a metaforikus jelentések elválaszthatatlanul hozzátartoznak a valóság érzékeléséhez, megismerésük segítségünkre lehet a társadalmi jelenségek — egykori és mai
— jelentéseinek a feltárásában.

„Egyetértés" a vadászatban
Az erdőkben 1945-ben — a politikatörténetben gyakorta alkalmazott metaforát
kölcsönözve — „átmeneti állapotok" uralkodtak. Ahogy Merán Fülöp visszaemlékezés-kötetében körülményes szakszerűséggel megfogalmazta: „A nagyban történő vadorzás akkoriban nem volt más, mint a természetes védekezésnek egy része,
mely az éhség ellen irányult." 6 Könyvében felidézi, amikor testvérével 1945-ben
titkos vadászatra (vadorzásra) indultak, majd egykori „jobbágyaikkal" összetalálkozva velük együtt hajtották fel a vadakat, s rejtőztek el a lövések zajára felfigyelő
szovjet katonák elöl: „Öt magyar bujdosott az oroszok elől, kettő az elmúlt régi világból, három szegényember, volt hajtók, kisparasztok és egy híres régi vadorzónak a fia." 7 Később megjegyzi: „A nagy felszabadulási testvériség és barátkozás,
az osztályok látszólagos megértése hamar véget ért, és kezdődött a véres és engesztelhetetlen valóság." 8
1945-ben a földreformról szóló törvénnyel — a nagybirtokrendszer megszüntetésével —összhangban módosították a vadászati törvényt. A vadászati jogot elválasztották a földtulajdontól, és kinyilvánították, hogy e jog az ország egész területén az államra szállt. 9 A politikai változások ellenére a vadászat szervezete a háború után is erősen kötődött a Horthy-korszak hagyományaihoz. Értelemszerűen
elsőként azok alakítottak társaságot, akik korábban is vadásztak, területtulajdonosok, nagybirtokosok voltak, vagy akik a vadászathoz mint passzióhoz kötődtek. Az
új vadásztársaságok így az ő neveik alatt alakultak meg. (A vadászat jogszerű gyakorlását a jogszabály vadásztársasági tagsághoz kötötte. Az egyesületi törvény minimum tíz tagot írt elő. A Földművelésügyi Minisztérium hagyta jóvá az alakuló
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Merán Fülöp: A vadászat megmaradt. Bp., Nimród Alapítvány, é. n, 49. p. (A továbbiakban:
Merán c. n.)
Merán e. n. 51. p. Megemlíti ugyanakkor, hogy a hajtók egyike megjegyezte: „Hát maguk
mégis jobban lünek, mint mink." Uo. 50. p.
Merán c. n. 54. p. Tanulságos ugyanitt a párttitkár születésnapjának a leírása: A párttitkár születésnapja — 1946. Uo. 52-56. p.
4640/1945. (VII. 14.) ME. sz. rend. I.

társaságok alapszabályait, majd adta nekik bérbe a vadászterületeket."') Az átalakítások, átalakulások ekkor a demokrácia, a társadalmi igazságosság jelszavával
történtek. Sas Árpád, a Szakszervezeti Tanács titkára, aki 1946-ban került a Földmüvelésügyi Minisztérium vadászati osztályára, felvételi kérelmében például a következőképpen fogalmazott: „A munkásság részére rendkívül megnyugtatókig hat az a
tudat, hogy az SZT [Szakszervezeti Tanács — M. Gy.] részéről is van az FM vadászati osztályán egy olyan egyén, ki a szervezett munkásság bizalmát bírja.""
1946-tól kezdődően már a Belügyminisztérium láttamozta a vadásztársaságok
alapszabályait, illetőleg a Magyar Vadászok Szövetségén (MAVOSZ) keresztül
kérdőíveken információkat gyűjtött a megalakuló társaságok tagjairól, és személyi
kartotékokat vezetett róluk.12 A fokozatosan kiépülő új hatalom saját szempontjai
szerint vizsgálta felül a vadászati alkalmazottak körét. Az alábbiakban 1948-ban
kelt káderjellemzésekből idézek 13 : „Vadászati szaktudása kevés, de feltétlenül
megbízható és osztályhű. A mozgalmi életben a múltban is részt vett." Vagy: „Jelenleg is vadászati felügyelő [...] Abnormális, egzaltált dzsentri." 14 A revízió teret
engedett a protekcionizmusnak, a személyes érdekek, a kapcsolatok érvényesítésének. Jóllehet, a „munkáshatalom" ideológiájának jegyében alakították a vadászat
szervezetét, a régi vadászok szakértelmét nem lehetett nélkülözni. Sokan közülük
így megmaradhattak a vadászat berkein belül. 1949-ben vadászati alkalmazott volt
Kittenberger Kálmán, gróf Széchenyi Zsigmond, gróf Teleki József, gróf Ester-

m

Az 142/600/1945. (X. 6.) FM sz. rendelet crtclincbcn a vadásztársaságok a Földművelésügyi
Minisztérium által megállapított alapszabály-tervezet szerint alakultak meg, s alapszabályukat
a földművelésügyi miniszterhez kellett jóváhagyásra benyújtaniuk. Az 1945-1946-ban alakult vadásztársaságok árveréseken nyerhették cl a 12 évre szóló vadászati jogot. Di: Tóth Sándor. A hírnév kötelez. Vadászat és vadgazdálkodás Magyarországon, 1945-1990. Bp,, Nimród
Vadásztársaság, 2005. 40. p. (A továbbiakban: Tóth, 2005.)
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Tóth, 2005. 41. p.
A Belügyminisztérium 1946-ban rendeletet adott ki „a vadásztársaságok alapszabályainak elkészítése, és láttamozás végeit való felterjesztése tárgyában" (291.684/1946. /VII. 23./). A vadászati társaságok feletti felügyelet a belügyminiszter feladata lett, így c hatáskör birtokában a
miniszter feloszlathatta a vadásztársaságokat. Majd egy újabb rendelet (450.000/1947.) előírta,
hogy a MAVOSZ írásbeli állásfoglalás kíséretében terjessze be a társaságok alapszabály-láttamozási kérelmét. A Szövetség nyilvántartotta a társaságok tagjait, adatokat gyűjtött róluk, s az
elsőfokú rendőrhatóság vagy rendőrörs igazolta, hogy azok hclytállóak-c. Tóth, 2005.
40-41. p.

13

A Magyar Dolgozók Pártja KV Káder Osztálya utasította ekkor a megyei kádercscket, hogy tegyenek jelentést a megyei vadászati felügyelők munkájáról s javaslatot a felmentendők, ill. a kincvezendők személyére. Magyar Országos Levéltár (= MOL) M-KS-276. f. 90. cs. (MDP
központi szervei, Káder Osztály) 54. ő. c.
MOL M-KS-276. f. 90. cs. 54. ő. c.

14

házy László, báró Dudinszki László, Lelovics György vagy Ajtai Emil, aki korábban Horthy Miklós fővadásza volt.1:1 (Széchenyi Zsigmond a MALLERD kísérleti
állomására került, ahonnan 1949 első napjaiban elbocsátották. 16 1948-ban jelent
meg A szarvas selejtezése című könyve. 17 ) A Belügyminisztérium több alkalommal tagrevíziót rendelt el; a vadászok körét a politikai kívánalmaknak megfelelően
alakították, aminek egyik célja nyilvánvalóan az volt, hogy az új rendszer „kedvezményezettjeinek" is vadászati lehetőséget biztosítsanak. Is
A vadászok száma azonban az ígéretek és a várakozások ellenére nem emelkedett gyorsan a háború után. Jelentős károkat szenvedett a vadállomány, nem lehetett szabadjára engedni a vadászokat. S nekik maguknak is érdekük volt, a j ó teríték
érdekében, hogy szűkre zárják soraikat. Az új jogszabály kikötötte, mekkora terület „bír el" egy vadászt, a nagy vadas és az apróvadas területek esetében egyaránt;
az előbbin háromszáz, az utóbbi ötszáz hektárban húzták meg a határt.19 Megkötötték azt is, mennyi fegyver adható ki. (Vorosilov, a SZEB elnöke közölte Miklós
Béla miniszterelnökkel és Vörös János honvédelmi miniszterrel, hogy a magyar
vadászok részére harmincezer darab sörétes vadászfegyvert és ezerötszáz darab
golyós vadászfegyvert engedélyeznek. 20 ) A későbbiekben a megyei tanácsok határozták meg, hogy ki kaphat golyós puskát — s ez sokáig szinte kizárólag a hivatásos vadászok és a politikusok monopóliuma volt.21 Egyértelmű hierarchia mutatkozott meg abban is, ki melyik társaságban lett vagy lehetett vadásztársasági tag,
hol vadászhatott. 22 Mindenki természetesen vadban gazdag területen, illetőleg a
többség Budapesthez vagy a megyeszékhelyekhez közel szeretett volna vadászni.
A vadászok körében kialakított hierarchia legfelsőbb fokát kezdetben azok jelentették, akik vadásztársaságokon kívül vadásztak. A Földmüvelésügyi Miniszté-
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is

19
20

21

MOL XIX-K.-1-ii (Földművelésügyi Minisztérium, Vadászati Főosztály) II. d.; Tóth, 2005.
65., 343. p.
Tóth, 2005. 49. p.
Széchenyi Zsigmond'. A szarvas selejtezése. Bp., 1948. A könyvtárakban elérhető kötet, mely
az írást tartalmazza: Széchenyi Zsigmond'. Szarvasok nyomában és egyéb írások. Bp., Mérték,
2003.)
Tóth, 2005. 45. p. 1951-ben a belügyminiszter rendeletet adott ki a vadásztársaságokról:
5-643-1/23/1951. (VIII. 18.) B. M. sz. rend. Ezzel megindulta társaságok átalakítása, megkezdődött a tagrevízió.
30.735/1945. (IV. 26.) FM sz. rendelet.
Nagyvadat az első időkben elvileg csak földművelésügyi miniszteri engedéllyel lehetett lőni,
amely a kor bikkfanyclvében a „különleges vadlelövési engedély" elnevezést kapta. S ez
ugyancsak kevesek számára volt elérhető. MOL XIX-K.-1-ii (Földművelésügyi Minisztérium,
Vadászati Főosztály) 142.828/1945. (I. d.)
Tóth, 2005. 46. p.

rium fenntartott ún. minisztériumi vadászterületeket, rezervátumokat; ezeket térítésmentes vadászjeggyel a legfelsőbb párt- és kormánykörök használhatták. (Ez az
ötvenes években szűk, kb. harminc fős kört jelentett.) Egy 1948 őszén tartott kormányvadászat alkalmával merült fel először, hogy e célra külön rezervátumokat
kell kijelölni. 23 Az állami és pártvezetők vadászatait 1949-1950-től kezdődően
többnyire a Gemenci, a Gyulaji, a Gödöllői, a Telki, a Gyarmatpusztai, a Lovasberényi vagy a Visegrádi Vadgazdaság területén rendezték meg. 24 Rákosi Mátyás
legtöbbször Gyulajon, Farkas Mihály Gemencen, Horváth Márton Galgamácsán
vadászott. (A vadászatban mindig jelentős szerepe volt a személyes kapcsolatoknak,
a bizalomnak. Ha valaki egyszer jól megvadásztatta a pártvezetőket, az számára a későbbiekben menlevélnek számított. Nagy Endre — egykori csendőrszázados,
Hatvany báró lány férje —, aki korábban sikerrel szervezte Horváth Márton és Rákosi vadászatait, az államvédelem elő, így külföldre menekülhetett.2^)
A diplomáciai protokollban — a hagyományoknak megfelelően — továbbra is
kiemelt szerepe maradt (a szüreti mulatságok mellett) a vadászatnak. 1963-ban a
Diplomáciai Testületet Ellátó Iroda szervezetén belül vadásztársaságot szerveztek,
hogy bérvadászati lehetőséget biztosítsanak a külföldi diplomaták számára. 26 A
legfelsőbb párt- és kormányvendégek vadászatait elsősorban „egyéni meghívások" alapján a „vadrezervátumok" területén szervezték meg. 27

22

23

24
25
26
27

A forrásokat olvasva egyértelmű hierarchia mutatkozik a különböző vadásztársaságok között.
A Pénzügyminisztérium Aranyszarvas Vadásztársasága pl. nyilvánvaló erőfölényben volt a
szomszédos Borsodi Bányász vadásztársasággal szemben, és a megyei tanács közbenjárásával
a vitás kérdésekben érvényesíteni tudta akaratát. MOL XlX-L-l-vvv (Pénzügyminisztérium,
Aranyszarvas Vadásztársaság) 1-3. d.
A Földművelésügyi Minisztérium Erdészeti Főosztályán 1949 júliusában Ékes István osztályvezető számolt be a „határozatról": „Múlt cv [1948
M. Gy.] őszén történt a kormány egyik
vadászata alkalmával, hogy felmerült a kérdés, hogy nincs rendezve a kormány tagjainak vadászati lehetősége. Idegen területekre vagy rezervátumokra járnak vadászni. Szükség van
olyan területekre, ahol a vadat felszaporítjuk és azon a területen a kormány tagjai a vadászatokat le tudják bonyolítani. Minthogy az előző években mindenki, aki bekapcsolódott a vadászatba az elvtársak közül egyhangúlag hozta a határozatot, hogy három területet lehet
biztosítani: 1 nagy vadast és két apróvadast. Ennek a határozatnak a meghozatalánál jelen voltak: Rákosi, Révai, Farkas, Vas, Kádár és Horváth Márton elvtársak." MOL XIX-K-l-gg
(Földművelésügyi Minsiztérium, Erdészeti Főosztály) 106. d. 8730-47/1949. A dokumentumot közli: Tóth, 2005. 116-117. p.
Interjú Dr. Tóth Sándorral, 2005 szeptember.
Tanzániában utóbb a „Bwana mkubwa Masharabu", a szakállas nagyúr címmel illették. Élettörténetéhez lásd: Sáry Gyula: Akivel nem bírt a kafferbivaly. In: Nimród, (1994) 9. sz. 9. p.
MOL M-KS 288. f. 7. cs. (MSZMP Központi szervei, Titkárság) 1963/167. ő. c.
MOL M-KS 288. f. 5. cs. (MSZMP Központi szervei, Politikai Bizottság, 1962/277. ő. c.

Az ún. reprezentatív vadászatok rendje egészen a legfelsőbb párt- és kormánykörök vadásztársasága, az Egyetértés megalakításáig, 1964-ig nem változott. Kádár János 1963-ban elhatározta, hogy rendezettebbé, szervezettebbé teszi a vadászatot. Személyesen utasította a Földművelésügyi Minisztérium illetékes osztályvezetőjét, hogy tervezze meg a magasrangú állami és pártvezetők vadászatának
módját.2X A párt Politikai Bizottságának 1963-as állásfoglalása nyomán végül
1964-ben alakult meg az Egyetértés Vadásztársaság. A minisztérium munkatársai
több erdő- és vadgazdaságban ún. elsődleges vadvédelmi területeket jelöltek ki a
társaság számára, így pl. Gemencen, Gyulajon, Telkiben, Gyarmatpusztán, Lovasberényben és Visegrádon. A korabeli „hatásköri listák" alapján határozták meg,
hogy kik lehetnek tagok. 29 Először természetesen azok léptek be, akik korábban is
vadásztak. Tizenhat volt az alapítók száma, ez a kör 1974-re hatvan főre bővült.30
(1975-ben a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Vadászati és Vadgazdálkodási Osztályát önálló Vadgazdaság-felügyeleti Főosztállyá alakították. Ezt
követően 1982-től a Főosztály átvette azoknak az erdő- és vadgazdaságoknak az
irányítását, amelyekben protokollteriiletek voltak. A kérdés kiemelt jelentőségét
mutatja, hogy a minisztériumon belül önálló szervezeti egység felügyelte a reprezentatív vadászatok szervezését. 31 )
Az Egyetértés megalapítását — a kádári konszolidáció ideológiájának a jegyében — a korban akként értékelték, hogy az szervezett kereteket kínál a reprezentatív vadászatokhoz, és e téren is gátat szabott a hatalmi túlkapásoknak. Az utókor
számára a vadásztársaság működése sokkal inkább az új elit vadászati professzionalizációjának a jeleként értelmezhető. Rögzült az egyéni és társas vadászatok
rendje, kialakultak sajátos, az Egyetértés-tagokra különösen jellemző szokások.
Reprezentatív — legalábbis a korban annak számító — vadászházakat építettek: az elsőt 1964-benTelkiben emelték,32 az 197l-es vadászati világkiállításra ké2X
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Interjú Dr. Tóth Sándorral, 2005 szeptember.
Tóth, 2005. 126. p.
Az alapító tagok: Apró Antal, Balassa Gyula, Benkei András, Biszku Béla, Csctcrki Lajos (titkár), Czincge Lajos, Fehér Lajos, Fock Jenő, Földes László, Gáspár Sándor, Kádár János,
Losonezi Pál, Nezvál Ferenc, Németh Károly (elnök), Pap János, Szabó Zoltán (orvos), Szűcs
Ferenc, Tompa István voltak. Lásd: Fácán Matyi 1964., Fácán Matyi 1974.
Jellemző a korabeli irattározási és selejtezési gyakorlatra, hogy a protokoll-vadászatokra vonatkozó iratokból a minisztérium levéltári anyagában jószerivel semmi sem maradt fenn.
Gemencen a Duna-parton lévő vadászházon és a keselyűsnek nevezett házon kívül még építettek egy faházat a Pandúr-szigeten. Gyulajon a horgásztavak feletti dombon épült, Rákosi-villának nevezett ház mellé 1982-ben egy nagyobb házat emeltek. Telkiben, a Buda-vidéki Iirdőés Vadgazdaság központjában lévő, kétemeletes, összkomfortos „vadászház" kifejezetten a
kormányvendégek befogadására épült. Gyarmatpusztán kis vadászház állt a domboldalban.

szült el a valkói, a gemenci, a lenesi vadászház, s bővült a soponyai, a gyulaji.
1975-ben az Egyetértés intézőbizottsága összeállította azoknak a házaknak a jegyzékét, amelyeket csak a tagok használhattak. 33 A pártvezetők motorizációs imádatának jegyében (ekkoriban váltak körükben divatossá a Mercedes Benz gépkocsik)
új autókat szereztek be. Mivel a minisztérium devizakeretéből beszerzésüket nem
lehetett biztosítani, 34 meghívták a Mercedes cég vezetőit egy bérvadászatra. Annyi
trófeás vadat különítettek el számukra az Egyetértés kontingenséből, hogy áruk fedezze a gépkocsik vételárát. (1984-ben érkezett meg a tíz új Mercedes gépkocsi.)3'^
Az első időkben öltözetük még megkülönböztette a „régi" vadászokat az „újaktól" — az Egyetértés-tagok között is: „Azok, akik már régebben is vadásztak, el
voltak látva szabályos vadászöltözékkel: zöld vagy terepszínű lódennadrágot és
-kabátot hordtak, többen lódén felleghajtót (Hubertus), vadászkalapjukat vadászjelvények díszítették. Az újak általában honvédségi, rendőrségi, ritkábban munkásőri gyakorló tábori ruházat praktikus darabjait hordták." 36 A rövidebb vadászatok alkalmával hétköznapi öltözetet öltöttek. E téren is megtörténtek azonban
az első lépéseket a professzionalizáció irányába, a személyzet ugyanis formaruhát
kapott, s — miként a korabeli fényképek és karikatúrák bizonyítják — mind több
vadász szerzett be hagyományos vadászruhát.
Az Egyetértés minden évben évadzáró vacsorát rendezett — általában a Tiszti
Házban —, ekkor kapták kézhez a társaság tagjai a Ludas Matyi karikaturistái által
rajzolt vicclapot a Fácán Matyit, mely az Egyetértés életének eseményeit örökítette
meg. (A tanulmány függelékeként közlök néhányat a karikatúrák közül). A többnyire évente megjelentetett lapot a társaság Intéző Bizottsága szerkesztette. A karikaturisták útmutatásaikat hűen követhették, hiszen bénítóan hatott rájuk a megrendelők és az olvasók személye. Az önkorlátozás praktikus „ikonográfiái" eszköze volt, hogy az állami- és pártvezetők vonásait sohasem karikírozták, hanem a
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1984-bcn a tó felett háromszintes sokszobás vendégházat építettek. Gödöllőn csak két nagyon
szerény vadászház voll, ezért Valkón építettek egy háromszintes házat. 1975 után korszerű,
2 0 - 3 0 fős épületek létesültek (Gyarmatpuszta, Soponya, Karapancsa), amelyek lehetőséget kínáltak a vadgazdaságok exportforgalmának emelésére.
Dr. Zoltán .János: Legenda és valóság. Az egyetértés és a Zalka Máté Vadásztársaság története. Bp., Dénes Natúr Műhely, 1996. 15-18. p. (A továbbiakban: Zoltán, 1996.)
1979-ben a Politikai Bizottság határozata korlátozta a reprezentatív gépjármüvek használatát:
MOL M-KS 288. f. 5. cs 1979/786. ő. c.
Zoltán, 1996. 14. p.
Zoltán, 1996. 33. p.

fényképeiket illesztették be a rajzokba/ 7 A társaság rendezvényeire esetenként ismert parodistákat, színészeket is meghívtak, hogy ők fellépésükkel a hangulatot
kötetlenebbé, oldottabbá tegyék: „enyhén malac varieté számokat", hazafias verseket, karcolatokat, paródiákat adtak elő."'8 A többnapos vadászatokat közös vacsorák, kártyázások, fröccsözések színesítették. 39
Kádár Jánost, visszaemlékezések szerint, bosszantották a j ó hangulatú, de fegyelmezetlen családi vadászatok. Ennek következménye volt, hogy külön vadászatokat szerveztek a gyerekek és a nők számára. Megalakult az Ifjú Nimród Vadásztársaság, illetőleg kísérletet tettek a „nimródhölgyek" összefogására. 40 Később új vadásztársaságot alakítottak a „körön kívülre" került nyugdíjasok számára
az eufemisztikus „Barátság" elnevezés alatt, melyet az Egyetértés-tagok „elfekvőnek" tituláltak. 41 (E társaság 15 fővel alakult, a legnagyobb taglétszáma 27 fő volt).
Ha valaki elveszítette pozícióját, ide száműzték az Egyetértésből, ami utóbb számos feszültség forrásává vált. Mivel a legmagasabb pozíciók birtoklói közül sokan
vadásztak, és akinek módja volt rá, ezt az Egyetértésben tette, a vadászó állami- és
pártvezetők körében az itteni tagság feltehetőleg a legszűkebb vezetésbe (mai fogalmaink szerint a hatalmi elitbe) való „bekerülés", elvesztése a „kirekesztődés"
szimbólumává vált.

A vadászat jelentéseiről
A társadalomtörténész számára a vadászat elsősorban a korabeli elit életformáját,
stílusát jellemezheti. Társadalmi praxis, melyet az egyéni cselekvők cselekedetei
alakítanak, így alkalmat ad egy — a hatalmi pozíciója alapján — elkülönülő társadalmi csoport attitűdjeinek a vizsgálatára. A vadászat jelentései azonban ennél
nyilván sokrétűbbek: egyéni beállítódottságokat, viszonyulási pontokat is kifejez.
A vadászat kétségkívül férfias sport, hagyományosan elsősorban a férfiak hódolnak e szenvedélynek. 42 Ismert vadászbabona, hogy ha „a vadász vadászat előtt
idegen hölggyel, ne adj isten, különösen cigánymenyecskével tud cicerészni, eset-
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A lap közgyűjteményben nem található meg. Könyvében Zoltán János közölt karikatúrákat. A
Fácán Matyi számait Tóth Sándor bocsátotta a rendelkezésemre.
Zoltán, 1996. 40. p.
Uo. 34-36. p.
Tóth, 2005. 91-92. p.
Uo. 132-133. p.
A vadászat történetét ekként elemzi Hadas Miklós: A modern férfi születése. Bp., Helikon,
2003. A vadászattól a lóversenyig című fejezet, 109-134. p.

leg egy emlékszálat is magával vinni, az különös szerencsét hozhat a vadászatban". 43 A vadászat többek szemében a férfiasság, az erő, a hatalom szimbóluma ma
is. A vadászok azt tartják, hogy a vadászaton ismerszik meg, ki milyen ember valójában. Egyik interjúalanyom mesélte: amikor Tyereskovát elvitték egy hajnali vaddisznó-hajtásra, a bátor ürhajósnőnek a holdfényben felbukkanó fújtató vadkan
látványára megremegtek a lábai.44
Bár — mint kiemeltem — a vadászat társadalmilag (más cselekvök cselekedetei
által) meghatározott tevékenység, és ennél fogva számos tudatos vonást hordoz, az
egyén számára leginkább mégis kikapcsolódás, szenvedély. A vadászok szinte kivétel nélkül ezt hangsúlyozzák; a legtöbbször valamiféle irracionális megfoghatatlan késztetésre, a „vadászvérre" hivatkoznak. S az olvasó elől nem zárhatjuk el az ő
szempontjaikat sem. A magyar vadgazdálkodás egykori irányítója ennek kapcsán a
következőképpen fogalmazott: „Sokféle vadászarcot ismertem meg. [...JSokukban élnek az ősi ösztönök, babonák, a mélységes alázat a természet erői előtt."4"1 A
volt honvédelmi miniszterről, Czinege Lajosról jegyezték fel: „Voltak kiszemelt
vadjai, amelyeket éveken át keresett. Ilyen volt például a kaszói „csodaszarvas".
Egyszer látott egy különleges hibás agancsú bikát, s azt kereste évekig, de soha
nem sikerült kézre kerítenie." 46 A Fácán Matyi gyakorta hivatkozott a magyar vadászhagyományokra. A pártvezetőket — félig viccesen, félig komolyan — Nimród fiainak titulálta, s ők a maguk módján, jóllehet átértékelve és átértelmezve, de
követték is a hagyományokat.
A vadászat mindig is rituálészerüen folyt, s szertartásszerű keretei között lehetőséget kínált a céllövő tudomány versenyszerű gyakorlására. 47 „Béla vezetett:
napi hat-, hétszáz vadat — nyulat, fácánt — ejtett." — emlékezik Odescalchi Eugénie emlékiratában a Pallavicini Alfonz pustaszeri birtokán rendezett egyik vadászatra, s férje ott mutatott nagyszerű lőteljesítményére. 48 Néhány évtizeddel később az Egyetértés vadásztársaság egy tagja a következőképpen emlékezett Gáspár
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Kapa János: Magyar vadászati szó- ós szokásgyűjtemcny. Bp., Mezőgazda Kiadó, 1999.
26. p. A ciccrcl vagy ciccrcz szó népnyelvi kifejezés, egyik jelentése: „»Nöt« szerelmeskedve
tapogat, simogat." Magyar Értelmező Kéziszótár. 3. kiadás, Bp., Akadémiai, 1978. 173. p.
Tollner György-interjú. 2005 szeptember. Budakeszi.
Tóth, 2005. 182. p.
Zoltán, 1996. 81. p.
Gyáni Gvúbor - Kövér György: Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második
világháborúig. Bp., Osiris, 1998. 200. p. (A továbbiakban: Gyáni-Kövér, 1998.)
Odescalchi Eugénie: Egy hercegnő emlékezik. Bp., 1987. 170. p. Idézi: Gyáni-Kövér,; 1998.
201. p.

Sándor egyik vadászatára: „Egyéni fácánrekordját méltán hozzá lehet fűzni az ismert és nyilvántartott apróvadas rekordok sorához... 1986. december 21 -én Lenesen lőtt 1710 keltetett fácánt, kakast és tyúkot vegyesen." 49 Versenyhelyzetet teremtett a vadászok között az is, hogy ki milyen trófeás vadat ejtett el, ami nagyrészt
a lehetőségeken múlott. A trófeakatalógusokban a szerencséskezü vadászok felsorolásában szép számmal találunk ismert személyiségeket. A hazai vadászok aranyés ezüstérmes trófeái között ott szerepelnek a pártvezetők rekordzsákmányai is.MI
A Mezőgazdasági Múzeum trófeakiállításán pl. az 1969. év kiállított aranyérmes
szarvasagancsai között az első és a harmadik helyre Kádár János által elejtett vad
trófeája került.51
Az 1971-ben Magyarországon nagy csinnadrattával megrendezett Nemzetközi
Vadászati Kiállításon'"" hasonló esetekben a vadász neve helyett már a vadásztársaságok elnevezéseit szerepeltették. Ennek egyik oka a rendezvény nagyobb nyilvánossága lehetett, a másik talán az, hogy az új rezsim vezetői nem akartak a Horthykor prominens személyiségeivel, mint ahogy Rudolf Hess-szel sem egy tablón szerepelni, s ez még a vadászbüszkeséget is legyőzte, elfojtotta bennük. A kiállításra
megjelentett kiadvány mindazonáltal az „új vadászok" teljesítményének is emléket állított. „Európa vadászai előtt Magyarország mindig ismert volt erős agancsú
szarvasbikáiról, dámjairól, őzbakjairól, megtermett vadkanjairól. Különösen szép
trófeákat eredményezett az elmúlt 26 esztendő tervszerű vadgazdálkodása."-szólt
a diplomatikusan, de nem kevés büszkeséggel fogalmazó közlemény." Amikor
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Zoltán, 1996. 46. p.
Vadászati kiállítások ós trófeabemutatók. Bp., MÉM Vadászati és Vadgazdálkodási Főosztály,
1970. MOL XIX-K-9-aj (Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, Földes László miniszterhelyettes iratai) 44. d.
Trófea kiállítás. A hazai vadászok 1969-1970. évi arany és ezüstérmes trófeái. 1970. VI.
20-30. Mezőgazdasági Múzeum. Szarvasagancs 1969. aranyérmes: 1. Kádár János, 2. Kárpáti
Ferenc, 3. Kádár János, 4. Dr. Horváth Bcla, 5. Kovács István, 6. László Andor, 7. Csórni Károly, 8. Gáspár Sándor, 9. Földes László, 10. Mátyás László, 11. Timár Mátyás, 12. Borbándi
János, 13. Fock Jenő, 14. Czincge
Lajos, 15. Csctcrki Lajos. Vadászati kiállítások és
trófeabemutatók. 62. o. (MOL XIX-K-9-aj 44. d.) Az ugyanebben az évben megrendezett győri Vadászati Kiállításon Horst Gcrlach, Witzl Jiirgcns, Rudolf Hess és Helga Hess által elejteti
szarvasok agancsai vezették a rangsort. Uo. 132. p.
Az esemény honi rangját ós a vadászat korabeli népszerűségét mutatja, hogy a kiállítás megnyitóján többek között részt vett Fehér Lajos a minisztertanács elnökhelyettese, Gáspár Sándor a SZOT főtitkára, Németh Károly a Budapesti Pártbizottság első titkára, a Politikai
Bizottság tagjai, továbbá Óvári Miklós az MSZMP KB titkára, Timár Mátyás és Vályi Péter a
Minisztertanács elnökhelyettesei. MOL XIX-K-9-aj 40. d.
A Vadászati Világkiállítás, 13p„ 1971. Tájékoztató. MÉM Kiállítási Iroda. II. o. MOL
XIX-K-9-aj 40. d.

utóbb, a rendszerváltást követően a vadászat etikai normáit ismét rögzítették, a
szakírók elítélöleg szóltak e lóversenyekről, vetélkedésekről. Egy szerző a következőképpen fogalmazott: „»Visszataszító« a halomra lőtt vad, amelyek elejtőjét
inkább lehet »dögrekorder« névvel illetni. Megdöbbentő látvány például, hogy
vannak puskások (szándékosan nem használom a vadász szót), akik képesek tömegével lőni a rendesen repülni sem tudó fácánt (tyúkra és kakasra tekintet nélkül),
vagy az éppen rövid repülésre kényszerített keltetett szelíd vadkacsát. Ugyanúgy
visszataszító a disznóskertekben tömegével lőtt vaddisznó. Elítélendő az őzbak
vagy szarvasbika vadászaton egy alkalommal több trófeás vadat lőni. Sajnos, az
előbbiekben élenjártak a mindenkori hatalmi diktatúra gátlástalan vezetői..," 5 4
Másképp látszik természetesen a vadászat a vadászok, a kedvtelésből vadászok
és másképp a kívülállók szemszögéből. Hobo a vele készített interjúban a következőképpen emlékezett arra, amikor gyermekkorában apja magával vitte a vadászataira: „Rémületes volt látni az egészet. Nem értettem az élvezetet benne. Az egész
hierarchia, a vadászok és a szolgák viszonya hazugságon alapul. A hajtó, a vadőr a
maga módján vigyázott a vadakra, de azért odavezette az urakat és az elvtársakat,
hogy lőjék szarrá ő k e t . " A hajtásnak egy jelképes értelemmel bíró mozzanata,
amikor a hajtó letérdel, és a vadász az ö vállára támasztva a puskát, lövi meg a vadat. (Nézőpont kérdése, hogy ez önzetlen segítségadás, gesztus, miként a vadászok
állítják, vagy szolgai magatartás, aminek kívülről látszik.)
A vadászat — e jelentésektől függetlenül — az államszocializmus korszakában
a hatalmi elitbe tartozás kritériuma volt, pontosabban: maradt, mivel egy szűk réteg
monopóliuma volt, s a pártvezetés majd' minden tagja vadászott. És ezt jelképezte
nemcsak az elit s az elitbe törekvők, hanem a közvélemény számára is.

A vadászok és a közvélemény
1983. május 19-én a Magyar Nemzet fórum rovatában egy szerző rövid írásában
megemlítette, hogy „A Budai-hegység háromnegyed része zárt terület, a természetközeibe kívánkozó budapesti tömegek csak a főváros közigazgatási határán
belül eső részeit járhatják szabadon: ott zsúfolódnak össze." 6 Az írás ekkor nagy
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Dr. Bán István: A vadászat általános etikai normái. In: Vadászetika I. Szcrk.: Dr. Bán István.
Bp„ Lipták Kiadó, 1996. 29-44. p. hiv. hely: 31. p.
Földes László (HOBO)-interjú. 2005 október, Budapest, Old Man's Pub.
Felrótta továbbá, hogy a vadvédelem címen az állami rezervátumok területen a vadállomány
„egészségtelenül" felszaporítják. Magyar Nemzet. 1983. május 19. 8. p. Az írás előzménye,
hogy a szerző, Antalffy Gyula (a. gy.) a lap április 24-i számában rövid cikket közölt arról,

felháborodást váltott ki párt- és kormánykörökben.' 7 Később azonban a nyilvános
kritika mind gyakoribbá vált; a vadászat témájának felvetése a hatalommal szembeni kritikai reflexiók egyik kifejezési formájának számított.
1984-ben készült Hobo Vadászat albuma (Shakespeare, Verdi és Puccini parafrázisokkal), mely a vadászatot a fennálló uralmi rend metaforájává tette. Ugyanebben az évben jelent meg Szász Imre Ez elment vadászni című szociográfiája a
Magyarország felfedezése sorozatban. Megjelenés előtt a kötet — visszaemlékezések szerint — némi cenzúra végett még a pártbizottságot is megjárta. A könyv
Grósz Károly, akkori Borsod megyei első titkárral készített beszélgetéssel zárul.
Az interjúban a későbbi pártfőtitkár nem utasította el teljességgel a hatalmasok túlkapásairól szóló feltételezéseket, csak saját személyével és vadászataival kapcsolatban hárította el azokat. „Egyszer Szabolcsba hívott meg egy barátom, akkor nagyon akartak lövetni velem valamit, mutatott is a kísérővadász egy hatos bakot,
hogy lőjem meg. Megkérdeztem, hányadik agancsa ez a baknak, azt mondta, harmadik, láttam, hogy jobb bak lesz még ebből, nem bántottam. A kísérővadász erősködött ugyan, hogy nyugodtan lőjek, de azért megkönnyebbült, hogy nem lőttem."
— emlékezett.'™ A vadászathoz és a természethez való kapcsolatát így jellemezte:
„Még ma is előfordul eső után, hogy kimegyek hajnalban, nekitámasztom a puskát
egy fának, és vadászat helyett gombát szedek." 59 A nyilvánosság növekvő szerepét
mutatja az ambiciózus első titkár rokonszenvesre rajzolt portréja, illetőleg az a
tény, hogy igyekezett megkülönböztetni magát más pártvezetőktől.
1984-ben a Politikai Bizottság tárgyalta a vadászat és a horgászat kérdését, az
előterjesztés megállapította, hogy „érzékelhető társadalmi feszültség a horgászatban nem tapasztalható." 10 A megállapítás nyilván egy másik kijelentést is magában
foglalt; a dokumentum ugyanis hosszasan tárgyalta a „vadászat területén" megmutatkozó egyenlőtlenségeket. (1984-ben az ország vadászterületeinek 17 százalékát
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hogy Magyarországra, a Börzsönybe tévedt egy medve, ahol valaki azonnal lelőtte: „Volt hát
egyetlen medvénk a Börzsönyben, de csak néhány napig élhetett." („A medvét le kell lőni,
ugye?" 5. p.) Erre Dr. Fodor Tamás a Nimród főszerkesztő-helyettese így reagált: „A Magyar
Nemzet április 24-i számában a. gy. aláírással — előtte pedig számos más újságban — a Börzsönyben lelőtt medve miatt olvashatott az ország egyoldalú szemszögből megvilágított kommentárokat." A Magyar Nemzet levelét Antalf'fy Gyula viszontválaszával együtt közölte.
Zoltán, 1996. 33. p.
Szász Imre: Ez elment vadászni.... Bp., Szépirodalmi, 1984. (Magyarország felfedezése)
268. p. (A továbbiakban: Szász, 1984.) Emellett kérdésre válaszolva megemlékezett arról is:
„Van egy bikám, amelyik egy ponttal van az aranyérem határán túl, és egy bikám, ami egy
ponttal van innen. Az utóbbit Czinege elvtárs meghívásának köszönhetem, Kaszópusztán lőttem." Uo. 270. p.
Szász, 1984. 270. p.

állami vadászatra jogosultak használták — az ő létszámuk a százat sem érte el; 83
százalékán — 767 vadásztársaság kezelésében 31 200 taggal — a Magyar Vadászok Országos Szövetsége és tagegyesületei gazdálkodhattak.) Az 1985. évtől kezdődően a párt direktíváinak megfelelően mind több sportvadász számára biztosítottak vadászati lehetőséget. Erre elsősorban a Budapesttől távolabb eső területeken nyílt lehetőség. A társaságok számára előírták, hogy fokozzák „a vadtenyésztést, különösen az új sportvadászok által keresett apróvadból és zárttéri nagyvadból". A megyei tanácsok feladatává tették, hogy vizsgálják meg, csökkenthető-e az
egy főre jutó vadászterület. „Bérkilövő vadásztársaságokat" alakítottak azzal a céllal, hogy a „nagyvárosi lakosság"-nak vadászati lehetőséget teremtsenek.
1985-ben a vadászatról szóló jogszabályok módosításával vadászati jogot biztosítottak a termelőszövetkezeti tagok részére. Egyedi elbírálás alapján azok a gazdaságok kaphatták meg e kiváltságot, amelyek „intenzív vadtenyésztést és vadgazdálkodást folytattak". 61 A vadászat hierarchiáját és a vadásztársaságok exkluzív
jellegét azonban nem lehetett — és feltehetőleg nem is akarták — egy csapásra
megszüntetni. Kádár János egy 1985-ban kelt levelében, a helyzetet ecsetelve, úgy
fogalmazott, hogy a vadásztársasági tagság „közmondásosán nehéz ügy nálunk"/' 2
A „kor stílusát" jellemzi, hogy bár a tagság megszerzésének feltétele valójában a
betöltött pozíció volt, felvételi kérelmükben a jelentkezők — a „professzionalizáció" jegyében — vadászati ismereteiket hangsúlyozták. Így volt ez például akkor
is, amikor egy miniszterhelyettes kérte fel vételét a Pénzügyminisztérium exkluzív,
zártkörű vadásztársaságába/' 1
Az élővad befogása és a bérvadászat—a körré épülő szolgáltatóiparral — már a
hatvanas évek közepétől kezdődően jól jövedelmező iparággá vált. (Az ebből származó devizabevétel a kimutatások szerint 1983-ban meghaladta az 50 millió dollárt.)64 A magyar gazdaságnak valutát hozó iparág vezetői oly erősnek érezték
6(i
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Tájékoztató a Politikai Bizottság részcrc a vadászat és a horgászat területén jelentkező társadalmi igények kielégítéséről. A Politikai Bizottság 1984. szeptember 25-ei ülésén, a KB
Gazdaságpollikai Osztályának javaslatát megvitatva, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium illetékeseinek feladatául szabta, hogy foglalkozzanak „a vadászat és a horgászat területén jelentkező kérdésekkel, s a Minisztertanács megfelelő időpontban tűzze napirendre az
e kérdések megoldására vonatkozó javaslatot". M O L M-KS 288. f. 5. cs. 1984/921. ő. e.
MOL M-KS 288. f. 5. cs. 1984/921. ő. c.; Tóth, 2005. 162-166. p.
MOL M-KS 288. f. 47. cs. (MSZMP Központi szervei. Kádár János titkársága) 774. ő. c. (69.)
A pártfőtitkár az óbudai tsz-clnök társasági tagsága érdekében járt közre Vallus Pál
MAVOSZ-clnökncl.
MOL XIX-L-l-vvv I. d. Magasabb rangú személy felvételi kérelmére nem akadtam, aminek
oka az, hogy mire valaki miniszter lett, már bizonyosan vadászott.
MOL M-KS 288. f. 5. cs. 1984/921. ő. c.

magukat, hogy alkalmanként még a reprezentatív célú vadászatok ellen is felemelték a szavukat. 6 ' 1988-ban döntés született arról, hogy a korábbi licensz, bárcásvadászathoz hasonló nagy bérkilövő vadásztársaságot hoznak létre (VadCoop). (A
kikötés az volt, hogy ez nem terhelheti a vadállományt, a korábbi vadásztársaságok
lehetőségeit.) Az „új vadászok" — kiket a társasági tagok sokszor „páriaként" emlegettek — befizették a tagdíjat, amit a társaság vezetője kezelt, s ennek fejében a
tsz ill. erdőgazdasági területeken központilag szervezett bérvadász-programokon
vehettek részt. A bérkilövés díját nem a bérvadásznak kellett fizetnie, hanem a társaságnak, mely a költségeket a tagdíjakból gazdálkodta ki.66 Az újdonsült bérvadászok természetszerűleg más jellegű szokásokat követtek, mint a vadászok tehetősebb, befolyásosabb rétege. A fogathasználat, a szállás drágának számított, nem
minden szolgáltatást vettek így igénybe, divatba jöttek az egynapos „buszos, vonatutas" vadászatok. A társadalmi bázis szélesedése magával hozta, hogy a vadászathoz kapcsolt jelentések összetettebbekké és differenciáltabbakká váltak, s a
vadászok között mindig meglévő ellentétek még élesebbé.
A rendszerváltás korszakában — egy vadász-szakkifejezéssel élve — ismét terítékre került a pártvezetők vadászatának a kérdése. 67 Még 1988-ban egy balatonakarattyai nyugdíjas Király Zoltán országgyűlési képviselő közbenjárásával a Magyar Országgyűlés Alkotmányjogi Tanácsának elnökéhez fordult, hogy helyezzék
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A MAVAD (Magyar Vadkereskedelmi Szövetkezeti Vállalat) igazgatójának, Gábor Józsefnek
a levele Külkereskedelmi Minisztérium Mezőgazdasági Főosztályához például így szólt:
„Amint az köztudomású, vállalati tevékenységünk legnagyobb hányadát az élővad befogásból
származó devizabevétel képezi. ... Évről-évre nagyobb mértékben jelentkezik az igény az
olyan vadászterületek le vadásztatására is, amelyek egyébként élővad befogásra vannak fenntartva. Annak ellenére, hogy pl.: 1 élő nyúlért ma már 15.-16. S-t tudunk elérni, mégis évről
cvre csökken az állami területekről történő élővad befogás cs tudomásunk van arról, hogy
ugyanakkor egyáltalán nem csökken ezeken a területeken az úgynevezett reprezentatív vadászat." MOL XIX-K-9-aj 45. d. A piaci szempontok utóbb az Egyetértés feloszlatásához is indokot, vagy legalábbis hivatkozási alapot szolgáltattak. „E gazdaságoknak [a M É M
felügyelete alatt álló állami erdő- és vadgazdaságok — a szerző] az általános vállalati gazdálkodás rendjébe való beilleszkedése és számukra a piaci gazdálkodás által megkívánt versenysemlegesség megteremtése érdekében indokolt az egyesületi tagok vadásztatásával járó
terheik megszüntetése." MOL M-KS 288. f. 5. cs. 1989/1051. ő. c.
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A Vadcoop működését számos visszaélés, törvénytelenség övezte. Működéséről tudósítanak a
következő írások: Máthé Csaba: Még bűnbakot se lőttek. In: Kelet-Magyarország. 1989. szeptember 18.; Kovács Jánus\ Fehér Lajos azt üzente... In: Nimród. 1989. november. 20. 11. p.
1 9 8 9-ban a Reform például rendszeresen foglalkozott a vadászattal, a vadászok személyével,
amellyel emiatt a Nimród vadászújság hosszan tartó polémiába keveredett.

67

hatályon kívül a térítésmentes vadászatra vonatkozó rendelkezéseket.Í,N Végül a
minisztertanács elnöke megsemmisítette a kormányrezervátumok területén történő vadászatról szóló utasítását. A változások hullámai elérték, és maguk alá temették az Egyetértést is. 1989-ben a Politikai Bizottság — február 7-ei ülésén —
gyakorlatilag elrendelte a társaság feloszlatását. Fejti György a vitában javasolta,
hogy a vadásztársaság tagjainak továbbra is biztosítsanak vadászati lehetőséget.
Grósz Károly erről úgy vélekedett, méltányosan kell eljárni „meg hát Kádár Jánost
nem ajánlhatjuk be, mit tudom én a Veres-Szamos vadásztársaságba". (Megemlítette, hogy a katonáknak is szólni kell, mert „náluk is van ilyen dolog". Valaki ekkor közbeszólt: „idejében szóljál, Grósz elvtárs, mert oda akarunk átmenni.") A
jelenlévők úgy határoztak, tudomásul veszik, ha az Egyetértés vadásztársaság a következő közgyűlésen kimondja a feloszlatását — ez végül 1989 márciusában történt
meg. 69 A kormányzat az esetleges vadászati igények kielégítésére tízmillió forintot
különített el, a reprezentatív vadászatok szervezése pedig az Erdészeti Hivatalhoz
került, s a célra a gyarmatpusztai rezervátumot jelölték ki.70 A vadászat átmenetileg
teljesen kiszorult a kormányprotokollból, jóllehet 1990-ben született egy tervezet
újabb kormányrezervátumok kijelölésére, amelyet Antall József—visszaemlékezések szerint — felháborodottan söpört le az asztalról.71 1995-ben alakult meg végül a
parlamenti képviselők vadásztársasága, mely azóta — miként egyes prominens politikusok vadászatai is — többször az újságok címlapjára került.72
Mára jelentősen kiszélesedett a vadászok köre, de ez nem változtatta meg alapvetően a vadászat megítélését, s végképp nem simította el a vadásztársadalmon belül az egyenlőtlenségeket. A vadászok legtehetősebb rétege külföldre jár vadászni;
megalakult a nemzetközi szafari klub magyar tagozata is.73 Ők minden évben Las
Vegasban a Hiltonban tartják évi rendes közgyűlésüket. Megjegyzendő, hogy e társaság titkára annak idején, mint ahogy az első bérkilövő vadásztársaság, a Vadcoop
vezetője is, az Ifjú Nimródban kezdte vadászpályafutását. Nemcsak a szokásokban
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Közelebbről egy 1983-as MÉM rendelet (13/1983. VI.9.) hatályon kívül helyezését szorgalmazta. Tóth, 2005. 137. p.
MOL M-KS 288. f. 5. cs. 1989/1051. ö. c.
Tóth, 2005. 129-130. p.
Dr. Tóth Sándor-interjú, Budapest, 2005 szeptember.
Sághy Erna: Vadászgató magyar politikusok. In: Figyelő. 2005. dec. 18.
Nimród. 2005. október 22. p. Az ő „legitimációs ideológiájuk" úgy tűnik: a jótékonyság. Az
interneten elérhető közleményükben olvasható: „Terveink között szerepel aukciók szervezése,
a befolyt összeget vadvédelmi és jótékonysági célokra fordítva a közvélemény szerepét szeretnénk kedvezően befolyásolni a vadászat érdekében." www.vadaszat.nct/sci

mutatható ki tehát a folytonosság, hanem a vadászok személyében is. Hobo a vele
készített interjúban arra a kérdésre, hogy aktuális e még ma is a vadászat-metafora,
így válaszolt: „Vadak vannak, az, hogy kik vadásznak rájuk, az majdnem mindegy
a vadnak, a vadász az, akinek nem mindegy, hogy ő vadászik-e vagy valaki más." 74
A vadászat a hozzákapcsolódó jelentések sűrűjében a mindenkori hatalom kifejezőjévé vált. Olyan metafora, mely a történésznek segítségére lehet abban, hogy
összekapcsolja a különböző korok egymásból építkező társadalmi jelenségeit, értse és értelmezze azok jelentéseit. A vadászat minden korban a hatalmi elitbe tartozás kifejezője volt, bizonyos státusokhoz, pozíciókhoz kötődött, és ezáltal hatott az
egyénekre, meghatározta szokásaikat, formálta társaságaikat. E társaságokban a
szokások viselkedési mintákká változtak, hagyományként rögzültek, s e tradíció
azonosság- és közösségtudatot teremtett, ami egyúttal (öntudatlan) azonosulás volt
a kivívott társadalmi szereppel és pozícióval. Elemzése megmutatja a vadászatról, hogy az valójában „valami más": rang, presztízs hagyomány.
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Földes László (Hobo) interjú. 2005 október, Budapest, Old Man's Pub.
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Két „ ismeretlen " vadász: Fehér Lajos és Biszku Béla
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Képek a Fácán Matyiből

1969.
ÉVÍ
Ü j
EQYETÉRTÖK

fgys-értés, Egyetétié:;, éltét rímbe szedni nehéz . . .
Rime^éms; <•=•;i ioh-íi?
Megmaciyarázom. nektek.
Sioll c madár áqréi ágra, h'vá szózat szájról sééjrot
í .;• kíiöldííí? íötszóírö, :
Seregellj vadászatra!
Vada!: ÚJini nyáron, télben, sárban, hóban, dérben, jégen,
Egyetértés tagjai,
Nimród mc'í fiaíi
?v1é:j óimukhíiü is éiáíóViipMsfc, Taskí botárán crsctksHnek,
Szarvasi s kant leterítik.
Nyű! * rácért n«m rneaeisszik.
A Hold teíjő, az est eljö, !écs<mde5edj!c az erdő,
De a vadászház hangos,
Benne a kedély magas.
Zsákmányt oztén számbaveszik, új vasárnapjukat tervezik.
Véget ét a vadászrtap,
Haza tér a hősi had.
Budapestre érkeztének, asszonyaik várják őket...
Hiúba, mindhiába,
Nap hőse dől C2 cgyba . . .
F,- o híres Egyetértés, itt mór, hidd el, egy a kérdés: •
önmagára.- ismer-e
Nimród vadász ssreqe?
JÖ TANÁCS;
Ha a hét közepe fele, villámlik a nejed szeme.
Vadészvásarnapodró;,
A hét vécién mondj te le!

Hősi ének, ismeretlen szerző műve, körben az egyetértés új tagjai

(1969-ből)

HORVÁTH SÁNDOR
IFJÚSÁGI LÁZADÁS A HATVANAS ÉVEKBEN?
Önteremtés és beavatás: feljegyzések a galeriből1

A hatvanas évek ifjúsági kultúráit a korabeli hivatalos diskurzus — keleten- és
nyugaton egyaránt — előszeretettel ábrázolta úgy, mint a generációk közötti konfliktusok megjelenési formáit. A szociológia, a kultúratörténet 2 és a társadalomtörténet — átvéve ezt a beszédmódot — elfogadta, hogy a gyermekek fellázadtak
apjuk társadalma ellen. A hatvanas évek közepétől elszaporodó ifjúsági kutatások
evidenciaként kezelték, hogy a fiatalok szubkultúrái valami ellen irányulnak, vagyis ellenkultúrák. Az ellenkultúra-diskurzus megteremtette a maga intézményeit
és a fiatalokról szóló közbeszédet, hovatovább természetessé vált, hogy bármiféle
megnyilvánulást (a hosszú hajtól a rockzenéig) a szülők elleni lázadásként értelmeztek.
Valójában mindeddig egyetlen empirikus alapokon nyugvó kutatás sem tudta
igazolni, hogy a diskurzus által teremtett valóságészlelés, a „hatvanas évek lázadása" családon belüli konfliktusokra épülne. Nem sok bizonyíték van arra, hogy a
fiúk apáik elleni lázadásként növesztettek hosszú hajat — nem pedig kortársaik
vagy a rendőrök miatt. 3 Így kérdésesnek tűnik, hogy volt-e egyáltalán a megszo1
2

3

A tanulmány a Bolyai Ösztöndíj támogatásával cs az OTK.A T 49595 számú kutatása keretében készült.
A kultúra ebben az értelemben nem a tudást, hanem társadalmi gyakorlatok összességét jelenti, ezért használom a magyar terminológiában már foglalt „kultúrtörténet" helyett a „kultúratörténet" kifejezést a „cultural history" fordítására. A „cultural studies" kultúratudományra
fordítása már meghonosodott, és analóg módon történt.
Erre az eredményre jutott antropológusi és történészi módszerekkel több szerző is, közülük az
egyik legfrissebb: Siegfried, DetleJ: 'Don't Trust Anyonc Older Than 30?' Voiccs of Conflict
and Conscnsus between Generations in 1960s West Gcrmany. In: Journal of Contcmporary
History, 40. (2005) 4. sz. 727-744. p, „In particular, there is not inuch cvidcncc for
intra-family conflict between the generations. On the other hand, an incrcasing number of
youth subcultures appeared, which distanced thcmsclvcs from the political and cultural
mainstream. Within socicty as a wholc, there was considcrablc conflict, sincc Ihcrc wcrc many
cultural, butonly a fcw political, opportunitics for young pcople," Korabeli résztvevő megfigyelő módszert alkalmazva, pszichológusként hasonló következtetésre jutott:
Ashburnham,
Gercdd Ian: Zur Hippi-Bewegung in England im Sommer 1968. Hinc Feldstudic. Pszichológusi doktori disszertáció. Univcrsitat Wien, Bécs, 1970.

FONS XIII. (2006) 1. sz. 21 -59. p.
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kottnál nagyobb generációs konfliktus a hatvanas években. Vagy pusztán a hatalom által teremtett diskurzus hintette el a köztudatban, hogy a más évtizedekben is
jellemző generációs különbségeket apák és fiúk szembenállásaként ábrázolják?
Vajon nem éppen a hatalom terrénumainak megsértését jelenítették meg úgy, mintha az pusztán családon belüli, generációs konfliktus lenne? Volt-e egyáltalán a szokásosnál nagyobb ifjúsági lázadás a hatvanas években?
A pszichoanalitikus szemléletmód előfeltevései, az ún. szimbolikus interakcionizmus, a szociális tanuláselméletek és még Makarenko is alaptézisként kezelték,
hogy a társadalmi szocializációt meghatározó tényezők az első életévekben, vagyis
a kisgyermekkorban alakulnak ki. 4 Ennek hatása nemcsak a pszichológia és pszichiátria intézményesülésében, hanem a pszichologizáló történetírás híres emberekre és gyermekkorra irányuló lankadatlan érdeklődésében is tetten érhető. 3 A
kisgyermekkor meghatározó voltát nem tagadó, ámde az identitást és annak személyes megkonstruálását sokkal szélesebb keretek közé helyező irányzatok ritkán
nyúlnak a történeti forrásokhoz. Ennek elsődleges oka, hogy a szociológia és az
antropológia az utóbbi évtizedekben a történettudománynál jóval nagyobb érdeklődéssel fordult az ifjúkor felé. Az ifjúkor kutatásának intézményesülése azonban
sokkal jobban kedvezett a strukturalista megközelítéseknek és rétegződésvizsgálatoknak, mint a társadalmi csoportképződést a diszkurzív jelenségek körébe soroló,
egyúttal az egyén választási lehetőségeit fókuszba helyező mikrovizsgálatoknak.
A szubkultúra fogalmát széles körben elterjesztő és azt az ifjúsághoz kapcsoló,
1964-ben alapított birminghami „Centre for Contemporary Cultural Studies" (Jelenkori Kultúrakutatások Központja) kutatói számára, a hatvanas években domináns társadalomképnek megfelelően, természetesnek tűnt, hogy a fiatalok bizonyos magatartásmintákat „osztályuknak" megfelelően örökölnek, vagy éppen
gyermekkorukban sajátítanak el. A munkásfiatalok szubkultúrákba sorolása ebben
a kontextusban úgy jelent meg, mint amely nem egyéni választások, hanem törvényszerű társadalmi folyamatok eredménye. 6
Az angliai szubkultúra-kutatók az ifjúsági szubkultúrák születését szinte konszenzusszerüen magyarázták a társadalmi gyökerekkel és az egységesnek tartott

4
5

Patciki Ferenc. Élettörténet cs identitás. Bp., Osiris, 2001. 86. p.
Ennek tudható be, hogy a pszichohistórián belül hagyományosan három fő irányzatot szokás
elkülöníteni: híres emberek pszichohistóriája (pszichobiográfia), gyermekkortörténet, társadalmi csoportok pszichohistóriája. Botond Ágnes: Pszichohistória — avagy a lélek történetiségének tudománya. Bp., Tankönyvkiadó, 1991. 64. p.

„munkásosztály" felbomlásával. De vajon az egyes szubkultúrákba sorolt fiatalok
szükségszerűen válnak-e egy szubkultúra tagjaivá? A kérdés úgy is feltehető, hogy
mennyiben az egyén döntéseinek függvénye, hogy a hatalom által generált diskurzusok miatt a társadalom egyik tagját egy adott társadalmi csoporthoz, esetünkben egy ifjúsági szubkultúrához sorolják? Hogyan befolyásolja az egyén önteremtési folyamatát a hatalom, hol válik el a személyes a nyilvánostól? Miként befolyásolják a hatalom elvárásai azt a nyelvet, amelyet — a hatalom vagy önmaga
által — szembenállásra ítélt személy használ? Miként itatódnak át a privát megnyilatkozások a hivatalos diskurzusból származó elemekkel?
Vajon közelebb vihet-e ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásához egy olyan,
vallomásokat és hétköznapi megfigyeléseket rögzítő spirálfűzet, amelyet a rendőrség a Nagyfa-galeriként híressé vált fiatalkori kortárscsoport egyik meghatározó
tagjától foglalt le 1969-ben? A füzethez kapcsolódó történet annyiban is érdekes
lehet, hogy árnyaltabb betekintést enged abba az időszakba, amit a totalitárius elméletre alapozó politikatörténet-írás sommásan és sematikusan a „diktatúra felpuhulásaként" aposztrofál.
A szabvány spirálfüzetre a galeri elleni első eljárás anyagában bukkantam, 7 míg
szerzőjének részletes, második pszichológusi jellemzésére a második eljárás irataiban, amelyet egy intézeti lányszöktetésben tett tanúvallomás miatt indítottak a
belügyi szer vek.8 A második nyomozás izgatás miatt indult, és arra a feltételezésre

f>

Osgerby, Bili. Youth in Britain sincc 1945. Oxford, Blackwcll, 1998. A dominánssá váló ifjúsági szubkultúra-elmeletek historiográfiájának rövid összefoglalása megtalálható: Horváth
Sándor. Huligánok, jampecek, galerik. In: „Hatvanas evek" Magyarországon. Tanulmányok.
Szcrk.: Raincr M. János. Bp„ 1956-os Intézet, 2004. 408-423. p. (A továbbiakban: Horváth,
2004.) A városszoeiolológia születése óta érdeklődik a fiatalok iránt, elég csak a szociológia
Chicagói Iskolájához sorolt Frcdcric Thrashcr monumentális munkájára gondolni (Uő: The
Gang: a Study of 1.313 Gangs in Chicago. Chicago, Univcrsity of Chicago Press, 1927.) Ennek köszönhetően a történetírók közül elsősorban a várostörténészek adaptálták azokat a társadalomtudományos módszereket az ifjúság kutatásában, amelyek elsősorban a szociológiától és
antropológiától kölcsönöztek modelleket. Nem véletlen, hogy az ifjúság történeti kutatásának
manapság zajló fellendülésében kulcsszerepe van a várostörténeti kutatóknak, amit jelez, hogy
a várostörténeti monográfiák elsőszámú kiadójának számító angliai Ashgatc kiadó új sorozataiban egyre gyakrabban jelennek meg itjúságtörténeti munkák.

7

Barna fedelű, A4-cs méretű szabvány spirálfüzet, feljegyzések 51 oldalon. Budapest Főváros
Levéltára (= BFL) XXV.44.b. Pesti Központi Kerületi Bíróság (= PKKB) iratai. Büntctőpercs
iratok. 21.201/1971. Bűnjelként csatolva a nyomozati anyaghoz.
BFL XXV.44.b. 21.054/1970. E. Imre és társai iigye. (A továbbiakban: PKKB E. Imre és társai.)

8

épült, hogy a börtönből addigra kiszabadult „Nagyfa-galeri" tagjainak az a szándékuk, hogy szabadlábon maradt társaikkal együtt 1970. május l-jén saját tábláikkal
a felvonulók közé vegyülnek, és hippi jelszavakat skandálnak, ezenkívül követelik
a per során vezérükké nyilvánított, Aszódon is nevelkedett Nagy Kennedy kiszabadítását. Az Ifjúsági Park fölötti nagy fánál gyülekező fiatalok jelentős része korábban, amíg nem nyílt meg a szabadtéri koncerteket adó park, a Blaha Lujza téri
(köznyelven EMKE) aluljáróban gyülekezett. Nem messze innen, a Lenin körúton,
a Művész mozival szemben élt a feljegyzésekkel teli füzet szerzője, akit a többiek
csak Kacsaként emlegettek.

Kacsa
Kacsa 1952 augusztusában született Debrecenben. Apja géplakatos, a n y j a háztartásbeli, majd „konyhai dolgozó" volt. Kétéves korában Budapestre költöztek a Lenin körútra, egy összkomfortosnak számító, szoba-konyhás lakásba. A ház lakói —
már a Kacsa ellen indított eljárás során készült környezettanulmány szerint — azt
állították, hogy a család nem beszélt velük, és nem is köszönt nekik. Szülei 1964-es
válása után a fiúnak mind külseje, mind tanulmányi átlaga megváltozott. Lefogyott, és a VIII. általánost épphogy csak be tudta fejezni (2,6-os, más forrás szerint
2,2-es átlaggal). Ezután szobafestő ipari tanuló lett, abban az intézetben, amelynek
igazgatója anyja akkori férje volt. Magas vérnyomására hivatkozva az első évet
sem járta ki. Ezt követően alkalmi segédmunkákat vállalt, pl. a Bőrdíszműipari
Vállalatnál, ahol körülbelül a füzet elkezdésének időpontjáig dolgozott. 9 A füzet
írása alatt (1969. június 23.) talált új munkahelyet a Budapesti Geodéziai és Térképészeti Intézetnél, mint figuráns, havi 1300 forintos fizetéssel. 10 Ez a szakma —
nem a j ó kereset, hanem a szabadság miatt — akkoriban igen nagy népszerűségnek
örvendett a nagyfánál.
Kacsa a nagyfások 1969. július 8-i felvonulásának egyik hangadója volt, és a
felvonulás miatt a galeri ellen indított perben egy év három hónapi börtönbüntetésre ítélték. Több — nem terheltként tett — tanúvallomás szerint ő ment annak a
„hippi-felvonulásnak" az élén, ami miatt az eljárást indították a galeri ellen."

ii)

Kacsa bevallása szerint 1969. június 2-ig, a munkahelyi jellemzése szerint m á j u s 31-ig.
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (= ÁBTL). V-158094/1. Sz. Gyula és társai.
57. p. Környezettanulmány Kacsáról. 1969. július 26. BFL. XXV.44.b. 21201/1971. H. József
cs társa 14. FK. 30.963 dosszié, egyesítve 9.B.23.598/1969. (a továbbiakban: P K K B H. József
és társa.) 205-211. p.

Ugyanakkor a terheltek közül is többen őt nevezték a felvonulás főszervezőjének,
ami arra is utalhat, hogy őt akarták a rendőrség szemében bűnösnek kikiáltani, vagyis a felelősséget ráhárítani. 12 A rendőrök, a bírók és a történetírók előszeretettel
ábrázolják a múltat átlátható, lineáris történések halmazaként. Azonban a felvonulásokra (és a városi tömegmegmozdulásokra) vonatkozó források— a büntetőeljárások során tett vallomások vagy a későbbi visszaemlékezések — nem teszik lehetővé, hogy az egymásnak ellentmondó emlékek alapján adekvát módon ábrázoljunk egy több tucat vagy több száz embert megmozgató eseményt. Ráadásul a történetek azáltal válnak gyakran eseménnyé, hogy a büntetőeljárás során egységes
narratívát próbálnak belőlük létrehozni. Ennek ellenére valószínűnek tűnik, hogy
Kacsa a rendőrségi iratokban tüntetésként ábrázolt felvonulás (eredetileg hippi-séta) hangadói közé tartozott. Azok közé, akik valamilyen tulajdonságuk vagy viselkedésük miatt figyelmet váltanak ki az alkalmi kortárscsoport tagjainak körében.
A Belügyminisztérium III/III-2-es (ifjúságvédelmi) alosztályának munkatársai
1969-1970-ben a felvonulásra vonatkozó vallomásokból konstruáltak „eseményeket1', így alkották meg a „Nagyfa-galerit". A belügyi szövegekben létrejövő galeri
tagjainak folytatólagos megfigyelése remek alkalmat teremtett arra, hogy az ifjúsági vonal dolgozói ismét bizonyítsák fontosságukat a felettes szerveknek. Az 1970
tavaszán megindított új eljárás genezise egy fiatal lány, „Hippy Ancsa" szerelmi és
intézeti életében rejlik. Ancsát 1969 augusztusában, miután több hétre leutazott a
Balatonra, és rendőrök hozták haza, szülei beadták a Fővárosi Tanács Villám utcai
lánynevelő intézetébe. Az addig családi élethez szokott 16 éves lány ettől kezdve
rendszeresen járt a Nagyfához és az EMKE aluljáróba, ahol többek között barátnője lett Doxának, aki végigjárta az intézetbe adott gyermekek „ranglétráját", és 1968
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Pl. S. József ós Sz. Erzsébet vallomása. BFL PKKB H. József és társa. 31-32. p; 37-39. p. Sz.
Erzsébet vallomása annyiban megkérdőjelezhető, hogy testvére érintett volt az ügyben. A felvonulókat feljelentő B. Pcter vallomása szerint Kacsa volt az, „aki rendezgette a sorokat és
hogy zárkózzanak fel", igaz, ezt a felvonulás után két és fél hónappal, fénykép alapján tette
(bár összesen csak négy felvonulóról készítetlek fényképet addigra). Uo. 47. Ami a tanúvallomások alapján hihetőnek tűnik a felvonulás történetéből: 40-80 (a számok a narrativa céljának
megfelelően változnak) az Ifjúsági Park feletti nagyfánál gyülekező Fiatal, egy a rossz időjárás
miatt elmaradt koncert helyett „hippi-sétára" indult; átmentek az Erzsébet hídon, majd a Váci
utcát és — Brian Jones, a Rolling Stones gitárosának halála miatt — a Bazilikát érintve a Szabadság térre mentek, ahol a telefonon kihívott rendőrök miatt szétszaladtak. Egyes szemtanúk
közben az „Erika" című induló éneklését hallották a tömegből, ami okot adott arra, hogy a későbbiekben a „fasiszta tüntetésként" ábrázolják a felvonulást a sajtóban és egy regényben. A
felvonulásról részletesebben: Horváth, 2004. 417-420. p.
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Ez kiderül Sz. Lajos, „Marcscllo" tanúkihallgatási vallomásából is, akit •— bár több vallomás
szerint a menet élén haladt — nem ítéltek cl. BFL PKKB H. József cs társa. 41-42. p.

tavaszán Aszódról szabadult. Ancsa az intézetben összebarátkozott L. Erzsébettel,
akivel közösen egy hónapig újságot árultak. Ancsa 1970. március 3-án megtudta,
hogy az igazolatlan hiányzások miatt a Hírlapterjesztő Vállalat megszünteti munkaviszonyukat, illetményüket pedig átutalják az intézetbe. Mikor a nevelőintézet
igazgatónője értesült erről, közölte, hogy át fogják szállítani „Lengyust" és Ancsát
a rákospalotai zárt intézetbe. Anna még aznap megszökött, és megkérte EMKE-s
barátait, hogy segítsenek kiszabadítani barátnőjét és elhozni keresetüket az intézetből. A március 5-i lányszöktetés — bár Ancsáék többen behatoltak az intézetbe —
nem járt sikerrel, a résztvevők egy részét m é g aznap elfogták. 13
Ancsa a rendőrségen részletes vallomást tett egy készülődő hippi-felvonulásról,
lehetséges, hogy azért, mert megijedt a rendőrök fenyegetésétől és ezzel akarta
menteni magát. A III/III-as osztály ifjúságvédelmi alosztályának vezetője március
13-án javasolta, hogy a május l-re tervezett tüntetés megakadályozására „Májusiak" fedőnéven dossziét nyissanak, amit Tihanyi Sándor osztályvezető még abban a
hónapban engedélyezett. 14 Ancsa története olyannyira hatásos volt, hogy munkát
adott számos rendőrnek, ügyésznek, ügyvédnek és bírónak. Kacsát izgatás miatt ismét perbe fogták, és ez alkalommal már 8 hónapi letöltendő büntetésre ítélték. Elítélése miatt az előző ügyben alkalmazott — esetében büntetésének megfelezését
eredményező — közkegyelem hatályát vesztette, így összesen két év egy hónapot
kellett fiatalkorúak büntetésvégrehajtási munkahelyén töltenie, ami a gyakorlatban a tököli fiatalkorúak börtönét jelentette. 15

A füzet
A füzet borítóján — amelyet a rendőrök hamarosan felcímkéztek „S. Zoltán fk. tulajdona" felirattal — Kacsa kézírásával a következő szöveg olvasható: „Magányos
H O B O / K I Egyedül j á r / Örökké csak rád v á r / h a nem jössz m e g ö l i / őt a magány".
A nagybetűs és kisbetűs írásmódot a füzet szerzője a későbbiekben is gyakran cserélgeti, aminek elsődleges funkciója a szövegkiemelés. A füzetben gyakori helyesírási h i b á k arra is v i s s z a v e z e t h e t ő k , h o g y Kacsa iskolai e r e d m é n y e a 8.
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14
15

BFL XXV.44.b. 21054/1970. E. Imre és társai. (= PKKB E. Imre és társai) A lányszöktetésről
részletesebben: Horváth Sándor. Hooligans, Spivs and Gangs. Youtli Subculturcs in the
I960s. In: Muddling Through in the Long 1960s. Idcas and Evcryday Lite in High Politics and
the Lowcr Classes of Communist Hungary. Szerk.: Raincr M. János - Péteri György.
Trondhcim, 2005. 199-223. p„ hiv. hely: 212-214. p.
ÁBTL O - 13708. 4 - 5 . p.
BFL PKKB E. Imre és társai. ítélet. 1970. szeptember 23. 6. p.

általánosban szülei válása miatt erősen romlott, ezután pedig ipari tanulónak adták,
amely képzési formában többnyire nem a helyesírás oktatására helyezték a hangsúlyt.
A füzet borítójának felirata később is keletkezhetett, mint a tartalom nagy része,
azonban a szerző szerepválasztását és azt, hogy kinek írja a naplószerű vallomásokat, megerősíti az első oldal. „Ezt a füzetet egy / R e m e t e írta itt cl / köztetek ti észre se veszitek, ki ő? / ő a KACSA / NEKI CSAK 1 dolog kell a SZERETET / Mit
eddig nem kapott meg / TE TUDNÁL SZERETNI ENGEMET? / ÉN TUDOM
Hogy ez nem lehet!" A leghangsúlyosabb, utolsó előtti sorban szereplő kérdés lehetséges címzettje, ahogy az egész füzeté is, M. Éva, aki — a különböző íráskép
alapján feltételezve — a költőinek szánt sóhaj alá írta be saját kezével nevét és ajtószámra is kiterjedő lakcímét (IX. kerület, Soroksári út 5[...]). A lány a cím alapján
nem előkelőnek számító helyen élt: a Soroksári és Mester utca által határolt több
kilométer hosszú ipari sáv Nagyvásártelep felé eső oldalán, ahol sokan dolgoztak a
később Dzsumbujként híressé vált Illatos úti telep lakói közül alkalmi munkásként. 16
A füzet szerzője a későbbiekben is többször megszólítja Évát feljegyzéseiben,
mintegy láthatatlan olvasóként utal jelenlétére, gyakran kerül a mindennapi észlelések leírása közé szerelmes vers és megszólítás (Pl. „O te édes lány meddig szakít
a sors még tőled / el? Könnyem már elfogyott, várom a / HOLNAPOT.") Kacsa
mintha nem tudná eldönteni, hogy a magányos trubadúr, a remete, a hippi/hobó
vagy az elmebeteg szerepét válassza. Éva azonban nemcsak mint lírai címzett van
jelen, hanem olyan is előfordul, hogy a szerző szövegben jelzi a füzet szerinti választottjának, hogy egyes részeket kifejezetten neki írt: „EZT NEKED ÍRTAM
Szombat este Neked ajánlom!!" (26)17 Ez arra utal, hogy amikor lehetősége van,
odaadja a lánynak a füzetet, sőt, a szöveg írása közben folyamatosan számít arra,
hogy a füzetet előbb-utóbb Éva is olvasni fogja. (28) Néha külön jelzi, hogy amit ír,
azt Évára gondolva írja: „Most Évára gondolok, biztos dolgozik, vagy húgát oktatja, mit mondjon a srácnak kivel este drótja van." (39) ls Ezért a számtalan szerelmes
póz és kiszólás, amivel a kamaszkorú Kacsa még vonzóbbnak akarja magát ábrázolni.
Nem volt szokatlan, hogy a nagyfához járó fiatalok füzetbe írt vallomásokkal
akarnak lányokat meghódítani. Kacsa barátságban volt a szintén nem intézeti H.
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Ambrus Péter. A Dzsumbuj. Egy telep elete. Szeged, Lazi, 2000. 12. p.
A főszövegben zárójelben Kacsa füzetének oldalszámára hivatkozom.
Ugyanígy: „Éva megint az eszembe jár, most írok, de mit tegyek, ha megjelensz mint egy
Bostoni kísérlet. Okos lány vagy erted?" (41)

Józseffel, „Szerzetessel", aki egy hónap híján Kacsával egykorú volt, és mindkettejük családja eredetileg vidéki. A nemrég Budapestre felköltözött Szerzetes szabadidejében a gyári focicsapatban játszott; apja szerint azért kezdett el az Ifjúsági
Parkba járni, mert nyáron szünet volt a futballistáknál. 19 Mindezek persze még nem
determinálták barátságukat, de több jei is arra utal, hogy Kacsa legjobb barátja ebben az időszakban a Nagyfánál Szerzetes volt, aki Kacsához hasonlóan még nem
nagyon fogadtak be a többiek.211 Szerzetes verseket írt spirálfüzetbe, és ezeket a
verseket Kacsa is elolvasta, amit nem csupán saját vallomása bizonyít. Szerzetest
és Kacsát 1969 nyarán, a felvonulás napján együtt fogták el a rendőrök. Szerzetes
versei egyből érdeklődésük középpontjába kerültek, mivel előző évben már ítéltek
el az Ifjúsági Parkhoz járó fiatalt füzetbe írt versek miatt. Az akkor 23 éves G. Gyulát, gúnynevén Pipás Pierre-t, aki kukásautó-sofőrként dolgozott, és gyermekkora
óta írt verseket, egy év két hónapi börtönre ítélték két verse miatt (másodfokon ezt
10 hónapra enyhítették), melyeket „hozzá hasonló barátai körében 1968 nyarán különböző parkokban" felolvasott. 21
Seres Imre rendőr őrnagy, hivatalosan a Budapesti Rendőrfőkapitányság Politikai Osztályának Ill/b csoportjának munkatársa, Pogácsás József rendőr főhadnaggyal közösen házkutatást tartott Pipás Pierre lakásán. Lefoglalták Pierre játékguminyomda garnitúráján kívül versesfüzetét is, ami a tárgyalás során eldöntötte a
fiú sorsát." 1969. január 20-án Bauer Sándor, 17 éves autószerelő szakmunkástanuló a Nemzeti Múzeum lépcsőjén a prágai Jan Palach példáját követve felgyújtotta magát. A 70%-os égési sérülésekkel a Központi Honvéd kórházba szállított diák
három nap múlva — a boncolási jegyzőkönyv szerint ismeretlen okokból — meghalt. Az izgatásnak minősülő ügyben Seres Imre már az égetés másnapján házkutatást tartott S. Miklósnál, akinek Bauer a búcsúlevelét címezte. Bauer halála után
azonban az ügy már nem tünt annyira fontosnak, ezért azt az alacsonyabb rangfokozatú Pogácsás főhadnagyra és Kassai László századosra 23 bízták, majd márciusban a nyomozást megszüntették. 24 Seres Imre következő végigvitt „nagy ügye"
már a jórészt általa kreált Nagyfa-galerihez kapcsolódott. Seres őrnagy javaslatára
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ÁBTL V-158094/1. Sz. Gyula cs társai, 61. p.
Barátságukról több árulkodó jel mellett (pl. hogy Kacsa beleírt Szerzetes füzetébe, illetve lemásolt verset Szerzetes füzetéből) vall: N. Péter tanú, 1969. szeptember 25. BFL PKKB H. József és társa. 45. p.
BFL XXV.44.b. 23.516/1968. G. Gyula és társa, (a továbbiakban PKKB G. Gyula és társa)
Az idézet az ítélet indoklásából származik.
Jegyzőkönyv házkutatásról. 1968. október 16. BFL PKKB G. Gyula és társa. 185-186. p.
Kassai hallgatta ki 1969 október 29-én „Nagy Kcnncdyt" a nagyfa-ügyben. ÁBTL 3.1.9.
V-l58094/1. Sz. Gyula és társai.

nyitottak személyi dossziét Sz. Gyula (Nagy Kennedy) és társai ellenséges tevékenységének felderítésére, amelynek alapján Nagy Kennedy a Nagyfa-ügy elsőrendű vádlottja lett."'
Seres addigi ügyei alapján tudhatta, hogy a bíróságon az írott bizonyíték sokkal
jobban hasznosítható, mint a szóbeli vallomások. A hippi-felvonulásnak a rendszer
ellen irányuló célzatát igen nehéz volt bizonyítani. A feladat már csak azért sem volt
túl egyszerű, mivel a nagyfások közé sorolt fiatalok többségét csak az ellenük indított
rendőrségi eljárás miatt kezdték el érdekelni a korban politikainak számító kérdések.
Ezért voltak hasznosak számára Szerzetes versei, mivel ezek révén írások is tanúsították a fiatalok rendszerellenességét. Szerzetes füzetéről Földházi Józsefné rendőr
őrnagy 1969. szeptember 25-én Kacsát is kikérdezte, aki a jegyzőkönyv szerint azt
mondta, hogy Szerzetes a versesfüzetét az Ifjúsági Parkban sokaknak mutogatta, „a
tömegben voltak lányok is, akik elkélték a füzetet és azoknak odaadta." 26 Az Ifjúsági
Park májustól októberig üzemelt, ez alatt az idő alatt több lány járt fel a nagyfához is,
zenét hallgatni. Több nevelőintézetből kikerült, ezáltal többnyire hajléktalan fiú vallomása szerint a lányok gyakran hoztak nekik élelmet is.27
A jegyzőkönyvíró valószínűleg tévedett, amikor azt írta, hogy Szerzetes az Ifjúsági Parkban mutogatta füzetét. Akkori barátnője, T. Katalin vallomása szerint az
Ifjúsági Parkba nem mentek be, „mert őt nem engedték be a hosszú haja miatt, de
nem is akartunk bemenni". Barátnője vallomása szerint, „amíg Szerzetessel jártam, láttam nála füzetet, amit rendszerint magával vitt mindenhova és azt állandóan
a kezében szokta vinni, táska nélkül." Persze a lány azt nem látta, hogy azt rajta kívül másnak is odaadta volna elolvasásra. Vagy túl rövid ideig jártak, vagy Szerzetes
a lány előtt más lányoknak nem adta oda a füzetet, érthető okokból. Szerzetes barátnőjével, aki azon az őszön kezdte a második osztályt a Madách gimnáziumban,
közösen vásárolt egy kék fedelű fűzetet. Ebbe Kati június második felében bemásolta Szerzetes barna fedelű füzetéből a helyenként olvashatatlan és rossz helyesírással írt verseket, majd visszaadta neki. Ezt a kék fedeles füzetet foglalta le
később a rendőrség szerzetestől, amelyben rendszerellenesnek ítélt verseket is ta-
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ÁBTL. 3.1.9. V-l57854/1. V. János cs társa. A „Fáklyás" fedőnevű ügyben 1969. március
17-én szüntettek meg a nyomozást Baucr barátja, a Pogácsás által terheltté nyilvánított S.
Miklós ellen, akinek bűne nagyrészt az volt, hogy ismerte Bauer „felforgatónak és maoistának" titulált gondolatait.
ÁBTL O - 13575. „Töröző" 5 - 6 . p.
BFL PKK.B H. József és társa. 51. p.
Nagy Kennedy, Szőke Lord és Herceg is megerősíti ezt az első per során tett vallomásában.
Sz. Gyula és társai. BFL PK.KB 9. B. 23.598/1969. (A továbbiakban: PK.KB. SZ. Gyula és társai.) 1970. január 30. tárgyalás jegyzőkönyve.

Szerzetes rajzai a barna spirálfüzetében
BFL XXV.44.b. 21.201/1971

láltak.""1 Ezen kívül Szerzetestől lefoglaltak még egy barnafedelü füzetet is, amelyben Szerzetes írásain kívül több rajz is volt (kettőn Radics Béla stilizált alakjával)
és a füzet közepén Kacsa kézírásával is található egy oldal.29
„Vári" fedőnevű informátor még az 1969. július 8-i tüntetés előtt jelentést adott
tartótisztjének, Seres Imre rendőr őrnagynak. Eszerint „egy kb. 16-17 éves
170-175 cm magas, vállas, barnás-szőke göndörhajú fiú, akiről annyit tudok, hogy
a gimnáziumból is kirúgták, valamint a szüleivel is összeveszett [...] dicsekedve is
mondta, hogy versírással is foglalkozik. Ennek bizonyítására elővett a zsebéből kb.
2-3 kézzel írott verset, amelyeket fel is olvasott. A versek kommunista ellenesek
valamint rendőröket gúnyoló tartalmúak voltak." A személyleírás teljesen illik
Szerzetesre, aki a megelőző évben hagyta abba a gimnáziumot. „Vári" elmondása
szerint, később az Erzsébet söröző WC-jéből kifelé jövet támadta le őt Szerzetes
azzal, hogy „ismét van nála vers, és ott fel akarta nekem olvasni. Én leintettem azzal, hogy ez a hely nem alkalmas arra, majd egy másik alkalommal máshol." 30
A versírás egyik funkciója Szerzetes esetében az volt, hogy a nála pár idősebb
fiúk is befogadják társaságukba."'1 Presser — aki Kacsával egy egy ipari tanuló intézetbejárt és a felvonulás után őt is letartóztatták — vallomása szerint Szerzetes
„általában azoknak a személyeknek szokta verseit megmutatni, akik vidékről szoktak feljönni Budapestre pár napra a parkba." 32 Ez arra utal, hogy Szerzetesnek nem
volt komoly presztízse a társaságban. „Vári" feladata az volt, hogy politikai „izgatásra" utaló jelentést adjon, ezért helyezhette aznapi jelentése középpontjába a számára ismeretlen, a társaságba éppen csak bekerülő fiatal fiú verseit. Azonban jelentését Seres őrnagy később jól tudta hasznosítani az írásos bizonyíték utáni kutatás
során, ezért is az ő füzete került a nyomozás középpontjába. Ennek köszönhető,
hogy Szerzetes füzetéről jóval többet kérdezősködtek a nyomozás alatt, és emiatt
keletkezett annak használati módjáról több vallomás, ezáltal írásos forrás.
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Uo. 27-29. T. Katalin tanúkihallgatási jegyzőkönyve. 1969. augusztus 21.
A két Szerzetestől lefoglalt spirálfüzet a Nagyfa-galeri első, nagy tárgyalásának nyomozati
anyaga mellett található bűnjelként. A magánjellegű forrás ebben az esetben is annak köszönheti levéltárba kerülését, hogy hivatalossá minősítették (bűnjelként kezelték az eljárás során).
BFL PKKB H. József és társa.
1 969. június 26. ÁBTL O - 13575. „Töröző" 19. p.
Ezt megerősíti Kacsa első per során tett vallomása is: „H. József [Szerzetes] ismerőseinek és
barátainak mutogatta a politikai verseket, fcltünőségből szerintem. H. József lányoknak büszkélkedett a verseivel..." BFL PKKB Sz. Gyula és társai. 1970. február 4. tárgyalás jegyzőkönyve. 8. p.
Cs. Attila, „Préssel" 1969. szeptember 25-én tett folytatólagos kihallgatásának jegyzőkönyve.
ÁBTL V-l58094/1. Sz. Gyula és társai. 62. p.

Szerzetes és Kacsa 1969 tavaszán ismerkedtek meg.33 Szerzetes Kacsa hatására
kezdett verseket írni, aki állítása szerint sokat beszélt neki arról, hogy ír. ,4 Kacsa —
bár baráti társaságának is írta füzetét — elsődleges olvasójának a szövege alapján
mégis Éva tűnik, szövegét a hódításnak rendeli alá. Azonban Szerzetes írási módszere (folyamatosan magával hordta a füzetet, átadta elolvasásra másoknak) Kacsára, a barátra és részben mintaadóra is érvényes lehetett. De vajon milyen önképet tartott egy lány számára vonzónak egy kamasz, akit a hatalom 1969-ben az „ellenkultúrához" sorolt? Milyen szerepeket választott magának ahhoz, hogy egy
lányt meghódítson?
A füzet első lapján szereplő, szeretethiányban szenvedő remete figurája nem saját találmány. Kacsáról 1968 augusztusában cikk jelent meg a szocialista bulvárlapok egyik legolvasottabbikában, az Ifjúsági Magazinban, amely egy rendőrségi
razzia tapasztalataiból született. 3:1 A korabeli újságírói gyakorlat előszeretettel
használta fel a fiatalkorúak problémáiról szóló cikkek írásához a rendőrségi razziák során előállított fiatalkorúak vallomásait. A Magyar Ifjúság rendőrségi és bírósági vonalon dolgozó újságírója, aki később a nagyfások elleni perről is tudósított,
ugyanarra a rendőrre emlékezett vissza szeretettel, aki az Ifjúsági Magazin újságíróját is elvezette Kacsa első rejtekhelyére. „Persze, szóltak nekem, hogy razzia, jövök-e? [...] ez a Farkas, ez tanított meg engem arra, hogy mi a különbség a csavargók több hónapos kosza és a friss, nagyon koszos ember között. Mert lehet egy ember tiszta, reggel megfürdött és utána egy pocsolyába belehempereg. És van olyan,
akinek nincs módja, hogy napok óta mosakodni tudjon. Mi a különbség. Én azt úgy
meg tudtam különböztetni, olyat tudtam például, hogy elmondták, hogyha például
valaki börtönből szabadul, akkor hogy viselkedik. Hogy felül a villamosra, és mindennek úgy tud örülni, és azóta láttam olyanokat, esküszöm, akik, mondom, ez, ez
onnan jöhetett, mert akkora öröm az arcán, hogy istenem, istenem, jaj, hát. Szóval
ezek ilyen rendőr, rendőr (m) fogások. [.. .Jllyen csöves helyekre akkor bújtak, mikor már tudták, hogy le akarják csukni őket és akkor bújtak. De hát, ez a Farkas, ez
mindfélében volt. Volt például olyan hely, hogy valahol a város szélén volt egy
ilyen elhagyatott roncsautóbusz, és kiderült, hogy ott laknak néhányan. Na és ekkor volt ez, hogy menjek hátra, mert hátha kés van nála. Érdekes, hogy ők nem kötözködtek vele." 36

33
34
35

BFL
PKKB Sz. Gyula ós társai. 1970. február 4. tárgyalás jegyzökönyve. 9. p. ós
54.468/1969/7. sz. Vádirat. 4. p.
BFL PKKB. SZ. Gyula cs társai. 1970. február 4. tárgyalás jegyzőkönyve. 14. p.
Hankóczi Sándor. A Kiskanál és a Duna. In: Ifjúsági Magazin. (= IM) 1968. augusztus.
13-17. p.

Az újságírónő még emlékezés közben is büszke volt arra, hogy Farkas Lajossal
kapcsolatba került. Farkas képviseli a szemében a Kádár korszak rendőrségének
profi rendőrét, akinek jellemzőjeként a szaktudást és származását emeli ki. Ez az
ábrázolásmód abból is eredhet, hogy a szocialista rendőrség saját imázsánakjavítása érdekében a hatvanas évektől előszeretettel ábrázolta magát professzionalizált,
nem pedig politikai döntéseket is végrehajtó szervezetként. Ennek egyik módja az
volt, hogy ún. fontos társadalmi feladatokat ellátó szervezetként jelenítette meg
magát. Többek között ide tartozott az ifjúságvédelem rendőri propagálása és a galerikről szóló, rendészeti eredetű diskurzus is.37
A BRFK Gyermek és Ifjúságvédelmi osztályán Farkas Lajos irányította a fiatalkorúak csövező helyein tartott razziákat, egyúttal ő tartotta a kapcsolatot az ifjúsági
sajtóval is. Kacsa nagyrészt neki köszönheti, hogy amikor 1968 nyarán elvonult a
Gellért-hegyre csövezni, cikk született róla. Bedecs Éva visszaemlékezése szerint
Farkas szájából állandóan kilógott a cigaretta, „olyan volt, mint egy mesemondó, a
Farkas. Tulajdonképpen be kellett volna kapcsolni egy ilyen magnót, és kiadni a
történeteit. Megvették volna biztos, mert annyira érdekes, jó dolgai voltak. És főleg
mondom, egy olyan világban, amikor igazából nem volt divat ezekről beszélni. És
gyakorlatilag a Kék fény is olyan volt..."'' 8
Az Ifjúsági Magazinban megjelenő cikk első hasábjának alcíme: „A gellérthegyi remete". Farkas Lajos a cikk szerint egykor csavargó volt maga is, vagyis jól ismeri a csavargó gyerekeket. A szöveg alapján Kacsát is csak együttérzésből állítják
elő és kérdezik ki, aki: „Nyúlánk, félszeg, mozdulatai esetlenek, kezével nem tud
mit kezdeni. Több napos szakáll és tarkóra nőtt, felkunkorodott haj birtokosa, tizenhat éves és világoskék szemében lassan, de szívósan gyülekeznek a könnyek.
Hihetetlenül koszos farmernadrágján két klott betoldás és nyolc igazi folt, közülük
néhány hullni készül. S. Zoltán tíz napig élt a hegyen." 39 A külső ábrázolása meghatározta azt is, amit Kacsa később önnön identitásának megteremtése során saját
maga fontos jellemzőjének tart: haj, szakad farmer, több napos szakáll.
A cikk írója úgy tesz, mintha interjút készített volna Kacsával, holott valószínűleg vagy a fiatalkorúak razziáira ekkoriban járó zöldségesfurgonban, 40 vagy a

36
37

38
30

Interjú Bedecs Évával, aki 1965-1972 között dolgozott a Magyar Ifjúságnál. 2005. február 4.,
6-7. Készítette: Horváth Sándor.
Ebbe a körbe sorolható a rendőrség és a sajtó új típusú kapcsolata, amit a Kék fény című műsor 1965-ös megindítása is fémjelez. Erről bővebben: Horváth Sándor: A szocialista bulvársajtó cs a társadalmi nyilvánosság arénái Magyarországon: népszerűség és pártszerüseg az
1960-as években. In: Múltunk 50. (2005) 3. 226-254.
Bedecs Éva-interjú. 20. p.
IM 1968. augusztus. 14. p.

Gyermek és Ifjúságvédelmi osztály Rómer Flóris utcai fogdájában (ahová majd
egy évvel később a nagyfások közül négyet felvonulásuk napján előállítanak) beszélgettek. A cikkben szereplő kérdések és válaszok elsősorban azt firtatják, miért
választotta Kacsa a hegyet. „A mostohaapám úgy néz rám, mintha leprás lennék,
anyám sem szeret túlságosan, és mindketten állandóan hülyéznek. [...] a házmestertől kezdve mindenki bántott hosszú hajam miatt. — Ezért választottad a hegyet?
— Ezért. Akkor határoztam el, amikor anyám megtette azt a nadrágommal. —
Mit? — Fizetés után vettem egy új farmert. Anyámnak nem tetszett és összevagdosta." A haj és a nadrág fontos kellékei lesznek a remete-identitás megkonstruálásának Kacsa feljegyzéseiben is.
Azonban ezeknél is meghatározóbb lesz a füzet tartalma szempontjából a Kacsáról szóló részt lezáró utolsó kérdés és válasz: „ — És mit ettél a hegyen? — A
srácoknak megmondtam, hogy ott leszek. Mindennap hoztak egy üveg tejet és két
kiflit. — De így nem lehet sokáig élni. — Nem is akartam. Tudtam, hogy keresnek
majd, és elkapnak. így is terveztem. Én intézetbe akarok kerülni. Az sem jó, mert
érzékeny vagyok, és ott is hülyéznek majd, de azok idegenek és nem az anyámék."
A cikk Kacsa szeretetéhségét állítja a középpontba, amit önteremtése során Kacsa
is szívesen vállal. Ezenkívül a hivatalos diskurzus egyik szereplője, az újságíró,
úgy ábrázolja Kacsát, mint aki szüleivel történt konfliktusa miatt csavarog.
A cikkbeli magányos csavargó figurája nagy hatással volt Kacsa énképére.
Ezért is jelenítette meg magát Hobóként a füzet címlapján, akit egyfajta magányos
trubadúrként ábrázolt, aki „egyedül jár", és ha nem jön Éva, „megöli őt a magány".
A hippi és a hobó imázsa a hatvanas évek végén igencsak képlékeny volt. Az újságolvasók, illetve a nagyrészt filmfogyasztó fiatalok csak másodkézből szerezhettek
tudomást a nyugati, főleg amerikai hippikultuszról. Ezért konstruálhatta meg szinte mindenki viszonylag szabadon a saját hobó-, illetve hippi-definícióját. A nagyfánál gyakran megforduló Szőke Lord, Nagy Kennedy egyik barátja még Aszódról, sajátosan fogalmazta meg a tárgyalás során, hogy szerinte mi a különbség a
hobó és a hippi között. Szőke Lord Nagy Kennedy védőjének kérdésére — aki valószínűleg azt akarta bemutatni mentségként, hogy a fiatalokat nem nagyon érdekelte a politika — elmondta: „szocializmus még Magyarországon nézetem szerint
nincs. [...] Ha nekem biztosítanák, hogy 25 éves koromig nem kellene dolgozni,
időmet minden hülyeséggel tölteném. Állandóan szórakoznék, táncolni, lányokkal
foglalkozni, moziba járni, beat zenét hallgatni, ezt nevezem szórakozásnak.
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Á l c á z á s i cclból ezt használták ekkoriban az i f j ú s á g v é d e l m i razziákon a rendőrök Bcdccs Éva
v i s s z a e m l é k e z é s e szerint. B e d e c s Éva-interjú. 7. p.

Hippiskednék és hobóskodnék, ez idő alatt nem kellene dolgozni." Itt valószínűleg
közbekérdeztek (bár ezt nem jelölik), hogy mit ért ez alatt, mert a jegyzőkönyv szerint így folytatja: „Szerintem a hippi verekszik, a hobók nem verekszenek. Dobónak egy hiilyét képzelek el."41
Ezek szerint a nagyfánál 1969-ben a hobó imázsához inkább hozzátartozott a békés, szemlélődő magatartás, amit úgy tűnik, Kacsa is vonzónak talált, szemben az
erősebb testalkatú, intézetben nevelkedett, nála agresszívebbnek tűnő fiúkkal. A
hippik imázsához 1969 nyarán valószínűleg az amerikai hippik és rendőrök csetepatéiról szóló, nem ritkán eltúlzott híradások miatt tartozott hozzá a verekedés.
Közvetlenül Kacsa naplójának írása és felvonulásuk előtt, 1969. május 15-én
történt az a rendőrök és hippik közötti összecsapás, amelyet tévékamerák rögzítettek, a sajtó (Kelet-Európában is) széles körben tárgyalt, és később a formálódó új
baloldal egyik szimbolikus eseményévé vált. 1969. május 15-én, a western színészből politikussá vált Ronald Reagan — akkor Kalifornia kormányzója — elrendelte, hogy fegyveres rendőrök és a Nemzeti Gárda rajtaüssön a Berkeley Egyetemhez közeli People's Parkban tartott hippitalálkozón. Több mint százan kerültek
kórházba, egy embert pedig agyonlőttek. 42
Magyarországon a köztudatban a hippi és a hobó imázsához is hozzátartozott,
hogy „pszichiátriai esetek", amit Kacsa feljegyzéseiben önnön bolondságának vállalásával ábrázolt. A Magyar Ifjúságban a hippikről 1968-ban rendőrségi jelentés
nyomán megjelent cikk szerzője egy Jules Massermann 43 nevű amerikai pszichiátert idéz: „A hippik valójában pszichiátriai esetek. Sokan közülük nemcsak csavargók és paraziták, hanem, ahogy mi nevezzük, szociopaták vagy pszichopaták.
Egyesek az elmegyógyintézetben végzik." 44 Massermann naiv mondata Kacsa
esetében annyiban teljesült, hogy ha nem is ott végezte, de az eljárás során hosszú
„elmegyógyintézeti" kezelésnek is alávetették.
Az Ifjúsági Magazin róla szóló cikke nagymértékben hatott Kacsára, miközben
a füzetben megszerkesztette énképét, egyúttal identitásait is kifejezte, szituációtól
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BFL PKKB Sz. Gyula cs társai. 1970. február 3. tárgyalás jegyzőkönyve. 11. p. Szőke Lordot
bár többek egybehangzó vallomása cs alibije alapján szinte biztos, hogy - nem vett reszt a
felvonuláson, elsőfokon két cv börtönre ítélték. Ennek oka elsősorban az volt, hogy másodrendű vádlottként került az ügybe, visszaesőként. Nagy Kennedy aszódi barátjaként.
Katsiajicas, George: The Imagination of the New Lcft: a Global Analysis of 1968. Boston,
South End Press, 1987. 124. p. A hippi-mozgalom és az új baloldal ideológiai kapcsolódásáról: Marcuse, Herbert: The New Lcft and the I960s. London - New York, Routlcdge, 2005.
Jules Massermann a chicagói egyetemen dolgozott pszichoanalitikusként, a hatvanas években
igen népszerű volt sajtószereplései miatt.
Ivcmics István: Hippik a körúton. In: Magyar Ifjúság 1968. június 21. 3. p.

függően. Ennek oka nemcsak az volt, hogy a cikk a nagy fás fiatalok körében népszerű tulajdonságokkal ruházta fel őt, hanem az is, hogy egy ifjúsági sajtóban megjelenő cikk igen népszerűvé tehetett egy fiatalt kortársai körében. Nemcsak presztízst, de hírnevet is jelentett, ezért a népszerűség keresése közben érdemes volt a
cikk által sugallt képhez alkalmazkodni. Hasonló jelenségről számolt be „Kertész"
fedőnevű informátor-jelölt a nagyfások operatív megfigyelését végig kézben tartó
Seres Imre őrnagynak 1970 februárjában: „A jelölt kérdésemre elmondta, hogy
»Zsiráf« gúnyneve szerint szerepel az Ifjúsági Magazin 1970 januári számában.
Elmondása szerint a riport úgy keletkezett, hogy 1969 szeptemberében, egyik délután lent tartózkodott az EMKE aluljáróban, amikor odament hozzá egy fiatalember és egy hasonló korú nő, akik bemutatkoztak, hogy a Magazin munkatársai.
Majd megkérték őt arra, hogy mutassa be nekik a galeri tagokat. A kérésüknek eleget tett, több galeri tagot bemutatott a lap munkatársainak, akik a riportot és a fényképfelvételeket elkészítették. Elmondása szerint a cikk megjelenése óta igen nagy
népszerűségnek örvend, sokat leszólítják és üdvözlik, beszélgetést kezdeményeznek vele." 4:i

Szerepek
Philippe Lejeune szerint „a napló kezdete majdnem mindig kiemelt fontosságú: ritka az olyan eset, amikor ennek hangsúlyozása nélkül vágunk bele. Különböző módon jelöljük ki az írás eme új területét: tulajdonnévvel, címmel, mottóval, ígérettel
vagy bemutatkozással." 46 Kacsa a borítón hobóként, feljegyzései - melyek leginkább egy lazán szerkesztett napló mintáját követik-kezdetén pedig remeteként ábrázolja önmagát, az általa meghódítani kívánt lányt pedig mindkét rövid szövegben
megszólítja. Ezzel meghatározza nemcsak önmaga szerepfelfogását, hanem feljegyzései helyét is általa elképzelt élettörténetében. A két szerepválasztás végigkíséri az egész fűzetet. Eletét két maga által választott szerep pozíciójából meséli el,
melyek társadalmi identitásának meghatározó metaforájává válnak. Ezek a szerepek egyúttal jelképezik viszonyulását a felnőtt társadalomhoz is, amivel alkalmazkodik a hivatalos diskurzusban jelen lévő „lázadó-ifjúság" metaforához is.
Kacsa füzete dátumozás nélküli, keletkezési idejére a feljegyzések tartalmából
lehet következtetni, illetve a fűzetet lezáró „Kacsa 1969" feliratból. A felirat mellé
45
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ÁBTL O - 13708. „Májusiak" 1970. fcburár 13. 31-32. p.
Lejeune, Philippe: Hogyan végződnek a naplók? In: t/J: Önéletírás, élettörténet, napló. Válogatás Pilippc Lejeune írásaiból. Szerk.: Z. Varga Zoltán. Bp., L'Harmattan, 2003. 210-222.
210. p. (A továbbiakban: Lejeune 2003.)

Kacsa odarajzolja magát, hosszú hajjal. Ebből feltételezhető, hogy a fiizet írásának
elején született a rajz, mivel a füzet írásának időszakában, június elején Kacsa közel kopaszra nyíratta a haját. 47 A füzetét körülbelül 1969 júniusának elején kezdte
el írni és valószínűleg még a nagyfások felvonulását megelőzően be is fejezte, mivel arra semmiféle utalás nem történik. Kacsa a füzetben nem utal a Rolling Stones
gitárosának, Brian Jonesnak a halálára sem, amit viszont megtesz Szerzetes a saját
füzetében. A felvonulást részben azért rendezték, hogy Brian Jones emlékére
gyászmisét tartsanak a Bazilikában, amelyet azonban zárva találtak. 4S A felvonulás
után Kacsa 1969. július 8-tól 30-ig előzetes letartóztatásban volt, és igen valószínűtlen, hogy ezután is ugyanazt a füzetet folytatta volna anélkül, hogy megemlítette volna a felvonulást és letartóztatását. A füzet ezek alapján közvetlenül a nagy fások felvonulását megelőző hónapban született és a menet élén haladó, a sorokat
rendezgető Kacsa reflexióit tartalmazza. A füzet elkezdésének idejére abból lehet
következtetni, hogy 6. oldalára a szerző bemásolta Szerzetes azon versét, amelyet
az első per során a legnagyobb érdeklődés kísért a rendőrök, az ügyészek, majd az
újságírók részéről.
A Kacsa füzetébe bemásolt „Mamám hullája eladó" című vers kamaszos József
Attila utánérzésnek is tekinthető, 49 különösebb esztétikai érték nélkül: „Nagy pelyhekbe hull a hó / Mamám hullája eladó / Eladom mert fázom / hogy legyen kabátom
// Ezért megszólnak az emberek / Oh te kegyetlen gyerek / - Eladod a mamád? / Hát
van neked pofád / Igen Eladom mert élek, azok öregek és vének." 50 Szerzetes a tárgyalás során úgy emlékezett vissza, hogy a vers abból az ötletből született, hogy
„egy alkalommal az egyik fiú fázott, és a másik mondta neki, hogy add el anyád
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Erről a fiizet 12. oldalán értesülünk, de beszámol róla az egy évvel később született pszichológusi vélemény is. Kacsa 1969. július 9-en, a felvonulás másnapján, elzárása során a Budapesti
Rendőrfőkapitányság Fiatalkorúak és Gyermekvédelmi osztályán tett vallomása szerint egy
hónappal korábban vágatta le a haját. ÁBTL V - 158094/1. Sz. Gyula cs társai. 57. p.
Brian Jonest 1969. július 3-án találták meg holtan úszómedencéjében, és július 10-cn tartottak
érte gyászmisét Chcltcnhamben, amely település templomi kórusának gyermekkorában tagja
volt. www.beatzcnith.com/thc_rolling_stoncs/bjones.htm
Tiszta szívvel.
A vers ebben a formában található Kacsa füzetének 6. oldalán. Szerzetes kék (vagyis T. Katalin által lemásolt) füzetében az utolsó sor át van húzva, és a helyesírási hiba is javítva van
annyiban, hogy a gondolatjel a második bekezdés 2. sora („- Óh, te kegyetlen gyerek") előtt
van. Ezek alapján arra lehet következtetni, hogy Kacsa füzetének 6. oldalára még nem a kék
füzetből, hanem a Szerzetes eredeti írását tartalmazó barna fedelű füzetből dolgozott. Mivel T.
Katalin iskolaszünetben, vagyis június második felében másolta át a barna füzetből a kék füzetbe a verseket, ezért feltételezhető, hogy Kacsa még június elején másolta át a verset saját
füzetébe, amely Szerzetes versei közölt sorrendben a kilencedik volt.

hulláját és vegyél belőle kabátot. így született meg a versein."51 Az Ifjúsági Park
Duna felőli oldalán (szlengben Lépart) gyülekező társaság 1968-ban elítélt „költője", Pipás Pierre esetében szintén hasonló utánérzést találtak politikailag veszélyesnek a hatóságok. Pipás Pierre „Eladó a csontvázam" című versét lemásolta
Nagy Kennedy barátjának, Kispólnak a testvére (U. Pál), aki emiatt másodrendű
vádlott lett a Pierre ellen indított perben. Indián (F. András), aki a Kék fény narratívájában szorosan kapcsolódott a Nagyfa-ügyhöz, azonban a nagyfás pertől teljesen
függetlenül, nemi erőszakért ítélték el, abba a társaságba tartozott, akik Pierre verseinek felolvasásain rendszeresen ott voltak/ 2 A szülő elleni lázadás, amennyiben
ezt annak lehet értékelni, Szerzetes füzetében három oldallal később „Mamám"
című versében szeretetbe csap át: „engem szeret [...] én szeretni szeretem / ha meghal soha / nem feledem.". A családon belüli konfliktusra — ha létezett — azonban
sem ekkor, sem később nem derült fény.
„Vári" fedőnevű informátor szerint Szerzetes éppen akkor akarta nekik felolvasni verseit, amikor Indián lakására tartottak. 53 Pierre verse és Szerzetes között
több közvetítési lehetőség is volt, ezért könnyen elképzelhető, hogy áttételesen
Pierre József Attila utánérzésének hatása is ott bujkált Szerzetes sorai mögött. Mindenesetre verseinek közönsége hozzávetőleg ugyanaz volt. Szerzetes verse —
akárcsak Pierré — nagy érdeklődésre tarthatott számot nemcsak a rendőrök, hanem a nagyfánál összegyűlő fiatalok körében is. Talán ezért másolta be Kacsa is a
saját füzetébe a verset, még a rendőrség, a jogászok és az újságírók érdeklődése
előtt. M Az elsőfokú bírói ítéletben már nem szerepelt az izgatást megállapító tényállásban Szerzetes ezen verse, mivel Szerzetes ügyvédje kérelmezte, hogy azt ne
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BFL PKKB SZ. Gyula ós társai. 1970. február 4. tárgyalás jegyzőkönyve. 15. p.
BFL PKKB G. Gyula ós társa.
ÁBTL O - 13575. „Tőröző" 19. p.
Bcdccs Éva cikke a Nagyfa-galeri tárgyalásáról is külön kitér a versre. A cikk alapján úgy tűnik, hogy az újságíró megkapta nemcsak a vádiratot, de kezében voltak maglik a füzetek is,
bár azt nem vette észre, hogy a barna fedeles tüzet első oldalán a beírás más kézírással, nem
Szerzetestől, hanem Kacsától származik. „»Nagy pelyhekben hull a hó, / anyám holtteste eladó.« így kezdődik H. József fiatalkorú vádlott (más néven Szerzetes) egyik »költcményc«.
Ellene külön vád a két spirálfüzet, amelybe ellenséges, politikai tartalmú verseit írta. A füzet
kezdő lapján a jelmondat még gyerekes bolondságokat ígér: »Ne legyen több fodrászüzlct a
világon!« A további írások már jóval visszataszítóbbak." Bcdccs Éva: A „Nagyfák" sem nőnek az égig. In: Magyar Ifjúság. 1970. február 20. 4 - 5 . p. A hulla szóból valószínűleg pejoratív jelentése miatt letl az újságban holttest, a „ m a m á m " helyett „anyám" szó, a fodrászüzletekről szóló idézet pontatlansága pedig arra utal, hogy a cikk írója csak kis időre láthatta a
füzeteket, a cikk írása alatt már nem. Szerzetes kék füzetének elejére Kacsa a következőkéi
írta: „Talán megérem hogy virágok / lepik cl a Földet / És nem lesz (sic!) több / Fodrászüzlct."

tekintsék politikai tárgyú versnek. A január-februári tárgyalásig Szerzetes hét hónapon át előzetes letartóztatásban volt; ilyen hosszú ideig senki sem a vádlottak közül. Apja, rossz egészségügyi állapotára is hivatkozva többször kérelmezte, hogy
fiát a tárgyalásig ideiglenesen engedjék szabadon (amit a tízből nyolc vádlott számára lehetővé tettek). Ezt Kelemen Géza csoportvezető ügyész a vádlott lehetséges szökésére hivatkozva visszautasította, másrészt az első vádiratban még nem a
nevelőintézetekben nevelkedett félárva Nagy Kennedyt, hanem Szerzetest nevezték meg elsőrendű vádlottként. Szerzetes apja a tárgyalás előtt meghalt, anyja pedig idegösszeomlást kapott. Emiatt a tárgyaláson először a vallomásra is képtelen
Szerzetest — bár egy év két hónapi büntetésre ítélték, úgy tűnik — az ügyész megszánta, mivel kérte az előzetes letartóztatása megszüntetését és azonnali szabadlábra helyezését."
Kacsa a tárgyalás során azt állította, hogy bár olvasta Szerzetes verseit, közölte
vele, hogy ne foglalkozzon politikai versekkel, mert ebből baja származhat. Ezt a
bíróság tényállásként fogadta el: „S. Zoltán [Kacsa], miután elolvasta a verseket,
azzal adta vissza H. Józsefnek [Szerzetesnek], hogy a füzetet máskor ne hozza magával az Ifjúsági Parkba vagy a nagyfához a politikai tartalmú versek miatt. Megjegyezte azt is H. Józsefnek, hogy ő politikával nem foglalkozik. [...] H. József S.
Zoltán felszólítása ellenére továbbra is magával vitte a verseit tartalmazó füzetet a
Nagyfához."'^' Úgy tűnik, hogy bár Kacsa fűzetét lefoglalták, azt sem a nyomozók,
sem a bíró nem vetette alá komolyabb filológiai elemzésnek, mivel meg sem említik, hogy Kacsa lemásolta Szerzetes versét, illetve azt, hogy Kacsa többször beleírt
Szerzetes kék- és barnafedelű füzetébe. Ez Kacsának annyiban volt szerencsés,
hogy így nem tudták a Szerzetes elleni vádakat ellene is felhozni.
A József Attila-utánérzések más helyütt is felbukkannak Kacsa füzetében. Miután azon mereng, hogy az emberek magára hagyták, úgy ábrázolja önmagát, mint
aki levonul a Duna-parthoz, mert csak a folyó értheti meg: „Dunapart újra itt vagyok csak te érted hogy / mit gondolok! Egyedül vagyok!" (12.) „A Dunánál" című
vers költői gesztusát próbálja utánozni, elhallgatva, hogy a fiatalok rendszeresen
az Ifjúsági Park Duna felöli oldalán találkoztak, napoztak, ismerkedtek, és mikor
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A bíróság Szerzetes négy versét ítélte politikai tartalmúnak, ezek közül az Édes földem c í m ű
vers első versszaka később igen ismertté vált az EMKE aluljárósok körében. „Édes földem
Magyarország / De megtört a rabszolgaság / Fejünk fölött vörös átok / Megtörjük ezt hippi
srácok." Az Igaz elvtársak című vers arról szól, „hogyan ferdítették cl" Marx és Engels eszméit az utódok, „Kik a maguk érdekeit nézik / Ök belülről nem érzik / Hogy más szíve ezért
vérzik / A vérző szív n e m hiába / Idővel a hamis kommunizmus elveszik a világban." B F L
P K K B H. József és társa. Elsőfokú ítélet. 14-15. p.
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Uo. Elsőfokú ítélet. 16. p.

nem hallatszott ki a koncertek hangja a parkból, akkor táskarádiót hallgattak. így
alakult ki — rendőri konstrukció miatt — a „Léparti galeri" elnevezés, ahova vallomásai alapján Kacsa is rendszeresen járt. Mikor ősszel a kihallgatások során Kassai őrnagy Nagy Kennedyt a galeri ábrázolására kérte, akkor Nagy Kennedy a
jegyzőkönyv szerint négy nagyobb csoportra osztotta a nagy fásokat. Eszerint a
nagyfánál gyülekeztek (a később a Kék fényben is szereplő) Indián és társai, míg a
„Léparti" csoport vezetőjeként Nagy Kennedy Kacsát ábrázolta/' A galeri hierarchikus ábrázolása feltehetően a rendőri instrukciók eredménye, viszont valószínű,
hogy Kacsa társasága többnyire az Ifjúsági Park Duna felőli oldalán találkozott.
Kérdéses, hogy írása idejében az „Egyedül vagyok!" felkiáltás a rossz időnek, vagy
a társas magány ábrázolásának szól, mivel a fiatalok 1969-ben szinte megszállták a
rakpart lépcsőit.
A füzet első lapján szereplő remete ábrázolása után a következő oldalon Kacsa
rögtön a vallás és a remete pozíciójából bírálja a világi hívságokat, az ún. „fogyasztói szocializmust". „Isten ész[t] adott az embereknek, de nem azért, hogy egymást
gyilkol ják, és pénzüket az OTP-be tartják. Mit érnek el vele, jobban élnek talán, lehet! Te irodakukac! Hé, ne bújj el! Most rólad akarok beszélni. Mondd, tudod-e,
hogy feleséged hány zsíros kenyeret csomagolt be? Te nem szólsz csak Trabantodat simogatod, jól jártál vele! Most jön a veekend (sic!)! Az kell, mert ha nincs, felír
a rendőr! Gyűjtsd a pénzt, mert kell, a fiadnak magnó kell." (3) A pronatalista népesedéspolitika miatt ekkortájt kibontakozó „Kicsi vagy kocsi" vita „frizsider-szocializmust" bíráló érveit veszi át Kacsa a hivatalos diskurzusból/ 8 Azonban ezt
olyan formában teszi, hogy azt kiegészíti — a korban hivatalos normákkal szembeni lázadásként is megélhető — vallásossággal.
Kacsa az első bírósági tárgyalás során is nyíltan vállalta vallásos identitását:
„Éppen akkor halt meg a Rolling Stones együttes egyik tagja, akit mi családtagunknak tartottunk, Brian Jones. El akartunk menni a Bazilikába gyász-misét tartani.
Úgy gondoltam, hogy csendben imádkoztunk volna. Egyébként én vallásos vagyok, és otthon vallásos nevelést kaptam."' 9 Ugyanakkor ez a vallásosság választás eredménye is lehet, mivel erről sem a családról készült környezettanulmány,
sem a Kacsáról született két pszichiátriai vélemény nem tesz említést, holott ezek
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A „Kicsi vagy kocsi vita" leírható a gyerekvállalás ós a fogyasztás közötti dilemma ábrázolásával, ami a hatvanas evek vegétől rendre felbukkant a Népszabadságtól kezdve a Nők Lapján át a
Magyar Ifjúságig. Az érveket összefoglalja egy a korban nagy port felvert szociográfia: Fekete
Gyula: Éljünk magunknak? A Nők Lapja vitájának anyagából. Bp., Szépirodalmi, 1972.
BFL PKKB. Sz. Gyula és társai. 1970. február 4. tárgyalás jegyzökönyve. 7. p.

nagy hangsúlyt fektetnek a „szocialista normáktól" eltérő nevelési elvek feltárására. A választott, lázadásszerű vallásosságra enged következtetni a Kacsáról írt
munkahelyi jellemzése: „Elmondása szerint vallásos, annak ellenére, hogy szülei
nem azok" — írta 1969 tavaszi munkahelyének személyzeti vezetője. 60 Kacsa
munkahelyén vagy elhallgatta, hogy vallásos nevelést kapott, vagy a bíróságon
magyarázta neveltetésével vallásosságát, hogy ezzel is levegye a terhet magáról.
Inkább az előbbi tűnik valószínűnek, mindenesetre Kacsa vallásosságával inkább
lázadt a hivatalos diskurzus, mint családja ellen.
Bár a per során egymásról tett tanúvallomások korántsem megbízhatóak, úgy
tűnik, Kacsa imázsához hozzátartozott a vallásosság, illetve annak gyakorlása. A
vallomást tevők igyekeztek egymásról hihetőnek tűnő vallomásokat tenni. Kacsáról ezek alapján még a viccből vállalt papi szerep is elképzelhető volt: „Mikor leültünk a Bazilika lépcsőjére, odajött egy idős néni. Ekkor, illetve ezelőtt a S. [Kacsa]
gesztikulált, bohóckodott, mintha megáldotta volna a tömeget. Az öreg néni szólt
S.-nek, hogy mit bohóckodik." 61
Kacsa feljegyzéseiben rendre visszatér a fogyasztás kritizálása, abban a formában, hogy megszólítja a nagyvárosi flaszter elképzelt vagy a füzet írása közben észlelt szereplőit. A budapesti életet a puritán remete pozíciójából mesélő szerző
ezeken a lapokon saját magát úgy ábrázolja, mint akinek az a funkciója, hogy létezésével jelzi a fogyasztók számára életmódjuk értelmetlen voltát. „Estefelé elcsigázva sietsz, barátod vár, megmutatja az új Wolksvagenyát. (sic!) És ekkora padon
meglátsz engemet, engem, ki gond nélkül nevetek!" (3-4) (aláhúzva az eredetiben)
A fogyasztókat gyűlölő remete azonban tovább lép, és saját üldözését a következő oldalon már Krisztus szenvedéstörténetéhez hasonlítja. „Bazilika tornya integet, tudom, engem csak Jézus-Krisztus szeret. O volt e földön az egy igaz ember, de
mégis megkövezték, leköpték, sőt, keresztre feszítették. Tudom, hogy egy szép napon én is e sorsra jutok, mert hazudni nem tudok. Ezt tapasztalhatod, ha elolvasod,
hogy mit írok. Engem is megrugdosnak, leköpnek, mit tehetek." (5) A szerző mártírszerepének bizonyítására elmesél egy történetet, miközben ismét a Duna-parton
ül, ezúttal sok ember körében, hangulatfestésként „a víz csobog, elmélkedem a hullámokon!"
A történet középpontjában Kacsa hosszú haja és azt övező konfliktus áll. Elpanaszolja, hogy anyja, már évek óta mondja: „— Zolikám, mikor mész fodrászhoz
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Munkahelyi jellemzés.
BFL PKKB. Sz. Gyula és társai. S. László vallomása. 1970. február 3. tárgyalás jegyzőkönyve. 13. p.

már?" Ráadásul a Nyugatinál megállította egy rendőr, „hisz rontom a városképet",
és azt mondta „Tájfunkabát, farmernadrág, lássuk csak az igazolványát!" Az őket
körülvevő tömegből Kacsa leírása szerint valaki így szólt: „Ha én lennék a rendőr,
kitépném a haját!" A történet azzal zárul, Kacsa elsírja magát: „Rendőr személyimet visszaadja, eltávozhat, szól, de szeme megakad, kék szempáron (e szem én vagyok) könny gördül, miért tetted ezt te rendőr? Arca pír lett, nem halt még ki belőle
a SZERETET!" De ezután ismét a haja miatti konfliktus következik „Egy koszos
kocsma közeleg", ahonnan hosszú haja miatt ismét kicsúfolják Kacsát: „kocsmában sok részeg ember, ki tudathasadásban szenved, hallom a SZÖVEGET: Buzi!
Maris! Szopjál le!" Az önmagát mártír szerepébe helyező Kacsa ábrázolása szerint, csak azért nem foglalkozik velük, mert „OTTHON VÁR A GYEREKETEK,
DE TI A KOCSMÁBAN ROHADTOK MEG!!!" (5-7) Az eredetiben is csupa
nagybetűvel írt felkiáltás mögött gyermekkori élmények is állhatnak. A Kacsáról
írt környezettanulmány szerint, mikor szülei 1964-ben elváltak, Kacsát aktívan bevonták konfliktusaikba. Az akkortájt 12 éves fiú apja észrevette, hogy felesége az
albérlővel „páros szórakozásokban vesz részt. Több esetben, mikor a munkából
hazatérve feleségét nem találta otthon, Zoltán fiával indult keresésére s esetről
esetre a környék valamelyik eszpresszójában, F. [a későbbi mostohaapa] társaságában találta." 62 A hajának hossza miatt kirobbanó konfliktus leírása így kapcsolódhat gyermekkori sérelmekhez. Talán ennek is köszönhető, hogy a történet leírása között keletkező, üresen maradó verso oldalra másolja be Kacsa Szerzetes „Mamám hullája eladó" című versét.
A magát Krisztushoz hasonlító Kacsa haját a szeretetéhség és meg nem értettség
szimbólumaként is ábrázolja. „Elmondom üres papíroknak, mit érzek!! Mit érez
egy hosszú hajú fiú a »felnőttek« világába! Soha senki nem fog megérteni e füzeten
kívül" (8) A haj és a lelkivilág párhuzamba állítása a hobó és a remete után a mártír
választott pozíciójának kelléke. Ebben az időszakban írja be saját és Szerzetes füzetébe is Kacsa: „Nem lenne rossz az élet, ha ész is lenne az emberek fejébe, nemcsak a hajam néznék, meg a nadrágom, hanem a lelki világom." (8) Szerzetes
füzetében ez a mondat Szerzetes rajzai után az első teleírt oldalon szerepel, vagyis
kiemelt helyre került Kacsa szövege. Talán ennek enyhítéseként írja Szerzetes a
mondat alá és Kacsa saját beceneve mellé, az ő kézírásával, hogy „Beatles", mintha
a mondat a zenekartól származna. Kacsa ugyanígy a legelső oldalon írja bele Szerzetes kék fedelű füzetébe azt, ami nála a mártírszerep után áll: „megérem, hogy virágok lepik el a földet és nem lesz több fodrászüzlet". (9)
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A haj és a fodrászüzlet szimbólumára még visszatér, de közben nem téveszti
szem elől a fűzet első számú olvasójának szánt Évát sem. Ezért a füzet következő
oldala után újrapozícionálja magát; a haja miatt üldözött mártírból a szerelem mártírja lesz. Először a nők „csalfaságáról" értekezik, majd szerelmes verset próbál
írni: „Ó te édes lány meddig szakít a sors még tőled / el? Könnyem már elfogyott,
várom a / HOLNAPOT." Hogy még megnyerőbb legyen, még a bolond szerepét is
vállalja, azét a bolondét, akinek a szerelem vette el az eszét: „Szemem álma elveszett, kérlek add vissza / véle együtt az eszemet!" (10) A magát hobóként, majd üldözött megváltóként ábrázoló remete újra- és újra visszatér a szerelem mártírjának
szerepébe: „Ha meghalok barátaim, legyen kövemre írva: / a SZERELEM tette a
sírba!" (11)
A szerelmes verseket tartalmazó oldalakat közvetlenül követő betétben Kacsa
úgy tűnik, önmaga szerepválasztásait is kigúnyolja: „Pástétomok! Ti vagytok
egyetlen szenvedélyem, / Ha megpillantalak, gyorsabban jár a vérem! / Szemem
felragyog, ha rátok gondolok!" (12) A pástétomok szeretete valószínűleg nem volt
új keletű a szerzőnél. A közvetlenül a felvonulás után született pszichológiai vélemény Kacsa anyjának azon kijelentését, hogy VII. osztályos koráig (körülbelül
szülei válásáig) kövér gyermeknek számított (emiatt torna alól felmentették) motivációs tényezőként ábrázolja. A rendőrség által felkért pszichológus szakértő, a
gyermekkori élmények identitásformáló hatását fetisizáló pszichoanalitikus szemléletmódnak megfelelően, Kacsa túlsúlyából és kiközösítéséből vezeti le a kamaszkor és felnőttkor határán álló Kacsa személyiségjegyeit: „Mindenképpen
kényes, s pszichológiai szempontból feltétlenül motiváció értékű adat az, az anya
által elmondott tény, hogy a fiú a VII. általános koráig tartó kövérsége miatt a társai
részéről igen sok gúnyolódásnak volt kitéve. Ugyancsak fontosnak minősített tényezőként értékeljük azt is, hogy a fiú betegeskedései, a tornából való felmentettsége miatt bizonyos fokig kívülálló volt a gyermekközösségből."
A freudomarxista értékelés persze nem hagyja ki annak a lehetőségét sem, hogy
a felvonuláson aktív Kacsa tetteit az apahiányból vezesse le, holott a környezettanulmány pont úgy ábrázolja, hogy az apa indult fiával anyja keresésére. Ennek ellenére a pszichológus szerint: „Tovább károsította a személyiség alakulását az, hogy
az apa elhagyott [elhagyta] nőügy miatt a családot a fiú 14 éves korában [sic!], tehát
akkor, amikor egy fiúgyermek részére az apa-túlsúlyos nevelkcdési forma alapvető
személyiségalakító erejű." Az apahiányt valószínűleg az elvált anya elmondásából
ismerő pszichológusnak fel sem tűnt, hogy Kacsa 12 éves volt a válás idején és
hogy az elvált feleség következő férje korábbi albérlőjük volt. Azonban részletesen
kitért arra, hogy az anya azóta második házasságában él. „Ilyen érzelmi előzmények és hatássorozatok révén jutott el a gyerek oda, hogy sodródóvá vált, elmagá-

nyosodott." 63 A Kacsáról írt környezettanulmány szerint, amelyet nagyrészt Kacsa, a mostohaapja és anyja elmondása alapján írt az ügyben eljáró rendőrőrmester,
Kacsa mostohaapja anyja (liberálisnak ítélt) nevelési módszereivel nem értett
egyet, szigorúbban lépett fel Kacsával szemben. „így a viszony az új nevelőapa és a
fiatalkorú között megromlott. Az anya ugyan a szükségesnél jobban ellátta mindennel, ruházattal, élelemmel, csak nem kapott életrevaló felkészítést, önállóságra
nevelést, s nem kapott főként makulátlan szülőket és tiszta szülői szeretetet. így jött
el a 8. osztály befejezése. Önállótlan, gyökér nélküli kamasz, nem tudott mit kezdeni saját magával." A környezettanulmány szerzője éppen a mostohaapa elleni lázadással magyarázza Kacsa „különcködését", alkalmazkodva ezzel a korban divatos
ellenkultúra-, pszichológiai szempontból pedig freudomarxista diskurzushoz. 64
A neo-freudiánus státus-irigység teória szerint az apa korai hiánya az anyához
való elsődleges azonosuláshoz vezet. Az így szerzett identitást a fiúgyermek később megtagadja, és a nem létező apával való identifikáció lehetetlensége miatt tiltakozó maszkulinitást sajátít el. Az apahiányos családi szerkezeteket vizsgáló
pszichológusok elsősorban a kognitív képességre és a viselkedési attitűdökre helyezték a hangsúlyt, eleve feltételezve, hogy az apa-hiány normaszegő magatartással társul. Ennek a diskurzusnak a hatása nem maradt el a magyarországi pszichoanalitikus nézőpontokban sem.6:1 Kacsát a hivatásos és botcsinálta pszichológusok
— az alkalmazott modelltől függően — vagy úgy ábrázolták, mint aki lázad mostohaapja ellen, vagy úgy, mint aki lázad a hiányzó vér szerinti apa önmaga által kreált
képe ellen. A lényeg az volt, hogy „devianciáját" ne a jelenkori társadalomból, hanem Kacsa gyermekkorából vezessék le. így vezethetett el a pástétomok szeretete
egy elvált szülőktől származó, Szőke Lord szavaival „hobóskodó" fiatal esetében
olyan pszichológiai véleményhez, amely szerint Kacsa „ép értelmű, érzelmeiben
sorozatosan és súlyosan sérült fiatalember".
Kacsa füzetében a pástétomok szeretetéről szóló részletet követően egyből arról
értesülünk, hogy Kacsa levágatta hosszú haját: „Kopasz fejem ragyog, államon
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1 9 69. július 27. pszichológiai szakértői vizsgálat. BFL PKKB E. Imre és társai 2 4 2 - 2 4 7 . p.
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Bereczkei Tamás — Csanaky András'. A szocializáció evolúciós pályái: az apa nélkül felnövő
kamaszok és felnőttek viselkedésének fejlődése. In: Lélek és evolúció. Az evolúciós szemlélet
és a pszichológia. Szcrk.: Pléh Csaba - Csányi Vilmos - Bereczkei Tamás. Bp., Osiris, 2001.
211-228. p. Úgy tűnik, manapság ebben a témában szinte csak arról van konszenzus a pszichológusok körében, hogy a rendezetlen családi körülmények növelik a gyereket érő stressz
szintjét, ami elősegíti pl. a magas vérnyomás, gyomorfekély, vagy az alkoholizmus kifejlődését. Ez persze nem lenne meglepő Kacsa esetében sem, csak kérdéses, hogy a pszichoanalitikus szemléletmód hozzáscgít-c ennek megértéséhez.

szakáll / Többen megkérdezik, mit csináltál? / Én felelek nektek, ti nyamvadt emberek / ki érzéseimet nem ismeritek? / Nem a külszín a fontos, figyelj jól! / ami BELÜL van, dönti el, hogy milyen a kint / ember." (12) Kacsa másik, hajának elvesztését középpontba helyező feljegyzése nem a saját füzetében olvasható, hanem
Szerzetes barna fedeles füzetében. 66 A részlet mögött egy olyan konfliktus állhat,
amely Kacsa és a Nagyfa környékére járó fiatalok között alakult ki. Ez korántsem
volt szokatlan. Nagy Kennedy későbbi vallomása szerint aznap, amikor a felvonulás volt, ő meg akarta verni a Kacsa-féle társaságot, sőt, előző nap, mikor feljöttek a
Duna-partról (lépartról), akkor is először azt hitte, hogy verekedni jönnek. Csak
később derült ki, hogy Kacsa felvonulásra hívja őket.07
Szerzetes füzetében, közvetlenül haja levágása után Kacsa így örökíti meg az állandó szembenállást: „Ifjúsági Park, mi ez? Az őrültek zárt osztálya ez! / Utálom a
nagyhajú fejeket, pedig nekem is a hajam / a vállamig lebegett. Gyűlöllek benneteket ti paraszt/nagyhajú gyerekek! / Loptok, csaltok, ti vagytok a/szépek? Nem hiszem ezt nektek! / Fiatal bűnözők / vagytok ti, megérdemlitek, ha a rendőr flepniztet! [szlengben: igazoltat, flepni: igazolvány]" Kacsa ezzel egyértelműen távolságot teremt maga és a nagyfához járó, nem ritkán nevelőintézetből jövő fiatalok
között. Ebben az esetben valószínűleg nem csak az motiválhatja, hogy Éva számára imponáljon. A nagyfánál, az Ifjúsági Park felett a Várhegy oldalát elfoglaló fiatalok a kiszűrődő zenél is jobban hallották, másrészt be is láttak az Ifjúsági Parkba.
Ezzel szemben a léparti csoportosulás fiatalabb tagjainak (Kacsa, Szerzetes, Presser) meg kellett elégedniük a kiszűrődő zenével, mivel helyük a park színpadával
egyenlő magasságban volt. A Nagyfa melletti terület mind presztízsben, mind a zenehallgatás szempontjából jobb helynek számított, amiért alkalomadtán meg is ve-
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Az időpont annak alapján állapítható meg, hogy Kacsa Szerzetes füzetébe olyan részleteket
írt, amelyek nála füzetének szerelmes verseket tartalmazó oldalai (10) előtt keletkeztek, vagyis
a beírások körülbelül egy időben születhettek a szerelmes versekkel, ráadásul egyik beírásában utal is arra, hogy nemrég levágatta haját. A beírások kézírása egyértelműen Kacsára vall.
„A Kacsa szervezte a felvonulás egyik részét, mivel én viszont azon a bizonyos napon, VII.
8-án a Kacsa-félc társaságot meg akartam verni, de ebben a Presser megakadályozott és ő hívott, hát mentem velük." Sz. Gyula vizsgálat során tett önvallomása. 1969. október 22. BFL
PKKB Sz. Gyula és társai. 73. p. „Az egyik esős nap. VII. 7-én annak ellenére, hogy a parkban elmaradt az előadás, mindenki fent volt a parkban. Abban az időben egy svéd kislánnyal
jártam. S. Anikóval [helyesen: Ildikóval, Kennedy a lányok körében sikeresnek számított, erre
utalnak noteszének bejegyzései is]. Ekkor történt meg, hogy Kacsáék átjöttek a Dunapartról,
nagy számban a Belvárosi gárdával karöltve. Már azt hittük, hogy verekedésről lesz szó és lefutottunk a park feletti alsó sétányra a fától, »Hogy támadunk« jelentettem ki én. Ám ekkor a
Kacsa barátságosan megölelt cs megcsókolt, mint mindenki mindenkit, mert cz így szokás és
barátságosan meghívott egy »dilis« sétára." 1969. október 21. Uo. 69. p.

rekedhettek. A Kacsáéknál idősebb és erősebb fizikumú fiatalok (Indiánt tartották
a legerősebbnek, de Nagy Kennedy is erősnek számított) Kacsa szemében a zenehallgatási akadályt, egyúttal a kitaszítottságot is jelképezhették. Talán ezért is írja,
hogy nem akar közéjük tartozni, holott úgy tűnik, a feljegyzések egyes részein
(akárcsak Szerzetesnek) Éva meghódításán kívül az az elsődleges célja, hogy a társaság befogadja. Erre olyan tett adhatott lehetőséget, amivel kitűnt a többiek közül.
Hajának levágása is ezek közé tartozhatott. A motivációra vonatkozó kérdésre valószínűleg még maga Kacsa sem tudott volna adekvát választ adni.
A róla szóló környezettanulmány szerzője fontosnak tartja megemlíteni, hogy
Kacsa különcködéseivel kapcsolatban szomszédai, vagyis a ház lakóbizottsága
„udvarias levélben hívta fel a szülők figyelmét, s egyben nevelési segítségüket is
kilátásba helyezték, ha azt a szülők igénylik." Valószínűleg a ház lakóbizottságának részéről beszélt valaki az ügyről a környezettanulmány írójával, mert a szöveg
szerint: „Ezt a jóindulatú segítséget az anya agresszívan, levélben visszautasította,
kikérvén magának azt, hogy a lakóbizottság családi ügyeibe beleavatkozzék." 6 ^
A fűzet szerzője haja levágása után ismét a szerelem bolondjának szerepébe helyezi magát, emellett tettével a társaságon kívül állását is igazoltnaknak érzi. Először
válik kulcspozícióvá számára az őrült szerepe: „TE ki e sorokat olvasod ne gondold /
hogy ELMEBETEG vagyok, csakG o n d o l k o d o m / Mindig van valami ŐRÜLET
a szerelembe, de / mindig van valami ÉRTELEM az ŐRÜLETBE" (13)
Philippe Lejeune szerint „a napló már kezdettől fogva saját újraolvasásának eltervezése." 69 Hajának levágása után nemcsak olvasóit, hanem magát is rendre
megszólítja, amivel eltervezi, hogy ki fogja őt olvasni: „Új lapot kezdek, minek?
Szólj Zoli (Kacsa) ki ért téged meg? Éjszaka van, nyugodt a város, most 1 parkban
sétálok és érzem azt, hogy fázom! [...] De ki tud szeretni 1 csavargót, ki az éjszaka
az utcán kóborol? Talán TE! Vagy mégsem? Olvasóm, nem értsz meg? Most megyek, mert 1 rendőr közeleg! Végre elment." (14) A naplószerű alkotásmód, mintha a szerző az élet apró rezdüléseire is reagálna, keveredik a jelszószerű felkiáltásokkal. S bár a szerző hajától megszabadult, ettől kezdve identitását deklaráló hippi-jelszavaknak tartott mondatokkal zárja füzetének oldalait: „Agyuk helyett ágyakat" (írja a szerelmes versek alá, 13), „Szedjetek virágot, mintsem bombázzátok a
világot!" (szerepel olvasói és önmaga megszólítása után, 14). Ez utóbbi mondatot a
tagmondatokat felcserélve Kacsa beírta Szerzetes kék fedelű füzetének első oldalára is a már idézett fodrászüzletekről szóló jelmondattal.
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A hippi-jelszavakhoz jól illik az alamizsnát sem kapó koldus („Csupán szegény
koldus vagyok"), vagy a puritán, rongyokba öltözött csavargó szerepe („nézd meg
a réten a virágokat, nincs ruhájuk, mégis a legszebbek", (15), igaz Kacsa szobájának falát kedvenc zenekarainak képei díszítik. 70 Ezek a szerepek, akárcsak a korábbiak, jórészt választás eredményei. De egyúttal magyarázatul is szolgálhatnak arra,
hogy Kacsát nem fogadják be teljesen Nagyfánál gyülekező kortársai. Kacsa, hogy
olvasójának imponáljon, ezt a helyzetet úgy ábrázolja, mint aki az egyedüllétet
maga választotta. „Jó magammal beszélgetni!! Mind ezt leírom, úgy érzem, az őrület szélén állok! Mentsen meg valaki, aki szeret! Aki elfogad úgy, ahogy vagyok.
Egyedüllét már idegeimre megy, de inkább mintsem hülye barátaim legyenek.
Szólj fiú, a lányokkal hogy állsz? Mi az megnémultál? Na, jó, nem kérdezgetlek! /
Inkább ülök egy dombon egyedül." (16) Kacsa kortársaihoz képest úgy tűnik, sokat
volt egyedül, füzetét talán azért és akkor is írta, mikor nem volt éppen kivel beszélgetnie. Erre utalnak az önmagával történő füzetbeli beszélgetései is, melyek egyúttal írói eszközként változatos pózok felvételére adnak lehetőséget: „Figyelj, kelj
fel! Minek? 2 óra van! És? A Lujzával találkoznod kell! És utána? Felmész az IFI
parkba, vár egy lány! Mért vár? Hülye! Hánykor? 7-fél 8! Kimenjek? Menj te állat!" (24)
Kacsa édesanyja a nyomozás során, valószínűleg azért is, hogy fiát mentse, vallomásánakjegyzőkönyve szerint azt mondta Pogácsás József főhadnagynak, hogy
Kacsa „nagyon befolyásolható egyéniség, szerintem minden meggondolás nélkül
cselekszik. Állandó baráti társasága nem alakult ki. Igen gyakran, szinte naponként, más-más személyeket hozott fel a lakásra, akit úgy mutatott be, mint barátját,
azonban azon személyek nem jelentkeztek többet. Amióta letartóztatásba helyezték [1969. július 8-30.], egyetlen személy sem kereste. Mivel állandó barátja nem
volt, így ő igyekezett másokhoz csapódni, és hogy befogadják, elfogadta mások indítványait." 71
Kacsa anyja aktívan részt vett fia védelmében, nem fogadta el a kirendelt védőt.
A nagyfasok többségétől eltérően, Kacsát nem a kirendelt, hanem fogadott ügyvéd
védte a tárgyalások során. 72 Anyja már rögtön Kacsa első letartóztatása után elkezdte terjeszteni azt a nézetét, hogy fia bolond, ezért szervezte a felvonulást. Valószínűleg erre akarta helyezni a védekezés súlypontját, hogy elérje: fiát beszámítha-
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tatlannak nyilvánítsák. Ez a törekvése és annak terjesztése, hogy fia bolond, már a
Kacsáról letartóztatása után egy héttel írt munkahelyi véleményből is kiderül. A
munkahelyi vélemény szerint Kacsa 1968. október 19-től következő év május
3 l-ig szorgalmasan és kötelességtudóan végezte munkáját a Fővárosi Bőrdíszműipari Vállalatnál, „mindenkinek megadta a tiszteletet, udvarias magatartású. Külseje hosszú haja és szakálla miatt feltűnő volt. Többszöri foglalkozás ellenére sem
változtatott ezen, majd teljesen levágatta a haját." A jóindulatú jellemzést adó
munkahelyi személyzeti vezető, Faragó Pálné azonban fontosnak tartotta a jellemzés végén megemlíteni: „Édesanyja véleménye szerint szellemileg kissé fogyatékos." 73
Erre és az anyával folytatott beszélgetésre is épít kilenc nap múlva Szabó László
őrmester, a Kacsáról szóló környezettanulmány szerzője. A naivan pszichologizáló rendőr is elhiszi Kacsa bolondosságát, a remete-szerep választását szinte lineáris
narratívában a „normálistól" eltérő szülési körülményekkel magyarázza. „Fiatalkorú álmodozó, a csend, a benne homályosan megfogalmazódó zavaros elképzelésű családi és egész emberiséget átfogó békesség után vágyó. Ez vitte többször el,
több napra is a családból, ki a hegyekbe, egy kis patak, vagy csermely partjára, ahol
egyedül lehetett csendbe, várva a számára elérhetetlen békességet. Ez bizonyos
deprimáltságra utal, ami abból is feltételezhető, hogy az anya állítása szerint farfekvéssel jött a világra. Ezt kívánatos volna orvosilag is megvizsgáltatni." 74 A
„deprimáltság" és a farfekvés kapcsolatának orvosi vizsgálata tehát már igen korán
felmerült.
A környezettanulmányt követő napon pszichológus is kihallgatta Kacsát, akire
később külön nem emlékezett. Elképzelhető, hogy a pszichológus a kihallgatókra
emlékeztető kérdéseket tett fel neki, ezért nem emlékezett rá külön. Azon a napon
Kacsa már 19. napja volt előzetes letartóztatásban, nem csoda, hogy a felkért szakértő szorongást vélt felfedezni benne, és a letartóztatott fiatalok közül egyedül a
korábban természetbe menekülő Kacsát ítélte meg úgy, mint aki „megítélésünk
szerint pszichoterápiái kezelésre szorulna". Kacsa motivációit, a pszichoanalitikus
iskola hagyományait követve, ő is a kisgyermekkori élményekkel magyarázta. A
kisgyermekkori személyiségzavarokat valószínűleg abból a beszélgetésből szűrte
le, amit Kacsa anyjával folytatott. Ebből kiderült, hogy mégsem farfekvéssel jött a
világra a hippi-felvonulás hangadója, csak „az anyának a terhessége alatt nehézségetjelentett a magzat, aki azonban a szüléskor már normál helyzetben jött a világra.
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[...] Hét éves korig éjjeli, olykor nappali bevizelő is volt. Mintegy 1 éves korában
tarkótáji ütést szenvedett el esésből eredően. 4 éves korában egy sírkövet a temetőben magára rántott. Egyik említett balesete sejárt eszméletvesztéssel. Korábban
beszélt, járkált álmában, anélkül, hogy ez tudatos cselekvés lett volna. Magas vérnyomással, szívmüködési rendellenességgel állott kezelés alatt." A pszichológus
szerint mindezek magyarázatul szolgálhatnak „a fiú személyiségalakulása terén jelentkező extremitásra", amihez szerinte hozzájárult az átállított balkezesség is. 7 '
Kacsa anyjának igyekezete, hogy fiát őrültté nyilvánítsák és felmentsék, az első
tárgyalás során nem járt sikerrel. Védője mindössze azt kérte, hogy az ítélethozatalnál vegyék figyelembe, hogy Kacsa „idegei túlfeszítettek szüleinek elválása
óta". 76 Az elsőfokú ítéletben a magát társadalomtudósként is ábrázolni kénytelen
bíró (vagy fogalmazója) Kacsa csavargását szülei válásával, nem pedig bolondságával vagy gyermekkori élményeivel magyarázta. A bírósági ítéletnek Kacsa körülményeit taglaló része a Kacsáról szóló környezettanulmány írója, Szabó őrmester megállapításait fogadja el.77 Az elsőfokú ítélet megfogalmazója ráadásul
visszaesőként ábrázolta Kacsát, akit 1969 júniusában rajtakaptak, hogy egy — állítása szerint — talált bérletszelvénnyel utazik, és okirattal való visszaélés miatt
pénzbüntetésre ítélték. 7S (Talán ebből is fakad a Kacsa füzetéből sugárzó, gyűlölet
a tömegközlekedés iránt.) Mindemellett a bíró, Horányi Miklós Kacsa korábbi
büntetését nem vette figyelembe súlyosbító körülményként. Viszont mentőkörülményként szóba sem került Kacsa idegrendszerének állapota az ítéletben.
Kacsa füzetének olvasója az őrültséggel legfeljebb pózként találkozik, azonban
a róla született vallomások Kacsára jellemzőként, vagyis hihetőként ábrázolták
azt, hogy bolondságokat cselekszik. Például a felvonuláson mögötte haladó Szerzetes, védője kérdése, elmondta a tárgyaláson, hogy „Kacsa a sor elején állt, és vezetett minket, sok gyermekdalt tud, és azt énekelte előre, mi pedig utána. Láttam
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sok srácot, akik úgy véltem munkásszállásiak voltak, nehezebb fizikai munkát
végzőknek ítéltem meg őket, azok nagyon hangadóak voltak a politikai kiabálásoknál." 79
Kacsa elmélkedéseit nem ritkán zárja füzetében olyan szöveggel, amelynek
alapján az őrült szerepének vállalása önteremtési, imázsteremtési folyamatának része, vagyis választás eredménye. „Ezt is csak egy őrült Írhatta!" (18) „Egyesek cseresznyét esznek, mások a hatoson utaznak! Hova? MINEK? Ne csukd össze a
füzetet! Hé! Én normális vagyok csak sajnos egyedül. [...] Normális legyek? Megpróbálom, de úgyse megy, [hogy] komoly GYEREK leszek." (24) Kacsa már szülei válásának idején találkozott a pszichoanalitikus iskola intézményrendszerével.
Nyugtalan alvása és felriadása miatt 1963-ban a Központi Gyermekideggondozóban vizsgálták, 80 magas vérnyomása miatt pedig 1966-tól az eljárásig folyamatosan Rausedyl kezelésben részesült. 81 A korban széles körben alkalmazott, később
káros mellékhatásai miatt a forgalomból kivont gyógyszert elsősorban stressz hatására bekövetkező magas vérnyomás kezelésére, illetve klinikai kísérletekre használták. Nyugtató hatása miatt altató funkcióval is bírt. 82 Valószínűleg ennek is
köszönhető, hogy Kacsa időnként egészen váratlan helyzetekben, például bírósági
tárgyalásán elaludt. 83
A füzet írása során is folyamatosan szedte nyugtató hatású gyógyszerét, amit
valószínűleg azzal az utasítással kapott — akkor már két éve — orvosától, hogy folyamatosan szednie kell. „Jaj! Mi van? A gyógyszeremet nem vettem be! Most máimindegy, egy-két órával előbb döglök meg." (24) A pszichoanalízisre jellemző
vallomás nem lehetett ismeretlen Kacsa előtt, mivel néha szinte úgy tűnik, szándékosan a szabad asszociációs vallomással helyezi magát a bolond szerepébe. Az
obszcenitás mértéke a fűzetben előrehaladva egyre fokozódik. (22)
Hajának levágását az új szerepnek megfelelően interpretálja újra, kopasz feje és
nagy szakálla most már a bolond remete szerepét kínálják számára: „44-es cipőm
van és 80 kiló vagyok és szakállas! Ráadásul kopasz! Most fekszem és fáj a hasam,
sok cseresznyét zabáltam. Mi a véleményed? Kösz, igazad van." (23) Az ifjúsági
parki randevú előtt Kacsa dokumentálja, hogy megfürdik, majd útközben arról ér-
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tekezik, hogyan tárgyiasul manapság a férfi és a nő kapcsolata. Mindez bevezeti azt
a szerepet, hogy ismét (ami fölött „EZT NEKED í RTAM Neked ajánlom") a szerelemtől bolond remete szerepét válassza. Mint arról már előzőleg írt, aznap este találkozik „egy lánnyal", aki, ha Kacsa következetes, nem lehet más, mint Éva.
Kacsa, aki egy oldallal korábban még a nők prostituálódásáról értekezett, a
szombat esti találkozáskor már azt írja, mielőtt választottja kezébe adná a füzetet:
„Igen, őt nem szexuálisan kívánom, hanem mint legjobb barátot!" Majd felveszi a
naplóíró, visszaemlékező pózát: „Padon ültünk, kezét megfogtam, és ő elmondta,
ami a szívét nyomja!" Ezután egy új gesztussal deklarálja, hogy megbolondul:
„Neked írom e verset, hogy minek? / Lehet, hogy elvesztem az eszem!!" A szerelemtől megbolonduló remete szerepe úgy tűnik sikeres volt, Kacsának sikerült
újabb randevút kicsikarnia: „Éjszaka van, én csak írok, azért mert rád gondolok!!
Holnap 5-kor találkozunk, holnap!!" (26)
A szerzőt úgy felvillanyozza az új randevú, hogy a füzetben minden korábban
felépített szerepét elhagyja, és csak választottjának ír: „Lapoztam egyet, bizonyítom, hogy csak veled foglalkozom, Igaz hogy nem szex téren, de így jobb, úgy érzem! Nos, hogy tetszik e pár sor? Mesélek, még mert hosszú az éjszaka! De TE itt
vagy velem, igaz, hogy csak képzeletben." A randevúval megerősített Kacsa a bolond szerepét érzi a legimponálóbbnak ahhoz, hogy vonzó maradjon: „TE tetted
ezt! Kacsa! Te bolond vagy! így gondolkodom!" Kacsa remetéhez és bolond hősszerelmeshez illően tagadja, hogy a lánnyal szexuális céljai vannak. Az 1970 tavaszán készült orvos-elemszakértői vizsgálat szerint Kacsa — valószínűleg megbízhatatlan saját megállapítása szerint „14 éves korában kezdte a szexuális életet" —
háromszor esett át addigra tripper (Gonorrhoea, kankó) fertőzésen, legutóbb éppen
tavaszi letartóztatása előtt. 84 Ezek alapján nem tűnik járatlannak ezen a téren a füzet korántsem önmegtartóztatásra törekvő szerzője. Burkoltan utal is céljaira: „Én
fiú vagyok TE lány! És van egy KORLAT, mi bennünket elválaszt / a KULCS ná^
lad van. / Kérlek nyisd ki, ha lehet, de ha nem, hát akkor / mit tehetek?" (27-28)
„Kell a tested, lelked Test, ne arra gondolj! Úgyse engeded, különben olyatén nem
teszek" (29)
Kacsa, megtalálva a számára sikeresnek tűnő szerepet, a füzet végéig a szerelemtől megőrült remete szerepét használja. Ettől kezdve a különböző műfajok (látomás, vers, vallomás) mindegyikében szinte csak Évához beszél. Még akkor is,
mikor arról értekezik, hogy Mick Jaggert őrülten szereti: „Te a Beatlest kedveled,
nálam a Rolling megy. Ki érti ezt? Én igen és te?" (29-30) A vasárnapi randevúra
írással készül (31): ezúttal természetimádatát ecseteli a lánynak, és hogy imponálN4

Elme-orvosszakértöi lelet és vélemény. 1970. április 23. 246.

jon, még azt is leírja: „Ifjúsági Park teteje! Ha felmegyek, úgy érzem, hogy egy
bűnbarlangba lépek! Szakítottam veletek ti ál hippik! Barátaimat most már megválogatom, nem hiányzik több balhé,jól tudom! Kérlek benneteket igazi beatnikek,
tartsatok velem, jobb lesz, higgyétek el nekem!" (33)
Szimbolikusan nem elöször szakít a nagyfásokkal, és hogy Évának imponáljon,
a természettől idegen városi élet kellékeiről, a lámpaoszlopról (35) és a villamosokról (36) ír. Kiderül, hogy vasárnap délután remeteéletének és hírnevének szülőhelyére, a Gellért-hegyre viszi a lányt: „Innen a Gellérthegyről nézve talán másképp látom a világot. Mellettem egy lány ül, nézi a semmit, cigit szív, közbe vakaródzik." (36) A hétfőt jelző bejegyzés (a szombati randevú óta Kacsa jelzi a napokat) arra utal, hogy nem történt előrelépés a lánynál. („Ülök az ágyon, a körmöm
rágom, nem mintha ez adna nekem tanácsot. Mi lesz?" (37) Kacsa lemegy az utcára
írni, ahol a városi embereket figyeli: egy kisgyermekét karján vivő anyát, öregeket
(37-38), majd úgy tűnik, elkezd esni az eső, amit költői eszközökkel felnagyít:
„Szél süvít, eső esik, fák suhognak, patakok csobognak. Az utcákon csak pár ember, az is rohan." (39) Költőnk sem akar megázni („A szobában az ablak nyitva,
nem igaz"), inkább visszamegy a lakásba, onnan figyeli az utcát, miközben Évára
gondol (39^40). Verset ír megint a villamosról és a rajta utazó szürke tömegről,
majd egy utcaseprőről (41), a házmesterről (42), végül magáról és róla, „Én" és
„O" címmel. A hippi bátorságát egy lány számára is imponálónak tartja, ezért a
„Make Love not War" felirat fölé az írja: „Hajlandó vagyok börtönbe jutni, sőt arra
is / Hajlandó vagyok, hogy megöljenek! / arra azonban nem vagyok / Hajlandó
semmi szín alatt sem, hogy megváltoztassák az egyéniségem." (43) Amikor ezt
írja, a börtönbejutásra kevesebb, mint egy hónapot kell várnia.
Kacsa látomásos versnek szánt írása füzetének leghosszabb, egyben azt lezáró
szövege. Helye és tartalma alapján (nincs megjelölve új nap sem), a vasárnapi randevút követő esős hétfőn kezdhette írni. A cím („PAMIR, a világ teteje, már mint ez
itt, lent") a szűken hagyott hely miatt úgy tűnik, utólag került a sorok fölé. (Más címeknél Kacsa mindig bőven hagyott ki helyet a cím és a szöveg között, jelen esetben nem.) Ihletöit meg is nevezi a szövegben: Ginsberg8"' és a Cream. A szimbólummá vált beatnik költő és a hatvanas évek végének progresszív rockzenéje Kacsa
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Allcn Ginsbcrg (1926-1997), a „bcatnik-kultúra" szimbolikus költője, az Üvöltés című lírai
látomás és a korban az első igazi beat verseskötetnek tartott mű szerzője. Allén Ginsbcrg:
Howl, and other poems. San Francisco, City Lights Pocket Bookshop, 1956. Magyarországi
recepciója a hatvanas évek közepétől számítható: Üvöltés: Vallomások a beat nemzedékről.
Vál., bev. Sükösd Mihály. Európa, Bp., 1967; Allén Ginsbcrg: Nagyáruház Kaliforniában. Vál.
és utószó Eörsi István; ford. Eörsi István, Orbán Ottó. Bp., Európa, 1973.

számára kellékek: a látomásban egy rozsdás gyerekkocsiban Ginsberg tanai gördülnek el, miközben a Cream N.S.U."' című száma szól.
A szerelmi történet vége nem derül ki egyértelműen a füzetből, mivel a látomást
egyetlen lezáró oldal követi. A füzet befejezése valószínűleg nem közvetlenül a
felvonulás előtt történt, mivel a felvonulást megelőző hétfő nem esős, hanem kánikulai nap volt/ 7 valamint említés sem történik Brian Jones haláláról. Vagyis a füzet
befejezésétől számítva még legalább egy hét telik el addig, hogy Kacsa felmegy a
nagyfához és azt mondja a többieknek, hogy emlékezzenek meg Brian Jones haláláról. A lezárás — amit Kacsa írhatott még a füzet befejezése előtt is — arra enged
következtetni, hogy Éva meghódítása nem sikerült. Mindenesetre az utolsó oldali
bejegyzések nem arra számítva készültek, hogy Éva azokat olvasni fogja, mivel abban a korban egyikkel sem lehetett imponálni egy lánynak: „1 rangú lény a férfi / 2
rangú lény az állat / 3 rangú lény a nő", illetve „Szüzek! Hol vagytok már? / ho] van
1 lány, ki még őrzi a tisztaságát?" (51)
A füzet lezárásából arra is következtethetnénk, hogy Kacsa csalódott Évában és
a nőkben, ha nem tudnánk, hogy a füzet szerzője milyen gyakran váltogatta szerepeit. A szerelmes balladának szánt füzetből végül nem lesz sem hősköltemény, sem
napló, de még versesfüzet sem. A fűzet átmenet a különböző, naivan is űzhető, szerepválasztási lehetőségeket tartalmazó műfajok között. Bár előszeretettel értelmeznek naplóként olyan szövegeket, amelyeknek ezt a címet adják, könnyen lehet,
hogy azok sem pusztán ezt a műfajt képviselik. Kacsa szövege még csak keretbe
sem foglalt, hiszen a fűzetindító, remetéről és hobóról szóló elmélkedések párja a
füzet végén található obszcén felkiáltás. És bár a szövegben Kacsa azt mondja,
hogy ez már az ötödik füzete, 88 kérdéses, hogy következetesen irodalmi alkotásként tekintett-e müvére.
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A progresszív rockot játszó Cream N.S.U.-ja azok köze a kultuszszámok közé tartozott, amelyek az „elvágyódás" bealnikckre jellemző típusát használták befogadói kontextusnak. Erről
bővebben: Whiteley, Sheila: T h e spacc bclwccn the notes: Rock and (he countcr-culture. London
New York, Routlcdgc and Kcgan Paul, 1992. A dal szövege: Driving in my car,
smoking my cigar, / The only time l'm happy's when I play my guilar. / Singing in my yacht,
what a lot I got,/ Happincss is something ihat just cannot be bought./ I've been in and l'm out,
l've been up and down,/ I d o n ' t want to go until I've been all around./ What's it all about,
anyonc in doubt,/1 don't want to go until l've found it all out." Kacsa önvallomásából kiderül,
hogy angoltudása nem volt elégséges ahhoz, hogy megértse a dal szövegét. A nagyfánál a
„tolmács" szerepet sem ő töltötte be, bár kérkedett azzal, hogy bejár az angol nagykövetségre,
mint ahogy azt Nagy Kennedy is tette. BI;L PKKB Sz. Gyula és társai; H. József és társai.

87
88

Időjárásjclcntés. Népszabadság 1969. július 8. 9. p.
„[Kacsának] ez már az ötödik füzete, ezt a füzetet nemrég kezdte meg, de hamar tele lesz!" (24)

A szerzőt, aki magát szerelem őrültjeként ábrázolta, anyja jótékonynak szánt
közbelépése miatt végül hivatalosan is elmebeteggé nyilvánították. Ezt Kacsa anyjának nem volt egyszerű elérnie, de azután már fia hiába tiltakozott a szerep ellen,
azt tényként kezelték. Kacsa Ginsberg hatására írt őrült látomása így pszichológiai
dokumentummá vált. Az elsőfokú bíróság ítélete után Kacsa többek vallomása szerint félőssé, szorongóbbá vált, amit nem nehéz megérteni, ha egy fiatalkorút egy év
három hónap börtönbüntetésre ítélnek. A fiú a másodfokú határozatig szabadlábon
védekezhetett, azonban időközben Hippi Ancsa vallomása miatt ellene is megindult az eljárás a tervezett május 1-i felvonulás megakadályozása érdekében. 1970.
március 24-én Kacsát letartóztatták. A már régi ismerős Pogácsás főhadnagy április 2-ára engedélyezte a beszélőt anyjával. Pogácsás április 7-én ki is hallgatta Kacsát, aki akkor már két hete előzetes letartóztatásban volt. Fordulatot az ügyben
Kacsa anyjának április 10-i kihallgatása hozott, aki úgy tűnik, meggyőzte Pogácsás
főhadnagyot arról, hogy fia gyengeelméjü. 89
Pogácsás a kihallgatás után elme-orvosszakértői vizsgálatot rendelt el,90 és még
annak elvégzése előtt ismételten kihallgatta Kacsát. A jegyzőkönyv szerint ezen a
kihallgatáson közölte Kacsával, hogy elme-orvosszakértői vizsgálatot rendelt el,
majd elsőként az idegrendszeri panaszokról kérdezte a fiút. A jegyzőkönyv szerint
Kacsa azt válaszolta: „a körzeti orvosnál többször jelentkeztem vizsgálatra fejfájás
miatt. Panaszaimra nyugtató gyógyszereket adtak. A fejfájást magas vérnyomásom idézte elő.91 1970. március 22-én a Csengeri utcában lévő SZTK idegosztály a
Völgy utcai intézetbe utalt be gyógykezelés miatt. Én féltem elmenni, ezért 23-án,
amikor édesanyám a ruhaneműt összekészítette oda, hazulról elszöktem." 92 Ez
közvetlenül letartóztatása előtt volt, amikor Kacsáékmár értesülhettek arról, hogy
a többieket is letartóztatják. Elképzelhető, bár nincs rá bizonyíték, hogy Kacsa anyja úgy akarta elkerülni fia letartóztatását, hogy beküldte Kacsát az SZTK-ba beutalóért. Fia azonban nem akarta, hogy elmegyógyintézetbe utalják.
Erre utal az is, hogy amikor anyja új ügyvédet akart megbízni védelmével, és azt
fejtegette az ügyvédnek, hogy „fia gyermekkora óta ideggyógyászati kezelés alatt
áll" (ami erős túlzás volt), Kacsa „nekem ebből elég volt" kijelentéssel fölugrott, és
kirohant az irodából. Az ügyvéd ezek után nem vállalta a fiú védelmét, akinél sze-
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F Jánosnc tanúkihallgatási jegyzökönyve. 1969. április 10. BFL P K K B S. Jenő cs társai.
235-237. p.
Uo. 244-245. p.
A füzetben több bejegyzésben is panaszkodik fejfájásra Kacsa. Pl. „Kis madár ugrál, biztos
neki is a feje fáj." (32); "most befejezem, mert szétszakad a kopasz f e j e m ! " (33)
Kacsa tanúkihallgatási jegyzökönyve. 1970. április 20. BFL PKKB S. Jenő és társai. 281. p.

rinte „egyszerű ránézésre is megállapítható valami rendellenesség", mégsem „kíván idegbetegségére hivatkozni, még a II. fokú eljárás során sem." 93
Kacsa márciusban még ellenszegült annak, hogy pszichiátriai esetként kezeljék. Miután egy hónapot eltöltött előzetes letartóztatásban, úgy érkezett az elmeorvosszakértői vizsgálatra, hogy tudta, ezen áll vagy bukik szabadulása. Ennek
függvényében — ahogy azt az orvosok is megjegyzik — „a vizsgálat közben — főként a vizsgálat elején — hevesen szorong, kezdetben egész testében reszket, arckifejezése rémült, időnként teljesen indokolatlanul könnyezni kezd. A nyugtató
szavak szorongását fokozzák, tiltakozik az ellen, hogy félne, egyre inkább ingerültté válik." 94
Kacsa szerencséjére még idegessége is a javát szolgálja, mivel az orvosi-pszichiátriai diskurzusoknak 19. század óta egyik lényege, hogy általánosítsák a medicina
nyelvét, vagyis kiterjesszék azt „az emberi szubjektum olyan területeire, amelyek
korábban a vallás, a morál, a filozófia és a büntetőjog birodalmába tartoztak."95 Kacsa végre elmondhatta azt, amit korábban inkább csak füzetébe jegyzetelhetett, és az
orvosok megtalálták a megfelelő orvosi magyarázatot viselkedésére.
A lelet narratívája követi azt a beszédmódot, amelynek célja, hogy Kacsa képzelgéseinek magyarázatát a gyermekkori sérülésekben keresse: „Időnként az utcán
sajátos észlelései voltak. Úgy érezte, mintha idegen közegben mozogna, mintha az
emberek csoportokban egymáshoz tartozva mozognának, nyüzsögnének, csak ő
lenne az közöttük, aki senkihez nem tartozik." A vizsgálat szövegének írói külön
vadásznak a skizoid tünetekre: „néha úgy érzi, mintha nem ő lenne az, aki megy,
vagy beszél. Úgy érzi, mintha az ő személye »csak be lenne zárva ebbe a testbe«, de
nem lenne azzal azonos." Hajának levágását is ezzel magyarázzák: „Az elmúlt évben egyszer előfordult, hogy az utcán gyönyörű napsütés volt és hirtelen a szeme
előtt minden elfeketedett, majd egy olyan feszültség és indulat fogta el, hogy berohant az első fodrászhoz és a hosszú haját kopaszra nyíratta és a fejét leborotváltatta.
A fodrász először nem akarta lenyírni, de ő siettette, hogy »Gyorsan, gyorsan!«"
A börtönbezártság élménye a pszichológus számára éppúgy a betegség tünetei
közé tartozik: „Néha a cellában sajátos érzése van, olyan »mintha nyomnák a falak«, mintha be lenne szorítva a falak közé. Ezt a nyomást és szorítást fizikailag is
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Gliick Zoltán beadványa a Fővárosi Bíróságnak. Érkezett: 1970. április 16. BFL PKKB Sz.
Gyula és társai.
Orvos-elmeszakértői lelet és vélemény. 1970. április 23. BFL PKKB S. Jenő és társai.
2 4 6 - 2 5 I. p.
Erős Ferenc: Kultuszok a pszichoanalízis történetében. Egy Fcrcnczi-monográtla vázlata. Bp.,
Jószövcg Műhely, 2004. 97. p.

érzi, úgy, hogy fáj a feje, majd a mellében érzi ezt a szorítást." Kacsa jártas annyira
az őrült szerepében, hogy tudja, hallucinációkat is kell produkálnia: „Mostanában
általában baj van a hallásával, mert füle gyakran cseng. De ez nem egyszerű csengés, hanem olyan, mint a telefoncsengés. Ez úgy kezdődött, hogy egy kihallgatás
alkalmával csöngött a telefon, aztán visszament a cellába, és a továbbiakban állandóan telefoncsengést hallott." Kacsa vérnyomása a vizsgálat során 155/100 volt,
ami igen magasnak számít a korához képest, de azt fokozhatta idegessége is.
A vélemény szerint: „jelenleg súlyos fokú ú.n. szorongásos ideggyengeségben
szenved, amely súlyos fokban kóros — schizoid —- személyiség alakulás talaján
bontakozott ki." A három nappal korábbi, idegorvosi pecséttel ellátott beutaló szerint „szorongásos neurózis és labilis vérnyomás miatt" állott idegosztályi kezelés
alatt, és emiatt utalták be kórházi idegosztályra, de ezt terhelt figyelmen kívül
hagyta. Az orvosok végül meghozzák a Kacsa számára kedvező döntést: „kórházi
kezelést igényel, ezért — esetleges szabadlábrahelyezés esetén — a területileg illetékes Idegbeteggondozó Intézet értesítendő".
Még ugyanazon a napon határoztak Kacsa szabadlábra helyezéséről, mivel —
szólt az indoklás — kiderült, hogy „S. Zoltán debilitas (sic!) miatt súlyos fokban
korlátozott a cselekménye társadalomra veszélyességének a felismerésében". 96
Kacsa mindezek mellett a mai pszichiátriai osztályozásoknak megfelelően inkább
produkálta a depresszió vagy a borderline (határeset) személyiségzavar tüneteit,
mint a pszichoanalitikus iskola által előszeretettel diagnosztizált szkizofréniát. 97 A
borderline személyiségzavart — amellett, hogy kezelhetetlen és pontosan nem definiálható — általában azokra vélik jellemzőnek, akik megosztják környezetüket.
A hippi-séta előtti „magánya", illetve a felvonulás alatti magatartása miatt Kacsa
akár ezek közé is sorolható.
Kacsát, miután kiengedték, rögtön egy kórház ideggyógyászatán kezdték kezelni, egészen a másodfokú tárgyalásig, ahol védője Kacsa „kóros betegségére" is hivatkozva kérte védence felmentését. 9S Anyja május 4-én külön levélben kérte a
bíróságot, hogy arra is legyenek tekintettel, hogy ő 1963 óta onkológiai kezelésre
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BFL PKKB S. Jenő és társai. 267-268. p. A „dcbilitás" szót valószínűleg Pogácsás főhadnagy
irta a szövegbe.
A diagnózis kritériumairól: Német Attila: József Attila pszichiátriai betegségei. Bp., Filum,
2000. II L-l 18. p. Kacsa füzetének elemzéséhez ebből a nézőpontból számos ötletet adott:
Tvenlota György: Orvosi dokumentum vagy szürrealista szabadvers? In: „Miért fáj ma is" Az
ismeretlen József Attila. Szerk.: Horváth Iván - Tvcrdota György. Bp., Balassi - KJK, 1992.
191-227. p; valamint Bókay Antal és Valaclii Anna József Attila „Szabad ötletek jegyzéke"
című írásának keletkezéséről cs befogadásáról szóló írásai.
1 97 0. május 15. tárgyalás jegyzökönyve. 3. p. BFL PKKB. Sz. Gyula és társai.

jár, és rákos betegségét már operálni sem lehet: „máról-holnapra élek és nagyon
szépen [kérem] a t. Bíróságot, hogy legalább, amíg élek — sajnos nem sokáig —
legalább addig ne zárják be a gyermekemet a börtönbe." " A másodfokon eljáró bíróság Kacsa javára enyhítő körülményként értékelte „elmeállapotának az orvos
szakértők által megállapított korlátozott voltát."10'1 A fellebbezési óvást benyújtó
ügyész is elismerte, hogy Kacsa „elmaradt szellemi képességű". 101 Azonban
„őrültté" nyilvánítása nem mentette meg Kacsát a tököli javító-nevelő munkától,
mivel a második ügy miatt a korábbi alóli mentessége hatályát vesztette.
Mindenesetre Kacsa a felvonulás és letartóztatása után már igen nagy tekintélynek örvendett társai körében. Ez kiderül abból is, hogy Nagy Kennedy vallomása
szerint már 1969 őszén mondókát tanított meg neki: „Állítsátok meg a világot, ki
akarok szállni, építsetek egy külön szigetet, mert utálom az embereket." 102 Bár Kacsáról, úgy tűnik, még ismerősei is elhitték, hogy megőrült, 103 tekintélye valószínűleg folyamatosan gyarapodott.
A Nagyfa-ügy után, 1972-ben Seres őrnagy új ügynököt szervezett be, akit
„Énekes" fedőnéven foglalkoztatott, és elsődleges feladata a „Duna parti" (Duna-korzón csoportosuló) és a nagyfánál még mindig megtalálható galeri megfigyelése volt. „Énekes", aki a Rákóczi úti Mackó büfében volt pincérnő, rendre fel is
járt az Ifjúsági Parkhoz, hogy teljesítse Seres feladatait. Szorgalmáért pénzjutalomban is részesült, majd társadalmi megbízottá (tmb) léptették elő. 1972. augusztus 23-án adott jelentése szerint a Nagyfánál találkozott Kacsával is, akit külön
érdemesnek tartott a kiemelésre. Seres felbátorodott, és egészen 1975-ig az Ifjúsági Parkhoz irányította „Énekest". 1975-től azonban már nem Seres Imre volt „Énekes" tartótisztje, az őrnagy pályájáról a dossziéból nem értesülünk. „Énekes" 1975
után egyre ritkábban jelentett, ráadásul a galeri-diskurzus sem élte már virágkorát,
így más típusú jelentéseket vártak el tőle. 1978 őszétől „Énekes" új munkahelyre
került: az Úttörő Áruház büféjében lett eladó. Úgy tűnik, egyre inkább nyűg számára a jelentések adása, de valami utolsó „hasznos" információt várnak tőle. 1978 ok-
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F. Jánosnc levele. 1970. május 4. BFL PKKB. Sz. Gyula cs társai.
Budapesti Főváros Bíróság, mint másodfokú bíróság XXIV. 1330/1970/44. sz. ítelete. 1970.
május 25. 7. p. BFL PKKB F. Imre cs társai.
VIII. 10.601/1970. Óvás. 1970. július 15. BFL PKKB E. Imre cs társai.
Sz. Gyula önvallomása. 1969. október 22. BFL PKKB Sz. Gyula cs társai. Bű-144/69. B.
dosszié. 75. p.
„Lekvár" visszaemlékezése szerint: „A Kacsa az kapott egy kényszergyógykezelést, mert állítólag ő volt itt a szellemi vezér, ráfogták. Sokkolták, stb. Őbenne egy egészséges üldözési mániát ültettek bele. A legjobb barátaival sem mert találkozni." A víziizemű Moszkvics utasai.
Rendezte: Krcsalck Gábor. 2000.

tóber-novemberben harmadik tartótisztjének be is számol egy új galeriről, akiket
elnevez „belvárosi bőrruhás galerinak". „Énekest" rögtön megbízzák a galeri felderítésével. Utolsó értékelhető jelentésében, 1978. november 13-án beszámol arról
„hogy az elmúlt hetekben, a Tanács körúton és az Astoria aluljáró környékén többször látta bőrruhás fiatalok társaságában Kacsa gn. S. Zoltánt." Ezt a tartótiszt,
Hollosi György hadnagy figyelemre méltónak ítéli, mivel Kacsa „előélete miatt
nagy tekintélynek örvend a fiatalok között." Azonnal meg is bízzák „Futó" tmb-t és
„Sakál" ügynököt, hogy derítsék fel S. Zoltán „jelenlegi tervét". „Énekes" Kacsáról adott jelentése egyben „szabadságlevelet" is jelent, mivel 1979. februárjában
kérésére kizárják az informátorok köréből.104
Kacsa — bár más úton, mint azt a fűzet írásakor elképzelte — nagy tekintélyre
tett szert, nemcsak kortársainál, hanem az állambiztonsági szerveknél is. Lázadását
ugyanakkor igen sematikus lenne generációs lázadásként ábrázolni, mivel családján belüli konfliktusai — hajhosszát leszámítva — egészen más természetűek voltak, mint amiért egy szubkultúra tagjává nyilvánították. Nem egyedi jelenség, hogy
egy adott országból származó diskurzus által teremtett valóságészlelés másik kultúrában eltérő értelmezést nyer. Az Egyesült Államokban a magántulajdon- és háború/birodalom-ellenességet jelképező hippi fogalma például a Szovjetunióban,
Lvovban az ukrán nemzeti és regionális lázadás szimbólumává vált. 10 '
A magyar „hippik" sem ugyanazt jelentették a hivatalos diskurzusban, mint
szüleik számára. Kacsa az „örült" hippi szerepét jelenítette meg, mind füzetében,
mind a tárgyalás során. Míg az első esetben elsősorban Éva és a kortársai miatt
maga választotta szerepét, a második esetben anyja döntött arról, hogy fiát így próbálja megvédeni. Kacsa szerepeivel azonban nem családja ellen, hanem elsősorban
önnön elismertetéséért vagy védelméért harcolt. Önmagát a füzetben nem valami
ellenében, hanem valami elérésének céljából teremtette újra és újra. A hatvanas
évek lázadó ifjúságáról szóló diskurzus legfeljebb csak annyiban hatotta át az általa
használt nyelvet, mint a „Kicsi vagy kocsi" vita, a hivatalos diskurzussal szemben
vállalt vallásos remete, vagy a Ginsberget utánzó látnók költő szerepe.
Szövege értelmezhető önteremtési és beavatási rítusként is. Míg egyik modellben a személyes választás, addig a másikban a társadalmi elvárásokhoz történő alkalmazkodás, a megfelelés és a befogadás vágya dominál. A feljegyzések alapján
úgy tűnik, hogy Kacsa korántsem őrült meg, legfeljebb csak választotta a sok lehetséges szerep közül a hatalom által konstruált galeri váteszének a szerepét, akinek
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ÁL3TL 3.1.2. M-37759. „Énekes".
Risch, William Jay: Sovict 'Flowcr Childrcn'. Hippies and the Youth Countcr-cukurc in I970s
L'viv. In: Journal of Contcmporary History, 40. (2005) 3. sz. 565-584. p.

az őrültség is jellemvonásai közé tartozik. Valódi konfliktusba a rendőrséggel került, nem pedig szüleivel.1(16 Azonban a rendőrök — majd az ügyészek, bírók és orvosok — arra törekedtek, hogy ezt a konfliktust gyermekkorából vezessék le, amivel a családok életét jótékonyan befolyásoló állam imázsát is igyekeztek erősíteni.
Ehhez felhasználták az ifjúságról szóló, háború után keletkező ellenkultúra-diskurzus elemeit éppúgy, mint a szociális tanuláselméletek vagy a pszichoanalitikus
iskola tanait és intézményrendszerét. Kacsa őrültsége és a galeri „fasiszta tüntetése" az 1956 utáni, rendészeti eredetű diskurzus terméke, a fiú lázadása — akárcsak
nemzedékéé — viszont elmesélhető volt abban a kontextusban is, amelyet az ellenkultúra-diskurzusok hoztak létre.
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Az intczcli fiúknál (Pl. Nagy Kennedy, Szőke Lord, Doxa) a családjuk elleni lázadás fel sem
merülhetett szerepválasztásuk magyarázataként, mivel azért kerültek intézetbe, mert családjuk
lemondott róluk.

FEHÉR CSABA
A DEMOKRÁCIA HULLÁMHOSSZÁN
Rádiósok felelősségre

vonása a második világháború

után

Jelen írásomban a második világháború lezárását követő politikai jellegű felelősségre vonás intézményrendszerének kialakulását, az általuk alkalmazott anyagi- és
eljárásjogot a Rádiónál lefolytatott igazolási eljárások — pontosabban a Magyar
Központi Híradó Rt-nél működő 399/a. számú igazoló bizottság „rádiós ügyeinek"
— példáján kívánom bemutatni. 1 Az új rendszer szempontjából jelentős média már
korábban is a politikai vezetés ismert és elismert eszközeként funkcionált. A két világháború közötti korszak tömegtájékoztatása gyakorlatilag állami felügyelet alatt
működött. 2 A Magyar Távirati Iroda vállalkozási formában működő hírügynökségként a kormány félhivatalos fóruma volt. A Telefonhírmondó Rt. megvásárlásával 1925-ben annak műszaki hátteréből fejlesztette ki a Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt.-t.
Az MTI és a Rádió tényleges irányítását a Miniszterelnökség mellett külpolitikai vonalon a Külügyminisztériumból, belpolitikai szempontból a Nemzetvédelmi
Propagandaminisztériumból látták el az 1940-es években."' A világháború alatt a
Rádió igyekezett a szélsőségektől mentes műsorpolitikát folytatni. Náray Antal lemondását követően, Kolosváry-Borcsa Mihály színre lépésével azonban az éter a
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Itt mondok köszönetet Sipos Andrásnak a tanulmány megírásához nyújtott szakmai segítségéért, illetve Kövics Ágnesnek az olvasószerkesztői téren adott tanácsaiért.
A kormánypárti sajtó irányítás szálai a Miniszterelnökség Hivatalában futottak össze. Egyes
osztályainak megszűnésével azok feladatait 1941 végétől a Nemzetvédelmi Propagandaminisztérium és a Külügyminisztérium Sajtóosztálya vette át. A Miniszterelnökség Hivatalán kívül a másik tájékoztatáspolitikát befolyásoló államigazgatási szerv, a Külügyminisztérium Sajtóosztálya már 1918-ban felállt, majd 1940-től neve megváltozott Sajtó és Kulturális Osztályra. 1940-ben összeolvasztották a sajtó és a kultúra ügyeivel foglalkozó két osztályt. A Külügyminisztériumban 1919-től a későbbi Kulturális Osztállyal megegyező feladatokat ellátva működött egy másik egység is, a Politikai Hírszolgálat. Lásd: A Miniszterelnökség Levéltára: Levéltári Leltár. Összeállította: Szűcs László. Bp., 1958. 12, 14-15. p.; A Külügyminisztérium
Levéltára. Levéltári Leltár. 201., 255. p.
Fehér Csaba: A Magyar Rádió története (1942-1944). In: Fons VI. (1999) 3. 337-370. (A továbbiakban: Fehér, 1999.)

FONSXIII. (2006) 1. sz. 6l-l24. p.
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nyílt szélsőjobboldali, nyilas propaganda szócsövévé vált. Ez a fajta elkötelezettségjellemezte hangvételét a háború befejezéséig.
A Vörös Hadsereg csapatai 1945. január 16-án délután két óra tájban léptek be a
Sándor utcai épület udvarára. Iszonyú pusztítás képei fogadták őket. A kár több mint
egy millió aranypengő. Ortutay Gyula vezetésével január 18-án elkezdődött a romeltakarítás,4 január 27-én pedig Ortutay a Budapesti Nemzeti Bizottságtól (BNB) hivatalos megbízást is kapott a Rádió, illetve a többi MTI-s társvállalat vezetésére.3
Február 5-én beindult az adminisztrációs gépezet, és március 17-én Ortutay Barsi
Ödönnel Debrecenbe utazott, ahol megállapodás született az Ideiglenes Kormány és
Puskin szovjet nagykövet között a rádióadások újraindítása tárgyában. Május l-jén
délben szólalt meg újra a rádió, egyelőre csak hét utcai hangszórón keresztül. Június
1 -jén pedig megalakult a Magyar Központi Híradó Rt. (MKH Rt.), amelynek részvényesei a Magyar Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt, a Független Kisgazdapárt, a Nemzeti Parasztpárt és a Szakszervezetek Országos Szövetsége voltak.
Elnöke Ortutay Gyula, helyettes ügyvezető alelnök Barcs Sándor,6 a vezérigazgató'
Kelen Péter Pál lett.8
Ortutay néprajztudós, 1942-től egyetemi magántanár, tanított az Eötvös kollégiumban. 1935-től dolgozott a Rádiónál, népzenei felvételsorozatokat készített.
Szegeden a baloldali fiatalok vezetője, a '30-as évektől kapcsolatokkal rendelkezett az illegalitásban működő kommunisták felé, 1939-től Bajcsy-Zsilinszky környezetéhez tartozott. 1942-től az FKGP tagja. Részt vett az ellenállási mozgalomban. 9 A BNB-től nyert megbízását követően érintkezésbe lépett Havel Béla
MTI-alelnökkel, aki a régi tulajdonosok nevében jóváhagyását adta arra, hogy
amíg a jogi helyzet nem rendeződik, ő intézze a konszern ügyeit. Február 19-én kelt
levelében megkereste Dálnoki Miklós Béla miniszterelnököt a rádióadások megin-
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A Rádió Sándor utcai kapujára január 21-én egy cédulát tűztek: „Rádiósok, akik éltek,
szeretettel várunk benneteket a lifttel szembeni óvóhelyen. Ortutay Gyula." Lévai Béla: A rádió cs a televízió krónikája. 1945-1978. Bp., 1980. 11. p.
Már 20-án pár soros orosz nyelvű levélben kapott megbízást. A hivatalos megbízást 25-én
kapta. Magyar Rádió, III. évf. (1947) 3. sz. (1947. január 17.) 2. p.
Bajcsy-Zsilinszky köréhez tartozott, korábban MTI-s, az FKGP tagja.
A Durium - Pátria lemezgyár és nagykereskedelmi vállalat tulajdonosa.
Magyar Központi Híradó évkönyve. 1945-1947. Bp., é. n. 7-8. p.
Vida Istvám A demokratikus Magyar Rádió megteremtése és a Magyar Központi Híradó Rt.
megalakulása (1945). In: Tanulmányok a Magyar Rádió történetéből. Szcrk.: Frank Tibor. Bp.,
1975. 241-242. p. (A továbbiakban: Vida, 1975.)

dítása érdekében. Március 3-án utazott Debrecenbe, és mácius 17-én vehette át a
szovjet megbízólevelet. 10
MTI és társvállalatai „fasiszta vállalatnak" minősültek a fegyverszüneti egyezmény értelmében, amelyet fel kellett számolni. Ortutay kezdetben támogatta az államosítás gondolatát, majd utóbb, tartva a „jobboldali" kormánybefolyástól (hiszen valójában baloldali ember volt az FKGP-on belül), ellene fordult. A tulajdonosoktól való elkobzást javasolta, de az államtól független részvénytársaság formában a pártok tulajdonába vételét és működtetését tervezte. Havel a tulajdonosok
nevében felajánlotta a kormánynak a konszern politikai hírközléssel foglalkozó
részlegeit, a tulajdonjog fenntartásával, míg a kereskedelmi tevékenységet maguk
kívánták folytatni. A politikusok Ortutay javaslatát fogadták el. Ekkor Havel elbocsátotta az alkalmazottakat, felmondták a korábbi koncessziókat (állami hírközlési, külföldi stb.), de az eszközök tekintetében tulajdonjogukat fenntartották. Az
MKH Rt.-nek a régi tulajdonosoktól bérelnie kellett volna a működéséhez szükséges eszközöket. A helyzetet a baloldali előretöréssel összefüggő kormányátalakítás oldotta meg. A Minisztertanács augusztus 16-án elhatározta az MTI-konszern
vagyontárgyainak elkobzását, ezzel azok az állam tulajdonába kerültek, amely
használatra átengedte az MKH Rt. részére." A közjogi harc eredménye az lett,
hogy a Rádió egyedülállóan szabad kezet kapott, és ez az állapot élt 1947-ig. A pártok közös tulajdonába került, de a szociáldemokraták az MTI-re koncentráltak, a
kommunisták ekkor még nem fordítottak figyelmet a Rádióra, a kisgazdák pedig
Ortutay személyében kezükben tudták az általános irányítást. 12

Az igazoló bizottságok
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és a kormány megalakulásukat követően igyekeztek
megfelelni a nemzetközi elvárásoknak, és a háborús bűnösök felelősségre vonása
érdekében jogszabályokat alkottak az igazolásról és a népbíráskodásról. Nemcsak
külső kényszer hatására cselekedtek, hanem az ország sokat szenvedett lakossága
részéről is megfogalmazódott az igény arra, hogy megtalálják, illetve elítéljék azokat, akik felősök a katasztrófáért. A politikai cél, amelyet a kormány megfogalmazott, a társadalom, a gazdaság, a közélet megtisztítása volt azoktól a személyektől,
akik 1939. szeptember l-jét követően a magyar nép érdekeit sértő magatartást ta-
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Vuia, 1975. 243-244. p.
Viclci, 1975. 254-265. p.
Schöpflin Gyula: Szélkiáltó. (Visszaemlékezés). Bp., 1991. 193. p.

núsítottak. Az igazolásra vonatkozó rendeletek a gazdasági- és közszféra széles
körére terjedtek ki.
Az igazoló bizottságok politikai testületek voltak, amelyekben jó esetben több
jogi képesítésű személy is részt vett (egy volt kötelező). A munkaadótól behívott
tag biztosította a közvetlen helyismeretet, és általában ismerte a vizsgált személyt
is. A testület a koalíciós viszonyoknak megfelelően demokratikusan állt össze, és
mivel laikus személyek is részt vettek benne, az esküdtbíróságokkal is rokonítható.
A laikus bizottságra nagy feladat hárult, hiszen politikai érzékükre, emberségükre,
esetleges korábbi tapasztalataikra, ismereteikre voltak hagyatva, amikor a bűnösség mértékének megfelelő büntetési fokozatot meg kellett állapítaniuk, illetve a
népbírósághoz utalták az eljárás alá vont személy ügyét.
Országszerte nehezen indult az igazolási eljárások folyamata a közlekedési
nehézségek, a pártok szervezetlensége, illetve a még zajló hadműveletek miatt. A
fővárosban a Budapesti Nemzeti Bizottság vállalta fel az igazolások lebonyolításának feladatát, mely testület kezdetben itt tulajdonképpen az állami főhatalmat, az
Ideiglenes Kormány funkcióit is gyakorolta. Az ötös bizottság1" 1945. február 16-i
ülésén XI/9/1945. számú határozatában az igazoló bizottságok felállítása és ellenőrzése végett négytagú bizottságot állított fel Kossá István, Bechtler Péter, dr.
Némethy Jenő és Farkas Ferenc részvételével, 14 továbbá a szervezés és az adminisztráció feladatainak ellátásra létrehozták az Igazoló Bizottságok Titkárságát.
Az első igazolási rendelet csak a közalkalmazottakra vonatkozott. A BNB 1945.
március 28-i ülésén hozott XXI V/3/1945. számú határozatával kimondta, hogy azt
a magánvállalatokra is ki kell terjeszteni. A 766/1945. M. E. számú rendelet utólag
felhatalmazta a BNB-t a magánvállalatok alkalmazottainak igazolására.' 3 Az igazoló eljárásoknak a magánalkalmazottakra való kiterjesztése különösen indokolttá
vált, mivel a vállalatoknál jogszabályi háttér nélkül működő igazoló bizottságokat
a pesti szlengben „helycsináló bizottságnak" nevezték. Nem is alaptalanul, ugyanis több esetben kiderült, hogy az igazolás lefolytatását követően a bizottság tagjai
az elküldött vezetők megüresedett pozícióját foglalták el. A BNB ezért megsürgette a várt jogszabály kibocsátását, de addig is a közalkalmazottakra kiadott rendelet
alkalmazását írta elő.16
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Tildy Zoltán FKFPP, Vas Zoltán MKP, Farkas Fcrcnc NPP, Bcchtlcr Péter SZDP, Kossá István
OSZT.
Schönwald Pál: Igazoló eljárások 1945-1949. Kézirat, én. Budapest Főváros Levéltára
(= BFL) 25-27. p. (a továbbiakban Schönwald)
Schönwald, 31-35. p. és Források Budapest múltjából IV. kötet. Források Budapest történetéhez. 1945-1950. Szerk.: Gáspár Fcrcnc. Bp., 1973. 74-75. p. (A továbbiakban: FBM IV.)
BNB 1945. június 5-i és 13-i ülése, XXX/7/1945. számú BNB határozat.

Az igazságügyi miniszter 1945. április 23-án terjesztette elő a rendelet tervezetét, amely július l-jén jelent meg. Csak a tisztviselői munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozott, továbbá a szolgálati hely elhagyását enyhébben ítélte meg, mint
a közalkalmazottak esetében, akiknél a Szálasi-rendszer melletti politikai állásfoglalásként értelmezte. További eltérés volt, hogy az igazolás lefolytatását nem tette
az alkalmazás feltételévé, mivel az a termelő tevékenységet akadályozná. A szolgálati helyen azonnal nem jelentkező magánalkalmazott illetményét nem veszítette el, illetve 3 nap helyett 15 napot biztosítottak számára, hogy igazoló nyilatkozatát előterjessze.
Az első igazoló bizottságokat 1945 márciusának közepe táján alakították a közhivatalokban, ipartestületekben, illetve a gyárakban, bankokban és részvénytársaságoknál. 17 A hivatalos bizottságok megalakítása azonban nem járt nehézségek
nélkül, ugyanis a pártok nem kellő gyorsasággal jelölték ki megbízottaikat a feladatra. Sok helyen, így a Rádióban is, öntevékeny bizottságokat alakítottak, gyakorlatilag előigazolást folytattak le még február folyamán. A pártok jelöltjei gyakran lemondtak, vagy egyáltalán nem jelentek meg a tárgyalásokon, 18 ami a rádiós
ügyek elemzéséből is látható (II. táblázat). Előfordult, hogy a Titkárság a bizottság
működésének felfüggesztésére kényszerült, mivel annak elnöke hatalmával
visszaélt. 19
Az Igazoló Bizottságok Titkárságának 1945 májusában kelt jelentése szerint
addig 387 bizottság megalakítását kezdeményezték. A főváros alkalmazottainak
igazolását 26 bizottság végezte. A tárgyalt 4041 ügyből 1151 igazolás, 244 fegyelmi büntetés, 94 állásvesztés, 105 kényszernyugdíjazás, 103 népbíróságra utalás
született, 2323 esetben pedig még folyamatban volt az eljárás. A magánvállalatok
közül 24 adta lejelentését, melynek mérlege a következőképp alakult: 830 főből
697-et igazoltak, 76-ot nem, 57 esetben pedig halasztották a tárgyalást.
A BNB az igazságügyminiszternek küldött jelentésében megállapította, hogy
július 20-ig a fővárosban hozzávetőlegesen 100 ezer személy ügyében folyt eljárás
155 közhivatali, 148 iparitestületi és 497 magánvállalati igazoló bizottságban. A
fegyelmi jellegű büntetések alkalmazásának aránya 20%-os volt, ebből megköze-

17

18
19

A BNB az újságírók igazolására már február 2-án bizottságot szervezett. V/6/1945. BNB. A
Budapesti Nemzeti Bizottság jegyzökönyvei. 1945-1946. Szcrk.: Gáspár Fcrenc-Halasi László. Bevezető: Kállai Gyula. Bp. 1975. (A továbbiakban: BNB jegyzőkönyvei) 25. p.
Schömvald,
128. p; BFL XVII. 996. 385/b. számú igazoló bizottság iratai.
BFL XVII. 955. (= Budapesti 517/b. számú igazoló bizottság iratai.)

lítőleg ötezren fellebbeztek (25%). A vidéki bizottságok működéséről nem rendelkeztek adatokkal. A fellebbezések túlnyomó részének helyt adott a népbíróság. 20
A Titkárság körleveleivel próbálta a bizottságok működését egyöntetűvé tenni.
1945 júliusában kiadott 9. számú körlevele súlyos politikai következményekkel
járt, megkérdőjelezve a demokratikus államrend kiépülésének folyamatát. Arra
szólították fel a bizottságok elnökeit ugyanis, hogy az általuk feddésre, vagy annál
súlyosabb büntetésre ítéltek személyi adatait, lakcímét küldjék meg a Politikai
Rendészeti Nyilvántartó Hivatalnak (Andrássy út 60.), a határozat indoklásával
egyetemben. A körlevél a BM 135.921/1945. és az IM X. 4374/1945. számú leirataira hivatkozott. Az ösz folyamán küldött 13. számú körlevél az illetékes kerületi
elöljáróságokhoz kérte az adatok továbbítását, aminek a választói névjegyzékek
összeállítása tekintetében volt jelentősége, ha a határozat a közügyektől való eltiltást mondott ki. Egyes elnökök azonban elszabotálták az utasításokat, és még a Titkárság számára sem küldték el statisztikai jellegű jelentéseiket. Az IM Népbírósági
Osztálya 1946 februárjában le is szögezte, hogy a Titkárság a bizottságok felett felügyeleti jogkörrel nem rendelkezik." 1
Az őszi választásokat követően a kisgazdák előretörésével a baloldali pártok is
szorosabbra zárták soraikat. Tavasszal a Nemzetgyűlés ülésein folyamatosan támadták az igazolási eljárást, mivel az nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket,
ugyanis a „reakciós elemek" továbbra is pozícióban maradtak. A Baloldali Blokk
már nem kívánt az igazoló bizottságokra támaszkodni a közigazgatás megtisztításának terén, hanem az államháztartás egyensúlyának helyreállítására hivatkozva
jogszabályi úton kívánta csökkenteni a tisztviselők létszámát. A május 19-én kiadott 5000/1946. M. E. számú rendelet, ismertebb nevén a B-lista rendelet előírta a
közalkalmazottakkal szemben folyamatban lévő igazoló eljárások (a fellebbezési
ügyeket is ide értve) szüneteltetését, majd a B-listás eljárás befejezésével megszüntetését, továbbá a kihirdetést követően a közalkalmazottal szemben új eljárást
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Schönwahl, 157-158. p.; A polgármester 1946. február 5-én a belügyminiszterhez intézett
jelentésében az alábbi adatokat közölte a fővárosi alkalmazottak igazolásáról: 44.675-ből
42.136 jogerős határozat született. Utóbbiból 37.351 igazolás, 1887 feddés, 338 áthelyezés,
1.111 előléptetésből kizárás, 341 vezetésre alkalmatlan, 264 nyugdíjazás, 828 állásvesztés, 63
népügyészseghez áttétel. A marasztaltak aránya 11%-on felüli, de állásvesztésre csak nem
egészen 2%-ot ítéltek. FBM IV. 229. p. Az IBT április 5-én kelt kimutatása szerint 46.541 jogerős határozat született. Ebből 41.060 igazolás, 1.997 feddés, 359 áthelyezés, 1.201 előléptetésből kizárás, 423 vezetésre alkalmatlan, 326 nyugdíjazás, 1.084 állásvesztés, 111 népügyészségi áttétel. A marasztaltak száma megközelíti a 12%-t, az állásvesztésre ítéltek számaránya
2.3%. BFL XVII. 955. Budapesti 517/b. számú igazoló bizottság iratai.
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már nem lehetett kezdeményezni. A hivatalos megfogalmazás szerint azokat kellett elsősorban elbocsátani, „akiknek a hivatali működése az ország demokratikus
szellemű újjáalakítását tevőlegesen nem szolgálja". A elbocsátásra a közvetlen hivatali vezető tett javaslatot, majd háromtagú bizottságok, illetve az érdekképviseleti szervek is véleményezték. Az igazoló eljárás során feddésre, vagy annál súlyosabb büntetésre ítélt alkalmazottak nem tarthatták meg állásukat. A B-listázás felfogható lenne mintegy az igazolási eljárások korrekciójának, ha eltekintenénk a
politikai helyzet formálódásától, ami egyértelművé teszi, hogy a baloldali pártok
térnyerését szolgálta, összehangolt akciójuk eredményeképpen. A Szakszervezeti
Tanács felmérése alapján 1946 októberéig hozzávetőlegesen 60 ezer embert bocsátottak el munkahelyéről. Utólagosan korrigálta a túlkapásokat a július 30-án kibocsátott 9050/1946. M. E. számú rendelet, amely lehetővé tette az elbocsátottak
visszavételét. A fővárostól elbocsátott 4233-ból 831 alkalmazottat visszavettek. 2 "
Az IM 1946. augusztus 9-ére újabb pártközi értekezletet hívott össze, amelyen
elfogadták azt az elvi álláspontot, hogy augusztus 15-ei hatállyal megszüntetik az
igazoló bizottságok működését. A főváros területén a BNB, országos hatáskörrel
az ONB által felállított állandó igazoló bizottságok járnak el a még folyamatban
lévő és az esetlegesen ezt követően indult ügyekben. Az ONB tevékenységének
jogi hátterét az IM nem teremtette meg, viszont a BNB az egységes irányítás érdekében létrehozta 1946. augusztus 12-én az Igazoló Bizottságok Központi Titkárságát (IBKT), amelynek vezetésére dr. Szegő Béla kapott megbízást.2 ' A BNB 27.
számú körlevele az összes igazoló bizottság működését azonnali hatállyal megszüntette, és a még folyamatban lévő eljárásokat 18 újonnan felállítandó bizottság
hatáskörébe utalta. A Minisztertanács 1947. március 27-én végül felfüggesztette
az igazoló bizottságok működését. Eddig az időpontig az IKBT bizottságai a fővárosban 23.556 ügyet iktattak, és ebből 11.183-at intéztek el, tehát 47.5%-át. 24 A
kormány végül 1947. augusztus 13-án hatályba léptette 10.000/1947. számú rendeletét, amely az igazoló bizottságokat végre az IM felügyelete alá helyezte. Az újjáalakult igazoló bizottságokra a hátralékban maradt 16 ezer ügy feldolgozása hárult.2^ Az igazoló eljárások befejezéséről rendelkezett a 11.200/1948. számú
Korm. rendelet, miszerint a bizottságok működését 1948. október 31-ével megszüntetik.
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FBM IV. 250. p.
Schömvald, 186. p.
Az IM cs a PM tárcaközi bizottságának jclcntcsc. Schömvald, 200. és 203. p.
Dk Böszörményi - Nagy Emil - Dr. Horváth Károly: Az igazoló eljárás új szabályai. Bp. 1947.
10. p. (A továbbiakban: Böszörményi - Nagy - Horváth, 1947.)

Zinner Tibor a budapesti igazolások kapcsán megállapítja, hogy 131 ezernél
több esetben került sor határozathozatalra, de véleménye szerint ennek többszöröse ami nem került statisztikai feldolgozásra a Titkárságon. A feldolgozott anyagból
52.116 fő esetében részletes adatok is rendelkezésre állnak. Ezek szerint 88.5%-ot
(46.147 fő) igazoltak, 2.49%-ot (1301 fő) állásvesztéssel sújtottak, 326 főt nyugdíjaztak, 95 főtől megvonták az iparengedélyt, 111 esetben Népügyészségre tették át
az ügyet, eredeti foglalkozásából 1833 főt mozdítottak el. 26 Tehát az igazolási eljárásban valamilyen formában büntetéssel sújtottak aránya 11.5%.

Az igazolások eljárásjoga és szankciórendszere
Az igazolás tárgyában megjelent első, tulajdonképpeni alaprendelet a 15/1945. M.
E. számú volf 7 , amelyet a 16. és 17. számú kiegészített. A rádiós igazolások során
viszont már az 1080/1945. M. E. számú rendeletre hivatkoztak,""8 és ez tekinthető a
kiforrott változatnak, mivel a későbbiekben megalkotott szakterületi és más jogszabályok is ehhez képest írtak elő módosításokat. Az 1080/1945. M. E. számú rendeletet a 4100/1945. M. E. számú rendelet a magánalkalmazottak igazolásáról
(1945. június 27.), illetve a 4080/1945. M. E. számú rendelet a fellebbezési eljárásról (1945. június 27.) némiképp módosította, valamint a 3300/1945. M. E. számú
rendelet kifejezetten a szolgálati helyükről eltávozott közalkalmazottak igazolásáról rendelkezett (1945. június 8.). Megjegyzem, hogy az igazolási eljárásokkal
kapcsolatos rendeletalkotási hullám végigsöpört a politikától érintett, a hatalomgyakorlás szempontjából fontos, kiemelten kezelt szakterülteken, foglalkozásokon is. 29
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Zinner Tibor. Háborús bűnösök perei. Internálások, kitelepítések és igazolási eljárások
1945-1949. In: Történelmi Szemle. 1985. 1. szám. 132. p.
A rendeletet kiegészítették a 77/1945. M. E. sz. rendelettel, amelyben bevezették a feltételes
igazolás fogalmát és a halaszthatatlan szolgálati érdekből történő igazolás lehetőséget is. Előbbi esetében a korábban más területen tevékenykedő közalkalmazott számára a szakminiszter
jelölt ki bizottságot, amely ha nem tudott elegendő bizonyítékot beszerezni, de az illető ellen
nem volt kifogása, igazolhatta. Utóbbinál elfogadták az érintett személy nyilatkozatát és a későbbi bizottsági, népbírósági ülésre bízták a végső döntést.
Kihirdetése és hatályba lépése 1945. április 19-én történt, a 15/1945. M. E. számú rendelet hatályon kívül helyezésével. Figyelembe vette a korábbi gyakorlati tapasztalatokat és orvosolta a
jogszabályi hiányosságokat.
Az 1410/1945. M. E. számú rendelet az ügyvédek (jelöltek) és közjegyzők (helyettesek, jelöltek) igazolásáról, az 1146/1945. M. E. számú rendelet a szabadpályán működő értelmiségi
foglalkozásúak és hatósági jogosítvánnyal rendelkezők igazolásáról (3140/1945. M. E. számú

A fentiekben említett jogszabálytenger eljárásjogi részleteit nem kívánván az
olvasóra zúdítani, az alábbiakban megkísérlem röviden összefoglalni és ismertetni
a rádiósok igazolása esetében folytatott joggyakorlatot.
A rendelet az eljárás alapvető céljaként annak megállapítását fogalmazta meg,
hogy 1939. szeptember l-jét követően az alkalmazott' 0 magatartása sértette-e a
magyar nép érdekeit/ 1 Az alaprendelet hatálya kiterjedt mindazokra az állami
vagy önkormányzati szolgálatban álló alkalmazottra, akik tényleges szolgálatban
álltak, vagy visszarendelték a nyugállományból." Azonnal jelentkezniük kellett
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rendelet kiegészítette és módosította), a 2480/1945. M. E. számú rendelet a honvédség tagjainak, valamint a honvédelmi igazgatás körében szolgálatot teljesítő polgári alkalmazottak igazolása tárgyában (24.300/1945. Eln. Ig. biz. H. M. számú rendelet a végrehajtásról), a 6300/1945.
M. E. számú rendelet a vármegyei, községi, városi alkalmazottak igazolásáról, a 6890/1945. M.
E. számú rendelet a szabadalmi ügyvivők igazolásáról rendelkezett. Az igazolások érintették az
egyetemi tanárokat és az egyetemi hallgatókat is, valamint a megszüntetett csendőrség
(1690/1945. M. E. számú rendelet) újbóli közszolgálatot vállaló tagjait, továbbá a gyógyszereszeket. Az utóbb felsorolt rendeletek alapját a közalkalmazottakról szóló rendelet alkotta, és
csak az adott szakmai területre vonatkozó néhány törvényi szakaszban rögzítettek az eltéréseket.
[gazoló eljárás alá kellett vonni minden olyan magánalkalmazottat, akit a munkaadó vállalatában (üzemében) tisztviselői munkakörben foglalkoztattak. Ahol az alaprendelet közalkalmazottat említett, ott magánalkalmazottat, ahol közhivatalt (közüzemet), ott vállalatot (üzemet)
kellett érteni.
A ncp érdekeinek megsértése akkor volt megállapítandó, ha az illető nyilas, vagy más fasiszta
jellegű párt, mozgalom tagja volt (Volksbund, Keleti Arcvonal Bajtársi Szövetség stb.); támogatta célkitűzéseit, működését helyeselte; a háborúba belepés, részvétel, ill. a tengelyhatalmak
mellett cs a szövetségesek elleti propagandát fejtett ki; a lakosság egy részének érdekeit sértő,
a magyar alkotmány szellemével ellentétes jogszabályok meghozatalát előmozdította tetteivel,
szavaival, magatartásával; ezek végrehajtásában olyan módon vett részt, hogy súlyosbította
azt, illetve gyűlöletre izgatott. Ellenben ha a német megszállás alatt, illetve a Szálasi-érában a
kényszerítő körülmények hatására tett esküt és maradt szolgálati helyén, valamint félelemből,
aggodalomból menekült cl a szovjetek bevonulásakor, az nem lehetett alapja az igazolás megtagadásának.
Közalkalmazottnak tekintették az állam, a törvényhatóság, város vagy község közigazgatási,
igazságszolgáltatási, közoktatási vagy gazdálkodási feladatait ellátó személyt, továbbá állami,
törvényhatósági, városi vagy községi intézetekben, közintézményekben, vagy üzemekben hivatalból, szolgálatból, különleges megbízatásból működő személyt, továbbá a felekezeti iskolák, hivatalok és intézmények alkalmazottait. A körbe tartoztak az állami támogatást élvező
ipari és kereskedelmi vállalatok, társadalmi szervezetek, közjóléti szövetkezetek tisztviselői cs
egyéb fontos munkakört betöltött alkalmazottak. Természetesen az Ideiglenes Nemzetgyűlés
és a Kormány tagjai, államtitkárai, a vezérkari főnök és az újonnan kinevezett főispánok mentesültek az eljárás alól. Soron kívül igazolandók voltak a vezető állást betöltő közalkalmazottak, az ítelőbírók cs az ügyvédek.

szolgálati helyükön, és 3 napon belül nyilatkozatot kellett benyújtaniuk elöljárójuknak, vagy ha nem tértek vissza szolgálati helyükre, akkor a tartózkodási helyükhöz legközelebb eső azonos szintű hivatali elöljárónak, amelyben politikai magatartását, cselekedeteit, és a népellenes jogszabályok végrehajtása során végzett tevékenységét ismertette. 3j Ha a front megérkeztekor hivatalát elhagyta, annak okát,
illetve visszatérése körülményeit igazolni volt köteles. Ha jelentkezési, nyilatkozattételi, valamint a főispán előtti eskütételi kötelezettségnek nem tett eleget, valamint valótlan adatokat közölt, illetve lényeges körülményeket elhallgatott, elvesztette állását. A nyilatkozatot az elöljáró továbbította a bizottság elnökének, illetve
állásából felfüggesztette, ha nép érdekét sértő magatartás gyanúja merült fel."4
A 3300/1945. M. E. számú rendelet szerint a közalkalmazott, aki a szovjet
bevonulás előtt elhagyta szolgálati helyét, legkésőbb a tárgyaláson nyilatkozott arról is, hogy 1944. október 15. után elhagyta-e az ország területét. Ha nem hagyta el,
kellőképpen igazolnia kellett. Ha önként, vagy kényszerhelyzet fennállása nélkül,
de a Szálasi-kormány utasítására távozott a Duna-Ipoly vonalától nyugatra eső országrészbe, továbbá a körülményekből és korábbi magatartásból az volt megállapítható, hogy németbarát, vagy fasiszta meggyőződésből kifolyólag teljesített
szolgálatot a Szálasi-kormánynak, akkor meg kellett fosztani állásától. Ugyanaz
volt az elbánás, ha Németországba, vagy a németek által megszállt más ország területére távozott. A kényszerhelyzet fennállását kellőképpen valószínűsíteni kellett, kivéve ha katonai, vagy munkaszolgálatos kötelékben, zárt alakulattal, beosztottként távozott, mert ekkor a kényszerhelyzet fennállását vélelmezhették. Újrafelvételi kellett elrendelni, ha külföldre távozott esetében már jogerős határozat
született, kivéve ha állásától megfosztották. A kiegészítés jelentősége abban állt,
hogy a szigorítások mellett méltányossági szempontokat is figyelembe vett a kényszerhelyzet valószínűsíthetőségének esetében.
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A magánalkalmazottak csctcbcn nem lehetett alkalmazni az alaprendelet azon rendelkezését,
miszerint a szolgálati helyétől távollévő közalkalmazott a közlekedés lehetőségeinek kihasználásával haladéktalanul köteles ott megjelenni, valamint akik a szovjet hadsereg bevonulásakor nem tartózkodtak szolgálati helyükön, cs oda 1945. január l-ig nem tértek vissza, az
igazolás lefolytatásáig szolgálatba nem állhatnak, illetve illetményüket addig kifizetni nem
szabad. A magánalkalmazott az igazoló nyilatkozatot a jelen rendelet hatálybalépésétől, illetve
visszatérésétől számított 15 napon belül volt köteles beadni.
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Azt a magánalkalmazottat, akit a nyilatkozattétel miatt állásáról lemondottnak kellett tekinteni, közhivatalra vagy a magánalkalmazás körében ugyanannál a vállalatnál (üzemnél) semmiféle állásra, más vállalatnál (üzemnél) pedig vezető állásra alkalmazni, továbbá közmegbízatásban részesíteni nem lehetett.

A területileg illetékes főispán által felállított — főispán hiányában a Nemzeti
Bizottság intézkedett — igazoló bizottság a Függetlenségi Front öt pártja és az Országos Szakszervezeti Tanács helyi szervezetei által delegált hat tagból, valamint
egy jogi képesítésű tagból és az alkalmazott munkahelyéről delegált egy tagból
állt. Utóbbi két tag nem rendelkezett szavazati joggal. Megállapítható tehát, hogy
laikus bizottságot állítottak fel. ' 5 A tagság előfeltétele csupán a büntetlen előéletre,
a rokoni kapcsolatok miatti összeférhetetlenség hiányára és a főispán előtti eskütételre korlátozódott. Politikai kritériuma abban állt, hogy az, aki a 529/1945. M. E.
számú rendelettel feloszlatott szélsőjobboldali szervezetnek 10 éven belül tagja
volt, nem vehetett részt a bizottsági munkában. Kizárási ok esetén öt napon belül
kellett delegálni a pártoknak, illetve a szakszervezetnek a bizottsági tagot, ellenkező esetben az adott szervezet képviselője nélkül jártak el. Határozatképességükhöz
három tag jelenléte szükségeltetett. Az elnök távolléte esetén az egyik tag elnökölt.
Az elnököt maguk közül választották.
Az elnök nyolc nappal az eljárás előtt az igazolás alá vont lakóhelyén, illetve
szolgálati helyén hirdetményt tett közzé, amelyben felkérte mindazokat, akik az alkalmazottnak a magyar nép érdekeit sértő tevékenységéről tudomással, bizonyítékkal bírtak, hogy szóban, vagy írásban forduljanak hozzá. Szóbeli bejelentést a
tárgyaláson is elfogadtak, de a névteleneket elutasították.
Nyilvános tárgyaláson — eleinte, a 15/1945. M. E. számú rendelet alapján a
1080/1945. M. E. számú rendelet hatályba lépéséig zárt ülésen — határoztak azokról, akik a szovjetek bevonulása előtt hagyták el szolgálati helyüket, illetve a bizottság egy tagja a zárt ülésen ezt kérte/ 6 A tárgyalást az idézett távollétében is meg
lehetet tartani, de erre az idézésben figyelmeztetni kellett az illetőt. Indokolt akadályoztatás esetén egyszeri alkalommal kérhette a tárgyalás elhalasztását. Tanúk kihallgatása, iratok beszerzése végett 8 napnál nem hosszabb időre a tárgyalást el
lehetett halasztani.
Az elnök az igazolási ügyeket arányosan elosztotta a tagok között. Az előadóul
kijelölt tag tájékozódott az igazolás alá vont személy felől, és beszerezte a bizonyítékokat. A tárgyalást az elnök vezette, az igazolás alá vonthoz, illetve a tanúkhoz
bármelyik bizottsági tag kérdést intézhetett, továbbá a tanúktól kérdezhetett a vizs-
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Ugyanez elmondható a népbírósági tanácsokra is, amelyek tervezett felállítását a rendelet
prcambuluma előre vetítette.
Az igazoló bizottság, tekintet nclkiil a szolgálat teljesítésének helyére, illetve az onnan történt eltávozásra, vagy olt maradásra, minden olyan alkalmazott ügyével zárt ülésen foglalkozott, aki
ellen bejelentést nem tettek. Tárgyaláson csak annak az ügyével foglalkoztak, aki ellen bejelentés érkezett, továbbá akivel kapcsolatban a bizottság egy tagja a zárt ülésen azt indítványozta.

gált személy is. Az igazolás alá vont munkahelyéről egy személyt vihetett magával, aki vele kapcsolatban nyilatkozatot tehetett, továbbá tanúkat állíthatott, és
bizonyítékokat hozhatott. A bizonyítékok felvételéről viszont a bizottság döntött,
valamint védőt sem lehetet fogadni.
Ha bejelentés nem érkezett, illetve a tagok sem rendelkeztek ellene adatokkal,
az eljárás alá vont személyt igazoltnak nyilvánították.
Az igazoló bizottság határozatát az igazoló eljárás alá vont személy magatartásának gondos megvizsgálását követően, szabad meggyőződése alapján hozta meg.
Az alábbi határozatokat hozhatták: (1) igazoltnak jelentették ki, j 7 (2) a közszolgálatban való meghagyása mellett (a) megfeddték, (b) áthelyezésre ítélték, (c) az előléptetéstől meghatározott időre (legfeljebb 5 évre) kizárták, (d) vezető állásra
alkalmatlannak mondták ki, (3) nyugdíjazását (szabályszerű elbánás alá vonását)
rendelték el"'8, (4) állásától megfosztották.
A feddést az elnök azonnal foganatosította. Élőszóban megrótta az elítéltet, rámutatva az elkövetett hibákra, és azok megismétlésétől a súlyosabb következményekre való figyelmeztetéssel eltiltotta. Az áthelyezésre ítéltet más beosztásba,
illetve szolgálati helyre helyezték úgy, hogy eredeti szolgálati helyére 3 éven belül
visszahelyezni nem lehetett. A 2. b., c. és d. pontban foglalt büntetéseket együttesen és külön-külön is lehet alkalmazni. A nyugdíjazás"19 foganatosítása végett a bizottság a hivatali elöljárót kereste meg, aki köteles volt haladéktalanul intézkedni.
Az állásától megfosztott elvesztette közszolgálati állását, abból eredő jogait és igényeit (illetmény, nyűg- és kegydíj, végkielégítés). Különös méltánylást érdemlő
esetben a családtagokat megillető nyugdíjigényt fenntarthatták. Közhivatalra nem,
magánalkalmazás körében vezető állásra többé nem lehetett alkalmazni (hivatal-,
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Igazolható volt az a közalkalmazott is, aki Szálasira felesküdött, ha azt kényszerítő körülmények hatására tette. Ezek lehettek lelki, fizikai jellegűek is, de alkalmasak arra, hogy az igazolás alá vont személyére, családjára nézve komoly, cl nem hárítható veszélyt jelentettek (állásvesztés, kilakoltatás stb.). Az is igazolható volt, aki szolgálati helyét nem politikai okból, hanem félelemből, aggodalomból hagyta cl. Mit kell tudni az igazolási eljárásról? Előszó: Dr.
Szűcs János. Összeállította: Dr. Fenesi Ferenc és Dr. Káldi István. Bp., 1945. 50. p. (A továbbiakban: Szűcs - Fenesi - Káldi, 1945.).
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Nyugdíjazást csak akkor rendelhetett el a bizottság, ha az alkalmazó vállalat elismert nyugdíjpénztárral rendelkezett.
A nyugdíjazás szabályszerű elbánás alá vonást jelentett. Az érvényben levő rendeletekben feltüntetett javadalmazások cs szolgálati idő figyelembe vételével megállapították a nyugdíj
összegét, a lakáspénzt, a családi pótlékot, és nyugállományba helyezték az elítéltet. Ha az illető a nyugdíjazáshoz szükséges 10 éves szolgálati idővel nem rendelkezett, akkor a szabályszerű végclbánást a végkielégítés jelentette. Szűcs - Fenesi - Káldi, 1945. 54. p.
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osztály- vagy csoportvezetőnek), nem lehetett rendelkezési joga más alkalmazott
felett) és közmegbízatást sem kaphatott.
További két intézkedést is elrendelhettek. Indokolt esetben a bizottság megkereshette az illetékes rendőrhatóságot az illető őrizet alá helyezése (internálása) végett, vagy bűncselekmény nyomatékos gyanújának esetén az iratokat a bizottság
áttette az illetékes népügyészséghez. Az áttételről értesítette a hivatali elöljárót.
A rendőrhatósághoz minden olyan esetben át lehetett tenni az ügyet, ha felmerült, hogy az igazolás alá vont tagja volt nyilas, fasiszta, vagy demokrácia ellenes
pártnak, továbbá ha viselkedése a köz szempontjából aggályosnak minősült, vagy
úgy találták, hogy a kialakult társadalmi rendbe nem tudott beilleszkedni. 40
Ha ugyanazon személy ellen több igazoló bizottság előtt, különböző minőségben folytattak eljárást, nem lehetett azokat összevonni, és eljárásonként külön határozatokat kellett hozni. Ha ekkor az egyik bizottság jogerős határozatot hozott a
vádlottal szemben, az nem lehetet alapja annak, hogy a többi eljárást megszüntessék, vagy megindítását mellőzzék.
A határozatot a szavazásra jogosult tagok szótöbbséggel hozták. Szavazategyenlőség esetén a szakszervezeti tag által támogatott indítvány vált határozattá.
A határozatot írásban közölték a vizsgált személlyel ha nem voltjelen, egyébként
szóban, illetve hivatali elöljárójával is. Utóbbi gondoskodott végrehajtásáról, valamint a jogerős határozatnak a személyi lapra való feljegyzéséről. A nyugdíjazást
(szabályszerű elbánás alá vonást) és állásvesztést jogerőre való tekintet nélkül
azonnal megküldték a hivatali elöljárónak foganatosítás végett. A tárgyalásról természetesenjegyzőkönyvet vettek fel, amelyben lejegyezték a tárgyalás menetét és
a tanúk vallomását.
Fellebbezésnek nem volt helye igazolás, illetve népbíróság elé utalás esetén. Áthelyezéssel, illetve előléptetésből való kizárással szemben az illetékes szakminiszterhez lehetett folyamodni. A fellebbezés a végrehajtásra nézve halasztó hatályt
biztosított.
Nyugdíjazás, illetve állásvesztés esetén a fellebbezést az illetékes népbíróság
külön tanácsához kellett benyújtani. Nemcsak az igazolás alá vont tehette ezt meg,
hanem a két behívott bizottsági tag is állásvesztés kimondását kérhette, ha az illetőt
igazolták, vagy állásvesztésnél enyhébb büntetésben részesítették. Továbbá mindkét fél fellebbezhetett formai okok miatt, ha a bizottság nem volt szabályszerűen
megalakítva, valamint olyan határozatot hozott, amelyet a rendelet nem ismert.
Fellebbezéssel élhettek továbbá, ha az igazoló bizottságban olyan tag vett részt,
aki az alaprendelet szerint nem lehetet a bizottság tagja, illetve részvétele az eljá40

Szűcs - Fen esi - Káldi, 49-50. p.

rásban kizárt, vagy a nyilvánosságot kizárták. Ezen kívül, ha az igazolás alá vont
személyt indokolatlanul megakadályozták abban, hogy a tanúhoz kérdést intézzen,
illetve észrevételeket tegyen annak vallomására, és ez a szabálysértés a határozatra
befolyással bírt. Fellebbezhettek akkor is, ha az igazoló bizottság olyan személy ellen hozott határozatot, akivel szemben nem volt helye eljárásnak, akivel szemben
már jogerős határozatot hoztak — kivéve ha új bejelentés érkezett ellene —, valamint ha nem volt illetékes a bizottság.
A fellebbezési szakban már érvényesült a védelem elve, így ügyvédi képviseletnek volt helye. Az ügyvéd az iratokba betekinthetett, a tárgyaláson az iratok felolvasását kérhette, felszólalhatott. A szóban vagy írásban beterjesztett fellebbezéseket semmilyen címen nem lehetett visszautasítani, és az ügy irataival együtt fel
kellett terjeszteni az illetékes népbírósághoz.
A vezetőbíró az ügy iratait haladéktalanul áttette a népügyészséghez indítványtétel végett, ahonnan 8 nap alatt írásbeli indítvánnyal visszaérkezett az ügyirat. Az
indítványban meg kellett jelölni, milyen határozatot tartanak indokoltnak. A vezetőbíró a tanács egy tagját az ügy előadójául jelölte az indítvány visszatérését követően, aki 3 napon belül írásbeli észrevételeit a vezetőbíró elé tárta. Ezt követően a
vezető bíró tárgyalási határnapot tűzött ki.
A tárgyalás előkészítése során a határnapról értesítették a népügyészséget, a védőt és az igazolás alá vont személyt azzal a figyelmeztetéssel, hogy távollétük nem
akadályozza a tárgyalás megtartását. A tárgyalás megkezdéséig a fellebbező
visszavonhatta beadványát. Ha minden fellebbezést visszavontak, az ügyiratokat a
vezetőbíró felülvizsgálat nélkül visszaküldte az igazoló bizottságnak, rávezetve
annak eredeti határozatára a jogerős záradékot.
A fellebbezési tárgyalás nyilvános volt. Megnyitását követően a vezetőbíró felhívására az előadó ismertette az ügy állását. A vezetőbíró, a tanácstag, a népiigyész, a védő és az igazolás alá vont iratok felolvasását kérhették, majd felszólalhatott a népiigyész, a védő és az igazolás alá vont személy is. A tanács végül zárt
ülésen meghozta a határozatot, és nyilvánosan kihirdette. A bizonyítás felvételét az
érdemi felszólalások előtt a tanács foganatosította. A tanács evégből elrendelhette
tanú, szakértő és az igazolás alá vont elővezetés terhével történő megidézését.
A határozatban a fellebbezést visszautasíthatták, az eredeti határozatot helybenhagyhatták, megváltoztathatták, megsemmisíthették és újat hozhattak, vagy az
igazoló eljárást megszüntették. A népbíróság az első fokú határozat megváltoztatása esetén az alaprendeletben felsorolt határozatok és intézkedések (szankciók) valamelyikét hozta meg. Megsemmisítés esetén egészben, vagy részben megismételték az eljárást. Megsemmisítették a határozatot, illetve az igazoló eljárást megszüntették, ha olyan személy ügyében hoztak határozatot, akivel szemben nem volt

helye eljárásnak, akivel szemben már jogerős határozatot hoztak, kivéve ha ellene
újabb bejelentés érkezett, vagy ha a bizottság nem volt illetékes (ekkor az iratokat
áttették az illetékes igazoló bizottsághoz).
Súlyosbítás az igazolás alá vont terhére akkor is lehetséges volt, ha csak egyedül
ő fellebbezett. Ha ugyanazon személy ellen több igazoló eljárást folytattak, akkor
külön-külön határozatokat kellett vele szemben hozni. A fellebbezési eljárás során
hozott határozat ellen további jogorvoslati lehetőség nem volt.
Jogerős határozat ellen az igazolás alá vont újrafelvételi nem kérhetett, de a bizottság az eljárás befejezését követően ú j tárgyalást rendelhetett el, ha a vizsgált
személy ellen újabb bejelentés érkezett.

A Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt. Igazoló Bizottságának
megalakulása és működése
A tisztogatási hullám, a vizsgálatok a Magyar Rádiót is utolérték. Az itt tevékenykedő 399/a. számú igazoló bizottság (később 588. számú „nyugatos" néven folytatta tevékenységét) a rádió alkalmazottai közül 46 személy esetében 41 terjesztette
fel az iratokat a Budapesti Népügyészségnek, illetve a Népbíróság Igazolásfellebbezési Tanácsa elé4". Megjegyzendő, hogy csak a régi, már a II. világháború alatt a
Rádiónál dolgozó alkalmazottak tartoztak vizsgálatom látókörébe. 4 "' Ezek az
ügyek azonban végül nem minden esetben jutottak el a Budapesti Népbíróság büntető tanácsaihoz tárgyalásra. Elöljáróban leszögezhetem, hogy a fő vádpontok között szinte minden esetben szerepelt a Szálasi-kormány kiszolgálása, vagyis az
1944. október 15-ét követő időszakban teljesített szolgálati tevékenység.
A felelősségre vontak másik csoportját alkotja, de nem tartozik a szűkebben vett
tárgyhoz azon személyek köre, akik politikai vezetők voltak és nem álltak az intézmény alkalmazásában, mint Antal István, Kolosváry-Borcsa Mihály, vagy ZilahySebess Jenő. A „politikus-rádiósok" számonkérése egy külön dolgozat témájául
kínálkozik.
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Az MTI-nél cs egyéb társvállalatainál dolgozó alkalmazottakat nem számítva.
Népügyészségre hivatalból, bűncselekmény észlelése esetén küldték tovább az ügyet. A népbíróság igazolásfcllcbbczési tanácsa ele az elítélt, illetve az igazoló bizottságban részt vevő
személyek fellebbezése folytán jutott az ügy.
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Az igazolóbizottsághoz benyújtott nyilatkozat alapján, annak 7. és/vagy 10. pontjára adott válasz szerint soroltam régi, vagy új kategóriába a munkatársakat.

Ortutay Gyula, mint a Magyar Filmiroda44 és Társvállalatainak elnöke viszonylag korán, már 1945. február 27-én benyújtotta a Magyar Telefonhírmondó és Rádió alkalmazottait felülvizsgáló Igazoló Bizottság 1945. február 12-én megtartott
üléséről felvett jegyzökönyvet a Nemzeti Bizottság Ötös Végrehajtó Bizottságának. Kísérő levelében adott magyarázata indokolja a jegyzőkönyv küldését, miszerint szükségesnek látta bemutatni és dokumentálni, hogy a maguk részéről az érintett vállalatoknál „nyomban megkezdték tisztogató munkájukat". Hivatalos döntés
igazoló bizottság felállításáról ekkor még nem született, ő mégis elengedhetetlennek tartotta a legszigorúbb mértékű igazolást a vállalatnál. „Csak olyan munkatárs
maradhat, aki ez elmúlt évek politikai bűneivel semmilyen közösséget nem vállalt
és akinek személye nem ad aggodalmat arra, hogy bármilyen természetű reakciónak híve lesz." Leszögezte, hogy e megelőző eljárás csak ideiglenes jellegű és arról
döntött, hogy vállalati védelemben (igazolvány, közélelmezés) részesülhet-e az alkalmazott, de jogviszonyát (fizetés, nyugdíj), elbocsátását, politikai igazolásának
kérdését nem döntötték el. Célja volt megakadályozni, hogy „.. .munkatársak sorába a régi, kártékony, jobboldali vagy reakciós szellem ismét felüthesse fejét, és
megkezdhesse a maga védelmi szervezkedését, amit ma már több helyen egyre
nyíltabban láthatunk is " Sürgette a mielőbbi végleges igazolást és kérte intézkedéseijóváhagyását. Levelét 26-án írta, majd még aznap részt vett a Nemzeti Bizottság
ülésén, amelynek döntése értelmében — ahogy ez a levél utóiratából kiderül —, a
nem igazolt és felfüggesztett munkatársak fizetésének folyósítását letiltotta. (Az
utóiratban tévesen 27-i ülésére utalt, de ekkor a BNB nem ülésezett.)
A február 12-i ülésen Ortutay elnökölt, továbbá tagként Barsi Ödön főrendező,
v. Bereczky Sándor altiszt, dr. Cserés Miklós osztályvezető a jegyzőkönyv vezetője, Polgár Tibor karnagy, Szabó Bendegúz osztályvezető, Szilágyi Ödön szerkesztő és Vojnovits Vilmos (a hivatalos bizottsági jegyzőkönyvekben már nincs nyoma,
valószínűleg kilépett) vettek részt. A bizottság összeállítása során ügyeltek arra,
hogy ne csak a tisztviselők, hanem a munkások is helyet kapjanak benne. Ortutay
három alapvető szempont ismertetésével határozta meg a bizottság munkáját.
Vizsgálták, hogy az alkalmazott németbarát politikai pártnak tagja volt-e (erről
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Helyesen és korábban MTI és Társvállalatai. Pro Memoria-jában írja „...hogy c vállalatok jogi
helyzete tisztázás alatt áll...". Jól tükrözi a tisztázatlan tulajdonosi viszonyokat a Pro
Mcmoria-hoz tartozó levele, amelyben a Magyar Rádió és Társvállalatai jegyzökönyveit adja
át az illetékeseknek. BFL XVII. 789. (= Budapesti 399/a. számú Igazoló Bizottság iratai (Magyar Rádió, Magyar Távirati Iroda, Magyar Filmiroda Rt.). 1945-1946. 1-7. doboz.

nyilatkozatot is alá kellett írni), felelős-e a fasiszta időkben végzett politikai munkájáért, következetesen fasiszta érzelmeket és magatartást tanúsított-e a háborús
években. Leszögezte, hogy akit a fenti szempontok alapján elmarasztalnak, annak
további munkájára nem tartanak igényt, továbbá bizottsági munkájukat nem befolyásolhatják szakmai szempontok, vagy baráti érzelmek. A vizsgált személyek
köre kiterjedt a munkára jelentkezett régi, továbbá az addig nem jelentkezett, valamint az új alkalmazottakra is.
A nem hivatalos igazolás összesen 385 személyt minősített. A régi munkatársak
közül alkalmazhatónak tartottak 120 tisztviselőt, 35 főt a postaműszaktól, 115 főt a
munkások közül, illetve 15 új embert, vagyis összesen 285 főt 43 , olyanokat is, mint
dr. Dohnányi Ernő, akit később állásvesztésre ítéltek és ügyét felterjesztették további kivizsgálásra. Politikai érzelmeik és magatartásuk, valamint a vállalatnál betöltött szerepük miatt szolgálati viszonyát felfüggesztették 95 főnek 46 , közülük 8
főnek a postaműszaktól, addig amíg a rendelkezésre jogosult szerv erről nem intézkedik. Alacsonyabb munkakörbe soroltak 5 főt (Bertha István karnagy — később a
hivatalos bizottság igazolta, dr. v. Farkass Jenő müsorfelügyelő — később igazolt,
dr. Gáspár László tisztviselő — utóbb sem igazolták, Niszkács László bemondókésőbb igazolt, Purpriger Ernő igazgató — utóbb sem igazolták). Leszögezték,
hogy további politikai felelősségre vonások tekintetében nem foglalnak állást, mivel az nem feladatkörük. A felfüggesztettek ideiglenes vállalati igazolványát
visszavonták, viszont fölmentési illetményükről, nyugdíjukról, végkielégítésükről
nem hoztak végzést. Ezt a feladatot, ahogy írják is a rendeleti szabályozást követően, a Végrehajtó Bizottság, vagy az új vezetőség fogja elvégezni.
Az alábbi táblázatban a nem igazolt rádiós alkalmazottakat tüntettem fel az első
számonkéréstől kezdve végigkövetve sorsukat. Ha a későbbi hivatalos eljárás során a 399/a. sz. bizottság előtt új személyek jelentek meg, őket a második oszlopba
illesztettem.
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A Magyar Központi Híradó Rt. evkönyve. 1945-1947. szerint a háború végen 211 alkalmazottja volt a Rádiónak, 1947. augusztus l-jén 310 fő. Az előbbi szám a front elvonultát közvetlenül követő időszakra vonatkozik. Bp. é. n. 85. p.
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A nem hivatalos igazolási jegyzékben szereplő Nagy Lászlóról — MTI-nél (1902) és az
MFI-nél (1906) is dolgozott ilyen nevű személy — és Harrnos Editről (1922) — MTI — a későbbi vizsgálati anyag alapján megállapítható, hogy nem a Rádió alkalmazottai voltak.

I. táblázat
Az első oszlopban szereplő felsorolt személyek tevékenységét a nem hivatalos igazolási eljárás során nem igazolták. Ha a hivatalos vizsgálati oszlopban (második)
neve mellett „—"jel található, akkor nem kerültek a hivatalos igazolóbizottság elé,
mivel valószínűleg időközben kiléptek, és új munkahelyükön vonták őket igazolási
eljárás alá. Ha az alkalmazottat a hivatalos bizottság igazolta, akkor az,, igazolt"
szó került a második oszlopba. Ha az igazoló bizottság továbbra sem igazolta, a
második oszlopban „ nem igazolt" kifejezést kapott, továbbá ide kerültek a hivatalos bizottság által újonnan elítélt személyek is. Az első oszlopban ,, ny"-nyel jelölt
„ nyugatos " volt, vagyis a nyugati megszállási övezetből tért vissza (az 588. számú
bizottság szintén a Rádióhoz került kirendelésre, és iratai a 399/a. számú bizottsággal együtt kerültek Budapest Főváros Levéltárába). A Népügyészség, Igazolás fellebbezés, Népbíróság oszlopaiban „-", vagy ,, + "jelölés azt jelzik, hogy abba az
ügyszakba eljutott-e az eljárás, vagy nem.

Nem hivatalos bizottság
A. Balogh Pál (1918)

NépügyészHivatalos bizottság ségen szerepel
Nem igazolt

Igazolás
Népbífellebberóság
zés

+

+

_

_

Aaócs István

_

Nem szerepel

Bajnáczky József
(1892)

-

-

-

Barna András, ny (1895)

Nem ieazolt

+

+

_

Beniczky Ádámné (1910)

Nem igazolt

+

+

Ballaci Károlv

_

_
_
_

-

-

-

Nem igazolt

+

+

+

Nem igazolt

+

_

_

-

—

-

_

Bertha István (1884)

Igazolt

_
_

Bittner János (1893)

Nem isazolt

+

Igazolt

br. Bornemissza
János(1914)

Budinszky Sándor (1901)
Bükv Gvörgy (1888)

Béry László v.

Dr. gr. Crouy Chanel Katalin

-

Nem hivatalos bizottság

Népügyész- Igazolás
Nép bíHivatalos bizottság ségen szere- fellebberóság
pel
zés
+

+

_

_

_

Igazolt

Dohnányi Ernő dr.
(1877)

+

-

Dunay Pálné (1909)

Igazolt

Farkass Jenő dr. v. (1896)

Igazolt

Csiszár Béla

N e m igazolt

Csonka János

_

Fábián József
Flóra Gizella (1895)

Igazolt

Igazolt

Folthy Tibor
(1902)

-

_
_
_
_
+

_
_
_
_
•

-

Fridi Frigyes (1888)

N e m igazolt

+

_
_

Dr. Frigyesy János (1897)

N e m igazolt

+

+

Hg. Galitzin Péter (1888)

N e m igazolt

+

_

Dr. Gáspár László (1916)

N e m igazolt

+

+

Gáspár Zsigmond (1913)

N e m igazolt

_

_

Gémes Irén (1908)

Nem igazolt

+

+

_

_

_
_
_
_
_

_

Fraknóy Márta

_

1. Göttlicher Jenő

_

Gróf László (1923)

Nem igazolt

+

+

+

Guzikovszky Lipótné
(1904)

Nem igazolt

-

-

-

Igazolt

Harmat (Varjú)
Géza 1911

+

+

-

Hegedűs Árpád (1909) 47

Igazolt

—

—

-

Halászovich Rezső
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Hegedűs Árpád (Budapest, 1909, zenei rendező, 1942-től rádiós) Igazoló bizottsági anyaga hiányos, csak az 1946. július 9-i tárgyalási jegyzőkönyvet tartalmazza és a nyilatkozatot határozat
nélkül, de az biztos hogy a nem hivatalos bizottság felfüggesztette. Iratok nem keletkeztek a
népügyészségi, igazolás fellebbezési, nepbírósági ügyszakban, ezért valószínűsíthető igazolása.

Nem hivatalos bizottság

NépiigvészHivatalos bizottság ségen szerepel

Igazolás
Népbífellebberóság
zés

Heténvi Kálmán (1911)

Nem igazolt

_

_

_

Hetényi Kálmánné (1907)

Nem igazolt

+

+

+

v. Hevessv Zoltán (1906)

Nem igazolt

+

_

_

Igazolt

Hütter Gyula
(1920)

+

+

-

Janthó Bertalan (1903)

Nem igazolt

+

+

JenőffV Jenő (1883)

Nem igazolt

+

_

Jóna János (1893)

Igazolt

_

Karikás Gyula (1892)

Igazolt

_
_

_
_
_
_
_

•

+

+

_

_

—

v. Kálmán József, ny (1899) Nem igazolt

+

+

—

K. Halász Gvula (1904)

Nem igazolt

+

_

+

Igazolt

Kilián Zoltán
(1888)

-

-

-

Kirchknopf Györgyné
(1921)

Nem igazolt

-

-

-

Klamarik Lóránd (1920)

Nem igazolt

+

_

+

Dr. Koncz Sándor (1892)

Nem igazolt

+

-

—

Dr. Laczkovich János
(1911)

Nem igazolt

+

-

-

_

_

_

Dr. Legenyei József (1915) Nem igazolt

+

+

+

Nem igazolt

+

_
_

+

_

Karikás Ilona
Dr. Kassakürti Károly
(1905)

Nem igazolt

Kató Gvula (1896)

Igazolt

Dr. Laurisin Lajos

Dr. Liszt Nándor (1899)
Lovek László

_

Lőrinszky Gyula

_

Lusztig János (1877)

Nem igazolt

_
_
+

—

—

_

+

-

Nem hivatalos bizottság

NépiigyészHivatalos bizottság ségen szerepel

Igazolás
Nép bífellebberóság
zés

_

Nem igazolt

_
_
_

_
_

_
_
_
_
_
_
_
_
_

Igazolt

Morava Zoltán
(1920) nv

+

+

-

v. Nagy István (1891)

Nem igazolt

_

Nelkv Jenő (1884)

Nem igazolt

+

Német János (1891)

Igazolt

_

_
_
_

Némedy János, ny (1901)

Nem igazolt

+

+

Niszkács László (1918)

Igazolt

Nóvák László (1909)

Nem igazolt

_
_

_
_

_
_
_
_

Igazolt

Papp József
(1907)

+

+

-

Páricsi Pál (1901)

Nem igazolt

_
_
_

_
_
+

_
_

_
_
_
_

_

_

_

-

-

-

_
_
_

Magyari Ida
Markos Ildikó (1925)

Igazolt

Mecseki Rudolf (1913)

Igazolt

Meskó Zoltánné (1905)

Igazolt

_
_

Mészáros György
Michnav Ödön (1912)

Nem igazolt

Miklósi János (1907)

Igazolt

Mohor Jenő (1910)
Mokos Mátyás

•

Póczak Béláné (1900)

Nem igazolt

Pongrácz Zoltán (1912)

Nem igazolt

+

Purpriger Ernő (1900)

Nem igazolt

+

Nem igazolt

+

Rajter Lajos (1906)
Rátkai László
Ránki Béla
Schelken Pálma (1914)
Dr. Schneidt Ottó

_
_
_

Igazolt
—

+

_
—

+

+

_
_

Nem hivatalos bizottság

Igazolt

NépügyészHivatalos bizottság ségen szerepel
v. Somogyváry
Gyula (1895)

_
_
_

Stoll Tibor
Stoll Tiborné
Sulyok Imre
Sümegh Miklós (1903)

Nem igazolt

i Szekeres Ilona, nv (1906)

Nem igazolt

_
_
_

_
_
_

•

+

Nem igazolt

+

+

+

+

_

Nem igazolt

Turchányi István (1895)

Igazolt

_
_
_
_

Vas István (1921)

Nem igazolt

+

Vaszilievits János (1889)

Nem igazolt

Igazolt

Várhelyi Antal
(1907)

Tavaszy Sándor
Tóth István (1904)

-

_
_
_
_
_
_
_
_

_

Tass József
Tattay István, nv (1899)

+

Igazolt

Székely Kálmán
Szőke Károly (1897)

+

_
_
_

_
_

Szerdahelyi László

Szilly Ferenc

Igazolás
Népbífellebberóság
zés

Igazolt

_

Török István Vince

_
_
_
_
_
_

+

+

_
_

_

-

Vincze István, ny (1906)

Nem igazolt

+

+

_
_
_
_

VinczeOttó (1906)

N e m igazolt

+

_

+

Willant Rezső (1894)

Igazolt

-

—

-

_

Vélsz Ágnes
Veres László (1903)

Igazolt

_

Vince Ferenc

A vizsgált személy rádiós voltát az általa kitöltött nyilatkozat (foglalkozás,
szolgálati beosztás, munkaadó neve, mióta áll jelenlegi munkaadó szolgálatában,
és melyek korábbi munkahelyei rovatok) alapján, ennek hiányában pedig a felvett
jegyzőkönyv szövegéből állapítottam meg.
Dr. v. Kozma Sándort (1911) a hivatalos igazoló bizottság a rádiósok közé sorolta, de véleményem szerint ugyanolyan elbírálás alá esik, mint dr. Wünscher Frigyes (1892), aki szintén az MTI és Társvállalatai főrészvényese volt, de őt sem
sorolták a rádiósok közé (MTI-s besorolást kapott), valamint mindketten az igazgatóság tagjai is voltak. Helyzetük nem azonos dr. Frigyessy Jánoséval, akinek
szintén voltak vállalati részvényei, de ő a Rádió vezérigazgatójaként tevőlegesen
részt vett annak irányításában, vagyis munkatárs is volt és nem csak tőkéstárs. A
fentiek alapján Kozma anyagát nem vizsgáltam. Havel Béla személye szintén kérdéses volt a vizsgálat szempontjából, hiszen a Rádió alelnöki pozícióját foglalta el,
de véleményem szerint ez már politikai jellegű állás volt. Nem az apparátus irányításajelentette feladatát, ráadásul inkább résztulajdonos volt, mint alkalmazott. Feltevésemet a Népbíróság ítélete is igazolta (Nb. 2666/1945.), amely a Frigyesyvel
közös perben, azonos vádpontok alapján Havelt felmentette, mivel bizonyítottnak
találta, hogy Frigyesy irányította ténylegesen a Rádiót. A titkárnők gyakran követtek el elírási hibákat. Például Kiss Gézáné (1915) a kimutatás szerint rádiós, de a
hivatalos jegyzőkönyv alapján az MFI-nál (Magyar Filmiroda Rt.) dolgozott. Továbbá le kell szögeznem, hogy a lista korántsem teljes, hiszen sok volt rádiós új
munkahelyet keresett, ahol m á s bizottságok folytatták le igazolásukat. Például
Machán Tibor sportriporter a Hitelbankhoz került, ahol igazolták, később azonban
mégis vizsgálat indult ellene, ami azonban nem tartozik a szűkebb témakörbe.
A nem hivatalos vizsgálat során 383 főből 98-at marasztaltak el. A hivatalos bizottsági eljárás során a 98 főből 29 személy nevét már nem találjuk meg, mivel valószínűleg kiléptek, vagy más munkahelyet találtak, továbbá 20 főt igazoltak,
vagyis a korábbi 98-ból 49 főre csökkent a létszám. Végül kiegészült a korábban
már igazolt, illetve az eljárás látóköréből kimaradt további 11 személlyel mindösszesen 60-ra.
Helytálló következtetéseket az egyes jegyzőkönyveknek egyenkénti átvizsgálását követően vonhatunk le. A 399/a. számú Igazoló Bizottság, illetve 588. számú
„nyugatos" Igazoló Bizottság45', a munkájáról felvett kimutatás alapján, az MTI és
Társvállalatainál alkalmazott 919 személyre folytatott vizsgálatot. A hiányok, el-
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A Bizottság 1946-tól az úgynevezett nyugatosok (nyugatról visszatért személyek) bizottságává alakult át és az 588-as számot kapta.

írások miatt a valóságban 989 személy jegyzőkönyve található az iratanyagban. A
Budapest Főváros Levéltárában őrzött, alfabetikus sorrendben letett jegyzőkönyvek feldolgozása során megállapítottam, hogy 386 fő új 49 vagy régi alkalmazott
vonható be a tágabb „rádiós" vizsgálati körbe, tehát ebbe a halmazba beletartoznak
a háború lezárását követően belépett munkatársak is. A 386-ből 288 fő volt a régi
alkalmazott. Ebből elítéltek 60 főt. Az elmarasztaltak halmaza képezi vizsgálódásom tárgyát. A nem igazoltak száma tovább differenciálható, miszerint állásvesztésre ítélték, vezető állásra alkalmatlannak minősítették, feddésben részesítették,
vagy nyugdíjazták az illetőt. A legsúlyosabb büntetésben, állásvesztésben 43 személyt részesítettek, 7 fő vezető állásra alkalmatlan, 4-4 főre feddést és nyugdíjazást
szabtak ki. A vezető állásra alkalmatlan személyeknél 2 esetben előléptetéstől való
kizárást (2 ill. 3 évre), 2 esetben nyilvános szerepléstől való eltiltást is alkalmaztak
(1 és 4 évre), 1 esetben előléptetéstől való kizárást (3 évre) mint mellékbüntetést.
Egy személyre több büntetési nemet is kiszabhattak. Előfordult, hogy csak a nyilvános szerepléstől tiltották el. így az elmarasztaltak száma összesen 60 fő.
A felelősségre vont 60 alkalmazottból 14 határozata már az igazoló bizottsági
eljárás során jogerőre emelkedett. 46 esetben tovább küldték a Népügyészségre az
iratokat. 10 esetben nem jutott tovább, mivel a nyomozás nem vezetett eredményre
és megszüntették az eljárást. 19 esetben a népbíróság igazolás fellebbezési tanácsa
vizsgálta az ügyet, 9 esetben a népbíróság egyéb tanácsa, vagyis nem az igazolási
eljárás során küldött fellebbezés, hanem más feljelentés indította az ügyet. 8 esetben mindkét tanács tárgyalta és határozott az ügyben.
Az igazoló bizottságtól továbbjutott 46 ügyből 13 esetben helybenhagyták a korábbi döntést. 10 esetben enyhébb ítéletet hoztak, 5 esetben felmentették a vádak
alól, bár egy személyt utóbb mégis elítéltek. Egy személy közkegyelemben részesült, 3 határozatot pedig megsemmisítettek, mivel a törvény hatálya nem terjedt ki
a vádlottakra (nem tisztviselők, csak altisztek voltak). 8 esetben ügyészségi szakban megszüntették az eljárást, mivel a nyomozás nem járt eredménnyel, 3-3 esetben befejezetlenül, illetve kiadatási végzéssel zárult az ügy.
Összesítve a mérleget megállapítható, hogy 28 esetben megálltak a vádak, 8
esetben viszont nem. 14 esetben nem tudtak az ügy végére járni, mivel a vádlottakat nem találták meg, külföldre távoztak. 10 esetben túlságosan súlyos ítélet sziile-
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Új alkalmazott, aki 1945. januárját követően lépett be a Magyar Központi Híradó Rt.-hcz, tehát őket nem sorolom a vizsgált körbe, hiszen a II. világháború alatt nem dolgoztak a Rádióban, de a kimutatásokból kiderül, hogy az újakat kivétel nélkül igazolták.

tett, ezért enyhíteni kellett a büntetést, jobbára állásvesztés helyett feddésben
részesítették a vádlottat.
A Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt. Igazoló Bizottsága hivatalosan csak
hónapokkal később alakult meg. Tagjai — dr. Padányi Zoltán, dr. Molnár Sándor
(NPP), dr. Bóday Jenő (MKP) 5 0 , Horváth Zoltán (SZDP), Kóródi Katona János
(FKFPP), Szántó István 51 , akik 1945 .június 15-én Bechtler Péter alpolgármester
előtt az alábbi fogadalmat tették: „Én becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,
hogy mint az Igazoló Bizottság tagja, a tagságból folyó feladatomat elfogulatlanul
és csakis a magyar nép érdekeinek szem előtt tartásával fogom ellátni.". Az alábbi
táblázatból látható, hogy a jelölésre jogosult pártok és a szakszervezet mikor és kiket delegált a testületbe.
II. táblázat
Párt, szervezet

Kinevezés
ideje

Kinevezett

Független Kisgazda-, Földmunkás- és 1945. 05. 28
Polgári Párt

Kóródi Katona János

Független Kisgazda-, Földmunkás- és 1945. 07. 12.
Polgári Párt

Pulay Gyula

Magyar Kommunista Párt

1945. 06. 15.

dr. Bóday Jenő

Magyar Kommunista Párt

1945. 11. 07.

Fenyvesi Ervin

Magyar Kommunista Párt

1946. 01. 30*

Farkas János

Magyar Magánalkalmazottak Szabad 1945. 10. 25.* dr. Katona Endre
Szakszervezete
(Korábban dr. Padányi
Zoltán, vagy Szántó
István

50
51

Korábban rádiós, dc Ortutay megállapítására, miszerint Móra Ferenc egyik novelláját saját szerzeményeként olvasta fel, plágium vádjával eltávolították. Magyar Nemzet. 1945. augusztus 1.
Dr. Padányi Zoltán és Szántó István vonatkozásában az iratokból nem derült ki, hogy melyikük a szakszervezeti, vagy a polgári demokrata jelölt. A bizonytalanságra utal, hogy a táblázat
mindkét sorába felvettem nevüket.

Párt, szervezet

Kinevezés
ideje

Kinevezett

Szociáldemokrata Párt

1945. 06. 05.

dr. Simor Ágost

Szociáldemokrata Párt

1945. 06. 05.

dr. Szalay Sándor

Szociáldemokrata Párt

1945. 06. 15.

Horváth Zoltán

Szociáldemokrata Párt

1945. 10. 25 * Rákosi Elemér

Nemzeti Parasztpárt

1945. 06. 15.

dr. Molnár Sándor

Nemzeti Parasztpárt

1945. 07. 25.

Juhos László

Nemzeti Parasztpárt

1945. 09. 05.

dr. Barthos András

Nemzeti Parasztpárt

1945. 11. 30.

dr. Ferenczy Gyula

Nemzeti Parasztpárt

1945. 12. 13.* András Imre

Nemzeti Parasztpárt

1946. 03. 27.

Bartos András

Nemzeti Parasztpárt

1946. 04. 05.

Ivánszky Aladár

Polgári Demokrata Pált

1945. 10. 25 * dr. Bory István
(Korábban dr. Padányi
Zoltán, vagy Szándó
István)

*Az aznapi bizottsági j e g y z ő k ö n y v alapján, ahol pedig * nem szerepel, ott a jelölő lapok
alapján töltöttem ki hivatali idejüket.

A 399/a. számú Igazoló Bizottságnak 19 ülésről maradtak fenn jegyzőkönyvei
1945. október 25-től 1946. február 27-ig között. 32 A testület személyi összetétele
jelentősen módosult, de megjegyzem, hogy a tagcserék a bizottságok tevékenysége során gyakorta előfordultak. Az iratok tanúsága szerint az SZDP 1945. június
5-én egyszerre két személynek, dr. Simornak és dr. Szalaynak is bizalmat szavazott, majd 10 nappal később felismerve tévedésüket, hiszen minden párt csak egy
tagot delegálhatott a bizottságba, végül nem tudván dönteni a két kolléga között,
Horváth Zoltánnak adtak lehetőséget.
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1945. október 25, 29, 30., n o v e m b e r 13, 15, 20, 2 1 , 27, 29., d e c e m b e r 4, 5, 6, 11, 12, 13, 18,
19., t o v á b b á 1946. j a n u á r 30. és február 27.

Az első érdemi ülésen, 1945. október 25-én dr. Bóday Jenő (MKP) töltötte be az
elnöki posztot, dr. Medgyesi László a jogi képesítése révén lehetett jelen, míg Szilágyi Ödön vállalati előadó (ügyészi szerepet töltött be) 3J , valamint Fákla Jánosné
volt a jegyző. A Bizottság tagjai a következő személyek voltak: dr. Bory István
(PDP), dr. Katona Endre (szakszervezet), Pulay Gyula (FKFPP), Rákosi Elemér
(SzDP), Barthos András (NPP). A tagok nem minden ülésen vettek részt. Barthos
neve például nem szerepel az október 29-i, 30-i és november 13-i jegyzőkönyvekben, de november 15-én már újra ott ült a bizottságban. A hiányzások okát az iratokból nem ismerjük, de feltételezhető, hogy a leváltással lehettek összefüggésben.
Barthost november 30-án dr. Ferenczy Gyula váltotta fel. Feltételezhető, hogy a
delegáló szervezetek komolyan vették a bizottságban betöltött feladatukat.
Fenyvesi Ervin (MKP) november 13-án dr. Bódayt (MKP) váltotta, aki helyett
dr. Katona Endre (szakszervezet) került az elnöki székbe. A december 18-i ülésen,
egy alkalommal dr. Bory (PDP) is elnökölt. A meglévő források tanúsága szerint
Bódayn, Katonán és Boryn kívül más nem ült az elnöki székben.
Az 1946. március 27-én a Magyar Központi Híradó Rt. által az Igazolóbizottságok Titkárságának küldött jelentés szerint az elnök dr. Katona (szakszervezet), dr.
Medgyesi jogilag képesített tag, Szilágyi vállalati előadó, de Fákla Jánosné^4 helyett
Szent-Ivány Mária a jegyző. A tagok: Farkas János (MKP), Rákosi Elemér (SZDP),
Pulay Gyula (FKFPP), Barthos András (NPP) és dr. Bory István (PDP). 1946. március 27-i részvétellel Katona (szakszervezet), Bory (PDP), Pulay (FKFPP) és Rákosi
(SzDP) tehát időnkénti hiányzásaik ellenére is töretlenül élvezték a delegáló párt bizalmát. Az MKP és az NPP viszont kétszer is változtatta tagját.
Az átlagosan heti kétszer, de előfordult hogy háromszor ülésező bizottság hetente küldött számszaki adatokat tartalmazó jelentéseket az Igazoló Bizottságok
Titkárságának, dr. Füle jegyzőnek. Ezekből kiderül, hogy az érdemi eljárások már
1945. május 31-én megkezdődtek, és nem október 25-én, amely időponttól hivatalos jegyzőkönyvek maradtak fenn. Továbbá nem is 1946. február 27-én zárultak le,
hanem egészen július 16-ig tevékenykedtek. A korábbi, illetve későbbi jegyzőkönyvekelvesztek, ugyanakkor találhatók olyan jegyzőkönyvek (pl. 1945. december 4., 5., 6.), amelyekről nem küldtek jelentést a Titkárságnak.
Másodszor szembetűnő, hogy a jelentést küldő személy már május 31-től Dr.
Katona Endre, ami a bizottságban betöltött vezető szerepére utal, holott csak no-
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A Rádióélct című hetilap felelős szerkesztője. Állásában maradt a Sztójay- cs a Szálasi-érában
is. A lap 1944 folyamán számos, a németeket dicsőítő, a zsidók deportálását helyeslő,valamint
nyilas anyagot közölt. Magyar Nemzet. 1945. augusztus 1.
1945. november 6-án és 7-én betegsége miatt Taubncr Marianna helyettesítette.

vember 13-án váltotta fel dr. Bóday korábbi elnököt. További rejtély, hogy mikor
került a testületbe, hiszen hivatalosan nem esküdött fel 1945. június 15-én, és neve
először—a jelentéseket leszámítva — az október 25-i jegyzőkönyveken szerepel.
A jelentésekből kitűnik, hogy az egyes tárgyalási napokon igazolási eljárás alá
vont munkavállalók több mint felét felmentették, elenyésző részét nem igazolták.
Igen nagy számban elnapolták a döntést. Ennek oka az lehetett, hogy az illető nem
jelent meg a bizottság előtt, vagy egyszerűen nem állt elegendő információ a döntéshozók rendelkezésére, így megingott a vád, illetve a védelem. Komoly összesítő
statisztikai, számszaki következtetéseket éppen ezért nem áll módunkban levonni
a jelentések alapján, hiszen ugyanazon személyeket a következő vizsgálati napon
újból elővették, viszont az újból vizsgált személyek számát nem jelezték.
Megállapítható tehát, hogy a bizottság 1945. május 31-től 1946. július 16-ig
ülésezett, dolgozott aktívan. Ez idő alatt a megmaradt jegyzőkönyvek és a jelentések alapján legalább 80 alkalommal ült össze.
Olyan tendencia nem mutatható ki, hogy ha a hiányzások miatt valamely politikai irányzat többségbe került, az befolyásolta volna az igazoltak vagy az elhalasztott döntések arányát.
A bizottság működésének kezdeti nehézségeit jellemzi dr. Bóday elnök 1945.
augusztus 7-én kelt levele, amelyben az Igazoló Bizottságok Titkárságától a működés alapjául szolgáló 1080/1945. M. E. számú rendelet és kiegészítései megküldését kéri (hatályban június 27-től), holott már május 31 -tői tevékenykedett a testület,
nyilván a 15/1945. számú M. E. rendelet alapján járt el.
A Magyar Hirdető Iroda Rt. (társvállalat) 1945. augusztus 11 -én írt levelében sérelmezte, hogy számára, valamint a társvállalatok számára (Magyar Nemzeti Apolló
Mozgófénykép Rt., Start Filmgyár és Filmkereskedelmi Rt., MONE Orvosi Műszerüzem és Kórházberendező Rt., és Ökonómia Terményfeldolgozó és Kereskedelmi
Rt.) június 26-án kelt igazoló bizottságot kérő levelüket elfektették. A 399/a. sz. bizottság eközben alkalmazottaik igazolási ügyeit augusztus 14-ére tárgyalásra tűzte
ki, holott korábban nem lett hatáskörébe utalva. Hivatkozásuk szerint önálló jogi személyek és kérik továbbra is külön bizottság küldését a leányvállalatok számára.
1945. augusztus 13-án a Titkárság figyelmeztette dr. Bóday Jenő elnököt, vegyék le a napirendről más vállalatok munkatársainak ügyét, mivel a Magyar Magánalkalmazottak Szabad Szakszervezete javaslatára külön bizottságot küldenek
számukra. Egy még aznap kelt levélben a Magyar Magánalkalmazottak Szabad
Szakszervezete kérte a Titkárságot, terjesszék ki a 399/a. sz. bizottság működését.
Ortutay befolyását mutatja, hogy 1945. augusztus 18-án, amikor hivatkoznak a
Magyar Hirdetőiroda Rt. kérelmére, a Titkárság hozzájárult ahhoz, hogy a 399/a.
sz. Bizottság tárgyalja a társvállalatok munkatársainak ügyeit is.

A Bizottságra háruló terheket a társvállalatoknál folytatott eljárások jelentősen
növelték. 1945. november 13-án az új elnök, dr. Katona jelezte az Igazoló Bizottságok Titkárságának, hogy feladatukat előreláthatólag december 31-ig tudják csak
befejezni. Ehhez képest 1946. február 26-án kelt leveliikben kérik az Igazságügyi
Minisztert, hogy engedélyezze számukra a nyugati fogságból hazatért alkalmazottak igazolását is. Indokaik között szerepel az ügyek korábbi igazolásokkal való
összefüggése, több ügy együttes tárgyaihatósága, illetve az épületen belüli működés a tanúvallomások megtétele esetén csökkenti a munkaidő kiesést. Az 1946.
március 18-án kelt válaszlevélben a minisztériumi hozzájárulást megkapták. 1946.
március 28-án a 10/1946. M.E.sz. rendelet alapján „nyugatos" bizottsággá alakultak, így 399/a. számuk 588-ra változott. A Budapesti Nemzeti Bizottság határozatával 1947. április 25-én rendelte el iratainak levéltárba való helyezését, mivel az
588. sz. bizottság működését befejezte.
A bizottság működésével kapcsolatosan azonban nem volt minden rendben. Dr.
András Ernő ügyvéd, a Magyar Telefonhírmondó és Rádió Rt. és társvállalatai jogi
képviselője, 1945. augusztus l-jén kérvényt nyújtott be a Nemzeti Bizottsághoz,
amelyre szeptember 19-én érkezett válasz. Ebből kiderül, hogy az ügyvéd az igazoló bizottsági tagok némelyike ellen tett kifogást. A BNB szerint ezt a rendelet
ugyan nem engedte meg, de a demokratikus szellemű ellenőrzés biztosítása érdekében helyesnek tartotta, ha az ügyvéd a konkrét kifogásokkal a delegáló pártokhoz fordul. Az ügyvéd panaszt emelt a bizottság jogász tagjával szemben is, de
kifogásait a Titkársághoz utalták. Az igazoló bizottság megalakulásával kapcsolatos kifogását elutasították, mivel a Magyar Híradó Rt. a Rádió jogutódja, és bármely vállalatához küldték is ki a bizottságot, az működése során újabb megbízásokat nyerhetett. Tagságát pedig nem az új vállalatvezetés, hanem a Budapesti
Nemzeti Bizottság állította össze. Az összetételével kapcsolatos szabálytalanságok esetén pedig nem minden esetben kellett volna megsemmisíteni az ítéleteket",
de mivel erre külön jogszabályi rendelkezés nem volt, és a BNB egyébként sem
rendelhette azt el, a jogorvoslati fórumokhoz fellebbezhettek az érintettek. Egy felvetést fogadtak csak el, melynek értelmében elrendelték, hogy a Titkárság vizsgálja meg, a bizottsági üléseken nem vett-e részt kebelbeli a vállalat részéről. Ha meg
is vizsgálták ezt a pontot, ténylegesen nem tettek semmit, hiszen pl. Szilágyi Ödön
vállalati előadóként a kezdetektől folyamatosan részt vett az üléseken és közvetíthette, érvényesíthette a vállalati vezetőség álláspontját az egyes alkalmazottak
megítélésével kapcsolatban.
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E z arra mutat, miszerint előfordulhattak szabálytalanságok, cs ezt az B N B sem tagadta.

Az elmarasztaltak ügyei
(Adattár)

A n é v után zárójelben az elítélt születési helyet és idejét, beosztását, valamint ha az irata n y a g b ó l kiderült, a R á d i ó h o z való belépésének idejét tüntettem fel.

1.) A. Balogh Pál (Budapest, 1912, zenei rendező, 1934-től rádiós)
A hivatalos bizottság a 1080/1945. M. E. sz. rendelet 20. §-a4. : ' 6 pontja értelmében
és a 3300/1945. M. E. sz. rendelet 3. és 4. §-a~7 alapján állásvesztésre ítélte (53. számú határozat, 1945. július 20.), és az iratokat a Népügyészségre továbbította. Az
indoklásban németbarátságát, jobboldali beállítottságát rótták fel, valamint önkéntes távozását a magyaróvári nyilas rádióhoz, amelynek egyik vezetője is lett, valamint azt, hogy Németországba távozott.
A népügyészségi irat (Nü. 3769/1946.) a népbírósági (Nb. 4362/1946.) anyagban maradt fenn. Az igazolásfellebbezési anyag nem található. Az 1946. október
23-án kelt vádirat az igazoló bizottság határozatában szereplő vádakat, illetve korábbi feljelentés alapján, 1938-tól eredeztethető nyilas párttagságát sorolja fel.
A Népbíróság 1947. január 18-án 6 hónap börtönbüntetésre, valamint politikai
jogainak 5 évre való felfüggesztésére ítélte népellenes bűntettek címén (Nbrnov
12. § . 4 . ) .

A vád és védelem is fellebbezést nyújtottak be a NOT-hoz. 3 8
2.) Bajnáczky József (Ercsi, 1892, altiszt, 1931-től rádiós)
A hivatalos bizottság a 1080/1945. M. E. sz. rendelet 20. §-a2. pontja értelmében,
szolgálatban való meghagyása mellett megfeddte (865. számú határozat, 1945. december 19.), mivel kérelmet nyújtott be a Nemzetvédelmi Kereszt iránt, amit meg
is kapott, miután Kozma Miklós századában huszárként szolgált. A határozat jogerőre emelkedett.
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A 20. §. 2. bckczdcscnck 1 - 4 . pontjai tartalmazták a büntetéseket, amelyet a formanyomtatványon nem jelöltek meg pontosan, csak a bekezdést tüntették fel. A pontok megjelölése tőlem
származik.
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A z a közalkalmazott, aki 1944. október 15-ét követően önként, vagy kényszerítés nélkül utasításra Magyarországról Németországba, vagy a németek által megszállt területre távozott, megfosztandó állásától. A közalkalmazott a kényszerhelyzet fennállását valószínűsíteni tartozott.
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Az ügy további alakulásának a MOL-ban, a BFL-bcn cs az ÁSZTL-bcn sem jutottam nyomára.

3.) Barna András (Ipolyhidvég, 1895, vonalszerelő)
A hivatalos bizottság a 1080/1945. M. E. sz. rendelet 20. §-a 4. pontja értelmében
és a 3300/1945. M. E. sz. rendelet 3. §-a alapján állásától megfosztotta (946. számú
határozat, 1946. április 3.), ami ellen fellebbezést jelentett be. Az indoklás alapján
a magyaróvári rádióhoz önként csatlakozott, majd 1946. március 26-án (a három
csoport egyikével) Németországba távozott.
A Népügyészség (6521/1946.) 1946. május 20-án a bizottsági határozat helybenhagyását indítványozta. A népbírósági anyagból (Nb. Ig. 3124/1946.) sajnos
hiányzik a határozat.
4.) Beniczky Adámné (Karcag, 1910, titkárnő, 1936-tól rádiós)
A hivatalos bizottság a 1080/1945. M. E. sz. rendelet 20. §-a 3. pontja értelmében
nyugdíjazását rendelte el (666. számú határozat, 1945. november 15.). Szilágyi
Ödön vállalati előadó (súlyosbításért) és az igazolás alá vont fellebbezést jelentettek be. Ortutay és Szilágyi tanúk szerint házasságkötését követően németbarát lett,
vakon hitt győzelmükben, és kívánta azt. Zsidóellenes kijelentéseket tett, továbbá
Ortutay Gyulát zsidóbérencnek, illetve nem igazán baloldali személynek bélyegezte. Dr. Gurka Márton szerint ugyan nem volt baloldali, de dr. Arató Pállal együtt
azt vallotta, hogy a proklamációt követően a vezetőség internálással fenyegette
Beniczkynét. A bizottság ez utóbbit nem tudta tisztázni, mivel Kyd bárónál, aki a Rádió akkori vezetője volt, ha rövid ideig is, de bizalmas gépírónői munkát végzett.
A népügyészségi anyag (518/1946.) elveszett. 1948. december l-jén kelt határozatában a népbíróság (Nb. Ig. 695/1946.) helybenhagyta a bizottsági határozatot,
amely jogerőre emelkedett.
5.) Bittner János (Budapest, 1893, könyvelő)
A hivatalos bizottság a 1080/1945. M. E. sz. rendelet 20. §-a 4. pontja értelmében
és a 3300/1945. M. E. sz. rendelet 3. és 4. §-a alapján távollétében állásvesztére
ítélte (54. számú határozat, 1945. július 20.), és a Népügyészségre tette át iratait.
Bittner a nyilas uralom alatt a rádió katonai parancsnoka volt. Budára, majd Magyaróvárra szállítatta a Rádió eszközeit. Budáról uszító nyilas propaganda előadásokat tartott.
A Népügyészség (3865/1946.) elrendelte a nyomozást 1946. július 5-én, majd
az iratokat csatolták (Nü. 8351 /1947.). 1947. december 23-ig a nyomozás m é g nem
járt eredménnyel. Az ü g y befejezetlen maradt.

6.) Bornemissza János báró 9 (Marosillye, 1914, rövidhullám osztályvezető,
1934-től rádiós)
A hivatalos bizottság a 1080/1945. M. E. sz. rendelet 20. §-a 2. pontja értelmében,
szolgálatban való meghagyása mellett vezető állásra alkalmatlannak tartotta, és két
évre kizárta az előléptetésből (171. számú határozat, 1945. augusztus 17.). Érintett
nyilatkozata szerint a rövidhullám vezetése során a jobboldali propaganda enyhítésére kívánt törekedni. A bizottság ezt nem tekintette helytállónak, mert gyenge
akaratú embernek ismerték. Továbbá felrótták, hogy Frigyesy vezérigazgató igazolása során tanúként, tárgyilagosságot nélkülöző kijelentést tett és bevallottan
csak azért, mert hálával tartozott neki. „Az ilyen jellemű ember, mint igazolás alá
vont, nem lehet a mai demokratikus Magyarországban vezető semmilyen formában sem." Hamis tanúzásért csak azért nem tették át az ügyészségre ügyét, mert
nem eskü alatt vallott. Nem deriil ki, mikor emelkedett jogerőre a határozat.
7.) Budinszky Sándor (Budapest, 1901, helyszíni közvetítések osztályvezetője)
A hivatalos bizottság a 1080/1945. M. E. sz. rendelet 20. §-a 4. pontja értelmében
távollétében 60 , szélsőjobboldali és németbarát beállítottsága miatt, aminek a közvetítések során is tanújelét adta (az antibolsevista kiállításról és a politikai rendőrség zsidó vagyonok utáni kutatásáról uszító hangnemben tudósított), továbbá
rokonával Budinszky László nyilas igazságügyi miniszterrel tartott kapcsolata
okán 61 állásától megfosztotta (921. számú határozat, 1945. július 31.), és az iratokat a Népbírósághoz továbbította.
Budinszky 1946. március 16-án fellebbezéssel élt, mivel a tárgyalásról a nyilvánosságot kizárták, továbbá ő maga sem tehetett fel kérdéseket a tanúknak. Azt állította, hogy meg sem idézték a tárgyalásra (pedig a felesége ezért írta kimentő
levelét), a vádat nem ismerhette meg és tanúkat nem állíthatott.
Az igazolási eljárás felfüggesztését indítványozza a népügyész (3765/1946.)
1946. május 23-án az igazolásfellebbezési tanácsnak, a már folyamatban lévő nép-
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1934. október l-jétől a külügyi osztályon dolgozott, m a j d 1936-ban bevonult cs egy eves katonai szolgálat után, fél évre a Rövidhullám Osztályra került. Ezután az adminisztratív igazgató
titkára, ezt követően a hangfelvételi ügyek intézője lett, végül 1943 októberétől dolgozott újra
a Rövidhullám Osztálynál.
A szabályszerű idézésre nem jelent meg július 31-én, mivel, ahogy felesége írta, vizsgálati
fogságban volt. A beadvány dátuma megegyezik a tárgyalás időpontjával. Fellebbezésében
Budinszky azt írja, hogy internálótáborban volt és nem kapott idézést, valamint hogy a bizottságnak kötelessége lett volna a helyszínre kiszállni.
Nem állt vele rokoni kapcsolatban és nem tartott vele semmiféle nexust, amint ezt fellebbezésében állította.

bírósági eljárás (Nb. 4891/1945) befejezéséig. A vádirat (3665/1945.) 1945. december 17-én született. 1946. augusztus 28-án 6 hónapi börtönre és 5 évre politikai
jogai gyakorlásának felfüggesztésére ítélték a Rádióéletben megjelent riportjai miatt, de a közvetítések esetében bizonyítottnak látták, hogy előre megírt szöveggel,
parancsra dolgozott. A népügyészség 1948. október 14-i átiratából kiderül, hogy
1946. december 28-án a N O T 7621/1946. számú jogerős ítéletével 1 évi börtönbüntetésre, illetve politikai jogainak 5 évre történő felfüggesztésére ítélte.
Mindezek után 1948. november 5-én a népügyész indítványozta a népbíróságnak küldött átiratában az igazoló bizottság által hozott határozat jóváhagyását.
A népbíróság igazolásfellebbezési tanácsa (Nb. lg. 976/1947.) 1948. november
25-én kelt határozatában helybenhagyta az igazoló bizottsági határozatot. 1949.
április 11-én a Nb. lg. 3445/1946. számon újabb határozat született, amely külön
indoklásában a fellebbezést visszautasította, mivel a 10.000/1947. Korm. rendelet
12. §-a alapján az 5000/1946. M. E. sz. rendelet (B-lista) folytán szünetelő eljárás
folytatását 30 napon belül kell kérelmezni. A határidő 1947. szeptember 13-án lejárt anélkül, hogy kérték volna az eljárás folytatását.
8.) Büky György (Szekszárd, 1888, szerkesztőségvezető)
A hivatalos bizottság 1080/1945. M. E. sz. rendelet 20. §-a 4. pontja értelmében és a
3300/1945. M. E. sz. rendelet 3. és 4. §-a alapján távollétében állásától megfosztotta
(232. számú határozat, 1945. augusztus 17.), és iratait a Népügyészségre, illetve a
Népbírósághoz tette át.62 Az indoklás szerint szélsőjobboldali és németbarát beállítottságú, nyilas párttag volt. A Rádió szerkesztőségének tagja, majd a nyilas uralom
alatt felelős szerkesztő. Önként Rónafőre ment, majd Németországban maradt.
A népügyészségi iratokat (3762/1946.) csatolták a 8364/1947. számú ügyhöz,
amelyet végül 1949. március 29-én miniszteri rendelettel a Bp. 101. §. 3.63 pontjára
tekintettel megszüntettek.
9.) Csiszár Béla (Kalocsa, 1905, szerkesztőségi munkatárs)
A hivatalos bizottság 1080/1945. M. E. sz. rendelet 20. §-a4. pontja értelmében távollétében állásától megfosztotta (922. számú határozat, 1945. augusztus 17.), és
iratait a Népbírósághoz tette át, mivel szélsőjobboldali és németbarát beállítottsá-
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Gyakran a határozatban és az átiratban is a Népbíróságot nevezték meg, ahová továbbították
az iratot, de azok a Népügyészségekhez jutottak, hiszen ott emelték a vádat.
A népügyészségen történt megszüntetések indoka 1949 folyamán a Bp. 101. §. 3. pontja alapján történt, amelyet a továbbiakban külön nem jelzek.

gú volt, továbbá a Pesti Újság című nyilas lapban lázító vezércikkeket írt, valamint
az Új Európa című lapnak szerkesztője volt.
A népügyészségi iratokat (3763/1946.) csatolták a 8365/1947. számúhoz, de
végül 1949. május 11 -én megszüntették az ügyet. Ezt követően az Államügyészség
(87425/1949.)1949. december 3-án mégis vádat emelt.
A népbíróság (Nb. Ig. 7/1949.) 1949. január 18-án az igazoló bizottsági határozatot helybenhagyta a népügyészségi indítványnak megfelelően.
A Büntetőtörvényszék (21118/1949.) 1950. március 22-én 2 év börtönbüntetésre, hivatalvesztére és politikai jogainak 10 évre való felfüggesztésére ítélte azNbr.
11. §. 6. pontja alapján, amelyet a Legfelsőbb Bíróság (5479/1950.) 1950. szeptember 5-én megerősített.
10.) Dohnánvi Ernő, dr. (Pozsony, 1877, fözeneigazgató)
A hivatalos bizottság a 1080/1945. M. E. sz. rendelet 20. §-a 4. pontja értelmében
és a 3300/1945. M. E. sz. rendelet 3. és 4. §-a alapján távollétében állásától megfosztotta (915. számú határozat, 1945. július 31.), és a Népbírósághoz tette át iratait, mivel az indoklás szerint neki köszönhető, hogy úgyszólván csak német muzsika
hangzott el a rádióban az utolsó években, 1944 decemberében pedig Ausztriába távozott.
A népügyészségi iratokat (3871/1946.) csatolták a 8 3 4 6 / 1 9 4 7 . , majd a
84120/1949. számú ügyhöz. 1949. március 31-én megszüntették az ügyet.
A Népbíróság (Nb. 2960/1947.) 1947. október 17-én kiadatási végzést, illetve
elfogató parancsot adott ki Dohnányi ellen, aki a rendőrhatóság tudomása szerint
akkor Angliában tartózkodott. 64
11.) Folthy Tibor (Budapest, 1902, könyvtáros, 1936-tól rádiós)
A hivatalos bizottság a 3300/1945. M. E. számú rendelet 3. §-a alapján állásától
megfosztotta (890. számú határozat, 1945. december 20.), mivel 1944. október
15-ét követően Németországba távozott, és nem bizonyítható, hogy kényszer hatására tette. Az érintett fellebbezést jelentett be a határozat ellen.
A Népiigyészség (3775/1946.) indítványozta az igazoló bizottsági határozat
helybenhagyását, de az eredeti iratok nem maradtak fenn.
A Népbíróság (Nb. Ig. 2628/1946.) 1946. június 28-án határozatában feddésre
enyhítette a bizottság ítéletét, mivel családja iránti lelki kényszer hatására távozott
külföldre, a létfenntartás motiválta.
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12.) Fridi Frigyes (Regensburg, 1888, karnagy)
A hivatalos igazolás során távollétében a 1080/1945. M. E. sz. rendelet 20. §-a 4.
pontja alapján és a 3300/1945. M.E. rendelet 3. és 4. §-a alapján állásvesztére ítélték (175. számú határozat, 1945. augusztus 14.), és iratait a Népügyészségre
továbbították. Az indoklás szerint szélsőjobboldali és németbarát beállítottságú
volt, önként a magyaróvári rádióhoz távozott, illetve Németországba menekült.
A népügyészségi iratokat (3764/1946.) csatolták a 8366/1947. számú ügyhöz,
majd 1949. március 4-én megszüntették az eljárást.
13.) Frigyesy (Friedrich) János, dr. (Kassa, 1897, vezérigazgató, 1926-tól
rádiós)
A hivatalos bizottság a 1080/1945. M. E. sz. rendelet 20. §-a4. pontja alapján állásától megfosztotta (64. számú határozat, 1945. július 27.), folytatólagosan elkövetett háborús és népellenes büntettek gyanúja miatt 63 a Népügyészséghez tette át az
iratokat, ami ellen az érintett fellebbezést jelentett be. Az indoklás szerint az ő kezében futott össze a vállalat teljes adminisztrációja, és bár beismerte, hogy a követett bel- és külpolitikai irány kevésbé volt kedvére, a pozícióját nem adta fel, vállalta a felelősséget. Állítása szerint a szabotázs, a személyi és szellemi értékek mentése volt a célja, de Polgár Tibor (karnagy) vallomása szerint ez a szándék távol állt
tőle. A reakciós, fasiszta, nyilas rendszer szervilis kiszolgálója volt. Mivel 75 holdas birtokkal rendelkezett, nem volt rászorulva az állásra, ha a politikai irány valóban ellentétes lett volna beállítottságával, otthagyhatta volna. Még a zsidó- és faji
törvények hatályba lépése előtt részt vett a házastársi igazolások elrendelésében,
tehát a számára előírt ténykedésen túllépett. Német vezetők beszédeit közvetítette
a Rádióban, amelyek támadták a Szovjetuniót, Angliát, USA-t, uszítottak a háborúba való fokozott belesodródásra, hadba lépésre. Vezető állásában lehetővé tette
mindezt, annak tudatában, hogy a Rádió a legkiválóbb propagandaeszköz, és a kb.
51 ezer, a bizottság szerint 60 ezer pengő évi bruttó, fizetésért állásában maradt. A
Német Vöröskereszt kitüntetését is megkapta.
A Népügyészség (6935/1945.) 1945. szeptember 10-én kelt vádiratában a Nbr.
11. §. 1. és 6., illetve a 15. §. 4. pontjába ütköző háborús és népellenes bűnök miatt
tette felelőssé.
A Népbíróság (Nb. 2666/1945.) 1946. február 8-án hozott határozatában 2 év 10
hónap börtönbüntetésre, állásvesztésre, vagyonelkobzásra, és politikai jogainak 10
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A népbíráskodásról szóló 81/1945. M . E. számú és a kiegészítő 1440/1945. M. E. számú rendelet 11. §. I. pontjába, 13. §. 1. pontjába, 15. §. 4.,5. 6. pontjaiba ütköző bűncselekmények
elkövetésének gyanúja merült fel ellene.

évre való felfüggesztésére ítélte. A N O T (5136/1946.) 1946. október 4-én 2 évre
csökkentette a börtönbüntetést, és a vagyonelkobzást mellőzte.
14.) Galitzin Péter, herceg (Szentpétervár, 1888, fordító, valószínűleg 1935-től
rádiós)
A hivatalos bizottság távollétében állásától megfosztotta (919. számú határozat,
1945. augusztus 14.) az 1080/1945. M.E. sz. rendelet20. §. 4. pontja alapján, és iratait a Népbíróságra továbbította. Az indoklás szerint az oroszországi forradalom
kitörésekor emigrált Budapestre, a Rádió külügyi osztályán a Szovjetunió elleni
gyűlöletének állandóan kifejezést adott. A Vörös Hadsereg közeledésének hírére
még 1944-ben ismeretlen helyre menekült.
A Népügyészség (3864/1946.) a nyomozást elrendelte 1946. július 5-én. Az
ügyet csatolták a 8352/1947. számhoz, majd 1949. május 11-én megszüntették az
eljárást.
15.) Gáspár László, dr. (Budapest, 1916, ideiglenes próbaidős tisztviselő,
bemondó, 1941-től rádiós)
A hivatalos bizottság a 1080/1945. M.E. számú rendelet 20. §.-a4. pontja alapján,
továbbá az 1440/1945. M. E. számú rendelet 11. §. 6. pontjába ütköző háborús bűntettek gyanúja miatt állásától megfosztotta (30. számú határozat, 1945. július 13.).
A népügyészségre tették át az iratokat, és egyidejűleg átkísérték oda a felelősségre
vontat. Az érintett fellebbezést jelentett be. Barsi Ödön főrendező vallomása alapján megállapítást nyert, hogy közbelépésére tagadta meg a Szálasi-parancs beolvasását október 15-én azzal az indoklással, hogy ő is berekedt. 66 Nyilatkozatában
Barsi Ödön a rekedtséget előzetes megbeszélésüknek tulajdonítja. Polgár Tibor és
Skoff Elza tanúvallomása, továbbá dr. Bóday, Horváth, Szilágyi, és dr. Simor bizottsági tagok is megerősítették, hogy érintett hangját felismerték a korabeli rádióadásban. 1944. március 19. és november 10. között a propaganda híreket tőle telhetően legjobban hangsúlyozva olvasta be. Bár nem volt jobboldali, helyén maradt és
lelkesen hangsúlyozva hirdette a népellenes, uszító, reakciós, nyilas, háborús híreket. Helyén maradásával a Sztójay- és a Szálasi-kormány közötti jogfolytonosságot jelképezte a bizottság megítélése szerint. Túlzottan hangsúlyozta a híreket,
holott benyújtott életrajzában arra hivatkozott, hogy azért maradt posztján, hogy ne
engedje át azt olyanoknak, akik lelkesedést tanúsítottak volna a hírolvasás során.
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Hámori László: Egy történelmi vasárnap. (A továbbiakban: Hámori) Népszava. 1945. július
26. 73. évf. 131. (150.) szám 2. p.

A VIII. kerületi Rendőrkapitányság Politikai Osztálya — (2067/1945 sz.) az
oda valószínűleg az igazoló bizottság által áttett ügyében — a tanúkihallgatásokat
és a nyomozást lefolytatta, az eljárását lezárta 1945. augusztus 12-én. Gáspár szeptember 10-én már kérte a fellebbezését követő tárgyalás kitűzését.
A tárgyalást kitűző végzésből kiderül, hogy az iratok elvesztek a bíróságon, és a
Népügyészségtől (2506/1945.) kívánták pótolni azokat.
A Népbíróság (Nb. Ig. 2029/1946) 1947. február 27-én hozott határozatában az
igazoló bizottsági határozatot megváltoztatva, csak feddésben részesítette. Nem
találták megalapozottnak azt az állítást, hogy meggyőződést éreztetve olvasta volna fel a híranyagot, terhére csak az rótták, hogy a Stúdió megszállásakor nem hagyta el a helyszínt.
16.) Gáspár Zsigmond (Kispest, 1913, zenekari tag, 1941-től rádiós)
A hivatalos bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. §-a 2. pontja alapján
szolgálatban való meghagyása mellett vezető állásra alkalmatlannak nyilvánította
(854. számú határozat, 1945. december 18.). Az indoklás szerint hitt a németek
győzelmében, továbbá két alkalommal játszott a Volksbund zenekarban is, amit két
próba előzött meg. Nem derült ki, mikor emelkedett jogerőre a határozat.
17.) Gémes I r é n (Pátfalu, 1908, zenekari tag, 1943-tól rádiós)
A hivatalos bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. §-a 2. pontja alapján
szolgálatban való meghagyása mellett három hónapra a nyilvános szerepléstől eltiltotta. Az indoklás szerint jobboldali felfogású és antiszemita volt, a zenekari tagok hasonló elveket valló csoportjához tartozott. Revere Gyula zsidó hárfamüvész
ellen kifogást emelt az igazgatóságnál (ő maga is hárfás). A bizottság megállapítása szerint a szakmai féltékenységénél nagyobb volt a zsidógyűlölete, ami e magatartásra vezette. 67 Az október 2-i határozatot november 14-én egy szigorúbb követte, amely a korábbit hatályon kívül helyezve a 4. pont alapján állásától megfosztotta Gémest (636. számú határozat, 1945. november 14.). Az új tárgyalás oka
újabb tanúk jelentkezése volt, amit a bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet
25. §-a 2. bekezdése alapján új bejelentésnek értelmezett. Szomorú Árpád szerint
németbarát volt, német propagandát fejtett ki, és elveit nyilvánosság előtt hangoz-
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Kcsőbb kitörölték, dc jól olvasható az indoklás azon része miszerint: „Az antiszemitizmus az
igazoló eljárás szempontjából nem bűn addig, amíg abban nyilvánul, hogy valaki nem szereti
a zsidókat. Dc amikor ez az érzület gyűlöletté alakul át és üldözésben nyilvánul meg, mint igazolás alá vontnál, akkor már az antiszemitizmus, mint demokrácia ellenes magatartás bírálandó el."

tatta. Székelyhídi Andor megerősítette Gémes jobboldali beállítottságát, mondván, a teljes zenekar véleménye ezzel egyező. Dvorák Antal, mentő körülménykéntjegyezte meg, hogy érintett a német megszállást helytelenítette. Rengei Miklós szerint feltétlenül bízott a német győzelemben, valamint a Filmgyárnál is támadta Reverét. Gémes tagadta a vádat. A fentiek alapján született meg a súlyosabb
határozat, ami ellen Gémes fellebbezést jelentett be.
A Népügyészség (1693/1946.), ahogy a tárgyalási jegyzőkönyvből kiderült, indítványozta a határozat helybenhagyását. Irat nem maradt fenn.
A Népbíróság (Nb. Ig. 954/1946.) 1946. április 26-án helybenhagyta a bizottsági döntést.
18.) G r ó f László (Budapest, 1923, bemondó)
A hivatalos bizottság a 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. §-a 4. pontja alapján,
és a 3300/1945. M. E. számú rendelet 3. és 4. §-a értelmében távollétében állásától
megfosztotta (914. számú határozat, 1945. augusztus 14.), és iratait a Népbírósághoz tette át. Jobboldali, németbarát beállítottságú volt, és önként jelentkezett a magyaróvári nyilas rádióba, majd innen ismeretlen helyre, Németországba szökött.
Később fellebbezést jelentett be.
A Népügyészség (3869/1946) indítványozta, hogy a bizottsági határozatot a fellebbezési tanács hagyja helyben.
A népbírósági igazolásfellebbezési eljárása során (Nb. Ig. 4168/1946) 1947. június 19-én, a nyilvános tárgyaláson Gróf előadta, hogy azért távozott Magyaróvárra, mert nem akart katona lenni, illetve beteg édesanyját el kellett tartania. A népiigyész ennek ellenére fenntartotta az indítványt. A határozatban helyben is hagyták a bizottsági döntést. Nem fogadták el védekezését, hiszen ha a nyilas propagandát személyesen nem is mondta mikrofonba, de ottani tevékenységével a nyilas
rádióüzem fenntartását segítette, és súlyos, a nép érdekeit sértő magatartást tanúsított.
Korábban a Népbíróság (525/1946.) 1946. július 12-én a Nbr. 13. §. 3. alapján,
háborús bűntett miatt jogerősen 6 havi börtönre ítélte, amit kitöltött.
19.) Guzikovszky Lipótné (Montevideo, 1904, spanyol bemondó)
A hivatalos bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. §-a 3. pontja alapján
szabályszerű végelbánás alá vonását, vagyis nyugdíjazását (465. számú határozat,
1945. október 16.). rendelte el távollétében (műtősnő, ezért a szóban közölt idézésre kijelentette, hogy megjelenni nem tud), mert szélsőségesen zsidóellenes magatartást tanúsított és kijelentette, hogy a megoldás a halomra gyilkolásuk volna.
Nem derült ki, hogy a határozat mikor emelkedett jogerőre.

20.) Harmat (Varjú) Géza (Arad, 1911, tisztviselő)
A hivatalos bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. §-a 4. pontja alapján
állásától megfosztotta (254. számú határozat, 1945. szeptember 4.), de méltányosságból a családtagokat megillető nyugdíjigényt továbbra is fenntartották. Erintett
fellebbezést jelentett be. Három bejelentés is érkezett ellene, amelyet a ház lakói is
megerősítettek. A bizottság megállapítása szerint antiszemita, szélsőjobboldali,
németbarát volt, szűkebb baráti köréhez tartoztak Zugó Ferenc (törzs)őrmester és
Benedek Ferenc (fö)hadnagy/zászlós Gestapo besúgók. Harmat házasságon kívül
született, apja zsidó származású volt. Munkahelyén tudták ezt — hátrányos volt
helyzete emiatt — éreztették vele, és sokáig nem is véglegesítették (1931-1936 között MHI, MTI). Egyszer testi inzultus is érte származása miatt Bittner János részéről. Harmat a bizottság előtt Zugót primitív, Benedeket szabados embernek festette
le, szemben az ő tisztességes életével. Állítása szerint lehetetlen, hogy közöttük
kapcsolat alakult volna ki. Barátságukat a bizottság bizonyítottnak találta, hiszen
gyakran látták őket a lakásába belépni, illetve tegeződött velük, továbbá Zugó
gyakran hivatkozott arra, hogy Géza testvértől hallotta a híreket. Bombatámadáskor nála járt vendége az óvóhelyen szót emelt a zsidó lakók ellen, akiket Harmat elmulasztott megvédeni. (Harmat erről nem tudott, mert mint mondta, ő nem tartózkodott ott.) Faragó Pált a riasztó szolgálat ellátása során annak zsidó származása
miatt nem engedte lakásába belépni. 6S A bizottság előtt tagadott, mivel ráébredhetett arra, hogy közveszély esetén nem tehette volna ezt meg — vélte a bizottság.
Munkahelyén üldözött volt, de lakóhelyén üldözőként viselkedett, s e magatartását
zsidó származása nem menti.
A Népügyészségen 12339/1945. számon iktatták az ügyet, de nem maradtak
fenn az iratok.
A Népbíróság (Nb. Ig. 4326/1945.) 1947. február 26-án megváltoztatta a bizottsági határozatot, és csak feddésben részesítette Harmatot, tekintettel arra, hogy magatartásával származását leplezte.
21.) Hetényi Kálmán (Budapest, 1911, tisztviselő, 1943-tól rádiós)
A hivatalos bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. §-a 2. pontja alapján
vezető állásra alkalmatlannak nyilvánította (292. számú határozat, 1945. szeptember 6.), mivel jobboldali beállítottságú volt és hitt a német győzelemben. Barsi
Ödön ezirányú tanúvallomását kétségbe nem vonta, továbbá írásba nyilatkozott,

68

A lcgó(légvédelmi)-ügyclet ellátása során, mivel a zsidó származásúaknak rádiójukat be kellett szolgáltatni, a keresztények lakásában kellett az ügyeletet ellátni.

miszerint rövid ideig nyilas párttag volt (1940. szeptembertől 1941. januárig). A
határozatban megnyugodott, az jogerőre emelkedett.
22.) Hetényi Kálmánné Szkublics Krisztina (Békésföldvár, 1907, rádióbemondó)
A hivatalos bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. §-a 4. pontja alapján,
illetve a 3300/1945. M. E. számú rendelet 3. és 4. §.-a értelmében, távollétében állásától megfosztotta (179. számú határozat, 1945. július 27.), és iratait a Népügyészségre (3755/1946.) tette át. Hetényiné jobboldali érzelmű és beállítottságú
volt, önként távozott Magyaróvárra, ahol bemondói tevékenységét folytatta, majd
Németországba utazott.
A Népügyészség 1946. augusztus 21-én kelt indítványában a népbírósági eljárás (Nb. Ig. 4215/1946) felfüggesztését kérte, mivel nyomozást rendelt el. 1949.
február 18-án 9572/1947. számon a népügyész indítványozta a népbíróság igazolásfellebbezési tanácsának az igazoló bizottsági határozat helybenhagyását. Valószínűleg az iratok elkallódtak az évek során, hiszen 1949. február 25-én a
tanácselnök a bizottságtól kérte az esetleges elfekvő iratok megküldését. 1950. július l-jén az időközben népbíróságból büntetőtörvényszékké lett tanács elnöke
20.580/1949. számon kérte az államügyészséget, mivel 32.973/1950. számon
visszaküldött iratai nem érkeztek meg — bár 1949. június 15-én jogerőre emelkedett az állásvesztést kimondó határozat — ismételten kéri azok megküldését.
Hetényiné valószínűleg végleg „nyugaton" maradt, hiszen elvált férjétől.
23.) Hevessv Zoltán, vitéz (Kolozsvár, 1906, bemondó)
A hivatalos bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. §-a 4. pontja alapján,
illetve a 3300/1945. M. E. számú rendelet 3. és 4. §.-a értelmében, távollétében állásától megfosztotta (45. számú határozat, 1945. július 20.), és iratait a Népügyészséghez továbbította. 1942-1944 között, másfél évig Németországban, a Donausendemél, önkéntes szolgálatban magyar bemondó volt. A „legsötétebb" nyilas,
propagandahíreket olvasott, majd visszatért a Rádióhoz. A nyilas uralom alatt ismét a propagandaszolgálatnál dolgozott, az eljárás idején ismeretlen helyen Németországban tartózkodott.
A népügyészségi iratokat (3766/1946.) csatolták a 8367/1947. számú ügyhöz.
A nyomozást elrendelték 1946. április 15-én, de 1947. december 21-én még nem
jártak eredménnyel. Nem szüntették meg az eljárást.

24.) Hütter Gyula (Bölcske, 1920, zenekari tag, 1941-től rádiós)
A hivatalos bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. §-a 4. pontja alapján
állásától megfosztotta (866. számú határozat, 1945. december 18.), és iratait a Népügyészséghez továbbította, ami ellen az érintett fellebbezést jelentett be. A bizottság megállapítása szerint Hütter bízott a németek győzelmében és befolyásos nyilas kapcsolatokkal rendelkezett. Összeköttetését arra használta fel 1945. január
4-én, hogy a ferencvárosi nyilasházba vitette Mérő Bélát és Spuller Imrét (utóbbi
mártírhalált halt). Fintáné (a főbérlője) biztatására cselekedett így, akinek a házbéli
(Práter u. 40.) gyermekek érdekében az óvóhelyen felállított kályha kéménye az
ablaka alá füstölt.
A Népügyészség (2059/1946.) 1946. április 15-én az eljárás felfüggesztését
kérte, mivel folyamatban volt egy másik népbírósági ügye. Az igazolásfellebbezési eljárás során (Nb. Ig. 3112/1946.) úgy tűnik, nem született határozat, legalábbis
nem található az aktában.
A Népügyészség (473/1946.) már 1946. február 9-én vádat emelet a fenti két ember feljelentése miatt. A népbírósági iratokat (993/1946.) csatolták a 22909/1949.
büntetőtörvényszéki számhoz. Az 1947. december 30-án hozott ítéletben az Nbr. 13.
§. 2. pontja alá eső háborús bűntett alól a Bp. 326. §. 2. pontja alapján felmentették,
mivel nem találták bizonyítottnak, hogy a vádlott tette a feljelentést. A népügyész
fellebbezett a NOT-hoz. 69
25.) Janthó Bertalan (Igló, 1903, zenekari tag, 1938-tól rádiós)
A hivatalos bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. § - a 4 . pontja alapján,
illetve a 3300/1945. M. E. számú rendelet 3. §.-a értelmében, állásától megfosztotta (294. számú határozat, 1945. szeptember 6.). Janthó a határozatba belenyugodott, de a Hivatásos Zenészek Szabad Szakszervezetéhez kiküldött bizottság
333/a. számú határozata (1945. október 29.) ellen mégiscsak fellebbezést jelentett
be. Janthó beismerte, hogy az operaházi vonattal, felszólításra 1944. december
9-én Németországba utazott. Tátray Vilmos és Nováky László véleménye szerint
jobboldali beállítottságú volt.
A Népügyészség (12506/1945.) 1945. október 29-én a határozat helybenhagyását indítványozta.
A Népbíróság (Nb. Ig. 4334/1945.) a határozatot enyhítette (1946. június 14.),
és csupán három hónapra tiltotta el foglalkozása gyakorlásától Budapesten. A
szakszervezeti igazolóbizottság két évre megfosztotta működési igazolványától,
és a vidéki működéstől tiltotta el három hónapra, amely utóbbi már 1945. novem69

Az ügy további mcnctcnck a MOL-ban, a BFL-ben és az ÁSZTL-ben sem jutottam nyomára.

ber l-jén lejárt. Elfogadták azt a megállapítást, hogy Janthó a saját érdekeit előtérbe helyezve elhagyta az országot és németbarátsága mellett mindvégig kitartott, de
az igazoló bizottsági határozatot túl szigorúnak találták a nép- bíróságon.
26.) Jenőffy Jenő (Píispöknádasd, 1883, telefonhírmondó cégvezető)
A hivatalos bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. §-a 4. pontja alapján,
illetve a 3300/1945. M. E. számú rendelet 3. és 4. §.-a értelmében, távollétében állásától megfosztotta (174. számú határozat, 1945. augusztus 14.), és iratait a Népügyészséghez továbbította. Az október 15-i kormányzói proklamáció napján riasztó tisztként teljesített szolgálatot a stúdióban, ekkor a kiáltvány beolvasását megszakította, majd a németek ostroma alkalmával az ellenállást megakadályozta, és
átengedte a riasztó-mikrofont. Önként távozott Magyaróvárra, majd Németországba.
A népügyészségi iratokat (3777/1946.) csatolták a 8370/1947. számú ügyhöz.
1949. február 28-án megszüntették az eljárást.
27.) Dr. Kassakürti (Kontra) Károly, vitéz (Holiny-Zukow, 1905, személyzeti
osztályvezető helyettes, 1939-től rádiós)
A hivatalos bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. §-a 4. pontja alapján
állásától megfosztotta (939. számú határozat, 1946. február 27.), ami ellen az érintett fellebbezést jelentett be. A bizottság megállapította, hogy az igazolás alá vont
soviniszta, németbarát és jobboldali felfogású ember. 1938-ban tagja volt az „Abacsoport" 70 nevű katonai alakulatnak (Második Járőr), amely a Felvidéken civil ruhában, de fegyveresen röplapszórást folytatott, és zavart keltett. Mindezt rendkívüli fegyvergyakorlat címen tették. Tevékenységéért Nemzetvédelmi Keresztet kapott. Folyamodott a vitézi cím elnyeréséért is 1943-ban. 1941 őszén újból részt vett
egy rendkívüli fegyvergyakorlatban. A köztudatban Rongyos Gárdaként ismert
alakulatnak továbbra is önkéntes tagja maradt, Sorakozó című lapjukba cikket írt' 1 .
Az igazoló bizottság hangsúlyozta, hogy tevékenységükkel sokat ártottak a jószomszédi viszonynak, és mindez súlyosan esik latba az ország múltbéli megítélé-
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A vezérkar V. osztályának különleges alosztálya fedőneve volt. Előbb járőrök, majd egy 300
fös alakulat lépte át a csehszlovák határt, és egészen Lengyelországig nyomult. Céljuk az akkor zajló komáromi tárgyalásokhoz adatok szolgáltatása volt. Kisvárdán folyt a lövészeti kiképzés. 18 ezer emberből 700 megbízhatót választottak ki. A határt civil ruhában lépték át,
majd katonaruhába öltöztek. Kassakürti szerint bevetésre csak kb. 150 ember került.
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A finn-orosz háborúban a finn katonák által tanúsított hősiességet magasztalta írásában.

se tekintetében a béketárgyalásokon. Túlbuzgóan járt el a Rádió alkalmazottainak
származási igazoláskor. Magatartása a magyar nép érdekeit sértette.
A Népügyészség (5708/1946.) 1946. május 3-án kelt indítványában a bizottsági
határozat helybenhagyását javasolta.
A Népbíróság (Nb.Ig. 2888/1946.) 1946. december 3-án tartott nyilvános tárgyalást és hozott határozatot az ügyben. A bizottság határozatát megváltoztatta, és
Kassakürtit szolgálatban való meghagyása mellett megfeddte. Leszögezték, hogy
a Rongyos Gárdában való részvétele — mivel az a hivatalos katonai szolgálata során történt — nem szolgálhat az igazolás megtagadásául, ez ellenkezne a demokratikus felfogással. A származás igazolások lebonyolítása során tanúsított magatartását Majorossy Aladáron(karnagy) kívül mások nem panaszolták, és figyelembe
véve a Rádióban érintettek magas számát, ez nem áll arányban a bizottsági határozat súlyával. A vádlott jobboldali beállítottságára vonatkozó hézagos információkkal együtt a feddés áll arányban.
A Népügyészség (622/1948.) 1948. május 20-án azonban vádat emelt ellene a
„Rongyos Gárda"-beli tevékenysége miatt. A népbírósági iratokat (2662/1948.)
csatolták a 18584/1949. számhoz. Az államügyészség (85716/1949.) 1950. december 5-én indítványozta az eljárás megszüntetését. Az 1950. december 14-én
hozott bírósági végzésben nyomozólevél kibocsátását határozták el, valamint az
eljárás megszüntetését, amíg kézre nem kerül.
28.) Kálmán József, vitéz (Zádor, 1899, portás, 1929-től rádiós)
A hivatalos bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. §-a4. pontja alapján
és a 3300/1945. M. E. számú rendelet értelmében állásától megfosztotta (951. számú határozat, 1946. április 24.), ami ellen Kálmán fellebbezést jelentett be. Az indoklás szerint igazolás alá vont önként Rónaföre, majd Németországba ment.
Jobboldali politikai felfogású volt, és a népesség egy részével szemben gyűlölettel
viseltetett.
A népügyészség (6483/1946.) 1946. május 18-án kelt indítványában a bizottsági határozat helybenhagyását javasolta.
A népbíróság (Nb. Ig. 3078/1946.) 1948. április 9-én a bizottság határozatát
megsemmisítette, tekintettel a 4080/1945. M. E. számú rendelet 14. §. 1. pont a. bekezdésére, mivel olyan személy ellen járt el, akivel szemben nem volt helye. A
4100/1945. M. E. számú rendelet 1. §. ugyanis kimondta, hogy az eljárást tisztviselői beosztást teljesített alkalmazottal szemben folytatható, viszont Kálmán altisztként teljesített szolgálatot.

29.) K. Halász Gyula (Budapest, 1904, műsorigazgató, 1929-től rádiós)
A hivatalos bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. §-a4. pontja alapján távollétében állásától megfosztotta (913. számú határozat, 1945. augusztus 7.), és iratait a Népbíróságra, illetve Népügyészségre tette át. A határozat szerint németbarát
érzelmű és jobboldali beállítottságú volt, továbbá a Rádió „hírhedt" műsorainak politikai és művészeti vezetője és összeállítója, a háborús propaganda legfőbb irányítója. 1944 tavaszán Balassagyarmat környékén zsidó kastélyt igényelt, továbbá a
német UFA budapesti központjának dramaturgja volt, és a Jud Süss című uszító film
magyar feliratait is ő írta. Német mintára (Wunschkonzert) létrehozta a „Kívánsághangverseny" című műsort, amiért német és magyar kitüntetéseket kapott.
A Népügyészség (5685/1945.) 1945. szeptember 9-én kelt vádiratában az Nbr.
11. §. 6., 13. §. 6., 15. §. 4. és a 17. §. 4. pontjai alapján elkövetett háborús és népellenes büntettek miatt kérte felelősségre vonását.
A Népbíróság (2769/1945.) 1946. március 22-én 1 év börtönbüntetésre és politikai jogainak 5 évre való felfüggesztésére ítélte. Nem találta igazán jobboldalinak,
csak erélytelen embernek, így csak a Jud Süss című film feliratai miatt (17. §. 4.) részesítette büntetésben. A NOT (4341/1946.) új eljárásra utasította az első fokú bíróságot, mivel nem vizsgálták ki megfelelően a tényállást. Az újabb ítéletben,
1949. január 4-én, másfél évi börtönbüntetést kapott ugyanazon vádakért, mint
első alkalommal.
30.) Kilián Zoltán (Budapest, 1888, belső munkatárs, 1929-től rádiós)
A hivatalos bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. §-a 2. pontja d) bekezdése alapján szolgálatban való meghagyása mellett vezető állásra alkalmatlannak mondta ki (42. számú határozat, 1945. július 17.). A felek a határozatba megnyugodtak, így azonnal jogerőre emelkedett. A bizottság megállapította, hogy Kilián az 1918—1919-es forradalmak során „szélsőségesen szociális" magatartást tanúsított, amiért fegyelmi büntetést kapott, és 1924-ben tanári állásából feleségével
együtt elbocsátották. Farkas Izor, Polgár Tibor, Tiszay Andor és Halasy János tanú
vallomásaiból, illetve az igazolás alá vont nyilatkozataiból megállapították, hogy a
rádió gyermekműsorainak vezetéséből szocialista volta miatt, az őt ért támadások
hatására távolították el. Kiliánt szocialistának tartották, bár 1918-as kommunista
párttagságát nem újította fel. Ellensége a reakciónak és a fasizmusnak, és az új
demokratikus népállam megbízható híve és barátja. Vezető állásra azért alkalmatlan, mert egzisztenciális okból a honvéd műsorok szerkesztőjeként szerepelt, amivel azt a látszatot keltette, hogy átállt a fasiszta oldalra, bár valójában a szerkesztésbe nem folyt bele, mert azt a VKF II., majd VI. osztálya intézte a Vitézi Rend
Zrínyi csoportjának közreműködésével. N e m sikerült bizonyítania, hogy a j apán és

angol anekdotákat felvonultató előadását nem önként készítette, hanem az a japán
attasé által kieszközölt politikai nyomásra hangzott el. Az igazoló bizottság szerint
súlyosan sérti a proletár erkölcs által parancsolt kötelességet, és nem lehet vezető a
demokráciában az, aki belső meggyőződésével ellentétes politikai rendszer őszinte
kiszolgálójaként tűnik fel. Nem láttak akadályt azelőtt, hogy az új népállam felépítésében a Rádió útján szellemi tevékenységével részt vegyen, mivel erre jogot szerzett 26 éven át tartó üldöztetésével.
31.) K i r c h k n o p f Györgyné, dr. (Budapest, 1921, tisztviselő, 1943-tól rádiós)
A hivatalos bizottság a 3300/1945. M. E. számú rendelet 3. §-a alapján állásától
megfosztotta (831. számú határozat, 1945. december 13.), mert az igazolás alá vont
az október 15-i kormányzói proklamációt követően Németországba távozott, és
nem bizonyította, hogy távozása a személyére nézve egyénileg jelentkező kényszerhelyzet hatására történt. Kirchknopfné az ítéletbe megnyugodott, így az jogerőre emelkedett.
32.) K l a m a r i k Lóránd (Putnok, 1920, hanglemez forgató, 1944-től rádiós)
A hivatalos bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. §-a 4. pontja alapján
állásától megfosztotta (172. számú határozat, 1945. augusztus 14.), ami ellen
Klamarik fellebbezést jelentett be. Az un. Macskássy-rádió 72 forgatója volt. Védekezését — miszerint a „gyomra" kényszerítette a szolgálat elvállalására — nem fogadták el, mert vallomásában sok ellentmondást találtak. Tény, hogy mindvégig
kiszolgálta a Szálasi-rendszert. Enyhítő körülményként tekintettek fiatal korára,
súlyosbítóként pedig konokságára, illetve hazudozására.
A Népügyészség (16065/1945.) 1946. december 2-án emelt vádat ellene a
Macskássy-rádiónál végzett tevékenysége, illetve Dálnoki Miklós László (Béla
unokaöccse) rejtekhelyének elárulása miatt.
A népbírósági iratokat (Nb. 4772/1946.) csatolták a 22106/1949. számú ügyhöz. Az első fokon hozott ítéletben, 1948. február 25-én 6 havi börtönbüntetést és
politikai jogainak 3 évi felfüggesztését szabták ki rá (Nbr. 13. §. 3. és 15. §, 5. pont),
de a rejtekhely elárulását nem találták bizonyítottnak. A N O T (3258/1948.) 1949.
december 15-én a semmisségi panaszokat elutasította, és közkegyelem érvényesülését mondta ki (11400/1948. I.M. rendelet), ha kizáró ok nem forog fenn.
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A Macskássy-rádióról bővebben lásd „Az eljárások jellemző vonásai, történeti érdekességek
az iratanyagban" című fejezetet.

33.) Koncz Sándor, dr. (Budapest, 1892, „adminisztratív", vagy helyettesigazgató)
A hivatalos bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. §-a 4. pontja alapján
távollétében állásától megfosztotta (55. számú határozat, 1945. június 20.), és iratait a Népügyészségre tette át. A legszélsőségesebb németbarát és jobboldali beállítottságú volt. A nyilas hatalomátvételt követően elsőnek, önként ment Magyaróvárra az ottani rádiót megszervezni, majd anjiak legfőbb irányítója lett. Az oroszok előrenyomulása elől Németországba szökött.
A népügyészségi iratokat (3771/1946.) csatolták a 8371/1947. számú ügyhöz.
1949. február 28-án miniszteri rendeletre megszüntették az eljárást.
34.) Laczkovich János, dr. (Budapest, 1911, zenei osztály vezetője)
A hivatalos bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. § - a 4 . pontja alapján
és a 3300/1945. M. E. rendelet 3. és 4. §-i értelmében távollétében állásától megfosztotta (176. számú határozat, 1945. augusztus 14.), és iratait a Népügyészségre
tette át. A Rádió Zenei Osztályának vezetője, erősen jobboldali, németbarát beállítottságú volt. Amikor a nyilasok elfoglalták a Rádiót, elrendelte, hogy német lemezeket játszanak. Önként Magyaróvárra távozott, és a ott nyilas rádió egyik vezetője
lett, majd a Rádió értékeinek egy részével Németországba szökött.
A népügyészségi iratokat (3778/1946.) csatolták a 8372/1947. számú ügyhöz.
1946. április 15-én elrendelték a nyomozást. Az ügy befejezetlen, lezáratlan maradt.
35.) Legenyei (Holub) József, dr. (Budapest, 1915, főtitkár)
A hivatalos bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. §-a 4. pontja alapján
és a 3300/1945. M. E. rendelet 3. és 4. §-i értelmében távollétében állásától megfosztotta (100. számú határozat, 1945. július 27.), és iratait a Népügyészségre tette
át. Jobboldali és németbarát beállítottságú volt. A kívánsághangversenyek összeállítója és konferansziéja, valamint a heti filmhíradók állandó bemondója. 1944-ben
haditudósító lett, s mint ilyen, a nyilas uralom alatt többször szerepelt a magyaróvári Rádió mikrofonja előtt. Bár katonai szolgálatot teljesített, nem valószínűsítették, hogy zárt alakulatban, kényszer hatása alatt hagyta el az országot. Az eljárás
idején a bizottság tudomása szerint Passauban tartózkodott.
A népügyészségi (2991/1946.) iratok nem maradtak fenn. Az igazolásfellebbezési tanács (Nb. lg. 1831/1946.) 1946. július 15-én igazolta, mivel nem tartozott a
B-lista rendelet hatálya alá, továbbá a bizottsági tárgyaláson nem lehetett jelen. Az
indoklás szerint bebizonyosodott az is, hogy csak lemezeket cserélt a rádióban, és
nem szerepelt, illetve kényszer hatására hagyta el az országot és egyáltalán nem
volt németbarát.

A Büntetőtörvényszék (B. 8855/1950.) 1950. november 2-án hozott ítéletében
mégis bűnösnek találta a Nbr. 13. §. 1. pontja alapján, és 6 év börtönbüntetéssel és 10
évre politikai jogainak felfüggesztésével sújtotta. A Szovjetunió elleni rágalmazó
propaganda, illetve a Kívánsághangversenyek szervezése alkotta a vád alapját.7"'
36.) Liszt Nándor, dr. (Tetétlen, 1899, irodalmi osztály vezetője)
A hivatalos bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. §-a 4. pontja alapján
távollétében állásától megfosztotta (920. számú határozat, 1945. augusztus 14.), és
iratait a Népügyészségre tette át. 1944. áprilisától került az Irodalmi Osztály élére.
Az indoklás szerint „tűzzel-vassal" igyekezett az irodalmi adásokat még jobboldalibbá tenni, és németbarát propagandát folytatni. Véresen uszító verseit szavaltatta
a mikrofon előtt.
A népügyészségi iratokat (3866/1946.) csatolták a 8350/1947. számú ügyhöz.
1946. július 24-én elrendelték a nyomozást és 1949. március 28-án miniszteri rendeletre megszüntették az eljárást.
A Népügyészség (4822/1947.) 1947. október 8-án indítványozta kiadatásának
kezdeményezését a Népbíróságnál (Nb. 2956/1947.), ahol 1947. október 16-án ki
is bocsátották a kiadatási végzést, illetve az elfogató parancsot.
37.) Lusztig János (Szabás, 1887, szerelő, 1928-tól rádiós)
A hivatalos bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. §-a 4. pontja alapján
és a 3300/1945. M. E. rendelet értelmében állásától megfosztotta (675. számú határozat, 1945. november 21.), ami ellen az érintett fellebbezést jelentett be. Az indoklás szerint igazolás alá vont beismerte, hogy október 15. után a Dunántúlra, majd
Németországba távozott, de kényszerhelyzetét igazolni nem tudta. Nem zárt alakulatban hagyta el az országot, illetve bizonyítást nyert, hogy a Rádió szerszámainak
becsomagoláskor túlbuzgó volt.
A Népügyészség (2824/1946.) az igazoló bizottsági határozat helybenhagyását
indítványozta, mivel a bizonyítási eljárás adatait helytállónak minősítette.
A Népbíróság (Nb. Ig. 2653/1946.) 1947. szeptember 20-án tartott nyilvános
tárgyalásán hozott végzésében az igazoló bizottsági határozatot jogerősnek mondta ki, de ítéletében megsemmisítette azt, és a további eljárást is megszüntette. Az
indoklás szerint a 4100/1945. M. E. számú rendelet 1. §.-a alapján csak azt a magánalkalmazottat kellett felelősségre vonni, aki tisztviselői munkakörben került
foglalkoztatásra, míg érintett fizikai munkakört töltött be, tehát az eljárást ellene
törvénytelenül folytatták le.
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38.) Michnay Ödön (Szarajevó, 1912, hanglemez forgató)
A hivatalos bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. §-a 4. pontja alapján
és a 3300/1945. M. E. számú rendelet 3. és 4. § értelmében távollétében állásától
megfosztotta (178. számú határozat, 1945. július 24.), és iratait a Népügyészségre
tette át. A nyilas kormánybiztos állandó helyettese és a nyilas párt aktív tagja volt.
Túlzott szélsőséges magatartást tanúsított, és önként távozott Magyaróvárra, m a j d
onnét Németországba szökött.
A népügyészségi iratokat (3753/1946.) csatolták a 10369/1947. m a j d a
9576/1947. számú ügyhöz. 1946. augusztus 21-én felfüggesztették az eljárást a
nyomozás lezárultáig, majd 1949. január 3-án az igazoló bizottsági határozat helybenhagyását indítványozták. 1949. június 15-én miniszteri rendeletre megszüntették az eljárást.
A Népbíróság (Nb. Ig. 4220/1946.) 1949. január 14-én fellebbezés hiányában
visszaküldte az iratokat az ügyészségnek.
39.) Mohor Jenő (Rákosliget, 1910, tisztviselő, 1934-től rádiós)
A hivatalos bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. §-a 2. pont c) bekezdése alapján a szolgálatban való meghagyása mellett az előléptetésből három évre
kizárta és vezető állásra alkalmatlannak mondta ki (908. számú határozat, 1946.
február 6.), amely határozatba az érintett belenyugodott, így az jogerőssé vált. A
vádlott bevallotta, illetve beigazolást nyert, hogy a kezdeti időkben bízott a német
győzelemben, valamint a repülőgépgyártás szabotálását sem helyeselte, tehát
mindvégig jobboldali beállítottságú volt.
40.) Morava Zoltán (Hajdúnánás, 1920, rádióműszerész, 1941-től rádiós)
A hivatalos bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. §-a 4. pontja alapján
és a 3300/1945. M. E. rendelet 3. §-a értelmében állásától megfosztotta (948. számú határozat, 1946. április 30.), ami ellen Morava fellebbezést jelentett be. A bízottság tényként szögezte le, hogy a vádlott szabadcsapat tagja volt és a Nemzetvédelmi keresztet is megkapta, továbbá a Fajvédő Szövetség rendezvényeit látogatta. 74 Az október 15-i proklamációt követően a Dunántúlon teljesített szolgálatot, majd Németországba távozott, amit nem kényszer hatása alatt tett.
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Morava gyakorlatilag mcgclhctcsi gondjait enyhítendő csatlakozott a fajvédő mozgalomhoz.
A szabadcsapatba azért lépett be 1938-ban, mert munkanélküli volt. A Nemzetvédelmi Keresztet ezért a szolgálatáért kapta (mind a 120 fő, akik ott szolgáltak, megkapták).
Kassakürtivcl a Fajvédő Szövetségben találkozott, ö protezsálta be a Rádióhoz. A fajvédőkhöz
egyébként azért ment cl, mert munkát szeretett volna kapni, ugyanis a szövetségben munkaközvetítéssel is foglalkoztak.

A Népügyészség (7400/1946.) 1946. július 13-án indítványozta az igazolóbizottsági határozat helybenhagyását, mivel helytállónak találta a bizonyítást.
A Népbíróság (Nb. Ig. 3743/1946.) 1947. december 23-án nyílt tárgyalását követő zárt ülésen elnapolta a tárgyalást és végzésében elrendelte a Magyar Kereskedelmi Minisztérium megkeresését annak eldöntésére, hogy a vádlott az 5000/1946.
M. E. számú rendelet (B-lista) 1. §-ának hatálya alá tartozó személynek minősül-e.
1948. november 4-én hozott ítéletében az igazolási eljárás során hozott határozatot
helybenhagyta, amely jogerőre emelkedett.
41.) Nagy István, vitéz (Sáregres, 1891, pénzbeszedő, 1925-től rádiós)
A hivatalos bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. § - a 3 . pontja alapján
nyugdíjazását rendelte el (690. számú határozat, 1945. november 27.), amelyben
érintett megnyugodott, és a határozat jogerőre emelkedett. A bizottság tanúvallomással bizonyítottnak találta, hogy a vádlott feljelentette Miklósi Jánost politikai
okokból. 72 Súlyosbító tényként vették figyelembe, hogy korábban, 1925-ben még
szocialista volt, tehát múltjával ellentétesen cselekedett. Állásvesztésre is méltó,
de figyelembe vették 20 éves szolgálati múltját, ezért csak nyugdíjazását rendelték
el.
42.) Nelky Jenő (Sopron, 1884, külügyi osztály vezetője, 1935-től rádiós)
A hivatalos bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. §-a 4. pontja alapján
és a 3300/1945. M. E. rendelet 3. és 4. §-i értelmében távollétében állásától megfosztotta (173. számú határozat, 1945. augusztus 7.), és iratait a Népügyészségre
tette át. Az utolsó esztendőkben a Rádió kiil- és belpolitikai irányítója, aki ismeretlen helyre, valószínűleg Svájcba szökött.
A népügyészségi iratokat (3768/1946.) csatolták a 8368/1947. számú ügyhöz.
1949. február 28-án miniszteri rendeletre megszüntették az eljárást.
43.) Némedy János (Budapest, 1901, sofőr, 1932-től rádiós)
A hivatalos bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. §-a4. pontja alapján
és a 3300/1945. M. E. rendelet 3. §-a értelmében állásától megfosztotta (947. számú határozat, 1946. április 10.), ami ellen érintett fellebbezést jelentett be. Némedy
október 15-ét követően önként Magyaróvárra, majd Németországba távozott. Egy
kétgyermekes családapa munkatársa helyett vállalta el az utazást, de nyugatra már
a feleségét is kivitte magával, így ez nem mentő körülmény.
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A Vitczi Széknél jelentette fel Miklósi Jánost kommunista volta miatt.

A Népügyészség (6717/1946.) 1946. május 23-án indítványozta az igazoló bizottsági határozat helybenhagyását.
A Népbíróság (Nb. Ig. 3273/1946.) 1947. december 20-án kelt határozatában
megváltoztatta az igazolóbizottsági határozatot, és feddésben részesítette. Megállapították, hogy többgyermekes kollégája helyett vállalta el a megbízatást, amelynek következtében végül Németországba kellett távoznia. Viszont az a tény, hogy
feleségét is magával vitte, arra enged következtetni, hogy kitelepülési szándék vezette, vagyis önkéntes szándékkal, kényszer hatása nélkül tette. Jó szándékára, illetve segíteni akarására tekintettel az állásvesztést túl súlyosnak találták. (Egyébként a B-lista rendelet alapján alakított bizottság 1946. október 29-én Némedy állományban való megtartását rendelte el, aki időközben a Külforgalmi Rt.-nél helyezkedett el.
44.) Nóvák László (Budapest, 1909, zenekari tag, 1936-tól rádiós)
A hivatalos bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. §-a 2. pontja alapján
szolgálatban való meghagyása mellett megfeddte (461. számú határozat, 1945. október 16.). Nóvák beismerte, hogy 1944 márciusáig hitt a német győzelemben és
kívánta is. A zenekar jobboldali klikkjéhez tartozott. Az újságokban hangoztatott
propaganda híreket magáévá tette. A határozat jogerőre emelkedett.
45.) Papp József (Pécs, 1907, portás, 1940-től rádiós)
A hivatalos bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. §-a 4. pontja alapján
állásától megfosztotta (938. számú határozat, 1946. február 20.), ami ellen igazolás
alá vont fellebbezett. A bizottság megállapította, hogy zsidó főbérlőjük ingóságait
használta, illetve értékesítette, valamint gyümölcsösüket is igénybe vette a zsidóellenes rendelkezések kihirdetését, továbbá Pappné tömbházfelügyelővé válását követően. A rendelkezéseket Pappné túlbuzgóan hajtotta végre, kellemetlenkedéseit
férje elnézte. A főbérlő anyagi romlása és ezt követő halála is viselkedésüknek tudható be. Magatartásával megnehezítette üldözöttek életét, ártalmukra volt és szerencsétlen helyzetüket kihasználta.
A Népügyészség (9092/1946.) 1946. augusztus 12-én indítványozta a bizottsági határozat helybenhagyását.
A Népbíróság (Nb.Ig. 4229/1946., de a helyes szám 4228/1946.) 1948. november 25-én kelt határozatában helybenhagyta a bizottsági döntést.

46.) Páricsy Pál (Budapest, 1901, zenekari tag, 1936-tól rádiós)
A hivatalos bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. §-a 2. pontja alapján
szolgálatban való meghagyása mellett 1 évre a nyilvános szerepléstől eltiltotta
(508. számú határozat, 1945. október 23.). A tanúvallomások szerint kimondottan
németbarát és nyilas érzelmű volt. Dicsőítette a németeket, és tőlük várta az ország
sorsának jobbra fordulását. Elhitte, hogy a szövetséges repülők robbanó rongybabákat szórtak le az országban. A zenekar jobboldali klikkjéhez tartozott. Antiszemitizmusa abban is megnyilvánult, hogy intézkedett zsidó zenekari társának
eltávolítása iránt. Enyhítő körülményként fogadták el, hogy 1944 végén üldözötteknek nyújtott menedéket. A határozat jogerőre emelkedett.
47.) Póczak Béláné (Ráckeve, 1900, tisztviselő, 1929-től rádiós)
A hivatalos bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. §-a 3. pontja alapján
Póczakné nyugdíjazását rendelte el (891. számú határozat, 1945. november 27.),
aki a határozatba megnyugodott, így az jogerőe emelkedett. Jobboldali keresztény
politikai nézetet vallott, de a zsidókérdés tekintetében nem foglalt állást, viszont az
emberek üldözését elítélte. Tanúvallomás szerint zsidóellenes volt.
48.) Pongrácz Zoltán (Diószeg, 1912, karnagy)
A hivatalos bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. §-a 4. pontja alapján
és a 3300/1945. M. E. rendelet 3. és 4. §-i értelmében távollétében állásától megfosztotta (177. számú határozat, 1945. július 24.), és iratait a Népügyészségre tette
át. A nyilas párt aktív tagja, aki önként távozott Magyaróvárra, majd onnét Németországba szökött.
A népügyészségi iratokat (3754/1946.) csatolták a 8361/1947. számú ügyhöz.
A 10864/1945. számon íródott vádiratban 1945. október 15-én kiemelték, hogy
1938 óta a nyilas párt tagja volt, ami külsőségekben is megnyilvánult — így karszalag, ing, jelvény viselésében — , zsidó szerzők müveit nem játszotta. 1948. július
13-án megszüntették az eljárást.
A Népbíróság (3588/1945.) határozatában 1945. december 13-én 4 év 8 hónapi
börtönbüntetésre, illetve politikai jogainak 5 évre történő felfüggesztésére ítélte az
Nbr. 13.§. 3., illetve a 17. §. 2. é s 4 . pontjaiban foglalt háborús és népellenes bűntettek miatt. A N O T (1239/1946.) 1946. szeptember 2-án felmentette a Bp. 326. §. 2.
pontja alapján, mivel tisztséget nem vállalt a pártban, egyéb ténykedése pedig az
igazoló bizottsági határozatban büntetést nyert.

49.) Purpriger Ernő (Zilah, 1900, cégvezető, kereskedelmi igazgató és személyzeti osztály vezetője, 1931-től rádiós 76 )
A hivatalos bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. §-a 4. pontja alapján
állásától megfosztotta (41. számú határozat, 1945. július 17.), és folytatólagosan
elkövetett népellenes büntettek gyanúja miatt a Népügyészségre továbbította az
iratokat, mivel tevékenysége kimerítette a 81/1945. M. E. sz. rendelet 15. §.-nak2.,
5., 6. pontjaiban foglalt bűncselekmények fogalmát. A határozat ellen Purpriger
fellebbezést jelentett be. A bizottság megállapította, hogy nyilatkozatában elhallgatta, miszerint 1935-től a személyzeti osztályt vezette, továbbá az Értelmiségi
Kormánybiztossághoz beosztott könyvszakértőként 1940-ben a cégek zsidó érdekeltségű anyagi gesztióit vizsgálta. Utóbbi minőségében 10 vizsgálatot végzett,
amelyből 5 esetben feljelentést tett. A Rádió kiürítését, illetve Magyaróvárra költözését elrendelte és aláírta.
A Népügyészség (9592/1945.) 1945. szeptember 22-én kelt vádiratában a N B R .
13. §. 2., illetve a 15. §. 2. és 3. pontjaiban foglalt bűncselekmények elkövetésével
vádolták, de kiemelték, hogy vezetőként a Rádió kitelepítését ő rendelte el, mivel
Frigyesy vezérigazgató n e m tartózkodott a fővárosban.
A Népbíróság (Nb. 3056/1945.) 1946. április 26-án kelt ítéletében 3 év börtönbüntetést, állásvesztést, 10 évre politikai jogai gyakorlásának felfüggesztését szabta
ki rá, de felmentették az ügyészségi vádak alól (kitelepítés elrendelése, zsidók elküldése, kormánybiztossági vizsgálat) és a 13. §. 3. pontja alapján büntették. A N O T
(4409/1946.) a védő fellebbezését elutasította végzésével (1946. szeptember 10.).
50.) R a j t e r Lajos (Bazin, 1906, karnagy)
A hivatalos bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. §-a 4. pontja alapján
távollététben állásától megfosztotta, és iratait a Népbírósághoz tette át (912. számú
határozat, 1945. augusztus 10.). Az indoklás szerint féktelen németbarát és jobboldali beállítottságú volt, de Csehszlovákiába szökött. A nyilas korszakban részt vett
a Szálasi által rendezett művészeti megbeszéléseken. A nyilas filmhíradó megörökítette Szálasival való kézfogását.
A népügyészségi iratokat (3872/1946.) csatolták a 8345/1947. számú ügyhöz.
1946. július 24-én elrendelték a nyomozást. A 10930/1946. számon indítványozták a kiadatás kezdeményezését a bratislavai vizsgálati fogságból.
A népbírósági iratokat (Nb. 4887/1946.) csatolták a 16298/1949. számú ügyhöz. Az indítvány alapján 1947. január 7-én kiadatási végzést, illetve elfogató pa-
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rancsot adtak ki ellene, de az nem járt eredménnyel, így 1958-ban törölték a
nyilvántartásból.
51.) Somogyváry Gyula, vitéz (Füles, 1895, rövidhullám osztály vezetője,
1928-tól rádiós 77 )
A hivatalos bizottság az 1146/1945. M. E. számú rendelet alapján a nyilvános szerepléstől 4 évre eltiltotta (693. számú határozat, 1945. november 28.), ami ellen
érintett fellebbezést jelentett be. Az indoklás szerint közismert íróként írásban és
szóban szolgálta a magyar jobboldaliságot, a Horthy-rendszer szellemi alátámasztását. A parlamentben 7 ^ mindvégig szolgálta az egyre jobbra tolódó kormányok
politikáját. A Magyar Elet Pártjából nem lépett ki, bár védekezése szerint szemben
állott a magyar-német sorsközösség külpolitikai irányelvével, és a zsidókérdés
megoldását is elítélte. Enyhítő körülményként figyelembe vették, hogy Mauthausenbe hurcolták. Szolgálatokat tett a baloldalnak. 79 Jobboldali volt anélkül, hogy
németbarát, antiszemita lett volna.
A Népügyészség (151/1945.) 1946. január 31-én indítványozta a bizottsági határozat helybenhagyását, mivel a Gömbös nyomdokain járó jobboldal embere volt,
aki látva az ország függetlenségét veszélyeztető politikai irányt, átpártolt.
A Népbíróság (Nb. lg. 643/1946) 1948. február 6-án kelt határozatában a bizottság által hozott döntést enyhítette és 3 évre mérsékelte az eltiltást. A Rádióban nyilvános szerepléseivel a rendszert messzemenően kiszolgálta, mind újévi köszöntőivel, mind a Kívánsághangversenyek során. A demokratikus Magyarországon
két könyvét indexre tették. so Javára írták németellenes magatartását és a munkaszolgálatosok segítését.
52.) Sümegh Miklós (Székesfehérvár, 1903, tisztviselő, 1940-től rádiós)
A hivatalos bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. §-a 2. pontja alapján
a szolgálatban való meghagyása mellett az előléptetésből 3 évre kizárta (692. számú határozat, 1945. november 27.), amely határozat jogerőre emelkedett. Igazolás
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A csornai választókerület országgyűlési képviselője 1935-től. 1938-tól katonai szolgálatot teljesített, és nem szavazott a parlamentben.
Például Kállai Gyula katonai szolgálat alóli mentesítése, Fülöp Endre zsidó származású személy kcrcsztapaságának elvállalása, könyveinek a zsidó Singcr és Wolfncr cégnél való megjelentetése, nyilas- cs Volksbund-cllcnes beszédei, propagandaadásai.
A „Virágzik a mandula" és a „Mihály harcolt" címűeket. Utóbbi Károlyi Mihályról szólt.

alá vont baloldali gondolkodású, német és nyilasellenes volt, már csak családi kapcsolatai 81 miatt is. Október 15-ét követően kényszerből nyugatra távozott, és ott is
dolgozott. Részt vett a hanglemezek elszállításában. A kényszerhelyzetét vélelmezte a bizottság, de állásban maradása mellett kiszabták rá a fenti büntetést.
53.) Szekeres Ilona (Mezőcsávás, 1906, gépírónő, 1930-tól rádiós)
A hivatalos bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. §-a 4. pontja alapján,
és a 3300/1945. M. E. számú rendelet értelmében állásától megfosztotta (950. számú határozat, 1946. április 24.), ami ellen érintett fellebbezést jelentett be. Beismerte, h o g y 1944. d e c e m b e r 19-én Magyaróvárra, o n n a n Rónafőre, m a j d
Miltachba távozott. Személyére nézve kényszerhelyzet nem állt fenn.
A Népügyészség (6485/1946.) 1946. május 16-án indítványozta a bizottsági határozat helybenhagyását.
A Népbíróság (Nb. Ig. 3074/1946.) 1946. szeptember 14-én kelt határozatában
a bizottsági döntést feddésre változtatta. A kitelepülés tényén felül vizsgálta azt is,
hogy németbarát, fasiszta meggyőződés vezette-e. Bebizonyosodott, hogy a j o g fosztott rétegeket segítette. Ennek alapján az igazolás lenne a helyes döntés, de a
kitelepüléskor betegként módjában állt volna erre hivatkozva maradni, amit n e m
tett meg, ezért feddésben részesítették.
54.) Szőke Károly (Budapest, 1897, pénzbeszedő, 1933-tól rádiós)
A hivatalos bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. §-a 4. pontja alapján
állásától megfosztotta (293. számú határozat, 1945. szeptember 6.), ami ellen érintett fellebbezést jelentett be. Az indoklás szerint jobboldali érzelmű volt. Lakásán
Hitler fényképét őrizte és mécsest égetett alatta. A Vörös Hadsereget „csürhe bandának" nevezte és a zsidókat sértegette. Felesége véleménye szerint is nyilas és antiszemita volt. Az angolokat gúnyoló naptár volt birtokában. Enyhítő körülményként értékelték, hogy 1944-ben hét zsidót bújtatott lakásán, és ezért nem keresték
meg a rendőrhatóságot internálása végett.
A Népügyészség (12507/1945.) 1945. október 10-én indítványozta a bizottsági
határozat helybenhagyását.
A Népbíróság (Nb. Ig. 4322/1945.) 1947. augusztus 22-én kelt határozatában a
bizottsági döntést helybenhagyta. A további bizonyítást mellőzték, mivel ügydöntő körülmények tekintetében a tényállást felderítettnek találták.
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55.) Tattay István (Körmend, 1899, tisztviselő, 1922-től rádiós)
A hivatalos bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. §-a4. pontja alapján
és a 3300/1945. M. E. számú rendelet 3. §-a értelmében állásától megfosztotta
(959. számú határozat, 1946. április 24.), ami ellen érintett fellebbezést jelentett be.
A magyaróvári rádiórészleg katonai parancsnoka volt, és a Németország felé vezető
úton is parancsnokként viselkedett. Olyan parancsnak engedelmeskedett, amelynek
nem lett volna köteles, illetve nem igazolható, hogy kényszer hatására hagyta el Magyarország területét.
A Népügyészség (7398/1946.) 1946. július 27-én indítványozta a bizottsági határozat helybenhagyását.
A Népbíróság (Nb. Ig. 3982/1946.) 1947. február 5-én hozott határozatában a
bizottsági döntést megváltoztatta, és szolgálatban való meghagyása mellett az előléptetésből 2 évre kizárta. Az indoklás szerint katona volt, ezért vélelmezhető,
hogy kényszer hatására lépte át az országhatárt. Családtagjai Budapesten maradtak, tehát németbarátságot sem lehetett indítékként feltételezni. Abban hibázott
csupán, hogy az 1945 márciusi zűrzavaros helyzetet nem használta ki a kitelepülés
elkerülésére.
56.) Vas István (Budapest, 1921, bemondó)
A hivatalos bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. §-a4. pontja alapján,
és a 3300/1945. M. E. számú rendelet 3. és 4. §-a értelmében távollétében állásától
megfosztotta (181. számú határozat, 1945. augusztus 7.), az iratokat a Népügyészségre tették át. A nyilas uralom alatt a Rádió bemondója volt. Az indoklás szerint az
uszító jellegű híranyagot a legnagyobb mértékben kihangsúlyozta. Szélsőségesen
jobboldali és németbarát beállítottságú volt. Önként Magyaróvárra távozott, ahol
tevékenységét folytatta, majd Németországba menekült.
A népügyészségi iratokat (3757/1946.) csatolták a 8363/1947. számú ügyhöz.
1949. február 28-án miniszteri rendeletre megszüntették az eljárást.
57.) Vaszilievits János (Budapest, 1889, stúdió felügyelő, 1941-től rádiós)
A hivatalos bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. § - a 2 . pontja alapján
szolgálatban való meghagyása mellett megfeddte (olvashatatlan számú határozat,
1945. augusztus 7.). A rádióstúdió felügyelője volt. Németbarát elveket hangoztatott, hitt a német győzelemben. Állásvesztés helyett, tekintettel idős korára, valamint arra, hogy elvesztette szeme világát, enyhébb határozatot hoztak. Nem állapítható meg, mikor emelkedett jogerőre.

58.) Várhelyi Antal (Budapest, 1907, hanglemez forgató, 1939-től rádiós)
A hivatalos bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. §-a 2. pontja alapján
szolgálatban való meghagyása mellett vezető állásra alkalmatlannak nyilvánította
(504. számú határozat, 1945. október 17.), ami ellen érintett fellebbezést jelentett
be. Korábban (48. számú határozat, 1945. július 20.) igazolták, de Hetényi Kálmán
vallomását bejelentésnek tekintették és újratárgyalták az ügyet. Megállapították,
hogy érintett 1944. december 12-én átvette a zenei osztály vezetését, hitt a német
győzelemben és a csodafegyverben.
A népügyészségi iratok (14033/1945.) nem maradtak fenn. A Népbíróság (Nb.
Ig. 4960/1945.) 1947. január 20-án megváltoztatta a bizottsági határozatot, és igazoltnak nyilvánította a vádlottat, mivel a Hetényi által mondottakat nem találta bizonyítottnak. A második határozat meghozatalakor alaki szabályt is sértettek,
mivel igazolás alá vont n e m lehetett jelen, és nem tehetett fel kérdést a tanúnak. Bebizonyosodott továbbá, hogy a könyvtár anyagát megmentette.
59.) Vince István (Nagykanizsa, 1906, sofőr, 1942-től rádiós)
A hivatalos bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. §-a4. pontja alapján
és a 3300/1945. M. E. számú rendelet 3. §-a értelmében állásától megfosztotta
(958. számú határozat, 1946. április 24.), ami ellen érintett fellebbezést jelentett be.
Feleségével együtt önként előbb Magyaróvárra, majd Németországba távozott.
ANépügyészség (7399/1946.) 1946. július 8-án indítványozta a bizottsági határozat helybenhagyását.
A Népbíróság (Nb. Ig. 3715/1946.) 1947. augusztus 30-án hozott határozatában
a bizottsági döntést megsemmisítette a 4100/1945. M. E. számú rendelet 1. §-ra hivatkozással, miszerint a magánalkalmazottak esetében csak a tisztviselők vonhatók felelősségre, ezzel szemben érintett csak gépkocsivezető volt.
60.) Vince Ottó (Visegrád, 1906, karnagy, 1943-tól rádiós)
A hivatalos bizottság az 1080/1945. M. E. számú rendelet 20. §-a 2. pontja alapján
szolgálatban való meghagyása mellett megfeddte (746. számú határozat, 1945. december 4.) arra hivatkozva, hogy jobboldali beállítottságú volt. Kísérő zenét írt az
„Őrségváltás" című filmhez, valamint vezényelt egy nyilas hangversenyen. Nem
állapítható meg, hogy a döntés mikor emelkedett jogerőre.
ANépügyészség (18327/1946.) 1947. április 4-én a fenti alapon vádat emelt ellene a Nbr. 15. §.4. pontja alapján. A népbírósági iratokat (1398/1947.) csatolták a
22367/1949. számú büntetőtörvényszéki ügyhöz. Az 1948. április 21-én hozott ítéletben felmentették.

Az eljárások jellemző vonásai, történeti érdekességek az iratanyagban
Az eljárás szempontjából a Népügyészség szerepe mellékesnek tűnik, hiszen kivétel nélkül indítványozta az igazolásfellebbezési tanácsnál az igazoló bizottsági határozatok jóváhagyását.
A jellemző vádpontok az alábbiak voltak: nyilas párttagság, németbarátság,
jobboldaliság, antiszemitizmus, kitelepülés a rádióval Rónafőre, majd külföldre. A
vizsgálatok zömmel a német megszállást, valamint a nyilas hatalomátvételt követő
magatartásra terjedtek ki.
A 60 elmarasztalt rádiósból 20 vezető beosztású, 34 tisztviselő, 6 altiszt volt. A
20 vezetőből 4 esetében felmentéssel, enyhítéssel, megszüntetéssel zárult az ügy.
A 34 tisztviselőből 10, a 6 altisztből 3 esetben született később személyükre nézve
kedvezőbb döntés.
A jegyzőkönyvekből számos tényt tudhatunk m e g arról, hogyan zajlottak az ún.
zsidótörvények érvényesítésével kapcsolatos származási igazolások a Rádióban. 82
Kassakürti jegyzőkönyve alapján megállapítható, hogy a származási igazolások tekintetében a vezetőség a végrehajtó bizottság határozata alapján járt el, amelyet a kereskedelmi igazgató, Mailász Ottomár (osztályvezető) írt alá 1942-ben. Az
utasításokban az ún. zsidótörvények betűjéhez ragaszkodtak. 1943-ban a vállalat
vezetése (Náray Antal) adta ki azt az utasítást, hogy az alkalmazottak, majd az alkalmazandó és a műsorokban szereplő személyek is magukra, valamint feleségükre nézve, nagyszülőkig visszamenőleg igazolják származásukat. Kassakiirty szerint azt, aki nem igazolta származását, nem érte hátrány az előléptetésnél. Szilágyi
vállalati előadó állítása szerint viszont hátrányba került az, aki nem igazolta megfelelőképpen származását.
Kassakürti, a személyzeti osztályvezető helyettese a származási igazolások esetében ragaszkodott a törvény betűjéhez, és erre utasította beosztottait is. Ha emberséges magatartásra adódott lehetőség, akkor élt vele, és a vezetőséggel (Frigyesy)
is elfogadtatta. így az 1895 előtt születettek esetében csak a saját, az utána születetteknél pedig a saját és a szülői keresztleveleket kellett bemutatni. Ezzel a 19. század utolsó harmadában „kikeresztelkedettek" esetében a zsidó vallású ősök léte
homályban maradhatott.
Purprigernek, mint a személyzeti osztályvezetőnek a szerepe a törvények végrehajtása során a bejelentések összeállítása volt. A zsidókat a Zsidó Lexikon alapján készített, rendeletben kiadott névsor szerint törölték a műsorból. A könyv-
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tárban a kartotékokra rávezették a „nem árja", vagy „zs" jelzést. Polgár Tibor szerint Várhelyi Antal végezte el a kartotékok megjelölését. Fessler, a zenei osztály
akkori vezetője gyakran elhallgatta, nem jelentette be a szerkesztés során a nem
árja szerzők nevét, így csempészve be őket a műsorba. 83
Purpinger „törvénytiszteletét" igazolja, hogy egy Frigyesy útján kapott minisztériumi rendeletre hivatkozva, Várhelyinek 3 hónapig nem adta ki a fizetését, amíg
az nem igazolta félig zsidó származású feleségét.
A tárgyalások menete több esetben is érdekes fordulatot vett. Kilián Zoltán tárgyalásán furcsa pengeváltás bontakozott ki az elnök és a vádlott között. Kilián elmondta, hogy ő régi kommunista, és ezt tudták róla a vállalatnál, hiszen Náraynak (a
Rádió elnöke) is elmondta. Ezért távolították el a gyermekműsorok szerkesztőségéből. A honvédműsorokat szerkesztette ezután, ami ellentmondásnak tűnik, hiszen politikai szempontból sokkal kártékonyabb lehetett a katonai műsornál. A
bizottság tagjai tamáskodtak, és valamiféle támogatót véltek felfedezni Kilián mögött, de semmiképpen sem látták tisztának a helyzetet. Dr. Bóday Jenő, a bizottság
elnöke csodálkozását fejezte ki, hogy Náray és Kozma megtűrtek egy kommunistát
a vállalatnál, illetve ő (Bóday) nem tudott Kilián baloldali beállítottságáról. Kilián
szerint havonta feljelentették politikai beállítottsága miatt a vállalati vezetésnél.
Jelezte és bizonyította, hogy Bóday igazoló bizottsági elnök is dolgozott ugyanabban a műsorban (honvédműsorok), és bár, mint mondta, nem akar elfogultságot bejelenteni, csak jelzi: ha Bóday dolgozott ott (kimutatással bizonyítottan) akkor ez
másnak sem róható fel. Bóday ekkor javasolta, tegyen ellene bejelentést, hiszen ő
maga is igazolás alá került. Kilián erre visszakozott, mivel ő csak azt akarta érzékeltetni, ha Bóday is megengedhetőnek tartotta saját szereplését, akkor az más számára sem lehet terhelő. O szórakoztatott, és nem propagálta német győzelmet.
Bóday kijelentette, hogy Kilián már Hess angliai repülését is a németek eredményeként fogta fel. Kilián tagadta, hogy német győzelmet várt volna.
A tanúk közül Dr. Cserés Miklós viszont tudott arról, hogy Kilián 1919-ben
kommunista volt. Továbbá Tiszay Andor is tudott kommunista, baloldali gondolkodásáról, és arról, hogy németellenes és angolbarát volt, az oroszok és a zsidók ellen nem emelt szót, sőt a Rádiólexikon szerkesztésekor ők írtak először kimerítően
az oroszokról. Kilián emlékeztetet arra, hogy két éve a gyerekek megnyugtatására,
a hamis propaganda ellensúlyozására előadást tartott arról, milyen jól fognak élni
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Már 1939. január 24-én elrendelték a nyilvántartásban a „nem árja" kartotékok megjelölését.
A zsidó származású szerzők müveinek száműzését a műsorokból nem tudták következetesen
végrehajtani, mert az a zenei műsorok létét fenyegette. Lásd: Fehér, 1999. 341. p.

az orosz uralom alatt. A bizottsági elnök ezt lehetetlennek tartotta, mivel ekkor
még szó sem lehetett a szovjet bevonulásról. Tiszay tanú mégis emlékezett a gyermekek megnyugtatására szolgáló előadásra. Kilián szerint egy újságcikk kapcsán
került sor erre az előadásra, amellyel összefüggésben véleményét kérték. Szilágyi
vállalati előadó is, Bódayhoz hasonlóan, szkeptikusan viszonyult Tiszay és Kilián
állításaihoz. Kilián ekkor a német propagandára hivatkozott, amely a háború alatt
oroszokkal (megszállással) riogatott.
Polgár Tibor tanú is tudott Kilián kommunista voltáról. Véleménye szerint a
gyerekműsort is azon a címen vette el tőle az igazgatóság, hogy alkalmatlan a fiatalok nevelésére. Az orosz támadás idején pedig Kilián azt mondta neki: „Megindult
a gőzhenger és lehengerli a fasiszta megszállókat." A honvédműsorok élére állítását talán Náray liberális politikai hozzáállása magyarázza.
A bizottság megállapította, hogy a műsorokjórészt művészi és nem politikai beállítottságúak voltak. Angolellenes kijelentését valószínűleg kényszer— a japán attasé által kifejtett politikai nyomás — hatására tette. Azt tartotta, hogy szovjeteké a
jövő. Bóday leszögezte, hogy a honvédműsorok nem feleltek meg az elvárásoknak,
de Kilián szakértelmében megbíztak, és az erős ellenőrzés miatt nem tehetett olyat,
amit a fennálló rendszer nem engedett. A határozatban csupán vezető állásra alkalmatlannak nyilvánították, bár nyilvánvalóan együttműködött az előző rendszer propagandagépezetével, viszont kínos helyzetbe tudta hozni a bizottság elnökét.
Több mint érdekes, hogy a zsidó származású feleséggel rendelkező Sümegh esetében, aki természetesen baloldali érzelmű volt, eltekintettek a bizonyítási eljárás lefolytatásától, és vélelmezték a kényszerhelyzetét nyugatra távozása alkalmával,
ellentétben a nyilas, antiszemita, németbarát hírében álló alkalmazottakkal.
Könnyebben hittek állításának, mivel felesége révén érintett volt az előző rendszer
által folytatott emberiségellenes üldöztetésben, míg a jobboldali hírben állók eredendően az új rendszer ellenségei voltak.
Arra, hogy hogyan változtatták meg a határozatot az újratárgyalás folyamán, jó példa Deseő Dezső (Debrecen, 1924, forgató, bemondó, 1943-tól rádiós) ügye. Deseőt a
hivatalos bizottság áthelyezésre és mikrofontól való eltiltásra ítélte 1945. augusztus
7-én, majd 1946. március 6-án az IM 12521/1946. I.M.X. számú jogi véleménye
alapján a korábbi határozatot hatályon kívül helyezték, és igazoltnak nyilvánították
őt, arra hivatkozva, hogy Deseő baloldali érzelmű, politikailag megbízható, a múlt
rendszer áldozata, és az igazolási eljárás célja a politikai megbízhatóság vizsgálata.
A korábbi határozat is elismerte ezt, de megbocsáthatatlannak tartották, hogy mint
bemondó „Kitartás, éljen Szálasi"-val köszönt be az adásokban.

Sólyom László későbbi budapesti rendőrfőkapitány, aki a háború alatt az ellenállási mozgalom tagja volt, levelet küldött Deseő apjának, amelyben utalt fia segítségére az ellenállási mozgalomban. 84 Sólyom vallomásában elmondta, hogy igazolás alá vont édesapjánál bujkált, és bár határozott utasítást nem adott Dezsőnek
mivel félt a leleplezéstől, helyeselte a tevékenységét.
Deseő Dezső sportriporterként tevékenykedett, és a Rádió elfoglalásának napján, október 15-én is mérkőzést közvetített. Látta, ahogy 25 német katona érkezett
a Rádióhoz és kézigránáttal robbantották be a kaput, amit 100 magyar katona 83 „védett". Három napig nem ment be, végül apja tanácsára felvette a munkát. Némi elbizakodottságra mutat indoklása, miszerint csak azért tette, hogy megakadályozza
a Rádió felrobbantását. Ezután — bár beolvasott híreket —, azokat kifejezetten
rosszul olvasta, így két hét után más feladatot kapott.
Mivel Sólyom igazoló bizottságnak írott levelében közölte, hogy személyesen
nem ismerte Deseőt, vezető állásra alkalmatlannak találták, továbbá állásvesztés
iránt fellebbezést jelentett be dr. Simor Ágost bizottsági tag, amit viszont pár nap
múlva visszavont. Sólyom ezt követő személyes vallomására visszatértek az enyhébb, áthelyezés és mikrofontól való eltiltás verzióhoz.
A háború és a politikai helyzet a Rádió alkalmazottait is megosztotta, 86 amely jobbés baloldali klikkek kialakulásához vezetett. Különösen igaz volt ez a Rádiózenekarban. Nóvák László, Halászovich Rezső, Janthó, Gémesi, Páricsi a jobboldali
klikk tagjai voltak. A Kis Pipa Vendéglő volt a törzshelyük, ahol Vincze Ottó is
gyakran megfordult. A zenekari jobboldali klikk vezetője Páricsi Pál volt.
A baloldal is szervezkedett. Böröcz Endrét például társaságban óva intették attól, hogy az illegális mozgalomról szóló híreket megvitassa Kassakürtivel. Saly
Géza és Örley István a Rádióban illegális szervezkedésben vettek részt. Előbbi,
mint főmegbízott vezette a szervezkedést, utóbbi viszont az ostrom során elhalálozott. Dr. Cserés Miklós is tagja volt a csoportosulásnak, amelynek egyik célja az
erősítő mentése volt a Rádió felrobbantása esetén. További tagok voltak Szilágyi
Ödön, Polgár Tibor, Barsi Ödön, Bereczki Sándor, és Huzella Elek.
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Deseő Rudolf a robbantások megakadályozására törekedett, cs fia a Rádióról tervrajzokat készített.
Egy szakasz katona és egy szakasz puskás rendőr került oda október 12-cn, a katonákat 14-cn
elvezényelték, és helyükre 14 fős karpaszományos gazdasági tanfolyamos, kiképzetlen egység
került.
Lásd erről Janthó, Kassakürti, Nóvák, Vincze Ottó jegyzőkönyveit.

Klamarik Lóránd hanglemez-forgató jegyzőkönyve adatokat szolgáltat a Macskássy-féle rádióra vonatkozóan. A németek által a Sándor utcában 1945 karácsonyán felállított gyenge teljesítményű propagandaadó (különböző állítások szerint
1/2 kilowatt, 40 watt, 10 watt) célja a Budapestet védő katonák buzdítása volt. Budán 1 kw-os adót szereltek fel, amely utóbbi kétszer fél órát működött.
Vezetője Macskássy mérnök, a bemondó Loyek László volt. Budára január
12-én települt át, és a német követség pincéjébe nyert elhelyezést. Budán egy hét
alatt épült ki, de az első adás során fél órát követően a Vidosi-beszéd alatt egy akna
elvágta a vezetéket, és megszakadt a közvetítés, majd másnap bombatalálatot kapott a követség. Az óvóhelyen maghaltak Macskássyék. Tomcsányi Béla szerint
csak január első hetében kezdték meg az adást, mivel karácsony első napján az oroszok bekerítették a Szabadság-hegyi adót. Macskássy a németek felszólítására jelentkezett és ígéretet kapott, hogy családjával együtt Németországba szállítják.
Macskássy cége a nyilas érában fejlődött ki. O lett a műszaki hivatásrend vezetője,
és egész Magyarország területére rádiókoncessziót kapott.
Somogyváry Gyula jegyzőkönyvéből kiderül, hogy 1940 tavaszán felállításra került
egy titkos katonai rádióadó. Ennek vezetője, bemondója Somogyvári volt, aki ekkor
a VKF VI. osztályánál teljesített szolgálatot. Teleki Pál utasítására és a külügyminisztériummal való folyamatos kapcsolattartással ez a mozgó leadóállomás németellenes propagandát sugárzott. Ennek jelentőségét érezhetjük, hiszen ugyanakkor a
felszínen a politikai vezetés egyre inkább szorosabbra fűzte kapcsolatait a németekkel, illetve a vezérkar és a honvéd tisztikar túlnyomó része is németpárti volt.
A Rádió kitelepítésére'87 a parancsot 1945. december 7-én adták ki az Országos
Légvédelmi Központ Parancsnokságán. A kitelepítés Hegedeős Kálmán kormánybiztos felszólítására kezdődött. Purpriger Ernő írta alá akitelepítési rendeletet, 88 de
azt az eljárás során tagadta, hogy katonai behívással fenyegette volna a távolmaradókat. A fővárosból az első részleg vonattal, majd autóval 1944. december 9-én indult Magyaróvár mellé a rónafői kastélyba. 89 A kitelepülés helyét dr. Koncz biz-
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Lásd erről Purpriger, Sümegh, Szekeres, Tattay, Várhelyi, Vinczc István jegyzőkönyveit.
A Nb. 3056/1945. számú ítéletben felmentették a kitelepítés elrendelésének vádja alól, bár
1944. december elejétől, mivel Frigycsy a hadműveletek miatt balatoni birtokán rekedt, ténylegesen ő volt a Rádió vezetője, természetesen a kormánybiztosnak alárendelve.
A kitelepítési terv szerint az első vonatszerelvény (Boros szerint december 6-án) a nélkülözhető alkalmazottakat és családtagjaikat, a második a kijelölt szakembereket és önkénteseket, valamint a nyomtatvány- és lemezanyag 1/3-át, a harmadik szerelvény, amelyik már nem ment
cl, Budapest I. adó személyzetét és a kereskedelmi osztályt szállította volna. Budapest felsza-

tosította, aki már október 23-án megérkezett ide.9" Sümegh december 14-én indult
Magyaróvárra, és december 17-én ért oda vonattal. Szekeres Ilona december 19-én
távozott a fővárosból a Büky-féle különítménnyel. Hegedeős sofőrjével, Némedi
Jánossal december második felében ment Magyaróvárra. Mészáros és Vince későbbjöttek kocsival. A Rádió műszaki részlege Magyaróváron került elhelyezésre.
A Rádió katonai parancsnoka és a kitelepítés végrehajtója Bittner János volt. A Rádió magyaróvári személyzete 160 főből állt. Magyaróváron Tattay István főhadnagy 22 fős altiszti karnak volt a parancsnoka. Laczkovics és Jenőffy is a vezetők
közé tartoztak.
A Rádió teljes hanglemezanyagát és a szerszámok jó részét is ide szállították. A
kormánybiztos parancsára Sümegh válogatta ki a lemezeket, amelyek egy kisebb
adónak elegendőek kell legyenek, de Száder Istvánt nem érdekelték ezek a szempontok, ezért találomra vittek el néhány polcsornyi lemezt. Magyaróváron derült ki,
hogy használhatatlanok, mert idegen nyelvű anyagok voltak. A hanglemezek nagy
része Pesten maradt, csak kb. 15 ezer darabot vittek el. Várhelyi szabotálta a könyvtár-kottatár becsomagolását, így az megmaradt.
Magyaróváron SS csapatok gyűrűjében dolgoztak. Állandóan ellenőrizték, igazoltatták őket a csendőrség és rendőrség alakulatai. A rónafői kastélyt megszállta
az SS, illetve a Gestapo. Rinke Gestapo főhadnagy ellenőrizte a bevagonírozást.
Zárt szerelvénnyel hagyták el Magyarországot. A szerelvény parancsnoka Rajkay
László százados volt, Jenőffy százados is parancsokat adott a szerelvényen.
1945. március 27-én délelőtt 11 óra körül három csoportban evakuálták a Rádiót
Németországba Bayraut úticéllal — Bruck - Salzburg - Amberg útvonalon —, de
csak Miltachig jutottak. (Az SS Déli Kerületi Parancsnokságának 200. számú parancsa, kelt 1945. március 24-én.) Az első rádiós részleg vezetését Tattay kapta, de azt
végül összevonták a másodikkal. A Rónafőn lévő rádiósok 28-án indultak. Az ingóságokat 8 vasúti kocsi szállította. A Rádió költözködését annak vezetősége irányította, a tisztek csak a katonai védelmet biztosították. Tattay légiveszélyre, illetve a
kocsikban utazó gyerekekre hivatkozva késleltette a haladást. Gyakran elérte, hogy
mellékvágányra tolják a szerelvényt. Útközben légitámadás érte a vonatot, amelynek
során többen megsebesültek. A személyzet Pokingban, Zandtban került elhelyezésre. Miltachban feltörték a vagonokat a németek, és kiszórták tartalmukat.
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badulását követően Rónafőről „csak azért is Rádió Budapest" fordulattal jelentkeztek az éterben. Boros Zsuzsa: A Magyar Rádió a német megszállás és a nyilas uralom idején 1944. október
15. In: Tanulmányok a Magyar Rádió történetéből. Szcrk.: Frank Tibor. Bp. 1975. 234. p.
A házmester vallomása szerint már szeptember 2-án elment lakásáról (Nü. 8371/1947.).

A jegyzőkönyvekben néhány meghökkentő, bizarr esetre is bukkanhatunk. Gáspár
Zsigmond „roma volksbundista" (zenekari tag) esete is ilyen. Elmondása szerint
nem foglalkozott politikával, véleménye sem volt a háborúról és a zsidótörvényekről. Kisfia született, és csak az ő megmentése járt a fejében. Letartóztatták, mivel
egy kollégája Volksbund-tagság miatt hamisan feljelentette. Valójában csak kisegítő volt egy matinén. Nem emlékezett a többi zenekari tagra, pedig tízen voltak a
Rádiótól — Hölzlt és Geck Rudolfot mégiscsak megnevezte —, mivel nem ismerte
őket (pedig már 1941-től itt dolgozott!- F.CS.). Tátray Vilmos vallomása szerint
hitt a német győzelemben, valamint a németországi szociális viszonyokról a hazaihoz képest elismerően nyilatkozott. Tátray is csodálkozott azon, hogy cigányként
hogyan kerülhetett a Volksbundba. Nováki László tanú elmondta, hogy Gáspár a
németországi zenészek helyzetét gyakran hasonlította össze a hazaiakkal, de nem
tette szélsőségesen. A zenészek anyagi helyzete egyformán rossz volt. Az érintett
1937-ben járt Németországban, ahol akkor hegedűsként igen jól keresett.
Harmat Géza, akit antiszemitaként marasztaltak el, igazolást mutatott be az elnök
kérésére arról, hogy a nyilasok zsidó származása miatt megverték. A társasházban
viszont, ahol lakott, ezt nem tudták róla, sőt viselkedése az ellenkezőjét mutatta.
Egy tanú is megerősítette azt, hogy imrédysta (vagy a ferencvárosi nyilas párt titkára) barátjával inzultálták az őrséggel megbízott, zsidó származású lakót. Harmat
barátja ugyanis a riadó lefújása előtt távozni akart az óvóhelyről, és az illető figyelmeztette ennek helytelenségére. A házmestert is felelősségre vonta, hogy lehet a riasztó szolgálatnál zsidókat foglalkoztatni, „hiszen imrédysta éra van". A figyeléssel megbízott zsidó lakó özvegye megerősítette, hogy férjének a folyosón állva kellett hallgatnia a rádiót a szolgálat ideje alatt, mivel Harmat zsidó származása miatt
nem engedte be lakásába. (A légvédelmi ügyelet ellátása során a rádióadást kellett
figyelni, de a zsidóknak ekkor már be kellett szolgáltatni a készülékeiket, így csak
keresztény lakásokban láthatták el az ügyeletet.) Harmat kijelentette, hogy a zsidók ellen kifogást soha nem emelt. Lakóhelyén a társasházbeli, zsidó származású
Révész lányokra Harmat haragudott, mert állítólag dehonesztáló kifejezést tettek
feleségére, amit az érintettek tagadtak. Szerintük Harmat nyilas volt. Skoff Elza rádióbemondó tanúvallomásában viszont védte, és baloldali érzelműnek tartotta. Elmondta, hogy a vállalattól Bittner János verte meg Harmatot, továbbá „lezsidózta".
Neki akkor Harmat azt mondta, hogy van benne igazság. Harmat a kereskedelmi
osztálynál dolgozott, később a Telefonhírmondónál. Az élelmezési támogatások
osztását végezte, és az abból kimaradók gyakran ellene fordultak.
A bizottság megállapította, hogy Harmat házasságon kívül született, apja zsidó
származású volt. Munkahelyén tudták róla és éreztették vele, nem is véglegesítet-

ték. A Rádióban üldözöttként, lakóhelyén üldözőként mutatkozott, ugyanakkor
zsidó származása nem menti magatartását. Állásától megfosztották, az igazolásfellebbezési eljárás során azonban megváltoztatták a bizottsági határozatot, és csak feddésben részesítették, arra hivatkozva, hogy magatartásával számlázását leplezte.
A igazoló eljárások lefolytatása elé nagy várakozással tekintettek a pártok. Céljuk
a múlt rendszer politikai és társadalmi bázisát jelentő köz- és magánszféra megtisztítása, illetve a jobboldali pártok társadalmi és politikai bázisának meggyengítése
volt. Az új intézmények azonban, különösen a baloldali pártok szempontjából, eleinte nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Az igazoló bizottságokba delegált 6-8 ezer tag közel 400 ezer köz- és 100 ezer magánalkalmazott sorsáról döntött, miközben nem voltak megfelelően felkészítve a feladatra. Jobbára laikusok
voltak, maguk is a háború áldozatai. A bizottságok lassan, bürokratikusán működtek, illetve a laikus elemek nagy száma miatt nem mindig jogszerűen. Gyakoriak
voltak a visszaélések és az összeférhetetlenség. Az alaki szabálysértés miatti fellebbezés lehetősége meglehetősen széles körű volt, ami az elsőfokú eljárást különösen sebezhetővé tette. A meghozott határozatokat a népbíróság igazolásfellebbezési tanácsa, mintegy a rendszerbe épített biztosítékként, felülbírálhatta. Általában enyhítette, gyakran hatályon kívül helyezte a bizottsági határozatokat. A laikus
bizottságok helytelen döntéseit tehát korrigálni tudta. A rádiósok példájából kiviláglik, hogy ilyenkor is sok esetben éveknek kellett eltelnie, ugyanis a népbíróság,
túlterheltsége miatt a szoros határidőknek nem tudott eleget tenni. A jogi felülvizsgálatok ellenére még így is túl sok ember akadt fenn az igazolási eljárás rostáján, és
részesült büntetésben.

CSATÁRI B E N C E
AZ IFJÚSÁG ÉS A KÖNNYŰZENE K É R D É S E I AZ M S Z M P BUDAPESTI
V E Z E T Ő TESTÜLETEI ELŐTT
1956-1989

Jelen tanulmány a Budapest Főváros Levéltárában található MSZMP-dokumentumok alapján igyekszik felvázolni a párt könnyűzenei politikájának főbb törekvéseit, ennek az iíjúság- és kultúrpolitikában betöltött szerepét, amelyek alapvetően
meghatározták a kor társadalmának, hivatalos intézményeinek a könnyűzenéhez
fűződő viszonyát.
A főváros rendezvényein zajlottak a tánczenében, illetve a későbbiekben a
könnyűzene valamennyi válfajában a legjelentősebb események, amelyek országos hatással lehettek a kultúrálódás és a közízlés formálására. Itt volt található a
legtöbb éjszakai mulató, mint zenés-táncos szórakozóhely, itt volt a legtöbb tánciskola, itt nyitotta meg kapuit az ország első jazz-klubja, a Dália 1962. október
25-én, 1 és itt rendeztek először koncertet Nyugatról jött beatzenekar, a Spencer Davis Group részvételével 1967-ben." A párt itteni vezető testületei ezért igyekeztek
sok esetben a párt Központi Bizottságának egy-egy prominens személyiségét is
meghívni a pártbizottság üléseire, akik gyakorta éltek is a felszólalás lehetőségével. Ezzel mintegy nyomatékosították, hogy a párt odafigyel az ifjúsági kérdésekre, és nem közömbös a hatalom számára a szórakozási formák alakulása sem,
hiszen — ahogy ők állították -— ezek is hozzájárultak a szocialista személyiség kialakulásához. Abban az esetben azonban, ha ezek a kikapcsolódási, kultúrálódási
szokások, könnyűzenei áramlatok szétfeszítették a szocialista embereszményről
alkotott kép kereteit, azonnal szóvá tették a párt különböző szintű fórumain, és
ezek az esetek intézkedési mechanizmusokat indukáltak. (Talán itt jegyezhetjük
meg, hogy a nyugati országokban, beleértve az Amerikai Egyesült Államokat is,
kezdetben szintén diszkriminálták az első radikális könnyűzenei formát, a rock and
rollt, beleértve annak egyik legnépszerűbb alakját, Elvis Presley-t is, aki kiérde-
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melte a „bolsevista szálláscsináló" nem túl hízelgő jelzőt. ' Az új zenei áramlatot a
Vasfüggönytől nyugatra a fogyasztói társadalom mentette meg a számkivetettségtöl, ugyanis felismerték benne az üzletet, így eladott lemezei nyomán elindulhatott
világhódító útjára.)
Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után a Kádár-rendszer már a
megtorlás időszakában kezdett mélyrehatóbb mértékben foglalkozni az ifjúság nevelésével, ezen belül a szórakozás különböző fajtáinak, a tánczenének, majd az idő
előrehaladtával a beat-, rock-, popzenének a fiatalokra gyakorolt hatásával. Az
MSZMP Budapesti Bizottsága — a továbbiakban: pártbizottság — a korszak politikai életének konszolidációjához képest meglehetősen korán, 1957. szeptember
26-án foglalkozott először a fiatalabb generációk kommunista szellemiségű irányításával, 4 és fogalmazott meg a későbbiekre vonatkozó fontos alapelveket. Összességében elmondható, hogy a pártbizottság ülésein vetődtek fel az ifjúságra vonatkozó nagy, általános elvi kérdések, amelyeket a pártbizottság kéthetente ülésező
végrehajtó bizottsága tárgyalt részletesebben, ám ez utóbbi összejöveteleken az
éppen aktuális problémákra is igyekeztek megoldást találni, természetesen a pártbizottság által meghatározott elvek és módszerek alapján. A nagy elvi állásfoglalásokon túlmenően a fontosabb témákat viszont először a végrehajtó bizottság
vetette fel. A fővárosi pártbizottság direktívái nyomon követhetők a kerületi pártbizottságok ülésein, valamint a munkahelyi pártbizottságoknál is, de megjelentek
az MSZMP Ifjúsági Bizottsága, illetve Propaganda és Művelődési Bizottsága üléseinek napirendi pontjai között. A források tekintetében jelen írásunkban mégis a
fővárosi pártbizottság és annak végrehajtó bizottsága iratai dominálnak, lévén,
hogy ezek maradtak fenn a legjelentősebb számban.
A bevezetőben már említett MSZMP Budapesti Bizottsága 1957. szeptember
26-ai ülésén megjelent egy, a Rákosi-érához képest önkritikus hang a párt ifjúságpolitikájával kapcsolatban, amit Kelen Béla, a fővárosi pártbizottság titkára ütött
meg. Ebben elhangzott, hogy az MSZMP aktivistái — szemben a Szovjetunió már
akkor is közel negyven éves múltjával — nem értettek megfelelőképpen a fiatalok
neveléséhez. Ezt azzal magyarázta, hogy a magyar kommunista politikusoknak
nincsenek ifjúsági tapasztalataik. Érthető módon — tette hozzá —, hiszen a Horthy-korszakban csak illegálisan tevékenykedhettek, a szó hagyományos értelmében tehát aktív pártélet nem is folyhatott, következésképpen a fiatalok problémái
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jelentették az 1945-öt megelőző időszakban az egyik legmarginálisabb kérdést/
Az MSZMP Központi Bizottságának delegáltjaként és a Kádár-rendszer akkori
kulturális életének irányítójaként szólalt fel ezzel kapcsolatban ugyanezen az ülésen Aczél György is, aki szintén a szovjet mintát említette, mint ami üdvözítő lehet
a magyar kommunista párt számára is az ifjúsági kérdésben. 6 Aczél György mondanivalóját átjárták a Szovjetunióval szemben szervilis magyar pártvezetés szólamai, ugyanakkor érdemi változtatásokat is sürgetett a nyugati szubkultúra elleni
küzdelemben, amelyben szerinte egyrészt leginkább a közfelfogást kell megváltoztatni, másrészt a Kommunista Ifjúsági Szövetségre kellene nagyobb hangsúlyt
fektetni, amely a politikailag közömbös fiatalokat tudná az addigiaknál jobban behálózni a szocialista állam számára: „Menjenek táncolni fiataljaink, ha ezt szeretik,
de ne tűrjük a j ampeceket. A Szovjetunióban is vannak jampecek, de sokkal kisebb
számban, mint nálunk, azért, mert ott színházban, cirkuszban és mindenütt kigúnyolják őket. Valami ilyesmit kellene nálunk is csinálni. A KISZ nemcsak politikai
célkitűzéseket adhat, hanem kulturális neveléssel közelebb tudjuk hozni hozzánk
azokat a fiatalokat, akik nem érdeklődnek a politika iránt." 7 Ezt követően, Aczél
György szavait alátámasztandó, további két pártbizottsági tag hozzászólását idézhetjük az 1957. szeptember 26-ai ülésükről, az egyik Schumet Lajosé: „A KISZ-es
fiatalok járjanak el a tánciskolákba, hogy példát mutassanak a párton kívülieknek." 8 A következő felszólaló a fiatalság társadalmát már egyenesen kettéosztotta
kommunista, és párton kívüli részre, ez utóbbiakat jampeceknek nevezte, átvéve
Aczél György szóhasználatát, és ellenük az előtte szólóknál még radikálisabb fellépést követelt. A beszédből az is kitűnik, hogy vezetői szerepre még a kulturális
életben is kizárólag a kommunista kötődésűeket tartották alkalmasnak, sőt bizonyos
morális tartást is csak ezek a személyek képviselhetnek: „...a kulturális házakat nem
a mi fiataljaink, hanem a jampecek használják, mert nem lépnek fel ellenük. Hozzáértő, fiatalokat szerető, becsületes, kommunista emberek vezessék a kulturális házakat!" 9 Ezen a pártbizottsági ülésen elhangzottakból jól látható a budapesti pártbizottság és a kerületi pártbizottságok, valamint a KISZ közötti együttműködés. Itt
hangzott el ugyanis, hogy a fővárosi ifjúságpolitika további irányelveinek meghatározásához feltétlenül fel kell használni a kerületi pártbizottságok első titkárai, valamint a KISZ-szel kapcsolatban lévő bizottsági tagok véleményét. Ez utóbbiak
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rendszeresen eljártak a kerületi KISZ vezetőségének és a vállalatok KISZ alapszervezeteinek gyűléseire, ahol kifejtették a kommunista párt álláspontját.10
Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után a budapesti pártbizottság a művelődéspolitika „rendbehozatalára" — ahogy fogalmaztak — létrehozott
egy átmeneti szervet, az úgynevezett értelmiségi bizottságot, amelynek közreműködésével felmérték, hogy a kultúra mely területén voltak találhatók hithű kommunisták, és mely szegmenseket kell ideológiailag erősíteni. 11 A későbbiekben erről a
szervezetről nem sok szó esik a pártbizottsági üléseken, így feltételezhetjük, hogy
miután teljesítették feladatukat, és a Kádár-rendszer konszolidálódott, feladatkörük megszűnt. Mindenestre ebben az átmenetinek mondható időszakban, amikor
leginkább szükség volt a hatalom gyakorlóinak a legitimációra, sorra alakultak a
művészeti tevékenységet űzők pártszervezetei, az egyetemi pártszervezetek és a
KISZ. Erre már csak azért is szükség volt, mert ahogy az 1958. október 1 -ei pártbizottsági ülésen többek között Soós György is megfogalmazta: „ A művészetek
körében a dekadens hangulat uralkodik továbbra is. Polgári dőzsölés jellemzi őket.
(...) Gyenge a pártellenőrzés a kulturális tömegmunka felett. (...) A fiatalok ezrével
züllenek el. Sok esetben azért, mert nincs helyiség, ahol szórakozhatnának. Meginnák a narancsszörpöt is (előzőleg az alkoholfogyasztási szokásokról esett szó - Cs.
B.) egy zenés, táncos helyen, ha lenne ilyen." 12 Ezeknek, a kommunista párt számára áldatlannak mondott állapotoknak a felszámolása érdekében a pártbizottság
meghatározta a feladatot: a fővárosi tanács és a párt végrehajtó bizottsága közösen
— ahogy akkoriban nevezték: brigádmunkában — dolgozza fel Budapest kulturális szociográfiáját, azt, hogy hol szórakoznak a fiatalok, és milyen kulturális lehetőségeik vannak. l j Ez persze nem mehetett végbe a párthierarchia legalsó lépcsőfokai, a művészeti pártszervezetek nélkül, akik a kommunista ideológiát képviselték a művészeti és ifjúsági körökben, bár ekkor még a könnyűzenészek számára
nem volt ilyen tagszervezet. Nem véletlen, hiszen ekkor még teljesen mást értettek
„könnyűzene" alatt: leginkább az operett műfaja, valamint a tánciskolákban és
vendéglátóhelyeken közreműködő tánczenekarok tartoztak ide. A pártbizottsági
üléseken meglehetősen elhanyagolt témaként kezelték helyzetüket. (Később, csak
az 1970-es évek derekán vetődött fel először komolyabb formában az MSZMP
Központi Bizottsága Tudományos Közoktatási és Kulturális Osztálya (TKKO) részéről, hogy a beatzenekaroknak legyen külön tagszervezete a Magyar Zene és
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Táncszövetségen belül, ami végül a popzenészek szakszervezetének 1981 -es megalakulásához vezetett.) 14
Az 1958. október 1-ei pártbizottsági határozatot az MSZMP Budapesti Bizottságának Párt Végrehajtó Bizottsága — a továbbiakban: párt végrehajtó bizottság
-— 1959. március 16-ai ülésére tűzte napirendre, amelyre meghívták az MSZMP
KB, a Művelődésügyi Minisztérium, a SZOT, a Budapest Fővárosi Tanács és a fővárosi pártbizottság képviselőit. Itt megállapították: a kultúrházakban kevés a
kommunista vezető, de némiképp önirónikus hangsúllyal azt is hozzátették, hogy
ennek egyik oka a művelődési házak igazgatóinak alacsony fizetése. 1 ' Aczél
György ezen a megbeszélésen is részt vett, és koordinációs bizottság felállítását
kezdeményezte, amely két-három hónapra előre meghatározza a feladatát, és ellenőrzi a kultúrházak tevékenységét. Ekkoriban meglehetősen kritikus hangnemet
ütött meg mind a pártbizottság, mind pedig annak végrehajtó bizottsága a kultúrházakat illetően, egy végrehajtó bizottsági tag szerint: „A becsületes emberek többségét elriasztja a jelenlegi közönség. Nem ártana egyik-másik klubot megtisztítani
ezektől a huligánoktól." 16 Nyilvánvaló, hogy itt a politikus a művelődési házakban
rendezett tánciskolákban megjelenő — a fentiekben már jampecekként aposztrofált —, a rock and rollt és más, nyugati stílusú táncot előnyben részesítő fiatalokról
beszélt, akik abban a korban meglehetős gondot jelentettek nem csak a párt funkcionáriusainak, de a kulturális élet más résztvevőinek is. A felszólalásokat aztán tettek követték, a tánciskolák mereven elzárkóztak a rock and roll tanításától, és akik
ezek után netán mégis megpróbálkoztak volna néhány ehhez hasonló nyugati eredetű tánclépéssel, azokra a kizárás szomorú sorsa várt. Tehát a párt állásfoglalását
ebben az esetben is átültették a gyakorlati életbe. Erről Bródy János így emlékszik:
„A házbeli srácokkal a Majakovszkij utcai tánciskolába jártam. Itt már nagy táncőrületek voltak. Akkoriban a tánc, a mozgás fejezett ki mindent. De a partnert elengedni, 'kidobni', vagy 'mélyre lemenni' tilos volt. Sok gyereket kitiltottak a tánciskolából illetlen viselkedés miatt. De aki tudta ezeket a figurákat, annak nagy tekintélye lett közöttünk." 17 Ugyanezen az ülésen hangzott el egy másik — az utókor
számára talán kicsit meglepő — megállapítás a párt végrehajtó bizottsága részéről:
„El kell émi, hogy a kulturális otthonokba fiatalok is járjanak." 18 Ebből világosan

14
15
16
17
18

Kőháti Zsoltnak, az MSZMP KB T K K O 1973-1977 közötti politikai munkatársának közlcsc
BFL XXXV. 1.a/4 (=MSZMP Budapesti Bizottsága. Választott vezető testületek és titkárok
iratai. Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei) — 1959. március 16.
BFL XXXV. 1.a/4 — 1959. március 16.
Jávorszky Béla Szilárd - Sebők János: A magyarock története. Bp., Népszabadság Kiadó,
2005, 18. p. (A továbbiakban: Jávorszky - Sebők, 2005.)
Uo.

látszik, hogy az ifjúságot nem sikerült bevonni még 1959-ben sem a párt által kívánt fokon a kulturális életbe, nem tudtak olyan szórakozási formát kínálni, amelyet az ifjúság fenntartás nélkül elfogadott volna. Ez a következő években sem lett
másként, viszont addigra megjelent egy új szórakozási forma, a beatkoncertekre
járás, ami alapjaiban rengette meg az addigi konvenciókat, és megteltek a klubhelyiségek fiatalokkal. Mivel ez a jelenség nem a párt kezdeményezésére jött létre,
ráadásul a nyugati szórakozási mintákat másolta, kivívta a rendszer rosszallását,
amit a párt különböző szintű fórumain tett megjegyzésekből is láthatunk.
Érdekes módon a fővárosi párt végrehajtó-bizottság 1960-ban hasonlóan elmarasztaló véleménnyel volt az akkori könnyűzenéről, mint a fiatalok nagy része, a
kiutat azonban mindkét fél másban látta. A fiatalság néhány év múlva a fent említett beatzenében adta meg a választ az elfáradt, anakronisztikussá váló tánczenei
áramlatra, míg a párt inkább a tradicionális népzenéhez visszavezető utat tekintette
célravezetőnek, túlságosan polgárinak, azaz a munkás-paraszt szövetség ideológiájától távol állónak tartva a táncdalénekeseket és zenészeket. 19 A KISZ budapesti
kulturális seregszemléje kapcsán a párt végrehajtó bizottságának 1960. január 4-ei
ülésén Hantos János, a Fővárosi Tanács elnökhelyettese hangsúlyozta, hogy a fiataloknak inkább népdalokat kellene énekelniük munka közben, mintsem „mai, oly
nagy népszerűségnek örvendő, semmitmondó, értelmetlen szövegű slágereket." 20
Ezen az ülésen vetődött fel — szintén a párt döntési mechanizmusát követve — a
pártbizottság által már tárgyalt téma, a „huligánkérdés". Kelen Béla, a pártbizottság titkára ehhez kapcsolódóan szólalt fel, melynek lényege az „Először megverni,
aztán megnyerni" 21 elv volt, ami így, szó szerint is elhangzott. A keményvonalas
kommunista kultúrpolitika ebben az egy mondatban nagyon jól nyomon követhető, a tolerancia teljes elutasítása és a könnyűzene erőteljes kritizálása — hiszen a
párt által huligánoknak nevezett és erkölcsileg elítélt egyének nagyban kötődtek a
tánciskolákhoz, klubokhoz —, ami mellett a rendszer híveinek toborzására is
hangsúlyt fektettek. Ugyanennek a „huliganizmusnak" a visszaszorítását szorgalmazta a párt végrehajtó bizottságának beszámolója, még mindig a KISZ budapesti
seregszemléjéhez kapcsolódóan, 1960. július 18-án, ahol célként fogalmazták meg
az ifjúsági klubok számának gyarapítását. 22 A rendezvény nívójáról a végrehajtó
bizottság nem volt különösebben jó véleménnyel, mint ahogyan már a fentiekben
jeleztük a párt könnyűzenei élettel kapcsolatos általános hozzáállását: „Nagy
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számban vettek részt a tánczenekarok is, amelyekre általában a zenei igénytelenség,
a gyenge hangszertudás és a szakvezetés teljes hiánya jellemző." — ugyanakkor a
munkásdalárdákat felmagasztalta a jelentés. 21 A KISZ-nek a klubok fokozottabb befolyásolására való igénye is hangot kapott ebben a beszámolóban, amit az leginkább
a tánciskolák és táncversenyek szervezésével tudna elérni.24 Hozzátehetjük: ezt az
elképzelést teljes mértékben sikeresen keresztülvitték, mert a fővárosban jóformán
nem volt olyan tánciskola a hatvanas években, amelyet ne a KISZ égisze alatt szerveztek volna. Ezen kívül a vendéglátó-ipari szórakozóhelyek kulturális tevékenységének kialakításában is tevékeny szerepet szántak a KISZ-nek.
A kommunista párt azonban nem volt minden társadalmi-kulturális kérdésben
ennyire egységes, sok esetben bizonytalanság és tanácstalanság ütötte fel fejét
egy-egy áramlat vagy jelenség kialakulásakor. Ennek egyik példája, amikor a fővárosi végrehajtó bizottság ülésén 1960. szeptember 26-án Orbán László, a későbbi
kulturális miniszter az MSZMP KB Tudományos Közoktatási és Közművelődési
Osztály vezetőjeként a művészeti pártszervezetek kapcsán kijelentette: „Gyakran a
kommunistáknak sincs egységes álláspontjuk egy bizonyos művészeti kérdésben."" 3 Ennek orvoslására 1962-ben elhangzott: „Ne történhessen meg az, hogy két
jólfésült elvtárs közül az egyik jónak, a másik rossznak tartja. Csak most fogalmazódott meg a Pártbizottság soraiban is, hogy legalábbis próbáljunk egységes álláspontra jutni."" 6 A párton belüli egység hiányát nem tartotta jónak, de hozzátehetjük, hogy ez az állapot sokszor fennállt a későbbi évtizedekben is. Elég, ha csak
az Illés együttes Jelbeszéd című lemezére utalunk, amelynek dalait a Magyar Rádió nem Z-sítette, azaz sugárzásra alkalmatlannak tartotta, ugyanakkor a Magyar
Hanglemezgyártó Vállalat (MHV) akkori vezetése, élén Bors Jenő igazgatóval,
már préseitette a lemezeket. A hanglemez kiadása végül az MSZMP KB TKKO-n
bukott meg, amikor Kőháti Zsolt, az osztály többek között a könnyűzenéért is felelős
referense felsőbb utasításra behívatta Bors Jenőt, és engedelmeskedve a pártdirektíváknak, megtiltotta a nagylemez további terjesztését. Ennek következtében az MHV
igazgatója az 1973-as évre még prémiummegvonást is kapott, és a lemez gyártása
természetesen nem folytatódhatott.27 De így fordulhatott elő az is, hogy a Petőfi '73
című film számára Szörényi Levente Petőfi Sándor verseket zenésíthetett meg, ami
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viszont már rádiófelvételre és hanglemezre nem kerülhetett.2X Az anomáliák felszámolását Orbán László az érdekek összehangolásában és a vitafórumok szervezésében látta, amelyeket „az adott szakágat jól ismerő marxista vezet le."29
A viták nem egyszer a színfalak mögött, informális úton zajlottak le. A korszak
első számú kultúrpolitikusa, az MSZMP KB kulturális ügyeket vezető titkára,
Aczél György nem sokra tartotta a könnyűzenét, ezért inkább az egyes intézmények élén álló megbízható pártkatonákra hagyta a döntéseket/'" A KISZ Kulturális
Osztályának 1980-as évekbeli vezetője, Harsányi László is hasonlóképpen ítélte
meg a legfőbb kulturális vezető, MSZMP KB-titkár Aczél György szerepét, miszerint egyszer azt hangoztatta a hazai kulturális élet első embere, hogy „Az ember
nem disznó, hogy mindent megegyen"/ 1 Némiképp ellentmond a fenti véleményeknek az a tény, hogy az 1973. júniusi diósgyőri rockfesztiválon elhangzott
Bródy János-beszéd — amelyben megköszönte a helyi rendőrségnek, hogy néhány
tucat fiatalnak szállást biztosítottak éjszakára — és az utána következő polgári peres eljárás és meghurcoltatás kapcsán Aczél György a vele egyenrangú, másik
KB-titkári tisztséget betöltő Biszku Bélával váltott levelet, bár Biszku Béla már
csak kézzel írt választ, a már megkapott levélre. 32 A felszínen azonban ennek ellenére a párt különböző szintjein és a tanácsi szerveknél kerültek szóba leginkább az
ifjúságot és a könnyűzenét érintő kultúrpolitikai kérdések, mint ahogyan az eltiltásokról is szólt Kelen Béla, a főváros pártbizottsági titkára: „Örökre szóló eltiltás
szocialista körülmények között nincs. Mi azt az elvet valljuk, hogy minden ember
á t n e v e l h e t ő . E b b ő l az következik, hogy ha egy előadóművészről kiderült, hogy
bizonyos szintig elfogadta a kommunista irányítást, amely még a saját megítélése
szerint nem sértette alapjaiban az alkotói szabadságát, akkor, még ha előzőleg nem
is tartozott a rendszer kedvencei közé, akár karriert is befuthatott. Ilyen esetre példa
a hatvanas évekből az Illés, a hetvenes évekből pedig a Piramis együttes. A teljes
igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy a Kádár-rendszer intézményvezetőinek hozzáállása is változott az évtizedek során az állandóan fejlődésben és változásban lévő könnyűzenéhez, ezért is fordulhatott elő egyes zenészek karrierjében
pozitív irányú változás.

28
29
30

Uo. 130. p.
BFL XXXV. 1 .a/4 - 1960. szeptember 26.
Vajda Tibor, a Kulturális Minisztérium Zene és Táncművészeti Főosztálya könnyűzenei referensének közlése.

31
32
33

Harsányi László visszaemlékezése 2004-ben Aczél Györgyről.
Szőnyei Tamás: Nyilván tartottak. Bp., Magyar Narancs - Tihanyi Rév Kiadó, 2005. 387-388. p.
BFL XXXV. 1 .a/4 - 1960. szeptember 26.

A budapesti pártbizottságon 1961. december 18-án tartottak egy hosszabb megbeszélést az ifjúság szórakozási és kulturálódási szokásairól, amelyen többek között Kelen Béla, a pártbizottság titkára, Sarlós István VI. kerületi pártbizottsági
titkár és Nagy Richárd, a budapesti KISZ első embere elemezte a korabeli helyzetet, és tett javaslatokat az akkori állapotok javítására.' 4 Kelen Béla bevezetőjében
betekintést engedett abba is, milyen irányelvek alapján került terítékre ez a téma:
figyelembe vette az SZKP XXII. kongresszusa, az MSZMP VII. kongresszusa és a
KB kulturális határozatait, és ennek alátámasztására idézte Hruscsovot: „A párt a
nép kulturális felemelkedésében látja a győzelmes kommunista építés zálogát." 0
Ezután rátért a kultúrházak állapotára: „Minden kulturális otthonban van kidobó
ember. Ha valaki rosszul táncol [sic!], figyelmeztetik és kidobják. De olyan táncbemutatók, táncversenyek, amelyek ízlésre nevelnek, bizony ritkán fordulnak elő. És
ezt is elő kellene segíteni, mert nem lehet haragudni a fiatalságra, amikor a modem
városi életnek megfelelően modern zenére, jazzra táncol. Ezért nem a bírálat az,
amelynek elsősorban érnie kell őket, hanem megfelelő ízlésformáló bemutatókon,
versenyeken kell a megfelelő ízlést kialakítani..." 36 Ebben tehát elsősorban a tánciskolák kommunista megközelítésben rossz helyzetét taglalta a pártbizottság titkára, amin viszont javítani lehetett volna. Emellett felfigyelhetünk a toleranciára is,
hiszen megértőbb hangot ütött meg a jazz térhódításával szemben, mint majdnem
két évvel korábban, ami mutatja ezúttal a hatalom nyitását az első új könnyűzenei
irányzat magyarországi megjelenése felé. Sarlós István VI. kerületi pártbizottsági
titkár a szórakozóhelyeket és az ottani viselkedéskultúrát vette górcső alá: „...egy
éven belül felül kell vizsgálni a szórakozóhelyeket. Ez azért lényeges kérdés, mert
Budapesten az esti szórakozóhelyek — még ha reggelig is vannak nyitva — állandóan zsúfoltak. Nem mindegy, hogy milyen műsort és zenét hallgat a közönség.
Helyesnek tartom az egy éven belüli felülvizsgálatot, de jó lenne, ha a közbeeső
időben is hatékonyabb ellenőrzést hajtana végre a Fővárosi Tanács Művelődési, illetve Népművelési Osztálya.(...) Néhány héttel ezelőtt megnéztünk 8—10 éjjeli mulatót, és kiderült, hogy a fiatalok rendesebben viselkedtek, mint az idősebb generációkhoz tartozók. (Derültség.) Szolidabbak és szelídebbek voltak, mint a felnőttek. Látszott rajtuk a mi nevelésünk. Rendesebben viselkedtek." 37 Ebből a szövegből három lényeges momentumot kell kiemelni. Az első, hogy 1961 -ben az éjszakai szórakozóhelyeket sokan látogatták, ami arra enged következtetni, hogy a tánc-
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zenés műsorokkal teletűzdelt helyekre is tömegesen mehettek az emberek a rendszer hallgatólagos beleegyezésével. Nyilvánvalóan a tömeges előfordulás miatt
volt egyre fontosabb a rendszer számára az ellenőrzés, hiszen itt könnyebben előfordulhattak a rezsimet burkoltan kritizáló zeneszámok. A második, hogy a párt kérésére már e felszólalás előtt is megindult az illetékes tanácsokkal karöltve az
ellenőrzés ezekben az éjszakai lokálokban, tehát Sarlós István megjegyzése már
csak utólagos igazolása volt annak, hogy a többi kerületben is hasonlóképpen kell
eljárni, természetesen a lehető legsűrűbben, a hatékonyság érdekében. A harmadik
megjegyzés már a hatalom teljes diadalát sugallta, amikor arról szólt, hogy a fiatalok sokkal inkább a kommunista elveknek megfelelően viselkedtek, mint az idősebbek. Ennek továbbgondolása eljuttathat bennünket akár a szocializmus alapjainak lerakásához is, amit nem sokára, az MSZMP 1962-es VIII. kongresszusán
mondtak ki.
A KISZ képviseletében Nagy Richárd, a budapesti szervezet első embere a haladó, progresszív irányzatot képviselte 1961. december 18-án a pártbizottsági ülésen. A mai kor emberének talán kissé furcsa, milyen nagy jelentőséget tulajdonítottak a különböző külsőségek megjelenítésének: „...a KISZ fellépett a huligánkodással szemben, mert megjelent egy olyanjelenség, hogy nagyon sok helyen a
fiatalok irányában felvetik, hogy ez indexes tánc, ez indexes zene, ez indexes ruha.
Véleményünk szerint a pártnak nincs indexes tánc, a párt által meghatározva csak
„indexes" magatartás lehet, tehát ízléstelen magatartás, mert rock and rollt is lehet
ízlésesen táncolni és tangóval is lehet botrányt okozni.[...] Véleményem szerint
akármilyen zenét előadhatnak ott, csak azon múlik a dolog, hogy arra a zenére lehet
botrányosan és nagyon nyugodtan táncolni. Mielőtt a Fővárosi Tanáccsal együttműködve, a Budapesti Pártbizottság segítségével meg nem kaptuk az ifjúság művelődési parkját a vároldalban, azelőtt nem volt nekünk egy tömeges tánchelyünk. 38 Most van. Szeptemberben 24 ezer fiatal volt ott, s a 24 ezer fiatal között
összesen hét pofon csattant el. (Derültség) Tessék elképzelni, a megelőző időszakban, amikor különböző mulatókba jártak, amikor ellenőrzés nélkül táncoltak, hány
pofon csattant! Most délután 5-től 1 l-ig a fiatalok táncolhattak, ízlésesen jól szórakozhattak, és nem volt semmi baj. A pozitív segítség igenis mutatja a kiutat. A jó
szórakozáshoz egyáltalán nem kötelező a fiataloknak lerészegedniük, ízléstelenül
viselkedniök, szórakozni, táncolni lehet ízlésesen, hiszen a szórakozás nem a rumnál kezdődik. Lehet sörrel is kezdeni (Derültség)." 39 Az idézetből kitűnik, hogy a
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KISZ akkori vezetője igyekezett a fővárosi pártbizottság első emberének szavaival
megegyezően vélekedni, egyrészt az ízlés megítélésében, másrészt az engedékenység megfogalmazásában. Nagy Richárd és Kelen Béla esetében olykor még a
szóhasználat is nagy hasonlóságot mutat. A Budai Iljúsági Park 196l-es megalapításáról is szó esett, amiért a rendszer hierarchiájának megfelelően a párt vezetésének mondott elsősorban köszönetet, míg a fővárosi tanáccsal egyenrangúnak sugallta a KISZ-t a munkálatok során. A park megalapítását egyértelműen pozitív
eseménynek ítélte meg, ahol sok fiatal szórakozhatott megfelelő körülmények között, történelmi környezetben. Az egy hónap alatti hét pofont ugyan a KISZ vezetője kevésnek ítélte meg, amit a nagy fegyelemnek tudott be, de hozzátehetjük, hogy
azért a testi erőszaktól sem rettent vissza a hatalom, ha a szocialista erkölccsel
szembenálló jelenségeket tapasztalt. A Budai Ifjúsági Park egyik célját is megfogalmazta — igaz, indirekt módon — Nagy Richárd: így könnyebb volt ellenőrizni
a fiatalokat, mint a sok elszórt művelődési intézményben. A Budai Iljúsági Parkban kezdetben nem lehetett alkoholt fogyasztani, ami a rend minél nagyobb betartását célozta meg, ezt a témát viccel igyekezett enyhíteni Nagy Richárd.
Maróti János fővárosi PB-tag is felszólalt ezen az ülésen a könnyűzene tárgykörében. „Ha az elvtársak elmennek bármilyen értekezletre, amelyen a könnyűzene kérdéseiről esik szó, tapasztalhatják, hogy a műfaj hivatott képviselői állandóan
az asztalt verik azzal: «íme mi most a tömegek igényeit képviseljük, hiába bármilyen kezdeményezés, a tömegek úgyis csak azt akarják, ami régi.» Feltáró munkát
végeztünk pl. a Ganz-Mávagban, mégpedig úgy, hogy a legkülönbözőbb munkás
csoportokkal folytattunk alkalmi beszélgetéseket [...] a legkülönbözőbb helyeken,
pl. Újpesten is, a Magyar Pamutban és másutt egyértelműen azt tapasztaltuk: mihelyt a zenéről esett szó, a munkások egyhangúlag, felháborodva ítélték el a magyar könnyűzene mai posványát, rossz sablonjait, azt a klikkrendszert, ami megítélésük szerint — hiszen állandóan ugyanazokat az előadókat, szerzőket hallják —
uralkodik a könnyűzene területén, s megbéklyózza az esetleges új kezdeményezéseket. Kiderül tehát, hogy amíg az ember értekezleteken ül, s hallgatja az ezeken az
értekezleteken oly gyakori hivatkozásokat a tömegek igényére, addig a tömegek
tényleges igénye másutt tart, esetleg előbb tart, mint azoknak az embereknek az elképzelése, akik csak az értekezletekről ismerik a problémákat." 40 Ez a legkevésbé
sem elnéző hangnem egyrészt az akkori, meglehetősen sekélyes mondanivalójú,
stílusában a két világháború közötti időszakot idéző tánczenére vonatkozott, ami
nem illett a munkás-paraszt szövetség életvitelének ideológiájába, másrészt
ugyanakkor ostorozta az elvtársi hozzáállást is. Ez utóbbi érthető is, hiszen a legfel40
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ső pártvezetés általában véve a legkevésbé sem volt otthon a mindennapok tényleges problémái között, így valójában csak akkor derült ki a munkásság véleménye,
amikor, mint ahogy a fenti idézet is bizonyítja, a pártaktivisták közvélemény-kutatás céljából elmentek a gyárakba az egyszerű emberek közé. Ez persze nem jelentheti azt, hogy minden munkás így gondolkodott a könnyűzene állása felől
1961 -ben, sőt felmerülhet a gyanú, hogy erősen manipulálhatták ezt az eredményt,
mindenesetre a fővárosi pártvezetésnek mindenképpen elmarasztaló lehetett a véleménye a korabeli sanzonokról. Itt végső soron ugyanaz az elv fogalmazódott
meg, ami nem sokkal korábban, 1958. október 1-én egy a pártbizottsági ülés alkalmával, azaz a Horthy-korszak polgári indíttatású zeneművészetének a teljes negligálása, és természetesen a munkásdalok előtérbe helyezése. A szórakoztatóiparban, a párt elképzelése szerint, a KISZ és más tömegszervezetek segítségével a fiatal zenészeket — akik ekkor már bontogatták szárnyaikat, és belőlük alakultak meg
a későbbi sztárcsapatok — elviszik a zenés szórakozóhelyekre, akik itt saját számaikat előadhatták és reklámozhatták volna, „így szabadabb feltételek közötti versenyben (sic!) dőlhetne el a kérdés"41 Ez azt jelentette, hogy a rendszer szemszögéből
korábban már kompromittálódott régi zenészeket felváltó, feltörekvő zenész-nemzedéket is kordában akarták tartani a párt és más kommunista szervezetek segítségével. A probléma csak azzal volt, hogy „ezek a fiatalok" nem kívántak ugyanabban a
régi közegben működni, mint elődeik, számukra a klubéleti fonna volt a legoptimálisabb. Ez viszont 1961-ben a kommunista vezetés számára idegen terepnek bizonyult, emiatt akarták őket bekényszeríteni a vendéglői légkörbe, sikertelenül.
A Budai Ifjúsági Park megalapítása ellenére megállapítást nyert Németh Károly, a budapesti pártbizottság első titkára részéről: „Nincsen hely, mondják, ahol a
fiatalok táncolhatnak. Annyi helyet biztosítani, hogy minden fiatal táncoljon, nem
is tudunk, nem is lehet..." 4 " A probléma bemutatására egy munkabizottságot hozott létre a pártbizottság, amely 1969-ben ismertette eredményeit. Ebben szerepelt,
hogy Budapest világvárosi szerepet töltött be akkoriban is, itt tudtak a legjobban
szórakozni a fiatalok, de lehetőségeik mégis csekélyek voltak, mert egyrészt anyagi helyzetük behatárolta ezeket — ilyen volt az utcán csellengő, a párt megítélése
szerint a közrendet zavaró fiatalok nagy része —, másrészt a túlzsúfoltság miatt kevéssé voltak hozzáférhetők a klubok, amelyek pótlására házibulikat, pinceklubokat szerveztek.4^ Ekkor azonban már megfigyelhető a párt pozitív viszonya a klubszervezetekhez, amelyekben természetesen igyekeztek minél több pártbefolyást
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szerezni. Elismerte a jelentés, hogy a fiatalok körében a tánczene és a beatzene a
legnépszerűbb, és nőtt a tánczenekari klubtagok száma. Jellemző, hogy a párt vezetése szempontjából közömbös volt, hogy éppen melyik zenei stílusról beszélt, általában összemosták a különböző könnyűzenei műfajok elnevezéseit, nem egyszer
összekeverve azokat, mint ahogy ebben a helyzetértékelő összefoglaló munkában
is.44 Új jelenségekre, többek között a beatzenekarok gombamód történő szaporodására is felhívta a figyelmet a beszámoló: „Az elmúlt években a passzív zenehallgatás mindinkább kiegészül sokszor ugyan egyszerű, primitív, de alapjában mégis
aktív zenéléssel. A fiatalok tömegei tanultak meg gitározni, vagy más hangszeren
játszani. Rövid idő alatt az amatőr zenekarok százai alakultak. Ez az átrendeződés
is bizonyítja, hogy az ifjúság kulturálódása, szórakozása egy-egy időszakban formáját tekintve megújul, és mint divat terjed tovább. A pesti fiatalok is nagyon szeretnek táncolni. Túlnyomó többségüknek csak alkalmanként van lehetősége részt
venni táncos összejöveteleken. Mindez nem elégíti ki őket. Többet szeretnének
táncolni, közösen szórakozni, azonban igényeiknél kisebb mértékűek a kulturált
lehetőségek." 43 Az utolsó mondatok tulajdonképpen megerősítették Németh Károly szavait, de ezt megelőzően rámutattak a beatzene divathullámának jelenségére
is. Ebben meglátták azt is, hogy ez a zenei stílus nem feltétlenül jelent dekadenciát
az előzőekhez képest, hanem új formákat hozva szórakoztatja a fiatalok nagy többségét, aminek mintegy előnyös hozadéka lett, hogy sokan vettek a kezükbe gitárt,
és bár nem magas színvonalon, de elsajátították a zenei fogások alapjait. A budapesti legfőbb pártvezető szerv végül abban állapodott meg, hogy az MSZMP KB
ülése után újra megtárgyalják az ide vonatkozó fejezeteket, tehát újabb érdemi
döntést nem hoztak. 46
A párt azonban nem csak az ifjúság szórakoztatásának kérdését tartotta napirenden a hatvanas-hetvenes évek fordulóján, hanem az őket kultúrával ellátó művészekét is. Az 1971. augusztus 13-i pártbizottsági ülésen László Tibor fővárosi pártbizottsági tag beszámolójából kiderült, hogy zenészből Budapesten nem volt munkanélküli - ez összecsengett a korszak kommunista követelményeként számon tartott teljes foglalkoztatottság elvével -—, de körükben, mint ahogy általában a
művészek között is, nagy volt a tartózkodás a párttagsággal szemben, ugyanis nem
akartak belépni a helyi pártszervezetekbe. 47 Ennek az ülésnek a határozati javaslataként szerepelt, hogy a pártszervek a hatáskörileg hozzájuk tartozó kulturális in-
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tézmények — külön megemlítették az Országos Rendező Irodát — kommunista
vezetőit számoltassák be arról, hogy hogyan látják a kommunista művészek alkotó
tevékenységét és milyen segítséget kívánnak nyújtani művészeti tevékenységük
jobb feltételeinek megvalósítása érdekében. 48 Ennek a célnak a megfogalmazásában utolérhetjük azt az intenciót is, hogy a nem kommunista elkötelezettségű vagy
érzelmű művészeket nem kell támogatni, és a Nyugatról behozott beatzene művelőijavarészt ehhez a körhöz tartozhattak, ugyanakkor azok a könnyűzenészek, akik
elfogadták a párt játékszabályait, bizakodhattak az érvényesülésben és a sikerben.
A párt által elvárt beszámoltatások be is következtek, bár hozzátehetjük, hogy a
legtöbb esetben inkább ad hoc módon, egy adott eseményhez kapcsolódóan történtek intézkedések illetve számonkérések a koncertszervező intézményekben. Egy
ilyen alkalommal történt meg, hogy egy 1960-as évek végi Szovjetunió-beli Koós
János-turnén elhangzott három angol szerzemény is, és a párt legfelsőbb vezetése
— beleértve Aczél Györgyöt is —, erről értesülve, rosszallását fejezte ki. Amikor a
Nemzetközi Koncert Igazgatóságon a könnyűzenei osztály vezetőjét, Pentz Zsoltot emiatt számon kérték a pártapparátus tagjai, igen kínos helyzet alakult ki. A feszültséget csak arra való hivatkozással lehetett oldani, hogy a táncdalénekes programja meglehetősen rövidre sikeredett, emiatt volt szükség a pótszámok felhasználására, amelyek történetesen angol nyelvűek voltak. Az ellenőrzés, illetve a beszámoltatás informális úton, de a párthatározatnak megfelelően az ideológiai éberség
jegyében ment végbe, a folyamat szálait maga Aczél György tartotta kézben. 49
Nem egészen egy hónappal a párt fővárosi végrehajtó bizottságának 1971. augusztusi művészeti ideológiai határozata után, 1971. szeptember 10-én ugyanez a
szerv a fővárosi klubokról tárgyalt, amelynek keretében elhangzott, hogy ezek az
intézmények kevéssé elégítették ki az ifjúság kultúrigényét. A tanácsi, szakszervezeti fenntartású klubokról azt állította a kommunista vezetés, hogy programjaikat
tekintve nem eléggé igazodtak az ifjúság igényéhez. 30 Ez persze nem jelentett
mást, mint a nyugati könnyűzenei számok játszását és a szovjet kultúra képviselőinek nem kellő gyakoriságú beépítését a klubok életébe, ami éppen ellenkezőleg, az
akkori ifjúság érdeklődését tükrözte. Jellemző a pártvezetés korabeli szólamaira,
hogy az ifjúság igényeire hivatkozva igyekezett akaratát a klubhálózatra erőltetni,
holott annak kulturálódási szokásai sok esetben szöges ellentétben álltak a kommunista elképzelésekkel. A párt végrehajtó bizottsága a valóságtól teljesen elrugaszkodott helyzetelemzést is megengedett magának, ami jóformán csak az idő-
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sebb generációk egy részének elmarasztaló véleményét tükrözhette a beat-jelenséggel — és persze az egyéb, az „imperializmus szellemét" tükröző művészeti
áramlatokkal — szemben: „A budapestiek műveltségének, magatartásának fejlődését mutatja az is, hogy egyre szélesebb körben emelik fel szavukat a szocialista
kultúrától, erkölcstől és ízléstől idegen jelenségekkel szemben. Növekszik azoknak a száma, akik túl kívánnak lépni az alacsony igényeket megjelenítő, csak szórakoztató formákon.' 0 1 Mint láthatjuk, a kulturálódás tekintetében a hatvanas-hetvenes évek fordulóján az jelentette az igazi dilemmát a hatalom számára, hogy
mennyire megengedhető a csupán szórakoztató célzattal készülő zeneszám vagy
egyéb művészi alkotás, amely áramlatokkal szemben ebben az időszakban még
leginkább az elmarasztalás hangját ütötték meg, igénytelenségnek minősítve azt.
Pedig a főváros lakosságszámához képest soknak volt mondható 1970-ben az a 150
klub, amelyek több mint fele üzemi kezelésben volt, 32 a kisebbik felén pedig főiskolai, egyetemi klubok és a lakóterületi klubok osztozkodtak." 1 Erről a 150 klubról
megállapította az MSZMP Propaganda és Művelődési Bizottsága az 1973. március
27-i ülésén, hogy spontán módon alakultak, de nevelő erővel bírtak, amióta a
KISZ, a SZOT és a Fővárosi Tanács felkarolta őket. 34 Örömmel jegyezte meg ez a
bizottság, hogy a klubtagok harmada KISZ-tag, és az ifjúsági szervezet irányításával éves terveket dolgoztak ki, ahol politikai fórumokat is szerveztek, sőt Balatonszemesen még politikai képzésben is részesültek a klubvezetők. Természetesen a
látszat kedvéért, hogy ne lehessen azt mondani, hogy a KISZ minden ifjúsági mozgalomról tudni akart, gyorsan hozzátették azt is, hogy öntevékenyen is működhettek ezek a klubok. 33 Ennek a bizottságnak az ülésén azonban egy messzebbre mutató, bár a folyamatba beleilleszthető intézkedésről is döntöttek: 1973. május l-ig
minden klubot nyilvántartásba kellett venni, és a helyi tanácsok kulturális osztálya
által kiadott működési engedélyhez kötötték a további tevékenységüket. 36 Ez viszont egyértelműen azt jelentette, hogy ha egy klubot el akartak lehetetleníteni,
elég volt csak a tanácsi működési engedélyt megvonni. A következő néhány éves
periódusban ki is mutatható a klubok számának mintegy 4000-ről 3000-re való
csökkenése, és hozzátehetjük, hogy az Illés és az Omega-klub is 1973-ban szűnt
meg, amiben az adminisztratív intézkedések is szerepet játszhattak. Mindezen fo-
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lyamat betetőzéseként 1974-ben a párt kiadott egy brosúrát „Az ifjúsági klub" címmel, amelyben a szélesebb plénum előtt is leszögezték: nem szabad engedni, hogy
a klubok zenés-táncos szórakozóhellyé váljanak.' 1 '
A klubok után a fővárosi művelődési otthonok számát vizsgálta a végrehajtó bizottság, és megállapította, hogy számuk az 1960. évi 428-ról 1970-re 223-ra csökkent, szemben a tánczenekarokkal, melyekből 1960-ban 36, 1970-ben már 49 működött (igaz, 1967-ben 76-ot jegyeztek belőlük). A 15 táncdalénekes, 573 tánczenész és a vendéglátóiparban tevékenykedő 287 zenekar 1970-ben szintén jelentős
számnak ítélhető/ 8 Mindebből vonta le a pártvezetés azt a következtetést, hogy —
bár kommunista szempontból is voltak kedvező jelek a művelődés színvonalának
változására —, a számukra sekélyes szórakozási formák még mindig jelentős
arányban képviseltették magukat. Kiadták a jelszót: „A munkások közművelődési
igényeit emelni kell!" — amihez a legjobb útnak azt tartották, hogy az akkoriban
nagy fluktuációt mutató népművelői réteg számára, akik a művelődési politika
végrehajtóiként tevékenykedtek, megszervezzék a politikai, szakmai továbbképzést. Ezen kívül arra is kitértek, hogy a Fővárosi Tanács a szakszervezetekkel
együttműködve dolgozza ki az ifjúsági klubok továbbfejlesztésének tervét a művelődési és szórakozási igények figyelembe vételével 39 — természetesen az igényeket ebben az esetben is végső soron az MSZMP KB Politikai Bizottsága diktálta.
A kommunista művelődéspolitika neuralgikus pontjának mutatkozott a szórakoztatóipar zenéjének színvonala is, Katona Imre, a budapesti pártbizottság titkára
egyenesen silánynak minősített némely szórakozóhelyet a pártbizottság 1971.
szeptember 27-i ülésén, és hangsúlyozta, hogy az idevonatkozó kongresszusi határozatot végre kell hajtani, ha kell, adminisztratív eszközök bevetésével. 60 Hantos
János, a Fővárosi Tanács szemszögéből a szórakoztató-zene hangvételét kritizálta
elsősorban, mint ami nem sugároz kellő derűt a jövőre nézve, holott egy kommunista országban az nem elképzelhető, hogy bárki is aggodalommal gondoljon a
szocializmus ügyére: „A vendéglátóiparban és egyes kulturális rendezvényeken
alapvetően pesszimista, lehangoló műsorokkal is találkozunk. Ezek az ellenőrzés
hiánya miatt fordulhatnak elő."61 Ugyanezt taglalta Aczél György, aki ekkor az
MSZMP KB részéről szólalt fel, mutatva, hogy az országos vezető testület is élénken érdeklődött a téma iránt. A legfontosabbnak viszont azt láthatjuk ebből a meg-
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nyilvánulásból, hogy a felelősséget a szórakoztató-zene — a hatalom által elmarasztalt — színvonala miatt a párt a tanácsokra hárította: „A vendéglátóipart sok
kritika éri, ennek van alapja. Ez a terület a tanácsi szervek hatásköre, és a jövőben a
közízléssel többet kel törődni. Tegyenek meg a tanácsi szervek mindent a szórakoztatás színvonalának emeléséért! Vidámságot sugárzó szórakozásra van szüksége a társadalomnak!" 62 Kazimir Károly színházigazgató, mint fővárosi pártbizottsági tag is felsorakozott Katona Imre mellé, leginkább a nyugati kultúra beáramlása ellen emelve szót, amivel szembeni küzdelemben az MSZMP-nek volt a legnagyobb felelőssége: „Kellene tiltakozni az abszolút nyugati, ún. kulturális termékek
propagálása ellen. A fiatalok egy része nincs kellően felvértezve a nyugatról beáramló nézetek ellen. Ebben nem csak a KISZ szervezeteknek vannak feladatai,
hanem elsősorban a pártszervezeteknek." 6 ' 1 A hozzászólások után a határozat kijelentései igen kétarcúak voltak, egyrészről a tennivalókat, másrészről a már elért
eredményeket hangsúlyozták. Megállapították ugyan, hogy általában véve javult a
kulturális nevelőmunka, de a munkásifjúság körében végzett ilyen irányú tevékenység színvonalát alacsonynak minősítették, és a szórakozásban is az igénytelenséget emelték ki, mint az egyik fő problémát. Kijelentették, hogy kialakultak a
kulturált szórakozási lehetőségek, de a művelődési otthonokkal kapcsolatban a
nem megfelelő körülményeket hangsúlyozták, mint a legfőbb okát annak, hogy
esett a szórakoztató rendezvények látogatottsága. A közművelődési apparátus
fluktuációja újra felvetődött a határozatban, amelyet a káderek szakképzettségének és ideológiai felkészültségének fejlesztésével lehetett volna megakadályozni
(a jobb anyagi megbecsülés megoldásként fel sem merült, pedig ebben az időszakban bérek és fizetések terén elmaradtak a legtöbb pedagógustól). Végül a Fővárosi
Művelődési Ház, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és a szakszervezetek
számára előírta a határozat, hogy a szocialista brigádok kulturális programjait tegyék színesebbé, nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy a még mindig a nyugati
kultúra elővédjének számító népszerű könnyűzenét és a hozzá hasonló művészeti
irányzatokat háttérbe szorítsa.64
Újabb forrást jelent számunkra az MSZMP Ifjúsági Munkabizottságának 1974.
február 12-i határozata, amely meglehetősen disszonáns képet fest a fiatalok kulturálódási lehetőségeiről: „Az ifjúsági törvényből adódó feladatok teljesítése érdekében a fővárosi és a kerületi tanácsok végrehajtó bizottságai és szakigazgatási
szerveik a lehetőségeikhez képest fokozatosan növelték az ifjúság művelődését,
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szórakozását biztosító ifjúsági klubok és más intézmények tevékenységének feltételeit, anyagi támogatását [...] Az ifjúság művelődési, szórakozási [...] lehetőségeinekjavítása a fentiek ellenére nem haladt a kívánt ütemben." 63 Az ifjúság eszmei — tehát szocialista — nevelése túlságosan lassú előrehaladásának okát abban
látták, hogy nem alakult ki a tanácsi és az intézményi dolgozók között egységes
szemlélet, magyarán szólva amit az egyik szerv esetleg megengedett volna, azt a
másik éppen tiltotta. Éppen ezért a tanácsoknak az ifjúsági bizottság szerint az volt
a feladata az ifjúsági törvénnyel kapcsolatban, hogy a klubok mozgalmát azok vezetésével karöltve tartalmassá tegye (erre buzdította a pedagógusokat is, akikről
megjegyezték, hogy nem voltak eszmeileg homogének, azaz nem volt közöttük
mindenki kommunista). Ez persze — igaz, csak indirekt módon— egyszerre jelentette a beatzenekarok klub-beli tevékenységének koordinálását, és a klubvezetőség
szerint nem odavaló zenekarok mellőzését, hiszen a tartalmas szórakozás fogalmába nem tartozhatott bele az együttesek nacionalistának vagy „nyugatimádónak"
minősített része. Az egyes zenekarok mellőzésére természetesen már korábbról is
találunk példát, ami azt mutatja, hogy ez az ifjúsági bizottsági döntés csak mintegy
megerősítette az egyébként már bevált gyakorlatot. Ezt bizonyítja, hogy 1973-ban
maga a művelődésügyi miniszterhelyettes, Polinszky Károly adott ki egy körlevelet, melyben felhívta az egyetemi klubvezetők figyelmét, hogy a Korong zenekar
által előadott Jézus Krisztus Szupersztár című rockoperát ne engedjék előadni,
mert klerikális mondanivalója van. 66 A Kertészeti Egyetem Klubja 1974. december 9-én be is számolt a párt ifjúságpolitikai határozatának végrehajtásáról, amelyben szerepelt, hogy a tudományos, irodalmi, komolyzenei esteken kívül hétvégenként könnyűzenei, az ifjúság szórakozását szolgáló programokat is rendeztek,
egyben megállapította, hogy az egyetem pártszervezetének legfontosabb feladata
az MSZMP X. és XI. kongresszusának és az MSZMP KB ifjúságpolitikai határozatának végrehajtása, ennek elősegítése. 67 Ugyanígy a XIV. kerületi pártbizottság is
jelentett a fővárosi párt végrehajtó bizottságának, amely szerint a fiatalok „...szeretik az ifjúsági klubokat, ahol értelmesen tölthetik el szabadidejüket." 68 Ebben nyilván benne volt az a vélemény is, miszerint a nemkívánatos elemeket kiszűrték
mind a közönség, mind a fellépők soraiból, és csak a szocialista erkölcsnek megfelelők szerepelhettek a zuglói klubokban. A párt végrehajtó bizottsága 1978. októ-
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ber 4-én is foglalkozott a klubok fejlődésével, melynek keretei között a KISZ ösztönző szerepét emelte ki, míg a művelődési házak munkájában a legintenzívebb
fejlődést mutatta ki, ugyanis javultak az üzemi kapcsolataik, ami ebben a korban
különösen fontos volt, mert a gyárakban dolgozó munkásokat tartották a hatalom
fő támaszainak. 69
Még ugyanebben az évben körvonalazták a párt fővárosi végrehajtó bizottságának ülésén a pártbizottság művelődési osztályának feladatait, ami ekkor már természetesen jól bevált mechanizmust követett, de úgy látszik, a párt vezetői úgy
értékelték, hogy érdemes ezeket az elveket írásban is rögzíteni. Kijelentették, hogy
az osztálynak közvetlen kapcsolatot kell ápolnia az MSZMP KB TKKO-val, a fővárosi tanács illetékes főosztályaival, szerveivel, a tömegszervezetek és mozgalmak budapesti szervezeteinek vezetőivel. Irányítóinak a párt legfelső fórumai, a
budapesti pártbizottság és a végrehajtó bizottság számítottak. Feladatkörébe tartozott a fővárosi művelődési munka összehangolása és ellenőrzése, a pártbizottságnak a kulturális élet folyamatairól való tájékoztatása, az állami és társadalmi szervek, szervezetek munkájának irányítása. Ezen kívül segítenie és ellenőriznie kellett a tudományos, művészetpolitikai irányelvek és célok megvalósítását, párt és
állami határozatok végrehajtását, amelynek érdekében rendszeres munkaértekezleteket kellett tartania. 70 A párt fővárosi agitációs és propaganda osztálya is hasonló kötelezettségekkel és hatalommal bírt, rendszeresen tájékoztatnia kellett az
MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztályát és a budapesti pártbizottságot a
kulturális élet területén jelentkező tapasztalatokról. 71 A művelődési osztálynak és
az agitációs és propaganda osztálynak alárendelt szerepe volt a páltbizottsághoz és
annak végrehajtó bizottságához képest, viszont a kommunista ideológia megőrzése céljából napi szinten rendszerint ők tartották a kapcsolatot a hatalom részéről a
kulturális intézményekkel.
A pártbizottság 1978. november 23-án tartott ülésén az ifjúságpolitikát érintő
kérdésekhez Maróthy László, a KISZ KB első titkára szólt hozzá érdemben. Beszédében megállapította, hogy a katolikus egyház, amelyet egyáltalán nem tartott haladónak -— a kommunista ideológiát tekintve érthető módon —, a beatmisékkel
szerezte magának a híveket, ezen belül az ifjúságot. Ezt a negatív tendenciát kompenzálandó, a rockzenét a pártnak sem szabadna kiengedni a kezéből, mert —
ahogy fogalmazott —, akkor más ragadja meg az alkalmat a rockzenével való csábításra, amint ezt a mellékelt példa is mutatta. Ebből fakadóan jónak tartotta a
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KISZ elképzelését rockfesztiválok szervezésére, 7 " amelyek ez idő tájt indultak be
szolidaritási rockfesztivál címszó alatt. Az, hogy a rockzenekarokat beengedték a
KISZ rendezvényeire, már némi enyhülést mutatott a hatalom részéről — persze a
saját jól felfogott érdekükben, a népszerűség fokozásának célja folytán — , másrészt pedig annak a szintén ezen az ülésen tett megállapításnak a velejárója, hogy a
budapesti ifjúság eszmei-politikai állapota lassan, de fejlődött, mert „a szocialista
demokrácia elveivel egyet értenek" 7j , tehát megérettek a proletárdiktatúra elveivel
való teljes azonosulásra.
Nem változott a fővárosi pártbizottság meglátása az évtizeddel korábbihoz képest 1983-ban sem a művészeti, így a könnyűzenei intézményekkel kapcsolatban.
Amint azt önmagukat bírálva hangoztatták, nem jutott elég idő, energia, figyelem a
kerületi művészeti intézményekre, és a pártapparátus felkészültsége is hagyott kívánnivalót maga után ezen a téren. A művészek között ugyanakkor akadozott a
párttagság utánpótlása, ugyanis nem szívesen léptek be a pártba egyéb elfoglaltságaik miatt, 74 pedig ekkor már létezett a Magyar Könnyűzenészek Szakszervezete
is. A párttag, vagy a kommunista ideológiát elfogadó művészek alkotó tevékenysége viszont a pártbizottság szerint a XII. kongresszus határozatainak szellemében
fejlődött, a művészek a „szocialista nemzeti" program megvalósítása érdekében
dolgoztak, és a párt művészetpolitikája az alkotásokban is érvényesült. A Kádárrendszert kimondva-kimondatlanul elutasító művészekkel szembeni fenntartásait
is gyorsan hozzátette a pártbizottság: „A jellemzően pozitív alkotó légkör ellenére
egyes művészrétegek körében fellelhetők pesszimista, a világot, helyzetünket, fejlődési lehetőségeinket egyoldalúan kritikusan és türelmetlenséggel szemlélő megnyilatkozások, illetőleg ezek jegyében fogant alkotások. Néhol előfordulnak ellenzéki nézetek és fellépések is."73
A nyolcvanas évek elejének egyik ilyen, a könnyűzenében a hatalom szerint
pesszimista hangot megütő személyisége Nagy Feró és együttese, a Beatrice volt,
de mellettük a pártbizottsági megállapítás vonatkozhatott még több más, akkoriban „fekete bárány"-nak nevezett együttesre is, mint a P.Mobil, az A.E. Bizottság
(amely korábban Központi Bizottság néven lépett fel), vagy a hetvenes évek végéig a Hobo Blues Band és a Mini. Az önmagát akkoriban önirónikusan a „nemzet
csótánya"-ként aposztrofáló Nagy Feró el is ismerte, hogy zenekarával rá akart
mutatni a kommunista rezsim visszásságaira, a hatalmi rendszer túlzott koncent-
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ráltságára, a bürokratizmusra, és legfőképpen a korabeli társadalom perifériáján
élőkre, akik a nevelőotthonokból, és az aluljárókban ténfergőkből kerültek ki, és
akiket elősze- retettel csöveseknek nevezett a közvélemény. 76 A pártbizottság a
szocialista értékrendet viszont mindennél előbbre valónak tartotta a művészetek
terén is. Ez szerepelt az 1983. július 8-ai beszámolójukban, ami már ezt megelőzően szó szerint megjelent a párt végrehajtó bizottságának 1983. június 1 -jei megállapításai között. A párt két fóruma közötti kronológiai sorrend mutatja, hogy először
a végrehajtó bizottság tárgyalta az ügyeket, ezt követően pedig sor került a pártbizottságon való tárgyalásra, ahol ebben az esetben kiemelték a párt befolyása növelésének igényét, valamint azt, hogy a társadalmat kritikával illető művészeknek —
így a fent említett zenekaroknak is — a párttal és a szocialista társadalommal való
együttműködésre kellett törekedniük és megoldási alternatívát kellett nyújtaniuk
az általuk megjelenített problémákra: „A pártbizottság a fővárosi művészeti élet
fejlődése szempontjából alapvető fontosságúnak tartja, hogy a párt szövetségi politikája jegyében határozott lépések történjenek az irányban, hogy a művészeti élet
legkiválóbb képviselői aktívabban, kezdeményezőbben képviseljék társadalmi
céljainkat, szocialista nemzeti érdekeinket. A művészeti életben erősíteni kell a
párt eszmei- politikai orientáló szerepét, s javítani kell a művészet és a társadalom
kapcsolatát. Az alapvetően helyes és szükséges társadalomkritikai szemléletnek
konstruktív, a pozitív elemeket erősítő, a meglévő problémákra megoldást kereső,
alkotóan együttműködő szándékkal kell párosulnia." 77 Ugyanez a pártbizottsági
beszámoló új színfoltként emlegeti a Rock Színházat, mint amely szép nemzetközi
sikereket ért el, amiből látszik, hogy a Kádár-rendszer a nyolcvanas évek elején az
új könnyűzenei irányzatok egy részét már nemcsak elfogadta, de elismerő hangon
nyilatkozott róluk, még ha a hagyományos színpadi formákat meglehetősen átalakító rockzenei műfajról is volt szó. Ennek az enyhülésnek a keretében ismerte el a
beszámoló azt is, hogy a könnyűzene jutott el a művészeti ágak közül a legszélesebb tömegekhez, de több művészeti díj ellenére sem lettek elismertek, és a rendező szervektől és a kritikától sem mindig kaptak támogatást 78 .
A nyolcvanas évek elejéig a könnyűzenei sajtó kritikai rovatát valóban mi sem
jellemezte jobban, mint hogy a már megjelent — tehát a Kádár-rendszer által legalább a „tűrt" kategóriába tartozó — hanglemezekről nemigen publikáltak teljesen
elítélő kritikákat — már ha egyáltalán megjelenhettek a cikkek. Ezzel szemben az
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1980-ban kiadott első Hobo Blues Band korongról szinte csak rosszat lehetett olvasni a korabeli sajtóban, valószínűleg azért, mert ők voltak az első ún. „fekete bárány" zenekar, akiknek lemezfelvételük lehetett, de a sajtó az előtörténetüktől még
nem tudott elvonatkoztatni. A hangfelvételek tényleg gyors ütemben, ennél fogva
kissé kapkodva készültek el — ami persze elsősorban nem a zenekar hibája volt —,
de a művészi színvonal tekintetében abban ma már megegyezik a zenész szakma,
hogy ez a hanghordozó nem ment az akkori kortársak nívója alá. 79 Ez a kissé túlzott
távolságtartás jellemző volt az akkori hivatalos közvéleményt formáló médiumokra, érdekes módon még akkor is, ha a párt vezető szervei a fentiekhez hasonló elismerő hangvételben nyilatkoztak a könnyűzenei élet jó néhány képviselőjéről. A
félelem, hogy az újonnan lemezhez jutott zenekarokról talán még sem illdomos
szuperlatívuszokban írni a lapokban, érezhető volt a cikkek hangvételében. A túlzott kontroll áthatotta a rendszer teljes szellemi életét, a párt hiába tett bizonyos engedményeket, a művészek gyakran éltek az öncenzúra eszközével, illetve a felettük álló hivatalos szervek, intézmények sok esetben lépték át az ellenőrzésnek azt a
szintjét, amit a pártállam még elvárt volna tőlük.
A pártbizottság éles különbséget tett a szocialista eszmékkel megférő és azzal
szöges ellentétben álló könnyűzenészek között, utóbbiak lemezkiadási lehetőséget
sem igen kaptak hosszú ideig: „Az előadók stílusa és arculata jól megkülönböztethető: míg néhány társulás a magas zenei igényességig jutott el, sokan maradtak a
sablonok, a zenei igénytelenség, a divatirányzatok mellett. Az ifjúságra nagy hatással lévő zenekarok jelentős része «politizáló müsorokkal» lép —• engedéllyel
vagy anélkül — közönség elé. A dalok szövegei sok esetben nemcsak nívótlanok,
de politikailag károsak, ellenségesek. A rendező szervek (közművelődési intézmények, társadalmi szervezetek) sok esetben nem kellő szakértelemmel, figyelemmel
tervezik meghívásukat, a lebonyolítás során sem ritka a kényszerű, adminisztratív
beavatkozás." A pártbizottság feladattervében megerősítette azt az intencióját is,
hogy a párt irányító szerepét és együttműködését növelni kell a könnyűzenei élet
területén, az új jelenségekkel szemben be kell vetni a politikai befolyásolást és az
ellenőrzést. 80 A pártbizottság állásfoglalása — mindamellett, hogy előzőleg elismerte az immáron állami kitüntetéseket is kapó könnyüzenészeket, így többek között az 1977-ben Erkel-díjat kapó Presser Gábort és a szintén ebben az évben a
Liszt Ferenc-díjat elnyerő Koncz Zsuzsát 81 — egyértelműen elutasította a politikai
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ellenségnek számító zenekarokat. Noha elismerte, hogy a közönségre nagy hatással voltak ezek az együttesek, művészi színvonalukat megkérdőjelezte, holott ma
már könnyen belátható, hogy a két ismérvnek semmi köze nincs egymáshoz. Látható a pártbizottsági szövegből, hogy még az is előfordulhatott, hogy az Országos
Rendező Iroda engedélye nélkül léptek színpadra, de ez rendszerint csak a kényszerpályára terelt és a megélhetésért küzdő zenekarokkal fordulhatott elő. A pártapparátus úgy értékelte, hogy több művelődési ház igazgatójánál a hozzáértés
hiányzott a koncertek szervezésénél, holott valójában csupán arról volt szó, hogy a
rendszer által nem kedvelt zenekarokat szerették volna felléptetni. Szakértelmüket
pedig éppen azzal bizonyították az utókor piacgazdasági szemléletű rendszere számára ezek a kultúrfelelős szakemberek, hogy az ifjúságot tömegesen érdeklő produkciókat szerettek volna meghívni. Éppen ezen rockzenekarok rendszerellenességének megítélése miatt sok esetben valóban adminisztratív úton lehetett csak
megakadályozni egyes zenekarok színpadra állítását, legtöbbször a helyi tanács
vagy a rendőrség engedélyének megtagadásával. Más alkalommal ennél drasztikusabb eszközökhöz nyúlt a hatóság: előfordult, hogy a P. Mobil zenekart Fejér megyéből Tolna megyébe tartva a megyehatárnál állította meg a rendőrség, és visszafordította őket a fővárosba, így aznapi koncertjük elmaradt. x2 Más alkalommal pedig még ebbe a stádiumba sem juthatott el az ehhez hasonló sorsú zenekarok koncertszervezése, volt, hogy csirkevészre, volt, hogy áramszünetre hivatkozva
maguk a művelődési ház vezetői mondták le a koncertjüket, illetve léptek vissza
egyáltalán a tárgyalástól, de akadt olyan is, aki nyíltan bevallotta bizonyos együtteseknek, hogy az adott miliőben nem látta tanácsosnak a felléptetésüket, ezért inkább meg sem próbált eljárni az érdekükben. 83 Kitiltás lett a sorsa 1978 nyarán a
Beatrice zenekarnak is, akik egy botrányos koncert után, ahol a rendező szervek
sem álltak feladatuk magaslatán, a Budai Ifjúsági Parkban nem kaptak többé lehetőséget a koncertezésre, amiről az intézmény akkori vezetősége tájékoztatta Nagy
Ferót, az együttes énekesét. 84 A későbbiekben a Közgáz Klubban léphettek fel nagyobb közönség előtt Jobbágy Gyula — az akkoriban szintén népszerű, ám
ORI-vizsgával nem rendelkező Neoprimitív együttes vezetője — koncertszervező
jóvoltából. A koncertek időpontjai azonban — plakátok híján — szinte népmesei
módon, szájhagyomány útján terjedtek.
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Az 1984-es esztendőben, a megszokott metódus alapján, szintén szóba került az
ifjúsági szórakoztatás-politikája. A témát először 1984. április 18-án tárgyalta a
párt végrehajtó bizottsága, amely beszámoltatta a Fővárosi Közművelődési Bizottságot, majd a dicsérő és elmarasztaló megállapítások egyaránt átkerültek szinte szó
szerint a budapesti pártbizottság ülésének jegyzőkönyvébe. A végrehajtó bizottsági ülésen ezen felül kijelentették, hogy bár a tömegkommunikációban a szórakozás
jelentőssé vált, a televízió müsorpolitikája nem volt elég tudatos — azaz nem mindig felelt meg a kommunista elvárásoknak —, és az elöregedő művelődési házakkal átszőtt közművelődési hálózat sem foglalkozott vele kellőképpen. 8 ' A szórakoztatás megítélésében még 1984-ben is tanácstalannak mutatkozott a pártállam,
és meglehetős ellenszenvét mutatta ki az üzleti élet által befolyásolt műfajokról,
beleértve természetesen a könnyűzene egyes válfajait is: „A szórakoztatás helyét
nehezen találjuk meg egész kulturális életünkben. Irányát, tartalmát ma is elsősorban az üzleti szempontok határozzák meg. Támogatására, befolyásolására alig állnak rendelkezésünkre művelődéspolitikai eszközök. A szórakozásban hosszú évek
óta kitüntetett szerepe van a könnyűzenének, amely életkortól függetlenül, a fiatalok széles rétegeiben igen népszerű. A műfaj szinte minden jelentősebb intézménye, rendezvénye és együttese a fővárosban koncentrálódik. Bár az elmúlt évized
alatt e műfajon belül olyan áramlatok is felerősödtek, amelyek a szocializmustól
idegen eszméket, magatartási normákat sugalltak, egészében kimutatható egy fejlődési folyamat, amelyben a zenei igényességnek, a korosztály humánus életérzését felvető gondolatoknak jutott nagyobb tér.[...]A klubmozgalom a fővárosban
a hetvenes években — különösen az ifjúság körében — gyors fejlődésnek indult. A
klubok a fiatalság legnépszerűbb művelődési, szórakozási színterei lettek. A klubok tevékenységében tartósan a legnépszerűbb formák a disco, a közösségi játékok, a vetélkedők voltak." 86 Láthatjuk tehát, hogy minden ellenérzése mellett a
pártvezetés elismerte a könnyűzene ifjúságra gyakorolt mozgósító hatását, ami
leginkább Budapesten volt érezhető. A műfajon belüli fejlődést nem tagadta
ugyan, de felhívta a figyelmet a szocialista eszmékkel össze nem egyeztethető jelenségekre, gondolhatunk itt — bár nem nevezték meg egyértelműen — a már említett „csöves-mozgalomra", vagy az alternatív zenekarok ( pl. Balaton, URH,
Kontroll Csoport, Európa Kiadó, Satöbbi) megjelenésére, akik a párt által humánusnak, tehát elfogadhatónak nevezett könnyűzenei áramlattal szemben (pl.
Neoton Família) nemkívánatosnak minősültek. Az 1973-ban átmenetileg vissza-
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eső klubmozgalom is újraéledt, amelynek keretében egy másik könnyűzenei áramlatot, a disco-t találjuk a legújabb divathullám tetején. A disco-klubokban pedig
általában éppen azok a zenekarok fejthették ki tevékenységüket, akiket elfogadott
a rendszer. A KISZ tevékenységét is felemás módon ítélte meg ugyanez a jelentés,
részint a hetvenes évek végi kulturális színvonal-beli visszaesést, részint a nagy tömegmozgósító erejét emelte ki (lásd szolidaritási rockfesztiválok), de utóbbival
kapcsolatban hozzátette, hogy nagy veszélyeket is rejthet magában, ezért érdemes
jobban odafigyelni a szervezőmunkára. „A KISZ kulturális munkája a '70-es évek
végére visszaesett és csak a közelmúltban kezdett felélénkülni. Egyre több — főként rendezvény jellegű — művelődési kezdeményezés jellemzi munkájukat.(...)
A KISZ irányító szervei komoly és sikeres erőfeszítéseket tettek a fiatalok kulturált
szórakozási formáinak kialakítása érdekében, programjaikkal, kezdeményezéseikkel igyekeztek betölteni azt az űrt, amely e téren évtizedek óta megvan. Ugyanakkor a KISZ apparátusának és szervezeteinek nagyobb politikai érzékenységgel,
a várható hatások következetesebb végiggondolásával kell felkarolniuk az új kezdeményezéseket." 87
Ennek a beszámolónak a végén újra megjelent a kommunista ideológia számára
idegen mozgalmak visszaszorítására való igény, de számos hibát tárt fel ennek kapcsán, megemlítve a tanácsok és a pártapparátus túlzott engedékenységét. Kiemelték, hogy az országos irányító szerveknek a kulturális, közművelődési intézményektől ezentúl következetesebben kell számon kérniük a közvetített kultúra színvonalát, eszmei-politikai tisztaságát, ezért a fővárosi kulturális életet irányító szervek és a Művelődésügyi Minisztérium között hatékonyabb együttműködést szorgalmaztak. Ezenkívül leszögezték, hogy a középiskolás korúak művelődésére,
szórakozási lehetőségeik bővítésére, azok színvonalának emelésére nagyobb
hangsúlyt kellett fektetni, illetve jobban oda kellett figyelni a lakóterületi szórakozási lehetőségekre: „A közművelődés egyes részterületein — szórakoztatás , amatőr művészeti mozgalom, ismeretterjesztés — gyakoribbá vált az eszmeileg zavaros, a szocializmustól idegen nézetek, magatartásminták megjelenése. Az irányító
apparátusok nem mindig léptek fel határozottan és önállóan e nemkívánatos jelenségek megelőzése, elkerülése érdekében.[...] A közművelődés irányítása ellentmondásosan alakult. A tanácsi irányító munkában a közművelődés fejlesztésének
feladatai [...] nem kaptak megfelelő hangsúlyt. [...]A pártszervek és szervezetek
elvi irányító, orientáló [...] munkája javult, de nem érvényesült benne kellő rendszeresség, következetesség. [...] törekedni kell az ifjúsági szórakoztatás feltételei-
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nek, tartalmának és színvonalának javítására. A programok rendező szervei,
szervezői fordítsanak figyelmet a várható hatások felmérésére, a nemkívánatos jelenségek megelőzésére." 88 Szintén ezekben a dokumentumokban szerepeltek a fővárosi hangversenyek adatai. Amíg a komolyzenei koncertek látogatói után állami
támogatás járt az Országos Filharmóniának (1974-ben nézőnként 25,3 forint,
1982-ben 36 forint), addig a könnyűzenei eseményeket szervező Országos Rendező Iroda (ORI) semmilyen támogatást sem kapott. A belépti díjak átlaga komolyzenében 15-ről 26,5 forintra nőtt, a könnyűzenében pedig 26,7-ről 49,5 forintra
emelkedett 1974 és 1982 között. 89 Az árak különbségei alátámasztják a könnyűzene támogatásának elmaradását, ami jól tükrözi a párt hozzáállását ez utóbbi műfajhoz. A hatalom álláspontja ezzel kapcsolatban az volt, hogy a könnyűzenészek
egyébként is el tudják magukat tartani, nincsenek ráutalva az állami dotációra.
A párt fővárosi végrehajtó bizottsága 1984. június 27-én tartott ülésén rendezett
vitát az 197l-es Ifjúsági Törvény megvalósulásáról, amelyet az MSZMP KB Ifjúsági Bizottsága kezdeményezett 1984 májusában. 90 A megbeszélés során több végrehajtó bizottsági tag kétségbe vonta, hogy az ifjúság döntő többsége elkötelezett
lett volna a szocialista rendszer iránt, ezért kezdeményezték az Ifjúsági Törvény
korszerűsítését. Ugyanakkor az is megállapítást nyert, hogy a KISZ-re ezzel kapcsolatban túl sok feladat hárult, ennek némiképp ellentmondóan viszont felvetették, hogy a tanácsi kezelésű művelődési, szabadidő központokat a KISZ-re kellett
volna bízni, mint olyan szervezetre, amely a lehető legközelebb állt a fiatalokhoz.
Az ekkoriban épülő új lakótelepek kapcsán pedig felmerült, hogy biztosítani kellett
már tervezésükkor az itteni szórakozási intézményrendszert, mert meglehetősen
kevés ilyen típusú ingatlan állt ekkor ezeknek a tanácsoknak a birtokában. Ezeken
túlmenően a már jól ismert szlogenek szintén megtalálhatók a végrehajtó bizottság
határozatában, ami mutatja, hogy álláspontjuk ezen a téren gyökeresen nem változott meg az évek során: „A szórakoztató intézmények működését elsősorban kényelmi és üzleti szempontok határozzák meg: a közízlést gyakran rossz irányba
befolyásolják." 91 Demokratikus hang is vegyült a felszólalások közé, felemlítve
azt a tényt, miszerint a fiataloknak semmi beleszólásuk nem volt az ifj úsági parkok,
művelődési házak programjaiba, mert azok tanácsi kézben voltak, és beleegyezésük elengedhetetlen volt minden egyes műsor realizálásához. Az MSZMP KB
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1970. február 18-19-ei, ifjúságpolitikai feladatokról szóló határozata megvalósulásának kapcsán elmarasztaló hangnemben szóltak az intézmények hálózatáról,
beleértve a tanácsok nem megfelelő ideológiai képzettségét, ugyanis hiába tudtak
engedélymegvonással egy-egy koncertet meghiúsítani, az annak pótlásához szükséges szórakoztatásról már nem gondoskodtak. Ugyanígy a művelődési házak felé
is jelentkezett az igény, hogy járuljanak hozzá a hagyományos és az újszerű művelődési formák alkalmazásával a szocialista értékek terjesztéséhez, és a velük összhangban lévő életmód és szórakozási szokások meghonosításához: „A szórakoztató intézmények munkája elmarad a '70-es határozatban megfogalmazott céloktól
és az ifjúság igényeitől.[...] Szétforgácsoltak — és következésképpen nem eléggé
hatékonyak — az erőfeszítések a gyermek és ifjúságvédelemben [...] a szabadidő
értelmes és hasznos eltöltéséhez szükséges feltételek megteremtése terén. Ez általában a tanácsok iljúsági munkájára is jellemző.[...] Javítani kell a fiatalok művelődését, rendszeres testedzését, kulturált szórakozását biztosító lakóte- rületi ifjúsági
munka feltételeit." 92 Megjelent ezen az ülésen az az igény is a párt részéről, hogy a
tömegkommunikációs intézmények lépjenek fel az eszmei-művészi szempontból
sekélyes törekvések, káros hatások ellen.9"' Mindezt megelőzendő, a hetvenes
években nem is engedték túlzottan előtérbe a könnyűzenei műsorokat, mindössze
heti 15 percet kaptak a Magyar Televízió műsoraiból. 94 A médiáról szólva a Magyar Ifjúság című lap is szóba került, mint amit tartalmilag és formailag egyaránt
fejleszteni kellett. 93
A végrehajtó bizottság 1985. szeptember 4-én tartott ülésén a könnyűzenei kérdéskörnek még mindig ugyanolyan megítélése volt, mint a hetvenes években. A
Kádár-rendszer nem tagadta a könnyűzene népszerűségét, ugyanakkor éppúgy
megfogalmazta fenntartásait, mint egy évtizeddel korábban. A végrehajtó bizottság a fővárosi pártbizottság elé terjesztette megállapításait, amelyeket az szó szerint átvett a jegyzőkönyvébe, a jól megszokott metódus alapján: „Legkedveltebbek
a könnyűzenei programok. Egyes könnyűzenei irányzatok világnézeti-politikai járulékai negatív hatásokat is magukban hordoznak." 96 A párttagság és a fiatalok közötti generációs ellentéteket is megfogalmazta a határozat, és mint az ötvenes évek
végén, itt is megállapítást nyert, hogy az idősebbek nem mutattak kellő példát a fia-
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taloknak. Ez egy bizonyos megközelítésben a párt önkritikájaként is felfogható,
egyúttal a fiatalok szocialista erkölccsel szembenálló magatartását részben magyarázta is a párt felé. További kritikaként elhangzott, hogy a szakszervezetek sem
voltak közös platformon a fiatalok érdekképviseletét illetően. A negatívumokat
foly- tatva, a tanácsi ifjúsági bizottságok is sorra kerültek, amelyek hatásköre szabályozatlan, feladatköre körülhatárolatlan volt.9/
A fővárosi pártbizottság alig egy hónappal később tűzte szintén napirendjére a
könnyűzene kérdését. A klubmozgalom népszerűségének csökkenéséről, ugyanakkor a könnyűzenei programok kedveltségéről számolt be. Ugyanúgy, mint a végrehajtó bizottság, ők is megtették az elmarasztaló megjegyzéseiket egyes könnyűzenei irányzatokkal szemben, de konkrétan nem neveztek meg egyetlen előadót
sem. A diktatúra jelenlétének tényét erősíti meg az a kitétel is ebben a határozatban,
amely a főváros rendőri, igazságügyi és ifjúságvédelmi szervei, és a tanácsok, valamint a KISZ és az oktatási intézmények együttműködését szorgalmazta. 98 Az ifjúság szocialista nevelésének érdekében tehát az erőszak-apparátus teljes vertikumát felvonultatták, és az igazságügyi szervek említésekor a bíróság és a szabadságvesztés intézményének felhasználásában is biztosak lehetünk, mind a rajongótábor, mind a zenészek tekintetében, elég, ha csak az azóta már hírhedtté vált punkperekre (Mos-oi, CPG, Közellenség, Auróra) 99 utalunk. Egy konkrét eset is felmerült ezen az ülésen, amit Jászfalvi Róbert pártbizottsági tag tett közzé. A Jubileumi
Parkban egy április 4-ei nagygyűlésen beatkoncertet rendeztek — érdekes, hogy a
„beat" kifejezés már legalább egy évtizede nem dívott a köznyelvben, a politikus
mégis ezt használta, jellemzően a kor szellemére és a párttagság nagy részének érdektelenségére a témával szemben —, de a „szipus rockerek" — ahogy a pártbizottsági tag emlegette őket — csak a koncertre mentek el, nem érdekelte őket a
politika. (Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy ekkoriban már a társadalom döntő
többsége csak kellő távolságtartással fogadta a politikai megmozdulásokat, üres
frázisokat látva bennük.) Nem tartotta helyesnek, hogy könnyűzenei együtteseket
vittek a politikai rendezvényekre, mert szerinte ezzel a párt komolysága kérdőjeleződött meg. 100 Jellemző az esetre, hogy ez ügyben nem született határozat, és különösebb vitát sem váltott ki a felszólalás, ezért arra gondolhatunk, hogy a párt nem
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tartotta reálisnak a felvetést, és mégiscsak helyeselte a rockegyüttesek felhasználását politikai célokra.
Az MSZMP KB Művelődéspolitikai Munkaközössége még 1984-ben kiadott
egy művészetpolitikai állásfoglalást, amelynek megvalósításáról a fővárosi végrehajtó bizottság tárgyalt 1986. július 8-án. Ebben az állásfoglalásban már egyre erőteljesebben érződött a szocialista rendszer válsága, a szóhasználat a párt vezetőinek aggodalmát — immáron nem csak frázisokban — fejezte ki. Kiemelték: a művészeti területen kiéleződtek az ellentmondásos jelenségek. Szerintük a művészeti
közélet zaklatottabbá vált, a politikai hangulat romlott, még a párttagok körében is
megfigyelhető volt ez a magatartás. Ekkor már a nemzetközi feszültségeknek és a
gazdasági nehézségeknek is szerepet tulajdonított a pártvezetés, amikor a művészeti élet demoralizálódását emlegette.101 Az egyik legnagyobb problémának azt
ítélték, hogy a kultúra területére is behatoltak a piaci törvények — bár már évtizedekkel korábban is elismerték, igaz, csak hallgatólgosan azok jelenlétét —, ami
érthető is, hiszen ez szöges ellentétben állt a kommunista teóriákkal. Még saját bevallásuk szerint is nehezen lehetett összeegyeztetni a gazdasági szempontokat — a
profitorientáltságot — a szocialista művelődéspolitikával. A kulturális magánvállalkozások (az első volt ezek között az 1986-ban alapított P. Mobil Kulturális Kisszövetkezet) a pártvezetés szerint nem szolgálták a kommunista művelődéspolitikát, mert kifejezetten anyagi érdekeltségűek. Egyöntetű volt a végrehajtó bizottság
állásfoglalása abban is, hogy „kulturális, művészeti életünkben a marxizmus pozíciói gyengültek". 10~ A végrehajtó bizottság hozzátette még, hogy nyugat-európai
és amerikai mércével mérték a művészeteket, így a fesztiválokat is — a nézőszámra gondolhattak minden bizonnyal —, amit nem tartottak helyesnek. Itt megint a
KISZ-ben találták meg a hibát, mert kijelentették róluk, hogy nem voltak képesek a
fiatal művészek széles rétegeit a kommunista politikának megnyerni. Mint már korábban olyan sokszor, most is hozzátették, hogy a művészeti vállalkozások produkciói között akadt ízléstelen és politikailag nemkívánatos, ugyanakkor a művé- szeti
pártszervezetekről még mindig úgy nyilatkoztak, hogy felelősséggel felkészültek
az aktuális pártkongresszusra. Elmondható tehát a fentiek ismeretében, hogy minden korábbinál borúlátóbb hangvételű ülést tartottak, amelynek hangsúlyát az is
megadta, hogy az ekkor már tekintélyes könnyűzenei színpadi és filmes múlttal
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rendelkező Koltay Gábor a pártbizottság, míg Lendvai Ildikó az MSZMP KB
TKKO részéről jelen voltak a tanácskozáson. Kb
A következő néhány évben a párt végrehajtó bizottsága a rendszerváltozásig
már nem hozott konkrét döntéseket a könnyűzenei élettel kapcsolatban, sőt, már témaként sem merült fel többet, amiből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a
nagy változásokat hozó időszakban a párt már nem azt tartotta legfontosabb feladatának, hogy ezzel kapcsolatban nyilatkozatokat tegyen. Utoljára a végrehajtó bizottság azt a megállapítást tette 1988. október 26-án, miszerint a KISZ a jövőben
várhatóan az ifjúságnak csak az egyik szervezete lesz, de ennek ellenére a kommunista párt a többi szervezettel is szeretné ápolni a kapcsolatot. 104 Ez mintegy a beletörődést is jelentette, hogy a kommunista párt elveszítette hegemóniáját az ifjúság
ellenőrzése felett, de az MSZMP részéről a többi, demokratikusabb szemléletű
szervezet felé való nyitás érthető is volt, hiszen ekkor már létezett az MDF, és néhány héten belül hivatalosan is megalakult az FKGP, az SZDSZ és a FIDESZ. A fővárosi pártbizottság végül 1989. május 30-án tárgyalt egy nagyon rövid megbeszélés erejéig az ifjúság helyzetéről. Ebben azonban már valójában a hatalmi pozíciók feladásának teljes megnyilvánulása érhető tetten, érdemi megállapításokat
már egyáltalán nem tettek, illetve nem tehettek, hiszen a hatalom lassanként kicsúszott a kezükből. Elismerték a Baloldali Ifjúsági Társulást, a BIT-et a KISZ mellett,
és feloszlatták azt a munkabizottságot, amely előzőleg az ifjúság szerveződését
vizsgálta. A nagy sietségben mindössze egy ötsoros tájékoztatót adtak ki ezzel kapcsolatban. 105
Összességében tehát elmondható, hogy az MSZMP fővárosi vezető szervei változatos időközönként, meglehetősen rapszodikusan — hol évente többször is, hol
fél évtizedig egyáltalán nem — foglalkoztak az ifjúság helyzetével és szórakozásuk, így a könnyűzene megítélésével, valamint befolyásolásának mikéntjével, módozataival. Ennek megfelelő gyakorisággal hagytak hátra az utókor számára dokumentumokatjegyzőkönyvek formájában, amelyek a korszakról alkotott vélemény
formálásának fontos forrásaivá váltak. Sok visszatérő problémára derült fény, többek között a társadalom generációs különbségeire, a párt kezdeti tapasztalatlanságára az ifjúsági politikában, a könnyűzene egyes műfajai közötti különbségtételre,
így a tánciskolák vegyes fogadtatására, az erőszakszervezet használatára, a klubhálózat és a művelődési házak többoldalú megközelítésére, vagy a KISZ szerepére
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és az eltelt idő során változó megítélésére. Kijelenthető, hogy a párt jelentős erőket
vetett be nem csak elméletek kialakítására ezzel kapcsolatban, hanem a gyakorlati
életben való koordinálásra is, ami tennészetesen nem lett volna kivitelezhető a
közigazgatás teljes segítsége nélkül. Ebben szerepet vállaltak a legfőbb vezető
pártszerveken kívül a kerületi pártbizottságok, a párt különböző ifjúsági illetve
propaganda és művelődési munkabizottságai, a fővárosi és a kerületi tanácsok, illetve azok művelődési osztályai és ifjúsági bizottságai, valamint a könnyűzenei intézmények (MHV, ORI, IRI, NKI). Ezek a szervek is néha eltérően foganatosították intézkedéseiket, volt, amikor egyáltalán nem engedtek fellépni egyes zenekarokat, volt, amikor mindez csak néhány intézményre voltjellemző, és mindez még
az idő múlásával is változott, de abban biztosak lehetünk, hogy mindvégig a párt
szigorú ellenőrzése alatt történtek az események. Vissza-visszatérő sztereotípiáktól sem voltak mentesek ezek a tárgyalások, és a keményvonalas pártszólamoktól a
relatíve liberális, engedékeny hangvételig széles spektrumon mozgott a könnyűzenei élet értékelése a párt részéről, attól függően, hogy milyen volt a belpolitikai
helyzet, milyen beállítottságú pártpolitikus kapott szót, vagy akár—ha csak áttételesen is — a külügyeink hogyan alakultak.
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UMBRAI L A U R A
A BÁRCZY ISTVÁN-FÉLE
FŐVÁROSI KISLAKÁS-ÉPÍTÉSI AKCIÓ TÖRTÉNETE 1

Budapesten, a többi európai nagyvároshoz hasonlóan, a XIX. század végén súlyos
gondot okozott a lakásínség. A városatyák már a hetvenes-nyolcvanas évek óta foglalkoztak a problémával, de a liberális álláspontnak megfelelően sokáig elzárkóztak
a piaci folyamatokba történő beavatkozástól. így a városigazgatás csak olyan szélsőséges esetekben vállalkozott hangsúlyozottan ideiglenes hajlékok (szükséglakások)
létesítésére, amikor a kolera már az egész lakosságot fenyegette. A XX. század első
évtizedében újabb, a háziurakat is rémületben tartó jelenség színesítette a problémakört. A végeláthatatlan lakbéruzsorának leginkább kiszolgáltatott munkásréteg, a
lakbéremelés ellenszerét felfedezve, főváros-szerte lakbérsztrájkokba, szélsőséges
esetben házrombolásokba kezdett. Természetesen nem ez volt az egyetlen ok, ami
miatt a liberális városvezetés végül is rászánta magát az aktív beavatkozásra. A XIX.
század végén megjelenő hatósági szociális gondoskodás eszméje ugyanis egyre jobban hatott a közgondolkodásra, így változott a beavatkozástól korábban mereven elzárkózó főváros politikája is. Mindez természetesen nem varázsütésre történt,
hanem egy átgondolt program részeként született meg. A XX. század első éveiben
Budapest városatyái, a modern igényeknek megfelelően, megkezdték az egész várospolitika átalakítását, melyben egyre inkább előtérbe került az aktív kommunális
gazdaság- és társadalompolitika."
Az új szellemnek megfelelő reformok közé illeszkedett a hatósági lakásépítések
megindítása is. Korábban, eltekintve a Hajléktalanok Menhelye Egylettel közösen
létesített Kén utcai lakóépületektől, a főváros nem emelt a szegényebb néprétegei
számára kislakásokat. így főleg külföldi példák, illetve néhány gyár lakástelep
építkezése szolgálhatott mintául a változatlanul liberális elveket valló, de a lakáspiacba való beavatkozást immáron építkezések formájában is felvállaló városveze-
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A tanulmány a Politikatörténeti Alapítvány támogatásával készült.
Erről bővebben lásd: Sipos András: Várospolitika és városigazgatás Budapesten, 1890-1914.
Bp. 1996. 5-11. p. (a továbbiakban Sipos, 1996.)
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tés számára, melyet az 1906-ban megválasztott új polgármester, Bárczy István
irányított/
Az építési program
A munkálatok előkészítése a városházán 4 zajlott. 1907-ben kezdtek el foglalkozni
a nagyobb szabású építkezés gondolatával. Ekkor a Mérnöki Hivatal azt a megbízást kapta a tanácstól, hogy állapítsa meg, milyen kondíciók mellett lehetne megvalósítani egy esetleges beruházást. Ebben a fázisban még mindig az oly' ideális,
bár egyre inkább utópisztikusnak tűnő családi ház-telepek létesítésében gondolkodtak a szakemberek, ahol kiskert egészíti ki a bérleményt. Ilyen telepek azonban
csak nagyobb, a központtól távolabb eső, valószínűleg még szabályozatlan és nem
közművesített területen létesülhettek volna. 3 A tervezetet előkészítő Mérnöki Hivatal elvégezte a szükséges számításokat (költség, hiteligény, jövedelmezőség),
meghatározta a fontosabb irányelveket, és el is készített több tucat háztervet. A z általános vizsgálat mellett a tanulmány tartalmazta egy konkrét telep tervét is, amely
a köztisztasági hivatal, vagy más néven a fuvartelep alkalmazottai számára készült
a Gyáli úti telephely közvetlen közelében. Az 1907-es elképzelés szerint a területen 7 millió K befektetéssel, 750 család és 300 egyedülálló személy lakásproblémája oldódott volna meg, 6 aminek a rendezését különben az egy évvel korábban
lezajlott alkalmazotti sztrájk is sürgette.
A témával időközben a tanács magánépítési albizottsága is foglalkozott, mely a
családi házas építkezés telek- és közműpazarló voltára hivatkozva, inkább az egy-két
szobás lakásokból álló, háromemeletes házak létesítése mellett foglalt állást. A
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A fővárosi kislakás-építés iránt egyre nő az érdeklődés az utóbbi években, amit újabb, a kutatás számára is sok segítséget nyújtó feldolgozások megjelenése is mutat. Ezek közül különös
figyelmet érdemel Korner Zsuzsa: A telepszerű lakásépítés története Magyarországon
(1850-1945). Bp., 2004., mely széleskörűen mutatja be a témát. Ferkai András: Lakótelepek.
Bp., 2005. a XX. század különböző időszakaiban létesült lakókomplexumokat ismerteti az olvasókkal.
Bolgár Elek: A szociálpolitika. In: Városi Szemle 6. (1913) 1442. p. (a továbbiakban Bolgár,
1913.); Rácz Dezső május 22-cn az üresen álló telkek és népszálló építésének ügyében intézett
interpellációt a polgármesterhez.
Orczy Gyula: Előtanulmányok és tervek a székesfőváros építési programjához. Bp., 1910. 19. p.
A Mérnöki Hivatal előterjesztése a kislakások építésének megkezdésére 1907. május 29.
56056/1907. sz. In: Fővárosi Közlöny 1907. 1332-1334. p.; Az említett családi ház-telep az
eredetileg elképzelt formában sohasem valósult meg, viszont az 1909-ben induló fővárosi kislakásépítő akció keretében a Gyáli úton felépült egy 162 lakásos, 9 földszintes házat magában
foglaló telep, melynek lakásait elsősorban a fuvartclcp alkalmazottai között osztották ki.

hosszúkás telektömbökből adódó hátrányokat pedig a telek megszakított, több házzal való körbeépítésével javasolták kiküszöbölni, hogy így — a régi bérházakkal ellentétben — az itteni lakások elegendő fényhez jussanak az udvari fronton is. Az
albizottság tehát nagyobb volumenű lakásépítés esetén egyértelműen a bérházas típust részesítette előnyben, viszont egyelőre csak egy kísérleti épületcsoport felépítését javasolta, melynek helyszíneként az előzőleg kiválasztott telkek közül,7 a már
említett Gyáli útit találta a legmegfelelőbbnek. 8
Mielőtt a tanács a közgyűlés elé terjesztette a fenti tervezetet, a pénzügyi és gazdasági bizottság javaslatot tett a költségek fedezetére, illetve a további építkezésekre is kiterjedő állandó-, sőt rendkívüli adómentesség kieszközlésére is.9
A közgyűlési vita a következő héten kezdődött. A képviselők egy része azt tette
szóvá, hogy nem rendelkezik elég információval a közel egymillió koronára tervezett építkezés részleteiről. Igaz, a tanács a konkrét építkezés részleteinek kidolgozása előtt még csak az elvi elfogadást várta, a szavazást viszont nem akarták az őszi
ülésszakra halasztani. Volt, aki a középítési bizottság bevonását hiányolta, erre a
felvetésre pedig Bárczyék azzal válaszoltak, hogy ilyen esetekben az említett bizottság építésrendőri hatáskörrel is felruházott, úgynevezett hetes bizottsága szokott intézkedni.
Egyesek a Gyáli úti telket túl drágának10 találták ahhoz, hogy a város valóban
olcsó lakásokat létesíthessen, mások szerint viszont a központhoz közeli telken
épülő lakásokat könnyebb lesz majd kiadni. Ugyanakkor a telek árát szociális megfontolásból is be kívánták építeni a bérbe, hiszen „ nem ajándékot akarunk adni,
hanem igenis a főváros lakosságánakjogos és méltányos igényét akarjuk kielégíteni anélkül, hogy ezzel nagy terhet rónánk az egész lakosságra. " Ez az elv egyébként a kislakás-építési akció későbbi szakaszában is iránymutató lesz. Fontos kérdésként merült fel az adómentesség is. Egyes források szerint a küszöbön álló adó-
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Munkáslakások számára alkalmas telkek. Budapest Főváros Levéltára (=BFL) IV.1407.b. Budapest Székesfőváros Tanácsának iratai. Tanácsi ügyosztályok központi irattára (=IV.1407.b)
56056/1907. Váci út - Mura utca (a szükséglakás-építkezéseknél már felmerült 1477/4 hrsz.,
amit majd csak az 1920-as években épít be a főváros kislakásos bérházakkal), Váci út - Vizafogó, Hajtsár utca - Róna utca, Maglódi út - Külső Jászberényi út, Gyáli úti régi lóversenytér.
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A magánépítési albizottság jelentése 1907. június 24. In: Fővárosi Közlöny, 1907.
1334-1335. p.
A VI. Ügyosztály jelentése 1907. június 28. In: Fővárosi Közlöny, 1907. 1336. p.
Munkáslakások számára alkalmas telkek. BFL IV.1407.b. 56056/1907. A felmerült 5 telek közül a négyszögölenként legdrágábbak a 70 K-ás Váci úti telkek voltak, a másik kettő 14 K-t, a
Gyáli úti pedig 12 K-t ért 1907-ben.
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reform nem kedvezett a különleges adókedvezmény kiharcolásának, hiszen, ha a
főváros ilyenben részesülne, akkor azt a kormányzatnak a vidéki városokra is ki
kellene terjesztenie. A számítások arra mutattak, hogy a várt adómentesség elmaradása esetén is még kifizetődő a vállalkozás, igaz ez esetben a bérlőket, a nagyobb
költségek miatt, magasabb bér terhelné. Éppen ezért folytatott, egyébként eredménnyel kecsegtető, tárgyalásokat a polgármester a pénzügyminiszterrel annak érdekében, hogy a törvényben biztosított 20 éves adómentességet 30 évre terjessze
ki. Ezáltal a kedvezmény valóban a bérlőket segítené, nem úgy mint a magánépítések esetén, amikor az egyértelműen csak a háziurakat gazdagítja.
A vitán ismét felmerült a családi házas építkezés ötlete, valamint a házilagos kivitelezés is, amit kisiparosok bevonásával a tanács szakemberei irányítanának. Ezt
azonban több iparpártoló — közöttük feltehetően néhány, a vállalkozói érdekeltségekhez közel álló — városatya nehezményezte. A kislakás-kérdés iránt régóta elhivatott képviselő, Neuschloss Kornél pedig további építkezéseket sürgetett. O „elvileg ugyan nem pártolja, hogy a főváros háziurasodik, mert a főváros építkezései
drágák, tehát nem azt üdvözli, hogy házat épít, hanem, hogy a székesfőváros végre
belátta, hogy a szegény polgárai számára is gondoskodni kell méltó lakásról."
Majd felhívta a tanács figyelmét arra, hogy tanulmányozzák a Hajléktalanok Menhelye Egyesület Kén utcai házainál szerzett tapasztalatokat, ahol például az ellenőrizetlen albérlőtartás túlzsúfoltsághoz vezetett. Ezért a közgyűlés elé kell terjeszteni a házkezelési szabályzatot, hogy a fővárosi házakban ne forduljon elő hasonló anomália.
Végül feltétlenül ki kell emelnünk, hogy a vita alkalmával éles ellentét érzékelhető két közgyűlési irányzat között, annak ellenére, hogy a szociális építkezések ötletével mindkét fél — leszámítva a vállalkozói kör néhány tagját — teljesen egyetértett.
Egyes képviselők például hangoztatták, nem méltó a fővároshoz, hogy csak szocialista nyomásra, és nem önként vállalta fel az építkezést. „Aki ismeri a főváros viszonyait, az tudja, hogy Budapesten aránytalanul nagy a proletárok száma és pedig azért,
mert ennek az alsó rétegnek erkölcsi és gazdasági emelésére sem a közigazgatás, sem
a társadalom kellő gondot nem fordított. Be lehet bizonyítani, hogy a kicsiny emberek kizsákmányolása a legnagyobb mértékben virágzik... a főváros önmagának tartozik azzal, hogy ezeket a kérdéseket felkarolja." Válaszában Bárczy hangsúlyozta,
hogy bár járt nála szociáldemokrata küldöttség az építkezések ügyében, munkatársai
addigra már maguk is javaslatot dolgoztak ki, amit az bizonyít a legjobban, hogy a
felvetésekre kész válaszokkal szolgált a látogatás alkalmával. A városházán tehát,
miközben a célok látszólag megegyeztek a szociális építkezéssel kapcsolatban, erős

és tapintható volt az ellentét, hiszen bekiabálások, élénk helyeslések kisérték a vita
során elhangzott hozzászólásokat."
Végül a közgyűlés elfogadta az indítványt, melynek alapján az egymillió K-ás
építkezést 50 éves lejáratú 5,5%-os12 hitelből kívánták finanszírozni. A határozatot,
elfogadása után — a szokásos ügymenetnek megfelelően — a Belügyminisztériumhoz is fel kellett terjeszteni jóváhagyásra, ami 1908-ban érkezett meg a fővároshoz. 13
Közben az előkészítés munkálatai tovább folytak. A 8 háromemeletes házból
álló telepet, a fentebb már említettek szerint, úgy alakították ki, hogy a telek két végén sarkosan helyezték el a 2 - 2 kisebb, „C" típusú házat, a terület hosszabbik oldalain pedig, azokra merőlegesen az „A" típusú, nagyobb épületeket. A közöttük lévő
területet pedig parkosítani kívánták, aminek költségei az utakkal és egyéb jóléti (iskola, óvoda, napközi otthon játszóterem stb.) létesítményekkel együtt bennfoglaltattak az említett egymillió K-ban. 14 Az építési költségek kalkulációja, illetve az
önköltségi elv alapján a lakbért a 36,6 m 2 -es szoba-konyhás lakások esetén évi 300
K-ra, a 51 m 2 -es kétszobásoknál pedig 400 K-ra lett irányozták elő. A tervek szerint
a lakásokhoz kamra is tartozott, a klozetek viszont a lakáson kívül, csoportosan kerültek elhelyezésre.
A tervezéskor — a minél olcsóbb kivitelezés érdekében —, a fennálló építési
szabályokkal szemben bizonyos módosításokat eszközölt a főváros, például a főfalak vastagságában, a lépcsőházakban, illetve 6-ról 8-ra emelte meg az emeletenként elhelyezhető lakások számát.1:1
Eközben intézkedtek a telek bérlőtől való visszavételéről, majd 1908 júliusára
kiírták a versenytárgyalási hirdetményt. A beérkezett árajánlatok közül Popper
Zsigmondét fogadta el a tanács, akinek az egy évre tervezett munkálatot 1909 július közepéig be is kellett fejeznie. 16 Az építkezés folyamán több mint nyolcvan különböző feladatra írtak ki hirdetményt, vagy — kisebb megbízások esetén —
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A Gyáli úti építkezés a közgyűlés előtt 1907. július 3. In: Fővárosi Közlöny, 1907.
1371-1375. p.
Ebből 5% -ot a lakók a lakbér fizetésével, 0,5% -ot pedig a főváros állna. BFL IV. 1403.a. Budapest Székesfőváros Törvényhatósági Bizottságának közgyűlési jegyzőkönyvei (= IV. 1403.a),
1907. július 3. 475. p.
Uo. 1163/1908. kgy. sz.
Gyáli úti házak tervei: BFL IV.1407.b. 56056/1907. Az „A" típust 130.000, a „C" típust pedig
90.000 K-ra kalkulálták. Gyáli úti építkezés leszámítolása: BFL 1407.b. 108094/1910-Eln. A
leszámítolás szerint végül az egész építkezés költsége alig haladta meg a 800.000 K-t.
Gyáli úti házak tervei: BFL IV.1407.b. 56056/1907-1.
BFL IV.1407.b. 18778/1908-1.

jelöltek ki iparost, általában a főváros berkeiben már igen jól ismert vállalkozók 17
köréből.
Még javában tartott az építkezés, amikor 1909. február 25-én, Feleki Béla indítványa nyomán, llS határozat született a többéves építési akciót előkészítő, illetve azt
koordináló „hetes bizottság" megalakításáról. Az építkezéseket egyébként teljes
jogkörrel, a polgármester személyes közreműködésével, az Elnöki Ügyosztály 19
irányította, olyan neves szakemberek közreműködésével, mint Kabdebó Gyula
mérnök, vagy Wildner Ödön, aki ebben az időszakban tanácsjegyzői tisztséget töltött be. 1909 márciusában Bárczy István polgármester a modern városfejlesztést
célul kitűző nagyszabású, 297 millió K-ás beruházási terv"0 részeként, előterjesztést nyújtott be a fővárosi lakásviszonyok javítása tárgyában. Ebben összegezte a
problémát, a városigazgatás addigi, inkább csak elvi tevékenységét, a külföldi tapasztalatokat, majd bemutatta az 1909-ben induló, 5 évre tervezett, építési akció
előzetes terveit.21 Az iskolaépítésekkel 22 egybekötött programra eredetileg 95 millió K-t igényelt a főváros, aminek közel kétharmadát a kislakásépítés tette ki. Az itt
ismertetett tervek, elsősorban financiális okokból majd erősen megnyirbálva, de
városfejlesztési, illetve lakáspolitikai szempontokból talán ésszerűbben fognak
megvalósulni. Ebben a formában még hat különböző kategóriát (szükséglakások,
barakktelepek, népszállók, kislakások, lakások a fővárosi alkalmazottak részére és
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Néhányan az ismertebb nevek közül: Popper Zsigmond (fürdő burkolás, ácsmunka, léckerítés)
Kemény és Tisza (rabitz fal) Á m o n Antal (kövező) Walla József (üzleti barakk, húsfustölő).
Lásd: A Gyáli úti építkezés leszámítolása: BFL IV.1407.b. 108094/1910-Eln.
Bolgár, 1913. 1443. p. A február 17-i indítvány arról szólt, hogy a főváros harminc napon belül rendkívüli közgyűlésen foglalkozzon a lakáshiány kérdésével. Egy hónappal korábban
Bródy Ernő is interpellált a fővárosi telkek egy részének olcsó tisztviselő- és munkáslakásokkal való beépítéséről, illetve az iskolák bérházakból történő kitelepítéséről.
Bárczy István, a beruházási programot irányító Elnöki Ügyosztályt, a nagyobb hatékonyság
érdekében, önálló döntési jogkörrel rendelkező szervezetté alakítatta át. Ezért az Elnöki Ügyosztály kebelén belül Wildner Ödön vezetésével létrehozták a szociálpolitikáért és a közművelődésért felelős alosztályt. Erdei Gyöngyi: A mintaadó polgármester. Bárczy István beruházási
programja. In: Budapesti Negyed 9. (1995 ősz) 100-101. p. (a továbbiakban: Erdei, 1995.)
Erről bővebben: Erdei, 1995.; Sípos, 1996.
Bárczy István polgármester előterjesztése a fővárosi lakásviszonyok javítása tárgyában. Bp.,
1909. 1-82. p.
Ferenczi Imre: A lakásügy állása és haladása Magyarországon az utolsó három évben, Bp.,
1913, 68. p. (a továbbiakban Ferenczi, 1913.) Iskolaépítésekre elsősorban azért volt szükség,
mert a főváros 1851 tanterme közül 330 bérházakban került elhelyezésre, ami egyrészt tetemes
bérleti költséggel, másrészt a bérlakások lefoglalásával járt. Ezen felül is több mint 200 tanterem
hiányzott a zavartalan működéshez. Az iskolaépítkezés a lakásprogramhoz hasonlóan három
ciklusban zajlott, melynek során 39 többemeletes és 6 barakk iskola épült Budapesten.

bérlakások) neveztek meg, melyek közül több teljesen kimaradt a véglegesen elfogadott tervezetből.
1. táblázat
Kimutatás
Típus
3 szükségbarakk

Lakó-, illetve
lakásszám
60 lakó

3 barakktclep évad- 400 lakás
munkások számára
5 népszálló
2 népotthon

2200 fülke

Lakások j o b b kere- 3000 lakás
setű m u n k á s o k és
kispolgárok számára
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az első tervről~3

Költség

Helyszín

200.000 K

Fehérvári - Lenke út, Váci út - Mura utca,
Vágóhíd út

400.000 K

Fehérvári út - Lenke u., Miklós tér, Kőbányai út

3,300.000 K
110.000 K

Fehérvári út - Lenke út, Kiscelli út, Váci út,
Kerepesi út és Hallcr utca, valamint Bcrzcnezey utca - Tisza utca, és Köztcmető-Alföldi út.

18,000.000 K

Fehérvári út - Lenke út 2 ház, Lajos u. - T í már u. 3 ház, Bcrzcnczcy u. - Tisza u. 5 ház,
Fóti út 6 ház, Hungária krt - Kerepesi út 5
ház, Köztemető út - Alföldi utca 2 ház,
Hallcr utca 4 ház, Gyáli út (Fuvartclcp) 1
ház, Kolozsvári utca 2 ház.

A tervezett szükséglakások közül csak a Vágóhíd úti készül cl, az évadmunkások elhelyezésére létesítendő barakk telepek számára kijelölt telkek közül pedig, egyedül a Kőbányai úti helyszínen valósul majd meg az eredetinél szilárdabb típusú építkezés. Ezzel szemben más
területek bevonásával emelik majd a tervezett kislakás-telepek számát, ahol transzportábilis,
valamint nem szállítható, de csak néhány évtizedre tervezett telepeket hoznak létre. A népszállóknak jelölt telektömbök közül egyedül a Aréna úton létesítenek ilyen jellegű épületet, illetve
a Vág utcában emelnek egy szélesebb körű szociális feladatot ellátó népotthont. Az eredeti
tervhez képest a kislakásos bérházak nagyobb számban fognak megépülni, igaz, létesítésük elmarad néhány (I. III. és VI. kerületi) telken. A fővárosi alkalmazottak részérc végül csak a
Margit körúti, a Mester utcai és az Üllői úti építkezés fog megvalósulni.

Típus

Lakó-, illetve
lakásszám

Lakások a fővárosi 1600 lakás

Költség

Helyszín

30,000.000 K

Krisztina krt., Béla király útja, Fehérvári ú t Lenke út 2 ház és 50 családi ház, Margit krt.,
Balaton u. 2 ház, VI. kcr., VII. kcr., Zugló
300 családi ház, Baross tér 3 ház, Baross u. 2
ház, Mester u. - Gyep u. - Szvetanay u. 3
ház, Üllői út, Halom u., Kolozsvári út, Indóház utca, Tisztviselő-telep 8 kertes bérház,
X. kcr. villák, családi házak 20 ház.
Szcmcrc u. - S z a l a y u. - Honvéd u. Markó u. - Balaton u. 8 ház, Kmctty u . , Stefánia ú t , Dohány u. - Wesselényi u., Rákóczi út - Vas utca - Stáhly utca, Kálvin tér Ráday utca

a l k a l m a z o t t a k részére

Bérlakások

500 lakás

10,000.000 K

Iskola, óvoda

90 épület

32,000.000 K

Forrás: Bárczy István polgánncstcr előterjesztése a fővárosi lakásviszonyok javítása tárgyában, Bp.,
1909, 83-84. p.

Az előterjesztés tárgyalása alkalmával a pénzügyi és gazdasági bizottmány arra az
álláspontra jutott, hogy nem támogatja a főváros alkalmazottai számára tervezett
bérházak megépítését, hiszen társadalmi szempontból nem lenne szerencsés a
tisztviselőket egy bérházcsoportba tömöríteni. (Néhány tisztviselő-bérház azonban ennek ellenére meg fog épülni.) A megvalósult programból viszont teljesen ki
fog maradni a bérlakások építése, hiszen a szakemberek azt a piac feladatának tekintették.
Végül a közgyűlés elé tárt 32,3 millió K-ás 2 4 tervezet—a várakozásoknak megfelelően — nem aratott osztatlan sikert. Még mindig sokan kérdőjelezték meg —
leginkább saját érdekcsoportjuk védelmében — a hatósági építkezés szükségességét. Preyer Hugó azt hangoztatta, nem tud olyan külföldi példáról, ahol Budapesthez hasonlóan több mint 30 millió K-t költenének ilyen célra. Fel is teszi a kérdést:
miért nem elégszik meg a közösség a magánépítés támogatásával? Létezik ugyan
olyan nézet, mely szerint a kisembert meg kell védeni a tőke kiuzsorázásától, s magának az államnak kell kézbe vennie, mint közszükségletet, a lakáskérdést is. O
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A tanács előterjesztése a fővárosi lakásviszonyokról. In: Fővárosi Közlöny. 1909, 581-582. p.
A 32 millió koronából 2,3 milliót szükséglakások, népszálló, népotthon, 10 milliót kislakások,
10 milliót bérlakások, 10 milliót iskola- és óvodaépítésre irányoztak elő.

mégis felhívná a közgyűlés figyelmét a Népszava április 2-i cikkére. Eszerint a lakás- kérdés megoldásának a mai viszonyok között csak egyetlen módja van „a lakásügynekközségi üggyé nyilvánítása, az összes bérlakás községi tulajdonba való
átvétele." Ezzel arra akart utalni, hogy „ milyen kényes kérdés a szociális érzék oly
irányba való túlhajtása, amely már nagyon is szocialista ízűvé válik... A községi
építés amúgy sem gazdaságos, mert pazarló, ha a főváros eddig sem tudta gazdaságosan kezelni a házait, akkor saját alkalmazottai esetén még annyira sem fogja.
Az építőipar amúgy is szenved a munkásmozgalom terrorizmusától2^... ha a főváros épít, akkor a magánvállalkozás fog szenvedni, mert a nagy építkezés miatt a
munkálatok ára és a munkabérekfel fognak emelkedni. " Hasonló véleményen volt
Neuschloss Koméi is, aki szerint a főváros a „magánépítésben fennálló pangást
nem respektálja, hanem kölcsön formájában fel akar venni sok milliót és maga
akarja megoldani a kérdést." Polónyi Géza pedig egyrészt azért támadta a programot, mert hitelből akar olyan befektetést eszközölni, ami utána nem hoz hasznot,
másrészt „szociális bajokat népotthonokkal akarják gyógyítani. Csináljunk nagy
kaszinót, hogy a Marseilles-t jobban énekelhessék, hogy a szakszervezeti tanyák
helyett a népotthonokban szőjék a sztrájkterveket és a bojkottokat." Az ülés végén
Bárczy ez utóbbi felszólaláshoz csak annyit fűzött hozzá, hogy az a régi budapesti
pénzügyi politikai elveket tükrözi, miszerint kölcsönpénzből csak gyümölcsöző
vállalkozást lehet kezdeni. 26
Április elején a közgyűlés végül elfogadta" 7 az építési programot, s ezután kezdték meg a különböző szakbizottságok a tervezet részletes tárgyalását, illetve az első
ciklus pontjainak kidolgozását. Elsőként a Mérnöki Hivatalt, illetve magánépítészeket bíztak meg azzal, hogy készítsék el az egyes épületek vázlatos alaprajzát a
hozzávetőleges költségszámításokkal együtt. Majd ezeket a tanács által kiküldött
szakbizottság megvizsgálta, és a szükségeshez mérten kisebb-nagyobb változtatásokat hajtott végre azokon. Ezt végül a középítési bizottság magánépítési albizott-
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Ha nem is nagy számban, dc a fővárosi akció keretében létesített házak (Juranics utcai és a
Köztemető úti építkezések) befejezését is késleltették munkássztrájkok.
Fővárosi Közlöny, 1909. 647-663. p.
A főváros építő programja és a munkásság. In: Népszava, 1909. április 10., 5-6. p A cikk írója
az 1909/744. kgy. sz. döntésről keserűen jegyzi meg a következőket: „A közigazgatási képviseletből a munkásság ki van zárva, becsületes közigazgatási politikát nem is csinálhatnak. A
közgyűlés, ami az építő programot tárgyalta, még jobban meggyőzte erről a munkásságot. Az
történt, hogy a képviselőtestület 60%-a, 240 ember távol volt a szavazáskor. A virilistáknak
nem kell a munkásság és a kispolgárság (ami a szolgáló közigazgatás politika). Kik nem voltak ott? A háztulajdonosok és az építészek, a kutyaszövetség fővezérei, akik a válság idején
felrúgták a kollektív szerződéseket."

sága is megvitatta, így július elején beterjeszthették a végleges programot. Ezt
megelőzően kisebb vita még kialakult a közgyűlésen, amikor Steinhardt Antal a
Gyáli úti lakásokat drágállva, már magát az olcsó lakás elnevezést is megkérdőjelezte, mivel az ottani bérlemények a magas lakbér következtében csak nehezen találtak bérlőre. 28
A végső programból egyelőre arra hivatkozva törölték a szükségbarakkok megépítését, hogy azok rendeltetésük szerint járvány idején kiürített lakások pótlásának célját szolgálják, s ezért bőven elegendő lesz azon járványbarakkok megépítése, melyek munkálatainak előkészítése a legutóbbi kiütéses tífusz alkalmával
már megtörtént. 29
Szintén kimaradt a barakktelepek terve is, és inkább egyszerűbb, de nagyobb állékonysági! kislakás-telepek megvalósítása mellett döntöttek. A listáról lehúzták
az illetékes bizottságok a bérházak építését is, hiszen ezek létesítését elsősorban a
magánvállalkozók feladatának tekintették, akiket — a modern telekpolitika jegyében — a továbbiakban oly módon kívántak ösztönözni, hogy számukra az értékes
belső telkeket, beépítési kötelezettséggel terhelve, nyilvános árverésre bocsátják.
Az ágyrajárók problémáján segítő, tervezett népszállók, illetve népotthonok számát ugyan csökkentette a főváros, de kísérletképpen végül két (Aréna út, Vág utca)
építkezést helyezett kilátásba. Maradt tehát a program gerince: a szociális kislakásépítés, amire a szakbizottságok igazán nagy hangsúlyt kívántak fektetni a megvalósításkor.
Ilyen kislakásoknak két típusa szerepelt a tervekben. Az egyik a három-, négyemeletes, viszonylag egyszerű szerkezetű bérházakban elhelyezett 1 -2-3-4 szobás
hajlékok. Ezek az épültek a belsőbb, magasabb értékű telkeken létesülnének. A lakások előtérrel vagy előszobával, konyhával, kamrával, és klozettel lennének felszerelve, a három- vagy négyszobás lakásokhoz pedig cseléd- és fürdőszobát is
terveztek, elsősorban a fővárosi magasabb beosztású tisztviselőkre gondolva. A
szobamagasságot, szintén a költségkímélés érdekében, 3,20-3,30 m-ben határozták meg, és minden épületben az igényeknek megfelelően terveztek üzlethelyiségeket, illetve a pincékben raktárakat vagy műhelyeket. A telkekkel kapcsolatban
fontos szempont volt, hogy az épületek fővárosi tulajdonú területeken létesüljenek,
és beépítésükkor ne törekedjenek a maximális kihasználtságra, hanem inkább az
egészségesebb, világosabb lakások létesítését tartsák szem előtt. A költségkalkulá-
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Fővárosi Közlöny, 1909. 1298. p.
A korszakunkban ilyen járványbarakk-építés egyébként már nem lesz, néhány barakképületet
újítanak csak fel. A tervezett szükséglakások közül egyébként csak a Vágóhíd utcai nagyobb
telep fog megvalósulni 1912-ben.

ció során viszonylag magas, 18 K/m 3 egységárakat állapítottak meg, amihez
egyébként igazodni is tudtak a vállalkozók.
A másik tervezett típus már nem bérházakban biztosítana lakást a rászorultaknak, hanem a központtól távolabb eső telkeken földszintes, vagy maximum egyemeletes házakból álló lakótelepeken. Mind a kisebb beruházást igénylő háztípus,
mind pedig az olcsóbb, de jó közlekedési kapcsolattal rendelkező telkek hasznosítása azért vált szükségessé, mert így a kisebb ráfordítás alacsonyabb lakbéreket
eredményezhet, s ezáltal tényleg a legrászorultabb réteg nyerhet elhelyezést a főváros kislakás-telepein. A viszonylag olcsóbb kivitelt az is indokolta, hogy a főváros olyan területen akarta ezeket felépíteni, melyek tíz vagy húsz év elteltével a
városfejlődés szempontjából értékesebbekké válva, könnyen felszabadíthatóak. E
célból egyrészt hordozható, barakkszerü (fa vagy kő) épületekben gondolkoztak.
Ilyeneket, angol és német cégek után, a korszakban már magyar vállalkozók is előállítottak, s a fővárosnak barakk-iskolák és kórházak formájában már volt is tapasztalata e téren. A program későbbi ciklusában már inkább szilárdabb épületeket
létesítettek a telepeken, melyek közül néhány, annak ellenére, hogy maximum 30
évre tervezték őket, az 1970-es, sőt a Százados úti telep egy része az 1990-es évek
közepéig fennállt és működött. Ilyen épületekbe kizárólag szoba-konyhás lakásokat szántak, a hozzájuk tartozó klozetek pedig vagy a lakáshoz kapcsoltan, vagy
pedig, az emeletes telepek esetén — az olcsóbb kivitel érdekében 30 — egy csoportban az épület vagy a folyosó végén kerültek kialakításra, két lakásra egy külön
WC-t számolva.
Az Elnöki Ügyosztály 1909/1418. kgy. sz. előterjesztése, a teljes program alapjai mellett, az első ciklusban létesítendő bérházak és kislakás-telepek részletes terveit is tartalmazta, és egyben hozzájárulást is kért, hogy azok jóváhagyása esetén a
tanács hatalmazza fel a mérnököket a részletes tervek kidolgozására. Az illetékes
bizottságokat pedig azoknak a felülvizsgálatára, illetve az adómentesség kérvényezésére szólította fel. 3 '
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Ferenczi, 1913. 72. p. Ilyen létesült a Százados, a Gubacsi, a Ceglédi és a Palotai úti telepeken.
Az Elnöki Ügyosztály előterjesztése népszálló, népotthon és 7 csoport kislakás építése iránt.
Bp., 1909. 1-9., 16. old. Egyébként hetekkel később, július 26-án érkezett meg a belügyminiszterijóváhagyás az áprilisi felterjesztésre. Ebben olyan módosításokat írtak elő, melyeket a
főváros addigra már beépített a tervezetbe, amiből a két intézmény közötti információáramlásra következtethetünk. így a közgyűlés, az addigi változtatásokkal (csak egy népotthon szerepelt, a bérlakásépítést teljesen mellőzték), rögtön cl is fogadhatta a felterjesztést. Wildner
Ödön: A kormány álláspontja a főváros lakásépítő programja tárgyában. In: Városi Szemle,
1909. 746-747. p.

2. táblázat
kislakásos bérházak
1909-1913

tervező/átadás
ideje

telek
telekár
ebből
nagyság beépített K/~öl

építési
költség

• öl
1

II. Margit krt. 64./
Menház u.
(ma Bakfark Bálint u.)

Nagy Virgil
1913. máj.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2

III. Miklós tér 2./
Sorompó u.

Voyta Adolf
1911 aug.

350

250

120

380.000 K
19,8 K/m 3

3

V. Bcrzenczcy u. 46.
(ma XIII. Hegedűs Gyula u.)
/Vág u.

Nay és Strausz
1910 aug.

550

425

420

380.000 K
19,8 K/m 3

4

V. Bcrzcnczey u. 48.

Morbitzcr Nándor
1910 aug.

550

425

420

u.a.

5

V. Bcrzcnczey u./Tisza u.

Habricht Károly
1910 aug.

550

425

420

u.a.

6

V. Bcrzcnczey u./Dráva u.

Komor és Jakab
1910 aug.

550

425

420

u.a.

7

VI. Váci út 87.
(ma XIII. kcr.)

Stcrk Izidor
1911 aug.

480

230

420

460.000 K
149,8 K/m 3

8

VI. Frangepán u. 4.
(ma XIII. kcr.)

Riva József
1911 aug.

350

150

400

300.000 K
19 K/m 3

9

VI. Frangepán u. 6./
Lomb u.

Pollak Manó
1911 aug.

600

n.a.

300

496.800 K
20 K/m 3

10

VI. Aréna út 138-142./
Tüzér u.
(ma XIII. ker.)

Rcrrich Béla
1913 máj.

1500

n.a.

400

799.200 K
20 K/m 3

11

VI. Angyalföldi út 36-38./
Janicsár u.
(ma XIII. ker.)

Szabó Gyula
1912 szept.

1000

n.a.

400

839.000 K
20 K/m 3

12

VI. Lehel u./
Taksony u. mühelybérház
(ma XIII. kcr.)

Mcdgycs Alajos

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

13

VIII. Alföldi út 16.

Raincr Károly
1910 aug.

500

290

300

375.000 K
19 K/m 3

4

összes
lakás

üzlet

mosókonyha

lakbér
(Korona)

72

66

14

158

14

n.a.

n.a.

1

28

21

4

0

53

7

9

1 sz 300
2 sz 650
3 sz 1100

2

3

53

23

7

0

83

4

10

1 sz 280-320
2 sz 500-750
3 sz 960-1060

3

3

50

23

6

0

79

2

10

u.a.

4

3

34

35

8

0

77

0

10

u.a.

5

3

49

17

6

0

72

2

10

u.a.

6

4

2

20

22

0

45

8

3

2 sz 500-700
3 sz 850-1100

7

3

34

0

14

0

48

2

n.a.

1 sz 300
2 sz 600

8

3

24

24

8

0

56

8

n.a.

n.a.

9

3

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

10

3

160

0

0

0

160

20

n.a.

n.a.

11

3

n.a.

n.a.

n.a.

0

107

n.a.

n.a.

n.a.

12

3

57

15

0

0

72

3

n.a.

1 sz 300
2 sz 600

13

1

5

6

3

2
szobás

OO

3

emeletszám

kislakásos bérházak
1909-1913

tervező/átadás
ideje

telek
ebből
telekár
nagyság beépített K / I ö l

építési
költség

•öl
14

VIII. Alföldi út 18.

Waelder Gyula
1910 aug.

500

290

300

383.000 K

15

VIII. Köztemető u. 21-23.
(ma Fiumei út)

Bálint és Jámbor
1910 aug.

1200

650

300

841.000 K
19,5 K/m 3

16

IX. Gyáli út 21-28.

Orczy Gyula
1909 aug.

n.a.

n.a.

n.a.

u.a.

17

X. Szörényi u. 5-7.
Hungária út
(ma VIII. ker.)

Ybl Lajos
1910 aug.

800

355

150

484.000 K
20 K/m 3

18

X. Juranics u. 30-32.
(ma VIII. Stróbl A. u.)/
Hungária út

Haas és Málnai
1910 aug.

800

355

150

u.a.

19

X. Simoru. 7-13.
(ma VIII. Vajda Péter u.)

Spiegel és Márkus
1911 aug.

1940

710

150

1.100.000 K
19,5 K/m 3

20

X. Jászberényi u. 36-38./
Harmat u.

Jónás Dávid cs
Zsigmond
1911 aug.

1100

650

120

1.000.000 K
19,6 K/m 3

21

IX. Mester u. 5-7.

Tschcukc Hcrmann
1911 aug.

340

250

300

550.000 K
19,5 K/m 3

22

IX. Üllői út 119.

Htibncr Jcnö
1910 aug.

800

550

250

975.000 K
19,9 K/m 3

23

IX. Üllői út 121.

Petz Samu
1912 szept.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

24

Összesen

Tisztviselőházak

14.460
+ 2 telek

11,467.000 K
+ 4 ház

emeletszám

1

3

58

3

2

3

4

összes
lakás

üzlet

mosókonyha

lakbér
(Korona)

14

0

0

72

3

4

1 sz 300
2 sz 600

14

59

39

24

0

122

7

6

1 sz 350
2 sz 580
3 sz 700

15

8 db
3 cm

117

74

1

0

192

7

n.a.

n.a.

16

3

40

32

0

0

72

5

6

1 sz 350
2 sz 570

17

3

42

30

0

0

72

5

n.a.

u.a.

18

3

6

55

33

0

94

22

n.a.

800
(átlag)

19

4

22

82

9

0

113

6

15

1 sz320-340
2 sz 600-640
3 sz 950

20

4

0

22

16

2

40

4

4

1 sz 600-700 21
2 sz1959-1250
3 sz 1260-1550

4

2

34

21

8

65

12

n.a.

1 sz 550-700 22
2 sz 1000-1500
3 sz 1500-1600

5

12

49

55

16

132

16

n.a.

2.152

157

szobás

855
+ 2 ház

681
300
40
+ 2 ház + 2 ház + 2 ház

n.a.

23

24

129.000 K
63 K/m2

100.500 K
63 K/m2
n.a.

80 K

120 K

120 K

200 K

1.000

1.800

1.200

1.000

o
o
CO
(N

3.500

5.410

1.500

2.000

1.500

2.000

5.500

I. Budafoki út
1910 nov.

III. Bécsi út
1910 nov.

V. Pozsonyi út Újpest-rakpart
1910 szcpt.

VI. Váci útHungária út
1909 nov

VI. Váci út Janicsár út

VI. Aréna út Lehel út
1910 nov.

IX. Kén u. Gyáli út
1910 nov.

építési
költség

o
o

telek
nagyság
• öl

ebből telekár/
beépített
Jöl
•öl

o
o
SO

Kislakásos telep
1909-1913

-

^rs
o £

o \o
in in
co

o
m
o £
§ £
OS
ir>
S

U

U

o
m
TT

o o
m o
<N
o
CN
o
o
(N

>
3

s

^

™

n.a.

°°

n.a.

o

162 db 1 sz

O
m
CN

9 földszintes

s

n.a.

3<N
CN

n.a.

CN CN
CN —

66 db 1 sz

üzlet

<N O
CN —

földszintes

szoba,
konyha
nagyság

n.a.

lakbér
(korona)

o

32 db 1 sz

44 db 1 sz

105 db 1 sz

92 db 1 sz
15 db 2 sz

93 db 1 sz

lakás

Cl

3 földszintes

földszintes

-

5 földszintes
5 emeletes

14
földszintes

ház

10
földszintes

típus

o

s . 00

o
o
(N

B
B

=

o
O E
^
OO OS
in m

o
SO

n.a.

n.a.

1.500

1.000

4.800

n.a.

4.000

n.a.

2.000

9.000

n.a.

5.000

9.000

IX. Telcpy u.
1910. nov.

X. Szörényi u.

X. Gubacsi út
1911 aug.

X. Százados út
1910 aug.

X. Százados út Művésztelep
1911 nov.

X. Százados út Ciprus u.
1911 aug.

X. Kőbányai út
1910 nov.

E

O lO
OO MO
l/l

§ a
m
Os 0\
OO
2 í
00 ©
o r485.000 K

623.000 K
96 K/m2

U

i4

o
n.a.

Hí

n.a.

1.500

o
o
fN
n.a.
o
g

o
VI
40
földszintes

n.a.

I s ~E
CN fN
fN —
n.a.

~E ~g

180 emeleti
200
földszinti
o o
fi o
fN <st
800-900
1.000-1.100
1.200-1.400
180 emeleti
200
földszinti

n.a.

oo

o
r--

280 db 1 sz
40 db 2 sz

o
m
<N

<N

1.137.000 K
56 K/m2

n.a.

o
o
fN

o

5.000

n.a.

n.a.

o
ro
fN

n.a.

o
o
fN

256 db 1 sz

20 db 1 sz
és 2 sz
8 db 3 sz

15
földszintes

üzlet

"g
fN
fN

16
földszintes

288 db 1 sz
36 db 2 sz

36
földszintes

szoba,
konyha
nagyság

n.a.

lakbér
(korona)

E ™g
OO

III.

320 db 1 sz

20 emeletes

>
III.

32 db 1 sz

115 db 1 sz

n.a.

-

n.a.

15
földszintes

58 db 1 sz

n.a.

B

320.000 K
60 K/m2

n.a.

220 db 1 sz

14
földszintes

lakás

ház

típus

r

n.a.

IX. GrófHallcru.

200 K

2.500

7.200

IX. Mihálkovics u.
1910 nov.

építési
költség

ebből
beépített
• Öl

'M —
üCJ -1

telek
nagyság
• öl

s

Kislakásos telep
1909-1913

o
fN

r
E
(N
tN —

O O
fi O
tN

-

o
io

n.a.

n.a.

16.000

n.a.

83.110

VI. Palotai út

Kerepesi út Tattersal
1910.

Összesen

földszintes

>
2.937 lakás kb.
3.060 szoba

32 db 1 sz

350 db 1 sz

emeletes
4-16 lakásos
ház

n.a.

n.a.

na.a

n.a.

180 emeleti
200
földszinti

n.a.

üzlet

szoba,
konyha
nagyság

lakbér
(korona)

o
o
CN

7.950.500
+ 5 telep

n.a.

n.a.

u
o
(N
n.a.

273 db 1 sz

17
földszintes

III.

o S
q Ü
CM
O OS
oo

16 K

lakás

ház

típus

építési
költség

£ r'p

26.200

1.600

9.000

X. Ceglédi út
1911 aug.

ebből telekár/
beépített
Zöl
• öl

telek
nagyság
• öl

Kislakásos telep
1909-1913

o
iTi
SC

a ra rn

Az első ciklusban összesen 10 kislakásos bérház (839 lakás) és 5 telep (392 lakás), illetve a népszálló és a népház megépítését 32 határozták el. 1910 februárjára
elkészültek a barakk-telepek, augusztus l-re az emeletes házak, 1911 tavaszán a
népház, végül pedig — az építés közben beállott változások miatt — 1912-elején
az Aréna úti népszálló is beköltözhetővé vált.
Az építkezések még javában zajlottak, amikor a közgyűlésen már a következő
ciklus terveiről határoztak. 1910. április 27-én újabb építkezések elindításáról döntöttek, melynek eredményeként létrejött 5 kislakástelep több mint ezer hajlékkal,
amit egyébként egy 32 műteremlakásból álló telep is gazdagított. Június 8-án pedig
további 6, összesen 440 lakást magába foglaló többemeletes bérház megépítését
határozták el. A telepek 1910 novemberében, a bérházak pedig a következő év augusztusára készültek el. 33
A harmadik ciklus tervezete 1911 májusában került a közgyűlés elé. Ekkor 5
helyszínt jelöltek meg többemeletes házak építésére 591 lakással, illetve egyszintes kislakásos telepet terveztek 3 telken 871 lakással. Emellett későbbi létesítésre
engedélyezte a közgyűlés két, már meglévő telepen további hordozható rendszerű
épületek felépítését, melyek ideiglenesen a Haller utcai iskola 34 célját szolgálják,
de a későbbiekben kislakásokká (122) alakíthatók. Annak ellenére, hogy az Elnöki
Ügyosztály még további két 33 egyenként 300 lakásos kislakás-telep létesítését is
kezdeményezte, ezt a közgyűlés a szakbizottságok javaslatára beláthatatlan időre
elhalasztotta. Szintén elmaradt 5 népjóléti épület létesítése is, de ezeket majd a későbbiekben pótolják. Ezzel szemben két mühelybérház építését elfogadták, melyek közül azonban csak a Lehel utcai 107 lakásos épület fog megvalósulni. A
másikat a IV. kerületbe tervezték, ahol végül — telek hiányában — nem tudják azt
megépíteni. Az említett bérházak 1912 őszén, a Lehel utcai pedig egy évre rá vált
beköltözhetővé. 36

32

Erdei Gyöngyi: Fejezetek a Bárczy-korszak törtenetéből. Budapest művelődéspolitikája a századelőn. Bp., 1991. 54. p. (a továbbiakban: Erdei, 1991.) 22,2 millió K-ás költségvetésből 10
milliót irányoztak elő kislakások, ugyanennyit iskolák, a fennmaradó valamivel több mint 2
milliót pedig a népotthon cs népszálló építésére.

33
34

Bolgár, 1913. 1445-1446. p.
Az Elnöki Ügyosztály előterjesztése további kislakások építése iránt. Bp., 1911, 7. p. A régi
Tűzoltó utcai iskolát ugyanis időközben kórházzá alakították át, sőt ekkor már rendelkezésre
álltak az 1912-ben létesítendő új iskola tervei is.

35

Bolgár, 1913. 1447. p. Soroksári út - Körösi Csorna u., Üllői út - Ceglédi u. - Zágrábi u. Somfa u.
Uo. 1447. p.

36

A megvalósulás lépései
Ahhoz, hogy a főváros által elképzelt nagyszabású beruházás-sorozat megvalósuljon nem volt elég a törvényhatóság elhatározása. Leginkább természetesen pénzre,
vagyis bevonható tőkére volt szükség — aminek kínálata ismét bőséges volt, ha
nem is annyira, mint az 1890-es években — , valamint állami támogatásra adókedvezmény formájában.
Ez utóbbiról az 1908:XLVIII. te. gondoskodott. A korábban már említett „Budapest székesfőváros fejlesztéséről és háztartásának rendezése végett teendő állami intézkedésekről" című törvény 12.§-a a következőképpen rendelkezett az adómentességről:
„...mindazon lakóházak, amelyeket a székesfőváros oly' célból épít, hogy azokat
saját költségének megfelelő bér mellett bérbe adja, mindaddig mentesek az állami
adó alól, amíg a bérösszegek az önköltség mértékét tényleg nem haladják meg. Az
önköltséget alkotják: a telekbér, az építési tőke törlesztése és kamata, az épület karbantartási és kezelési költségei. Az önköltség mértékének kiszámításánál a telekbér
az építéskor felvett telekérték 4%-os, a többi költség pedig együttesen az építési
tőke 6%-os maximális kamatait meg nem haladhatja." Ebben az esetben tehát a
mentességet függetlenítették attól, hogy a község kiknek épít, egyedül az olcsó lakások számának növelése volt a cél. További jelentős segítséget nyújtott a fővárosi
kislakás-építési akció számára a házadóról szóló 1909:VI. tc. is, mely az egyenes
adókon nyugvó összes állami, törvényhatósági, községi, illetve bármilyen más
adópótlékra is kiterjesztette a mentességet/ ' A két törvény, bár egyértelműen előmozdította az építkezéseket, a szociális szempontnak mégsem felelt meg a legmesszebbmenőkig. Az adómentesség megtartása érdekében ugyanis a fővárost
arra kötelezte, hogy minden egyes épületénél, így a tehetősebbek számára, legtöbbször saját tisztviselői részére létesített jobb minőségű házaknál is az önköltségi
árat vegye alapul a lakbér megállapításakor. '8 így olyan rétegek is részesültek a
kedvezményből, akik nem voltak igazán rászorultak, megfosztva a fővárost az
egyszerűbb kivitelű lakások bére további csökkentésének lehetőségétől. A főváros
ahol tudott, korrigált ezen az anomálián, és legalább a házakon belül megpróbált
differenciálni a lakók teherviselési képessége szerint. így a nagyobb lakások bérei,

37
38

Uo. 1442-1443. p.
A tanács XIV. (Szociálpolitikai és Közművelődési) Ügyosztályának jelentése a kislakásos bérházak, telepek cs a Népszálló költségéről és jövedelmezőségéről, Bp., 1913, 8. p. (a továbbiakban: A tanács XIV. ügyosztályának jelentése ...)

még mindig a piaci bérek alatt maradva, gyakran valamivel drágábbak lettek az önköltségnél, míg a kisebbek — leginkább a kétszobásak — olcsóbbak.' 9
Az adómentesség mellett a másik fontos tényező a beruházáshoz szükséges hitelek előteremtése volt, amit három beruházó kölcsönből 40 fedezett a városháza.
A vállalkozás költségeire kedvező hatással volt, hogy a főváros túlnyomórészt
saját telkein építkezett, ugyanis kisebb területrészektől 41 eltekintve egyedül a Palotai úti telep területét kellett megszereznie. Attól függetlenül, hogy a telkek fővárosi
tulajdonban álltak, leltári értékük több szempontból is meghatározó volt. Egyrészt,
a fentiek szerint, a későbbi lakbér-kalkuációknál 4% erejéig szerepelhettek, másrészt az épületekkel lefoglalt területek mindenképpen kiestek az esetleges telekforgalomból. A modem telekpolitikai elveket alkalmazó fővárosnak egyébként erre
az időszakra már inkább a telkek szerzése, mint eladása volt a célja, de a városfejlődés szempontjait a telkek kijelölésekor szem előtt kellett tartani. A 4%-os bevétel
egyébként eredetileg nem is tűnt rossz kiindulópontnak, hiszen a jobb híján haszonbérbe kiadott telkek általában a leltári érték 1%-át jövedelmezték. Egyes, a korai szakaszban napvilágot látott vélemények szerint, 42 már a területek után
szedhető 2-3%-os házbér is elfogadható nyereség lett volna, hiszen a telkek a főváros tulajdonában maradnak. Később persze majd a 4%-ot is kevesli a főváros, és
kezdeményezi, hogy ha már ezt megemelni nem lehet, akkor ne az építkezés megkezdésekor, hanem a befejeztekor érvényes telekértéket vegyék az adómentességi
számítás alapjául, 43 hiszen maga az építkezés megnövelte a telek és környezete értékét, nem is beszélve egyéb tényezőkről. 44

39
40

Basch Imre: A főváros lakásügyi akciójának eredményeiről In: Városi Szemle, 1914. 130. p.
Liber Endre: Budapest székesfőváros lakásügyi politikája és intézményei In: Vcnczcl Geyza Dr. Mcdriczky Andor (szerk): Budapest székesfőváros szociálpolitikai, közjótékonysági és
közművelődési közigazgatásának kézikönyve: Bp., 1930, 213. p.; Sidó, 1912. 737. p. Ilyen,
egyébként elég kedvező beruházó kölcsön volt: 1910-es 2 millió font stcrlingcs 4%-os,
191 l-es 105 millió frankos 4%-os és 1914-cs 134,3 millió márkás 4,5%-os hitel. A törlesztésük 50 év alatt történik a 90, illetve 90,56%-os árfolyamon kibocsátott kötvények folyamatos
kisorsolása útján. A beruházó kölcsönök történetéről bővebben lásd Erdei 1991. 12-13., illetve Sipos 1996. 131-132., 144-145. p.

41

BFL. IV. 1407.b. 48390/1909-III. A Vág és a Berzcnczey utca sarkán például egy alig 22 négyszögöles terjedéket vásárolt meg a főváros özv. Krcsz Gézánétól. Hasonlóan telekvásárlásra
került sor a Telcpy és a Fürész utca sarkán található terület esetén, ahová a helyi iskolát tervezték.

42

Ferenczi Imre: Községi lakáspolitika és lakásügyi intézmények. Bp., 1910. 382. p. (a továbbiakban Ferenczi, 1910.)
A főváros lakbéremelési kérelme, 1914. június 2.: BFL. IV.1407.b. 54877/1920-XIV.

43

A telkek leltári értékét tekintve változó kép tárul elénk. Általában elmondható,
hogy a bérházakat létesítették az értékesebb belső telkeken. Legmagasabb négyszögölenkénti áron a Berzenczey úti telkeket (425 K) tartották számon. A hozzá
közeli Váci úti, illetve a főútvonaltól valamivel távolabb eső Lomb és Angyalföldi
utcai telkek viszont 5-20 K-val kevesebbet értek. A Köztemető és Alföldi utcákban 300 K, a Margit körúton 280 K, az Üllői út mentén már csak 250 K volt a telekár, a Hungária úti, a Mester, illetve a Simor utcai bérházaké pedig 150 K -t ért, míg a
Miklós téri és a Jászberényi úti 120 K-t. A bérházas építkezések közül messze a
legolcsóbb értékű telek a Gyáli úti 60 K-val.
Az alacsony árkategória tekintetében a főváros maradéktalanul eleget tett az elvárásoknak, hiszen a telepek négyszögöl-ára sehol sem haladta meg a 200 K-át
(Mihalkovics, Telepy), az átlaghoz képest még mindig magas a 120 K-ás Váci úti
helyszín, hiszen a telepek többségének a telekértéke 50 K körül mozgott (16-80 K).
A telepek létesítésénél elsőrendű szempont volt az olcsóbb, de a közlekedés
szempontjából kedvező elhelyezkedésű helyszín. A program előrehaladtával pedig a bérházak esetében a telkek minél alacsonyabb beépítettsége egyrészt a közegészségügyi érdekeket, másrészt pedig a mintaadás célját szolgálta. 43
A főváros elsőként a legértékesebb telkeinek beépítését kezdte meg. A telepek
esetében arra is ügyeltek a szakemberek, hogy az értékesebb, tehát a városfejlődés
szempontjából fontos telkeket hordozható rendszerű, egyébként többségében tégla
barakkokkal telepítsék be, hogy szükség esetén, viszonylag csekély ráfordítás mellett, az épületek átköltöztetésével könnyen felszabadíthatók legyenek.

44

Érdekes eredményekre lehet jutni a telekárak összevetésével. Az első ciklusban például a barakkokkal beépített Váci úti telkek értéke 120 K-át tett ki. Viszont a központtól távolabb cső,
szintén Váci úti bérházak telkének ára a második ciklusban mégis 400 K lett, s így az megközelítette az említett barakkoktól egyébként ugyanolyan távolságra cső, csak éppen a központh o z j ó v a l közelebb elhelyezkedő - igaz, nem főútvonali - Bcrzcnczcy telkek árát (400-420 K),
nem is beszélve az Angyalföldi úti bérházról (400 K), melynek közvetlen közelében létesült
maga az említett barakktelcp. Vagyis hiába kedvező a Váci úti barakkok fekvése (Váci és a
Hungária út kereszteződése) a telek értéke mégis feltűnően alacsony. Hasonló eltérés figyelhető meg a Hungária úti bérházak (150 K) és közvetlen szomszédjuk, a főútvonaltól párhuzamosan egy utcával távolabb elterülő Százados úti földszintes telep példáján (50 K) is. Az első
esetben még magyarázatot szolgáltathatna az eltérésre a telek mérete, az utóbbinál azonban erről sem lehet szó.
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Ferenczi, 1913. 69. p. Már az első ciklusban 30-50%-a, a későbbiekben pedig 60-80%-a is
üresen maradt a bérházakkal beépített telkeknek. A szabad területeket pedig különböző játszóudvarok fonnájában hasznosítottak, melyeket — szemben a magánbérházaknál megszokott
gyakorlattal — valóban birtokba vehettek a gyermekek.

A építési akció megindításához szükséges volt megfelelő irányító bázis kialakítása. Szóltunk már az Elnöki Ügyosztály különleges szerepéről, amit a beruházás
fontossága és főleg a sürgőssége indokolt. A közgyűlésen, illetve a tanács működésében kialakult szokások azonban nem engedhették meg az ügyosztálynak a program egyedüli, ellenőrzésektől mentes irányítását, ezért különböző bizottságok létesültek tanácsadó, illetve felügyelő szerepkörrel. Elsőként az 1909 februárjában
megalakult építési „hetes bizottságot" 46 kell megemlíteni, melynek egyik feladata
a Mérnöki Hivatal, illetve a magánmérnökök által elkészített részletes tervek jóváhagyása lett. Ezt követően az Elnöki Ügyosztály által irányított építkezés előkészítésére, valamint a munkálatok későbbi ellenőrzésére, a közgyűlés, az említett hetes
bizottság tagjait is magába foglaló 24 tagú bizottság 47 felállítását határozta el, mely
„A hatósági kislakások, népszálló, népotthon és iskolák építésére felügyelő bizottság" néven hamarosan meg is kezdte működését. Az építkezéseket valójában, a tanács megfelelő szakbizottságai véleményét figyelembe véve, továbbra is az Elnöki
Ügyosztály irányította, így a 24-es bizottság ellenőrző feladatköre a program első
éveiben inkább formális volt, általában csak utólagos jóváhagyásban nyilvánult
meg.
Mindez azt mutatja, hogy Bárczy és az építési programja iránt eleinte teljes volt
bizalom a közgyűlésen. Ezt többek között az a tény is jelzi, hogy különböző munkálatokra a közgyűlés nemegyszer azonnali felhatalmazást adott, s így — a belügyminiszteri jóváhagyásra történő utólagos felterjesztés kockázatát vállalva — rengeteg időt takarítottak meg az építkezés számára. 191 l-re azonban ez a helyzet
megváltozott. Ekkora ugyanis már a 2. ciklus javában zajlott, felhalmozódtak a teljesítetlen számlák, megjelent jó pár, a hivatalos út mellőzése miatt elégedetlenkedő
újságcikk, sőt néhány nem túl jelentős — a versenytárgyalások során elutasított
vállalkozó által indított — perre is sor került. Épültek ugyan a házak, de a város-
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Erdei, 1991. 52. p. A bizottság tagja volt Wildner Ödön cs Kabdcbó Gyula mellett Krátky János cs Hcuffcl Adolf a főváros szakemberei közül, az építeszeket pedig Alpár Ignác, Freund
Vilmos, Hauszmann Alajos, Quittncr Zsigmond, Stcinhard Antal, Wcllisch Alfréd, Fittlcr Kamill és Korb Flóris képviselték, c két utóbbi építész kivételével mind a közgyűlés virilista,
vállalkozó tagjai közül kerültek ki.
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Erdei, 1991. 55., 112. p. A bizottság tagjai a hetes bizottság 12 tagján túl: Vázsonyi Vilmos,
Pető Sándor ügyvéd, Rózsavölgyi Manó ügyvéd, Fclcki Béla ügyvéd, Ehrlich G. Gusztáv bankár, Heltai Ferenc közgazdasági szakértő, valamint Fischcr József, Kauscr Gyula, Ncuschloss
Koméi, Gclléri Mór, Platthy György, Reiter Gyula, Ullmann Gyula, Bódy Tivadar és természetesen Bárczy István, az elnök. A tagok felsorolása azért lehet érdekes, mert sok ismert név
között többen a kislakáskérdés régi harcosai közé tartoztak, dc ott találjuk, az építkezések során felkért vállalkozó família tagjait is. Mindez persze teljesen természetes a korszakban.

atyák nem alkothattak képet a már megvalósult építkezések gazdaságosságáról,
pénzügyi mérlegéről. Ilyen körülmények között született határozat a közgyűlésen
arról, hogy az eddig megvalósult építkezésekről, illetve azok jövedelmezőségéről
az illetékes ügyosztálynak részletes jelentést kell tennie. Ettől fogva a 24-es bizottság tevékeny részt követelt magának az előkészítésből. Például ennek javaslatára
maradt ki egy 600 lakásos tétel a 3. ciklus programjából, amely pénzügyi problémák miatt egyébként is jelentős csonkítással valósult meg. 48

A program megtervezése, az építkezés irányítása
A kislakás-építési akció tervezetét az Elnöki Ügyosztály munkatársai dolgozták ki,
közülük is Kabdebó Gyula mérnöknek volt talán a legnagyobb szerepe a program
véghezvitelében. Az építkezések minél hatékonyabb megvalósulása érdekében
gyakorlatilag az ő, illetve az Elnöki Ügyosztály közvetlen irányítása alá került a
Mérnöki Hivatal, melynek létszáma is jelentősen megemelkedett az építkezések
érdekében. Kabdebóék feladata volt a program kialakítása, majd az építési ügyosztállyal, valamint magánépítészekkel együttműködve a vázlat- és kiviteli tervek, illetve a költségvetés kidolgozása. 49 Ezek után a különböző munkákra, a szokásoknak megfelelően, 10.000 K felett nyilvános, alatta pedig meghívásos versenytárgyalást kellett rendezniük, 30 majd az elbírálást követően, a Mérnöki Hivatal
szakembereinek ellenőrzése mellett megkezdődött az építkezés. Az Elnöki Ügyosztály és azon belül Kabdebó Gyula — sokszor mindenféle, hosszú ügymenetet
igénylő ellenőrzés nélkül — irányíthatta az egész óriás vállalkozást. 31
Visszakanyarodva a tervezés fázisához, mindenképpen el kell mondanunk,
hogy először a közgyűlésen, 52 majd a szaksajtóban, sőt a napilapokban is nagy
visszhangot keltett az építkezés híre. Sokan kifogásolták, hogy a minél olcsóbb
bérű lakások létesítését tervező főváros, saját alkalmazottainak igénybe vétele helyett magánépítészekre pazarolja a pénzt, növelve ezzel a költségeket és a majdani
lakbéreket. 3 '' Valóban, a főváros csak a kislakás-telepeket terveztette meg a Mérnö-
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Minderről bővebben Erdei, 1991. 52-60. p.
Kabdebó Gyula: Budapest székesfőváros kislakás és iskola építkezései. Bp, 1913. 17-18. p. (a
továbbiakban Kabdebó, 1913.)
Ami néha azért elmaradt...
Erdei, 1991. 52-60. p.
Bárczy István válasza Czcttcl Gyula interpellációjára. BFL IV.1403.a. 1908. 382. p.
Hogyan épít a főváros? In: Építőmunkás, 1909. szeptember 23. 1. p.: „... Szintén növeli a lakbért, hogy a főváros magánépítészckkcl terveztet... Az építész egyesület tarifája szerint min-

ki Hivatal munkatársaival, akik emellett az építkezések ellenőrzésében is fontos
szerepet játszottak. Az iskolák, és a bérházak tervezésére pedig igen magas díjazás 34 mellett, a hetes bizottsággal egyeztetve, az Elnöki Ügyosztály kért fel építészeket. 33 Ennek több oka is lehetett. Az egyik mindenképpen a megszaporodott
munka, amivel a Mérnöki Hivatal munkatársai nem tudtak megbirkózni. Másrészt
Bárczyék nagyot és a fővároshoz méltót akartak alkotni, olyan programot, amire,
mintaadó szerepe mellett, évtizedek múltán is büszke lehet Budapest. Tegyük hozzá: hasonló nagyságrendű községi szociális építkezéssel — ebben az időszakban
— a sok tekintetben eltérő angol példán kívül, nem is nagyon találkozunk máshol...
A tervek elfogadását, illetve a versenytárgyalások megtartását követően megkezdődött a munkák vállalatba adása. A fővárosnak elvileg az volt a célja, hogy elsősorban a kisiparosokat juttassa munkához, ezért az egyes épületek kivitelezését
nem egészében adták ki fővállalkozásra, hanem kisebb részfolyamatokra bontva,
külön-külön írtak ki rájuk pályázatot. Az építkezés folyamatát vizsgálva azonban
egyértelműen kiderül, hogy a versenytárgyalásokat sorra a már ismert, megbízható, 36 gyakran a városházához igen közel álló jelentkezők nyerték el. Sőt, nem egyszer az is előfordult, hogy a munka sürgősségére hivatkozva magát a versenytárgyalást is mellőzve, egyszerűen csak felkérték a vállalkozókat. Minderre természetesen több magyarázatot is találhatunk, Kabdebó Gyuláék biztosra mentek,
megbízható, kipróbált és jól ismert vállalkozókat kerestek, akik a minőség és a határidő mellett garantálni tudták a megadott egységárakat is. Természetesen az adott
társadalmi miliőről sem feledkezhetünk meg, melyben ha nem is teljesen elfogadott, de mindennapos volt a protekció, az érdekcsoportok olajozott működése. „Az
eddigi árlejtések valószínűvé teszik amaz aggodalmakat1... hogy a vállalkozók szépen felosztják maguk között a munkát. Minden építkezésnél ugyanaz a 4-5 vállalkozó tett ajánlatot, és ugyanazok kapták a munkát. Előre megállapodtak, hogy melyik
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dcn építész az építési költség 4%-át kapja honoráriumnak 800.000K! A Mérnöki Hivatal évi
költségvetése 491.533 K! Ők is tervezhették volna, sebaj ők majd havi 300 K-ért ellenőrzik a
terveket..." A cikk különben arra is utal, hogy a háziurakból álló közgyűlés, „a város" tulajdonképpen azért épít drágán, mert nem akar önmaga versenytársa lenni.
A tiszteletdíjak mértéke elérte, vagy meg is haladta a polgármesteri fizetést. Erdei, 1991. 56. p.
A témáról bővebben: Erdei, 1991 53-54. p.
Általában a versenytárgyalásokon a munka odaítélésekor az ajánlati összeg nagysága volt a
meghatározó, de arra is találhatunk példát, hogy a tanács nem a legolcsóbb ajánlatot fogadta
cl. Erre egyébként a közszállítási szabályzat értelmében joga volt. Lásd pl.: Klein József a
Gyáli úti kislakások légszcsz berendezése ügyében hozott tanácsi határozat ellen beadott fellebbezése. In: Fővárosi Közlöny, 1909. 1208. p.

munkára ki teszi a legjobb ajánlatot...
— j e g y z i meg egy szakszervezeti lap
cikkírója.
A következőkben a kislakás-típusok közül a telepek építkezésere helyezzük a
hangsúlyt. Egyrészt azért, mert sem a korabeli, sem pedig az újabb szakirodalom
— néhány számadattól eltekintve — nemigen tért ki külön erre a kérdésre. Másrészt azért, mert a kislakás-telepek olyan, mára teljesen eltűnt, így csak nehezen rekonstruálható színfoltot jelentettek Budapesten, melyek, bár nem szerves fejlődés
eredményeként jöttek létre, végig megőrizték falusias miliőjüket, mégis tökéletesen beleolvadtak XX. századi fővárosunk színes világába.
Mivel magyarázható az, hogy a városvezetés, sokszor vállalva a maximum néhány évtizedes várható élettartamot, ilyen külön település-egységeket alkotó
„munkás" negyedeket hozott létre? Az elsődleges ok a már említett adómentesség
igénybe vételének lehetőségében, illetve Budapest liberális szociálpolitikájában
keresendő, amely nem kívánt „könyöradományt" nyújtani, hanem egyelőre csak
megtérülő kiadásokat vállalt. Olyan olcsó lakásokat kellett előállítania a fővárosnak, melyek bérét a szegényebb néposztályok tagjai is ki tudják gazdálkodni. Ezért
a bérházaknál alacsonyabb költségszinten és így az ottaninál alacsonyabb lakbér
mellett, az alsóbb rétegek számára készültek a telepi lakások. A másik magyarázat
az lehet, hogy a meglehetősen sürgős építkezéseket ebben a formában lehetett a
leggyorsabban tető alá hozni. A kertvárosira emlékeztető környezet emellett közelebb állt az ideális családi házas telepek gondolatához.
A főváros attól függően, hogy a beépítésre váró telek mennyire volt a jövőbeli
városfejlődés szempontjából értékes hely, vagy ideiglenes — akár 10 éven belül elbontható — barakkokat, illetve a kevésbé frekventált helyszíneken állandó, körülbelül 30^4-0 év élettartamra tervezett kislakás-telepet létesített. A két típus közül az
előbbi változat jelentett igazán újdonságot, hiszen ezek az épületek, pontosan a felhasznált terület értéke miatt hordozhatók, „transzportábilisek" voltak. Ilyen épületet addig a főváros néhány raktár, barakkiskola kivételével még nem emelt.
Ugyanakkor nem volt már teljesen ismeretlen ez az építési mód, hiszen az angolok
(Humphreys) és a németek (Döcker-cég) után magyar vállalkozók" 8 is megjelentek
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Hogyan cpít a főváros? In: Építőmunkás, 1909. szeptember 23. 1. p.
Ferenczi, 1913 71. p. Ilyen szabadalommal rendelkező cégek pl.: Danubius, Walla, Arkay,
Popper, Kis, Forgács (Válaszfal Építő Rt), valamint Popper Zsigmond, aki az említett szükséglakás-építkezésnél majd a bacula rendszert ajánlja, és most a kislakás-építkezésnél is a tégla mellőzése mellett foglalt állást. A Mihálkovics, illetve a Váci úti építkezéseknél be is
mutathatta az általa preferált szerkezeti megoldásokat. Ismertetőjéből kiderül, hogy az épület
kisebb súlyának következtében már a tégla alap építésénél is lehet anyagot spórolni. A vékony, merevíthető favázfalat kívülről 2 cm-es deszka borítja, amit a széltől való védekezés ér-

a hazai piacon saját, egyébként a külföldieknél jóval olcsóbb szabadalmukkal."'9
Maga az építési költség különben, az állandó telepek lakásaihoz képest valamivel
nagyobb volt, a magasabb telekár következtében pedig az első telepeket zsúfoltabban építették be. Ezek, a másik típushoz képest magasabb bérű lakások a jó közlekedés, a központi fekvés miatt könnyen bérlőre találtak.
Ilyen hordozható épületet az akció során — eltekintve néhány kivételtől 60 —
csak az első ciklusban emeltek, ami a munka sürgősségét, illetve az ekkor rendelkezésre álló tőke bőségét is jelzi. A Mérnöki Hivatal három különböző alaprajz
szerint készítette el a négylakásos házak terveit. A versenytárgyaláson szereplő

dekébcn aszfaltszigctclő lemezzel fedtek be. Ezekre a lemezekre 3 cm-es, j ó hőszigetelést
biztosító parafaköveket erősítettek, a lakóhelyiségeket pedig belülről vakolták. Walláék, Katona
Fülöp igazgató szabadalma alapján 33 cm vastag, kettős, élére helyezett téglákból álló falszerkezetet alkalmaztak, ilyen, a szokásosnál kisebb súlyú megoldással, jóval alacsonyabb áron emeletes épületek is készülhettek. Az üreges téglafal pedig a hőszigetelést és a rétegek közötti
légcserével a falak állandó szárazon tartását is szavatolta. A szerkezet egyébként olcsó, a gyors
száradás következtében pedig szinte azonnal használatba vehető volt. A Walla József Cementárú
Gyár Rt. több ilyen transzportábilis épületet is emelt a Százados úton, ahol a Szörény utcai szakaszon, 3 földszintes és egy közjóléti (fiirdő, könyvtár, iroda) barakkot, illetve a Ciprus utcai részen 4 emeletes épületet létesített. Kis J. Jenő — aki a fővárosi akciónak csak az utolsó
szakaszában nyert megbízást —, de maga is érdekelt volt a transzportábilis épületeket készítő
üzletágban, cikkében értékelte a fővárosi akciót. A 15 cm-es favázas téglafalat az újbóli összeállítás nehézkessége, illetve rossz hőszigetelő képessége miatt marasztalta cl, a Popper féle parafás
típust már jobbnak, igaz drágábbnak ítélte, a szétszedést ugyan itt sem tartotta kifizetődőnek. A
30 cm-es tömör téglafalú megoldást sem az áthelyezhetőség, sem pedig a hőszigetelés szempontjából nem találta jó ötletnek, és sajnálattal jegyezte meg, hogy mégis sok készült ebből a típusból. Legkedvezőbbnek a Százados úti, úgynevezett acrolit-kő elemeket alkalmazó rendszert
tartotta, ahol a vasbetonszerkezet fogja körbe a hosszlapból és kcrcsztlapból álló, jó hőszigetelést biztosító salakos betont tartalmazó acrolit elemeket. Gerlóczy Gyula-. Földszintes munkásházak. In: Építő Ipar, 1911. 397., 417. p. (a továbbiakban Gerlóczy, 1911.); Kis J. Jenő: Budapest
székesfőváros kislakás-építkezéseiről. In: Építő Ipar, 1911. 461-474. p.
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A külföldi (francia, német, amerikai, osztrák) általában favázas megoldásokat tartalmazó szabadalmak, illetve a magyar (faszerkezetes Aradi és a vasvázas Árkay Aladár-féle) szabadalom
ismertetését lásd Gerlóczy, 1911. 355. p. Az Aradi-féle épületeket Hauszmann Alajos és Pctz
Samu is kiválónak találta, és a szerkezet számos külföldi kiállításon is ezüst díjat nyert. Lásd:
Szakvélemény az Aradi-féle házakról, BFL IV.1407.b. 18778/1908-1.
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A második ciklusban a telepek mellett létesített ideiglenes barakkiskolák esetében, illetve a
harmadik ciklusban emelt emeletes építkezés elrendelésekor újból felmerült, hogy kísérleti jelleggel, néhány ház erejéig, a gyors kivitel, illetve a telek esetleges könnyebb felszabadítása érdekében ismét alkalmazzák a drágább, hordozható rendszereket. Itt találkozhatunk például a
fentebb említett, versenytárgyalást megkerülő megbízási móddal is, hiszen az Elnöki Ügyosztály a legsikeresebb transzportábilis épületeket emelő vállalkozót szóban bízta meg az újabb
ajánlat elkészítésével. BFL IV.1407.b. 8469/1911-XIII.

vállalkozóknak ezek alapján kellett beadni az ajánlatukat, természetesen saját szabadalmuk, 61 és az általuk készített homlokzati terv csatolása mellett. Ezek a lakások egységesen 16 n r szobából, 8 n r konyhából, illetve kis kamrából álltak, a WC
pedig a lakáson kívül került kialakításra.
A pályázatnak tartalmaznia kellett az egységárat és az épületek 10 éven belüli új
helyre telepítésének anyagi feltételeit. Az áthelyezés egyébként egyes esetekben
— b á r nem ez volt a jellemző — valóban néhány éven belül meg is valósult. Az első
években az Aréna úti lakások közül 44-et, a Tattersalltól 16 lakást helyeztek át,62
mindkét esetben a Palotai úti kislakástelep mellett építették újjá az épületeket. A
többi hordozható épület sorsáról egyelőre keveset tudunk. A Walla-féle emeletes
épületek „dicsekedhetnek" azzal, hogy az összes ekkor emelt telepi lakás közül
ezek álltak Budapesten a legtovább. 6 '
Az eredeti tervek szerint először két telekkomplexum (a Váci úti, illetve a Práter
utcai csoport) hordozható házakkal való beépítésére írtak ki pályázatot. Az ekkor
elkészítendő 192 szoba-konyhás lakás nyertes vállalkozói a 6 legolcsóbb ajánlatot
tevők közül került ki, igaz látni fogjuk, hogy a későbbi pályázatokat is általában ők
nyerik el.64 A főváros a nyertesek között egyenlő arányban osztotta el a feladatot,
így minden vállalkozó 32 lakás, vagyis 8 barakk létesítésére kapott megbízást,
1909 novemberi teljesítési határidővel. Végül mégsem ment minden a tervezettek
szerint, ugyanis a Práter utca — Szigony utca sarkán található telket egy fellebbezés következtében nem sikerült megszerezni. így 76 lakásnak, illetve 2 vállalkozónak egyáltalán nem, egynek pedig részlegesen nem volt még helye, s így teljesíthető megbízása sem. 65 Ezt követően a programot kibővítették a Tattersall telkének
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Néhány szerkezeti típus: Árkay Sándor: 10 cm vastag lyukas téglafal; Schottola Emő:
Döckcr-féle; Popper Zsigmond: favázas, deszkával és parafalcmczckkcl; Ncuschloss Ödön és
Marcell: kettős álló téglasor között elhelyezett favázas elem; Walla József: 30 cm üreges rakott téglafal; Wellisch Arnold: 45 cm vastag külső tömör falak; Brunncr Ferenc: 30 cm vastag
külső tömör téglafal ( az újságcikk szerint az eltelt 2 év tapasztalata alapján ez utóbbi váltotta
be leginkább a hozzá fűzött reményeket); Kemény és Tisza: tömör csömöszölt salakbeton falak. Gerlóczy, 1911. 345. p.
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Ez utóbbi esetben a Magyar Ruggyanta Gyár terjeszkedése érdekében döntöttek a 4 barakk áthelyezése mellett.
A Ciprus utcai 16 házas telepet — mely házai közül mindössze 4 volt Walla —, csak
1995-ben bontották le.
Walla József, Kémény és Tisza a Magyar Vasbeton Építő Vállalat képviseletében, Wellisch
Arnold, Popper Zsigmond - Tőke György, Brunncr Ferenc, Ncuschloss Ödön és Marcell, a
következő építkezéseknél pedig felbukkan még Forbáth Emő, Pogány Nándor és Führcr Miklós neve is az eddig említettek mellett. Komjáthy Vidor, Árkai Sándor, Princhauscn Gusztáv és
Schottola Ernő viszont nem nyertek megbízást az első ciklusban.
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egy részén emelendő 32 lakással,66 valamint a Mihalkovich utcában 220, egy évvel
később a mellette lévő telken 115 lakást magában foglaló barakkok beépítésével.
Ezeken a telkeken, az említett három vállalkozó mellett, a többiek is kaptak lehetőséget, feltehetően az újabb pályáztatás mellőzésével.
Az akció második ciklusában 6 többemeletes ház és 1000 földszintes barakkokban elhelyezett kislakás építését is meghirdették. E program keretében, egy szükségtelep mellett, ekkor került sor a Budafoki, a Bécsi 6 7 úti, a Százados és a
Kőbányai úti telkek beépítésére, illetve a szintén Százados úti 28 lakásos Művésztelep és az Újpesti rakpart melletti 105 lakásos csoport létesítésére. Ez utóbbi telep
terve végül azért került be a programba, mert a Váci úti szükséglakásokat rossz állapotuk miatt le akarták bontani, ezért az itt lakók elhelyezéséről sürgősen gondoskodni kellett. 68 E telep házait egyébként a villamosvonal két oldalán akarták
elhelyezni, mégpedig úgy, hogy a 9 darab 132 lakást magába foglaló egyemeletes
ház a Duna felőli oldalon, az 5, összesen 32 lakásos fölszintes barakk pedig az utca
túlfelén kerüljön felépítésre. Az FKT azonban keresztülhúzta az Elnöki Ügyosztály számításait, ugyanis 4 emeletes barakk létesítéséhez nem járult hozzá. így
mindössze 112 lakás készül majd el, melyek közül 7-ben mosókonyhát is kialakíta-

65
66

A kcrdcscs 76 lakásból 32-32 létesítését Ncuseliloss és Wellisch cég, 12-ét pedig Popper Zsigmond vállalta. BFL IV.1409.b. 107299/1909-Eln.
Felmerült, hogy a szabadon maradt, a főváros rendelkezésére átadott telket további 32 lakással
építsék be. Maga Wellisch Arnold ajánlkozott az építkezés folytatására, arra hivatkozva, hogy
a pályázók közül ő kapta a legkevesebb megbízást, állványai még a helyszínen vannak, és az
ács-telepe amúgy is a közelben található. A telep bővítésérc végül nem kerül sor, sőt 1913-ban
16 lakást a Palotai úti telepre szállítanak majd át. A Tattcrsall egyébként a fővárostól bérelte a
területet, amiből most a tanács az építkezés céljára 10.000 m : - t visszaigényelt. A házak elhelyezése valószínűleg némi aggodalomra adhatott okot, hiszen a Tattcrsall igazgatója a teleknek
a Juranics utcai felét javasolta beépítésre, ahol akár 184 lakást is clhclyczhctőnck tartott. Végül persze az eredeti elképzelés valósult meg, igaz a házhelyek kijelölésénél figyelembe vették, hogy még a nagyobb (József és Lipót napi) lóvásárok idején se okozzanak fennakadást az
épületek. Kerepesi úti házak áthelyezése 1913: BFL IV.1409.b. 93759/1910-Eln. Építkezés a
Tattersallban, BFL IV.1409.b. 89659/1910-Eln.
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A Budafoki útra a Fehérvári és az Átlós (ma Bartók Bcla) úti régi téglaházban lévő munkások,
illetve a Fehérvári és a Lenke úti barakklakások lakóinak elhelyezését tervezték, a Bécsi úti telepen pedig a Miklós téri barakklakók kaptak a korábbiaknál jobb minőségű hajlékokat. Fővárosi Közlöny, 1910. 781-783. p.
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Eredetileg egy másik helyszín is számításba jött, mégpedig a Váci út, Csavargyár, Mura utca
közötti 1477/4 hrsz. számú telek, amire még annak idején az V. kerületi elöljáróság szerette
volna áthelyezni a Kárpát utcai szükségtclcpét. Itt egyébként ismét nem valósult meg ekkor az
építkezés, s csak a húszas évekbeli kislakásépítési akció alkalmával kerül beépítésre, igaz akkor egy 252 lakásos bérházkomplexum létesül rajta.

nak. A szűkebb körű árlejtésre ez esetben 17 vállalkozót 69 hívtak meg, a versenytárgyalást végül Popper Zsigmond, illetve Kemény és Tisza cége nyerte meg.
A ma is látható, sőt működő Százados úti Művésztelep a tervezettnél (32) szintén kevesebb lakással épült meg, ebben az esetben csökkenést a magas költségek
okozták. Ezek az épületek mind a tervek, 70 mind a kivitelezés szempontjából sokkal jobb minőségben készültek a barakklakásoknál. Az építkezést, a szokásoktól
eltérően, mindaddig nem kezdték meg, amíg a tanács a bérlőnek jelentkezők közül
ki nem választotta a 28 leendő szerencsés lakót, és meg nem kötötte velük a bérleti
szerződést. Az egy, kettő, illetve három szobával és műteremmel felszerelt lakások
természetesen könnyen találtak bérlőre, így a nyertes vállalkozók71 időben megkezdhették a munkát.
A kislakás-program befejező szakaszában három nagyobb emeletes telep létesítését és néhány kisebb kiegészítő építkezést foganatosítottak. Valószínűleg ekkor
emelték a már sokszor emlegetett Palotai úti telepet,7" illetve a Villám úti műtermes
házat is.
Ez utóbbi létesítésének jogát ügyosztályi ajánlással 7 ' kapta meg Popper Zsigmond, vagyis a versenytárgyalás ismételten elmaradt. A vállalkozó eredetileg saját
tervet készített, amit nem fogadott el az Elnöki Ügyosztály, mivel nem akartak eltérni a jól bevált Százados úti műtermes házak terveitől. A Villám utcában összesen
egy háromlakásos ház létesül Raskovics Ignác részére. 74
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A 6 ismerős név mellett, feltűnt többek között Forbáth Ernő, Führcr Miklós cs a László testvérek, Kis J. Jenő és Koch Károly is. Lakások az Újpesti rakpartnál: BFL IV.1409.b.
72616/1910-Eln.
Wassola Sándor tervezte az épületeket, és ő volt a főváros részéről az építkezéshez kirendelt
művezető is.
Forbáth Ernő: 6 épület, Wcllisch Arnold: 5 épület és Walla József: 4 épület. A Müvésztclepcn
egyébként 6 háromszobás, 10 kétszobás és 12 szoba-konyhás lakás létesült. A Százados úti
műtermes házak vállalatba adása, BFL IV.1409.b. 26954/1911-Eln.
Brunncr Ferenc, Forbáth Ernő, Führcr Miklós, Kis J. Jenő, a László testvérek, a Speciális Építő Rt., Walla József, Wcllisch Arnold és Popper Zsigmond kapott megbízást különböző számú
és méretű barakkok elkészítésére. Kislakásos bérházaknál szerződött vállalkozók jegyzéke,
BFL IV.1407.b. 58250/1915-XIV.
Egyébként ilyen esetben sem kellett teljes mellőzöttségtől tartania a többi, már bevált vállalkozónak, hiszen a nyertes cég csak az épület szerkezetét kivitelezte, így természetesen egyéb
munkáknál másokat is szerződtethettek. Ez esetben a kerítést Wcllisch ccgc, a kaput Brunncr,
a vízvezetéket Gcrö N. Nándor kivitelezte, hogy csak a fontosabb neveket említsük... Villám
úti műtermes ház építése 1912: BFL IV.1407.b. 42226/ 1920-XIV.
BFL IV.1407.b. 42226/1920-XIV.

A telepek építésében természetesen nem csak az említett vállalkozók vettek
részt, hiszen a telkeket közművesíteni ° kellett, továbbá gondoskodni az úthálózatról és a kertészeti munkákról is.

A telepek felszereltsége, melléképületei
A hatóságnak a telepeken, a lakóhelyek létesítése mellett, elsősorban két fontos feladatot kellett ellátni: a higiéniás igények kielégítését és a megnövekedett gyereklétszám következtében újabb iskolai, illetve óvodai férőhelyek megteremtését.
A közegészségügyi problémák megoldása mindig is elsőrangú feladata volt a
városigazgatásnak. (A főváros aktív lakáspolitikája is először szükséglakások építésével kezdődött, aminek indítéka, a járványveszély mellett, lényegében ebben a
közigazgatási feladatban keresendő.) Minden kislakás-telepnek rendelkeznie kellett például bizonyos számú mosókonyhával. Erre elsősorban azért volt szükség,
mert ennek hiányában a korai szükségtelepek lakói a szobákban mostak, szárítottak, ami komoly veszélyt jelentett az egészségükre.
A mosókonyhákat vagy a házakhoz kapcsolva, vagy külön épületekben, úgynevezett mosópavilonokban helyezték el. 76 A mosókonyhák mellett általában mángorló helyiséget is találhatunk, illetve a fürdőalkalmatosságot is több esetben itt
alakítottak ki. 77 Ugyanakkor e létesítmények kihasználtságára, 78 illetve a későbbi
lakásínségre következtethetünk abból, hogy az első világháborút követően nem
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A telepek többséget gázvilágítással szerelték fel (kivétel a Váci, a Tattersall, az Aréna és a
Ciprus úti telep, ahol petróleummal világítottak, bár az utóbbi telep átadásakor semmiféle közvilágításról nem gondoskodtak.) A villanyvilágítást majd a húszas évek elején vezetik be, amikor a telepekről sorra érkeznek a fővároshoz az ez irányú kérelmek. A Művésztelep lakói
például arra hivatkoznak, hogy a nem is mindig tökéletesen működő gázvilágítás mellett lehetetlen rendesen alkotni, s így az „elrabolt országrészek szobrászai" rengeteg időt veszítenek.
Máshol pedig a sok betörés miatt a közbiztonság védelme sürgette a világítás bevezetését.
BFL IV.1407.b. 135359/1919-XIV., 4530/1919-IX.
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A bérházak esetén természetesen, egyéb mellékhelyiségekhez hasonlóan, az alagsorban, vagy
ritkábban a padláson helyezték cl.
Mosópavilon a Hallcr utca és az Ernő utca sarkán: BFL IV.1407.b. 33269/1914-XIII. Haller és
Ernő utcai mosópavilon adómentessége: BFL IV. 1407.b. 81084/1914-XIII. Az említett telepen
például 16 mosókonyha, 2 mángorló helyiség és 2 Fürdőszoba épült, melyek három telep
(Mihálkovics, Telepy, és Hallcr u.) összesen 347 családját látták cl, akik telepenként felváltva
használhatták azokat. A Ciprus utcában pedig az emeleti folyosó egyik végén a mángorló helyiség, a másik végén pedig minden lakás számára külön WC létesült.
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Az 1915-ben épült Babér úti szükséglakás telep 32 mosókonyhájából a húszas években csak
20 üzemelt: BFL IV.1407.b. 122475/ 1920-XIV.

egy ilyen telepen a használaton kívüli mosókonyhákat szoba-konyhás vagy egyhelyiséges lakásokká alakították át. 79
A korábbi hatósági (szükséglakás-) építkezésekhez képest mérföldkőnek számított egyes telepek fürdőhelyiségekkel történő felszerelése. Erre ezt megelőzően
sehol sem került sor, a lakók a kutakat, illetve a közfürdőket használták tisztálkodásra. Több telep büszkélkedhetett egész fűrdőpavilonnal, melyek létesítését a második és a harmadik ciklus munkálataival egy időben rendelték el. Elsőként, még
kísérletképpen, a Haller úton létesítettek ilyen épületet, majd a sikeren80 felbuzdulva további 5 helyen határozták el fürdő, zuhanyzó, lábfürdő, orvosi rendelő, valamint egyéb helyiségeket (könyvtárat, gondnoki irodát, tanácsadó-, sőt akár jogvédő irodát is) magába foglaló népjóléti épületek felállítását. 81 Ezek közül végül 2 nagyobb népfürdő valósult meg a Százados és a Palotai úton, illetve hasonló működött a Vágóhíd úti szükségtelepen is.
A Százados úti telepen Walla József cége nyerte el a közjóléti épület felépítésénekjogát, melynek vizesblokkja 9 kádfürdőből és egy zuhanykamrából, 82 az ezekhez tartozó ruhatárból, és öltöző helyiségből állt.83 Az épületek 1913-as átadása
azonban nem zajlott le zökkenőmentesen, ugyanis több ponton fedeztek fel hiányosságokat a tanács illetékes szakközegei. Nem találták például megfelelőnek a
vízmelegítő berendezés kapacitását, és ezért a főváros nagyobb kályhák üzembehelyezését igényelte. Az eredetiek ugyanis nem voltak képesek percenként 50 liter
40 fokos víz előállítására, ezáltal még 4 zuhanyt sem lehetett egyszerre használni.
A tartály kiürülését követően túl hosszú ideig kellett várni az újramelegítéshez, ami
még tovább csökkentette a fürdőpavilon forgalmát, pedig az egészséges életmódra
való nevelés sikerét nagyban elősegítette volna a könnyű, praktikus és kényelmes
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A használatlanul álló mosókonyhák lakásokká alakítása a Százados és a Ciprus utcai telepeken: BFL IV.1407.b. 140119/1918-XIV. A Százados úton például 4, a Ciprus utcában pedig
10, a házsorok végén elhelyezett mosókonyhát alakítottak át egy-egy lakássá. Valószínűleg
nem lehetett ez egyedülálló megoldás, bár a Kőbányai úti telepen egy fővárosi altiszt kérelmezte családja számára a mosókonyhában való elhelyezést, ami a telep gondnoka, Rciter Ferenc támogatása ellenérc végül mégsem valósult meg. Komár József altiszt elhelyezési
kérelme a Kőbányai úti telep mosókonyhájába: BFL IV.1407.b. 106442/1920-XIV.
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„...Próbaképpen egy kisebb telepünkön felállított hasonló fürdőszobák oly kedveltek, hogy vasárnaponként 12-12 használójuk is akad" Az Elnöki Ügyosztály előterjesztése további kislakások építése iránt, Bp., 1911. 9. p.
Uo.
Kabdcbó Gyula beszámolója szerint ezek a fíirdö épületek öntöttvas, fehér zománcos kádakkal, szén és fatüzclésü fürdőkályhákkal és zuhanyos csaptelepekkel lettek felszerelve.
Kabdebó, 1913. 33. p.
A Walla-félc Szörény úti közjóléti épület terve, 1911: BFL IV.1407.b. 8469/1911-XIII.
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használat. 84 A Vágóhíd úti szükséglakás-telepről maradt ránk egy igen érdekes
adatokkal szolgáló fürdőszabályzat. Eszerint a fürdő reggel 6 és este 9 (vasárnap 5)
óra között vehető igénybe, mégpedig előzetes jelentkezés alapján. A fűrdőfelügyelőnél kellett maximum egy héttel korábban pontos időpontért jelentkezni, aki azt a
lakó nevével együtt bejegyezte egy bárki által megtekinthető könyvecskébe. A fürdő használatából kirekesztették a fertőző betegeket és hozzátartozóikat, valamint
azokat, akik vétettek a szabályzat ellen, például szemérmetlenül viselkedtek. A kádat a fürdést követően lúgos vízzel kellett kimosni, majd száraz ronggyal áttörölgetni, vagy mindezt a munkát, a kályha kihamuzásával együtt, 30 filléres tisztítási
díjjal kiváltani a fűrdőfelügyelőnél, aki egyébként a kulcs visszavételekor ellenőrizte is a rendet. A használat ezen a telepen ingyenes volt, de a víz felmelegítéséhez szükséges fűtőanyagot a lakónak kellett biztosítania.
A Palotai úti telepen viszont 40 fillérbe került a kádfürdő, melyben egy felnőtt
és három 12 évnél fiatalabb gyermek fürödhetett meg a rendelkezésére álló 40 perc
alatt. A 20 perces zuhanyfürdő csak 10 fillérbe került. A fürdővendég további 6, illetve 16 fillérért törülközőt és fürdőlepedőt is bérelhetett, sőt 2 fillér ellenében (3x8
mm-es) szappant is kapott. A fürdőépület forgalmáról annyit tudunk, hogy a Palotai telep, majd 1915-től a Babér utcai szükségtelep mintegy 4000 főt kitevő lakossága számára létesített, 8 kád- és 6 zuhanyfürdőből álló épület napi forgalma (az
1910-es évek legvégén) 57 fő volt. A korabeli várakozások azonban, a lakosság folyamatosan bővülő foglalkoztatottsága, illetve a közeli állami telep létesítése miatt, az igény emelkedését jósolták, ezért 1920-ban elrendelték a közjóléti épület
további 6 kádfürdővel való kiegészítését (zuhanyra állítólag nem volt kereslet). 86 E
nagy lélekszámú telepkomplexum a népfürdő mellett külön népjóléti épülettel is
rendelkezett, amit 1916-ban szülő- és terhesotthonná alakítottak át. 8/
A bérházak és a telepek megalapításakor gondoskodni kellett a különböző kulturális igények kielégítéséről is. Ezek közül az iskolák és óvodák létesítése tűnt a
legégetőbb feladatnak. E ponton szervesen összekapcsolódott Bárczy beruházási
programjának két ága, hiszen számos telep közelében létesítettek iskolát ma is működő kőépületben. Ilyen például a Százados úti, a Vág utcai, a Mester utcai, Miklós
téri, Lehel úti, vagy a Váci úti, hogy csak néhányat említsünk közülük. A végleges
iskolaépületek történetéről rendelkezünk szakirodalommal, 88 így vizsgálódásun-
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Jegyzőkönyv a Százados úti közjóléti barakk átvételéről: BFL IV.1407.b. 69617/1913-XIII.
A Vágóhíd úti szükségtelep fürdőszabályzata: BFL IV.1407.b. 3337/1913-XIV.
A Palotai úti népfürdő kibővítése: BFL IV.1407.b. 22643/1919-XIV.
A Palotai szülőotthon kialakítása: BFL IV.1407.b. 2480/1917-XIV.
A kérdésről bővebben: Erdei, 1991. 62-73. p.

kat inkább az ideiglenes barakkiskolákra összpontosítjuk. A telepek ugyanis gyakran hamarabb benépesültek, mint hogy a hozzájuk tartozó kőiskolák megépültek
volna, a gyerekek elhelyezéséről viszont gondoskodni kellett. E célból több helyen
már másutt is alkalmazott barakk-iskolákat, illetve óvodákat létesítettek. A Százados úton például Walláék a fiúk és a lányok részére 4-4 tantermes szétszedhető
épületet emeltek, 89 ideiglenes óvodaként pedig a régi vámház szolgált a Kerepesi
út Százados úti sarkán. 90 Hasonló épületek létesültek a Telepy utcában, ahol a barakképületben" az óvoda és az iskola mellett szolga- és dajkalakás is létesült, a későbbiekben pedig egy kétemeletes községi iskolát is terveztek a telepre, melynek
megépítését késleltette a telek megszerzésének elhúzódása. 92 Többek között a Gubacsi, Ceglédi, a Ciprus, 9j a Gyáli,94 a Kőbányai 93 és a Palotai úti telep is barakkiskolákkal büszkélkedhetett, melyek közül az utóbbi épületet, feltehetően a végleges
elkészültét követően, gyermekotthonná alakítottak át. Ezt az épületet a Magyar
Humphreys Rt. eredetileg a Béke úti szükségtelepre közjóléti épületnek készítette
el, de a beruházás elhúzódása, majd teljes elmaradása következtében végül a Palotai úti kislakás-telephez kapcsolódó szükségtelepen óvoda céljára épült meg. 96
A gondoskodó főváros egyre bővülő szerepvállalásának egyik beszédes jele az,
hogy néhány nagyobb telepen 97 a közjóléti épületekben könyvtár is létesült.98
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Az épületeket egyébként 1924-ben fogják a VII. kerületi Víztorony mellett újjáépíteni. A Százados úti fabarakk átszállítása a Stefánia útra: B F L IV.1407.b. 136133/1924-XIII.
A Százados úti építkezés helyszínrajza: BFL IV.1409.b. 72616/1910-Eln.
Ez az a barakképület, amit eleve úgy létesítettek, hogy Fölöslegessé válása esetén kislakásos
házzá lehessen átalakítani. A barakkiskola felépítését az is indokolta, hogy korábban a Tűzoltó
utcában működött már egy 22 tantermes iskola, amelyet, kórházzá alakítottak át. Az Elnöki
Ügyosztály előterjesztése további lakások építése iránt, Bp., 1911, 7. p.
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Brunncr Fcrcnc barakk épülete: BFL IV.1409.b. 53308/1910-Eln.; Iskola a Tclcpy és a Fürész
utca sarkán (Fritz Oszkár műépítész): BFL IV.1407.b. 69944/1909-III.
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Bolgár, 1913. 1448. p.
Angelus Bcla a Gyáli út gondnokának előterjesztése: BFL IV. 1407.b. 28544/1909-VI.
A Pongrácz úti állami telep megépítésekor merül majd fel kiváltása egy állandó kőépülcttcl. A
Pongrácz úti állami kislakástclep kibővítése: B F L IV.1407.b. 401857/1920-XIV.
Előadói ív a Palotai úti kettős óvodaépületek létesítéséről: BFL IV.1407.b. 62613/1913-XIV.
Például a Százados úton, a Hallcr utcában, v a g y Palotai úton.
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A Százados utca 3. sz. könyvtár bővítése: BFL IV.1409.C. 136719/1941-IX. A Walla féle Százados úti könyvtár például olyan nagy forgalmat bonyolított le, hogy a fontos kultúrmissziós
feladatát hangsúlyozva, 1940-ben a tanács elhatározta a kibővítését a szomszédos kétszobás
lakással történő egybcnyitásával.

A kislakások kezelése
A főváros kislakásainak kezelését eleinte az Elnöki Ügyosztály, majd 1912-től a
szociális feladatok egyöntetű irányítására alakított XIV. (Szociálpolitikai és Közművelődési) Ügyosztály végezte, míg a további építkezések, beleértve a tervek elkészítését, a XIII. (Építkezési) Ügyosztály munkakörét képezték. A Szociálpolitikai Ügyosztály munkája nem csak az elkészült bérházak és telepek kezeléséből
állt, hanem a fővárosi lakásviszonyok alakulását követve, ennek a szervnek kellett
javaslatot tennie az újabb építkezésekre, azok helyszínére, az épületek típusára, illetve a lakók jövedelmi viszonyainak ismeretében megállapítania a szedhető lakbérek nagyságát. E sokrétű feladat közül a telepek mindennapi irányítása adta az
ügyosztálynak a legtöbb munkát, amit viszonylag nagy számú kezelőszemélyzet
segítségével látott el. Minden bérháznak, illetve telepnek volt gondnoka, házmestere, vagy telepfelügyelője, akinek a munkáját egyéb segéderők is megkönynyíthették.
A lakók a különböző ügyes-bajos dolgaikkal először a házmestert, illetve a telepfelügyelőt keresték meg. Ők a gondnok, valamint az illetékes (Elnöki, majd
XIV.) Ügyosztály ellenőrzése alatt álltak, s szolgálatukért természetbeni juttatást
(a család lélekszámától függően egy- vagy kétszobás lakást), illetve a lakóktól rendeletben megszabott (a lakbér 2%-ban meghatározott) házmesterpénzt, és szemétpénzt kaptak, amit, a Tanácsköztársaság időszakának kivételével, a városházáról
folyósított felügyelői díj is kiegészíthetett." Ez az utóbbi összeg egyébként oly
módon került kiszámításra, hogy figyelembe vették a felügyelőre bízott lakások
számát is. Azok a telepfelügyelők, akik 50 lakást láttak csak el, természetbeni illetményként egy szoba-konyhás lakást kaptak. Azok viszont, akik 51-100 családot
felügyeltek, már az évi lakbér 3%-t kapták, amiből a tanács levonta a természetbeni
lakás bérértékét. Akik 100-nál is több lakást kezeltek, azok 3,5%-ot kaptak, de az ő
illetményüket is csökkentette a bérérték. Az egy felügyelő gondjaira bízott lakások
számát, a hatékony munka érdekében, 150-ben maximálta a tanács.11)0 Olyan is előfordult, hogy a felügyelő a telepen lakott ugyan, viszont nem vette igénybe a szolgálati lakást, ilyen esetben a tanács lakbéregyenérték címén pénzben megváltotta a
juttatást. 101
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Miniszterelnöki rendelet a telepfelügyelői dij beszüntetéséről: 4288/1919 M. E. 19. §., BFL
IV. 1407.b. 101016/1919-XIV.
Ferenczi, 1913 81. p.
Palotai úti telep felügyelőjének lakbéregyenértéke: BFL IV.1407.b. 59304/1915-XIV.

A telepfelügyelő, illetve a házmester egyik legfontosabb feladatát a székesfővárosi házakban uralkodó viszonyok ellenőrzése jelentette. Ok ügyeltek a házirend
betartására, kinyomozták az esetleges albérlőtartást, vagy a háziállatok tiltott nevelését. Emellett tájékoztatták a tanácsot a megüresedő lakások számáról, ők voltak
azok, akik az új lakókat elhelyezték, és a lakbért rendszeresen beszedték. Nekik
kellett a gondnokon keresztül felhívni a tanács figyelmét az észlelt meghibásodásokra, kezelni a liftet, eligazítani a segítségükre kirendelt segédszemélyzetet, így a
takarításért, a szemét elhelyezésért 10 " felelős vicéket, az éjjeliőrt, esetleg a szerelőt,
amennyiben a telepen lakott ilyen szakember. A Palotai úton például a Népfürdő
karbantartására, a telepi dugulások elhárítására alkalmaztak egy vízvezetékszerelőt.103
A gondnok képviselte a lakók érdekeit a tanács irányában. Az ő feladata, az
1912-es házirend szerint, elsősorban a felügyelete alá rendelt házmesterek és telepfelügyelők ellenőrzése volt, valamint a Szociálpolitikai Ügyosztály lakókijelölését
követően a lakások hivatalos bérbeadása, a befolyt bér, valamint a hátralék számontartása, a lakbér befizetése a Központi Pénztárba. Emellett a gondnok foglalkozott a lakók problémáival, melyekről a panaszos aláírása mellett feljegyzést
kellett készítenie. Abban az esetben, ha a gondnokkal támadt konfliktusa a lakóknak, sérelmükkel a Központi Házkezelöséghez fordulhattak. 104
A levéltár bővelkedik olyan iratokban, melyek a gondnokok széles körű tevékenységéről tanúskodnak. A gondjaikra bízott telepeken ők kérelmezték a tatarozást, illetve a felügyeletük alatt házilagosan elvégzett kisebb munkák, vagy
bizonyos hiányok pótlása esetén a tanácstól felvett előlegekkel gazdálkodtak. Ők
hívták fel a tanács figyelmét a telepeken előforduló különböző közegészségügyi,
vagy közrendészeti kihágásokra, ők kezelték a létesítmények leltárát, és ez ügyben
rendszeres kapcsolatot tartottak a Számvevőséggel is. Az is előfordult, hogy a beérkezett lakossági panaszok alapján, nekik kellett a tanács nevében eljárniuk például a be nem jelentett albérlőtartás ügyeiben, vagy az ő javaslatuk alapján engedélyezte a XIV. Ügyosztály a telepen lakók közötti lakáscserét. Arra is sok a példa,
hogy egyenesen a gondnok ajánlására adtak bérbe lakást megbízható, de rászoruló
igénylőknek, igaz ilyen esetben is a beutalást tanácsi határozathoz kötötték.
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A szemételhelyezés ügye: BFL IV. 1407.b. 70404/1914-XIV. Minden lakó köteles volt a vicék
szolgáltatását igénybe venni, amiért cserébe két szobás lakások esetén havi 1 K-t, egyszobásoknál 80 f-t fizettek.
Vízvezetékszerelő alkalmazása a Palotai úton: BFL IV.1407.b. 38452/1919-XIV.
Házirend 1912: BFL IV. 1407.b. 99211/1917-XIV.

Az alábbiakban egy olyan, nem szokványos példán keresztül mutatjuk be a
gondnok tevékenységének egy részletét, amelyen keresztül betekintést nyerhetünk
a hivatalos ügykezelésbe is. Ekkor Décsy János ezredes bonyolódott levelezésbe a
hatóssággal. A történet abból a szempontból szokványos, hogy a magas rangú tiszt,
a házirendet betarva, levélben tájékoztatta a gondnokot arról, hogy fia és menye
ideiglenesen hozzá költözött, sőt a bejelentési kötelezettségének megfelelően a tanács illetékes osztályán is jelezte a változást. A gondnok, a szokásos ügymenet szerint eljárva, továbbította a hozzá érkezett levelet, hogy ezáltal a hatóságnak módjában álljon ellenőrizni, hogy a lakó a szabálynak megfelelően járt-e el. A bejelentés annak rendje és módja szerint tehát eljutott a Központi Iktató Hivatalhoz, ahol
az ügy váratlanul elakadt. Az illetékes szerv ugyanis nem volt hajlandó érdemben
foglalkozni a beadvánnyal, ugyanis arról hiányzott a megfelelő értékű illetékbélyeg. Ezen a ponton az Üllői úti ház gondnoka vette kezébe az ügyet, és az eset kivizsgálását sürgette. Szerinte ugyanis nem célszerű minden egyes beadványt ellátatni kétezer pengős okmánybélyeggel, mert ez hosszú távon oda vezethet, hogy a
lakók nem vesztegetik sem az idejüket, sem a pénzüket a hatóság tájékoztatására,
így a tanács éppen azoktól az értékes információktól esik el, melyek ismeretében a
lakáspiac fejlődését a megfelelő irányba terelhetné. A házgondnok tehát méltánytalannak tartja az illetékbélyeg megkövetelését, hiszen a lakók háziuruknak címzett leveleiket sehol nem kötelesek okmánybélyeggel ellátni. A háziúr és a lakó
közötti viszony ugyanis magánjogi természetű, s ez abban az esetben sem változik,
ha a háztulajdonos történetesen a főváros. A gondnok álláspontját egyébként a tiszti ügyészség is megerősítette, hangsúlyozva, hogy ilyen esetekben a lakóknak a tanácshoz nem mint hatósághoz, hanem mint háziúrhoz kell fordulniuk. 103
A fenti példákból láthattuk, hogy a gondnoknak milyen széles körű, felelősségteljes munkát kellett végeznie. A feladat nagyságát jelzi az, hogy lehetőség szerint
minden telep, illetve bérház más-más tisztviselő „gondjára" volt bízva, akik egyébként a lakók számától függően kapták a tiszteletdíjat munkájukért. Az összeget általában úgy határozta meg a tanács, hogy a gondnokra bízott lakások évi bérjövedelmének 1%-t utalták ki számukra, ami körülbelül 400-1000 K-t tett ki.106 Azért
nem fizetést kaptak, mert a kislakások gondnokai a főváros alkalmazásában álló
szakemberek voltak, akik a gondnoki teendőket egyéb munkájuk mellett látták el.
Találunk közöttük számvevőségi tanácsost, fogalmazót, tanácsjegyzőt, adóhivatali
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Ortutay Tiszti Lajos házgondnok levele, 1923. november 24.: BFL IV. 1407.b. 3002/1926-IX.
Ferenczi, 1913. 81. p.

főtisztet, nyugdíjas főjegyzőt, hogy csak a leggyakrabban előforduló példákat említsük. 107
A felsoroltak közül, talán a lakbér beszedése és nyilvántartása adta a legtöbb feladatot a házmestereknek és a gondnokoknak, hiszen nem csak annak havi vagy negyedévi összegyűjtéséről kellett gondoskodniuk, hanem pontos kimutatást is
vezettek a hátralékosokról, a befizetett összeg nagyságáról, stb... A központi irányítás bevezetésekor a gondnokok számára készült egy részletes kezelési utasítás,
mely külön a lakbér beszedésének szabályzásával foglalkozott. Eszerint a befizetett lakbért a Számvevőség kezelési osztályán beszerezhető, és az említett hivatal
által hitelesített, általa bármikor ellenőrizhető bérjövedelem-nyilvántartó könyvbe
kellett bejegyezni, ami tartalmazta minden lakás sorszámát, lakója beköltözésének
időpontját. A beszedett bért (az esetlegesen befolyt hátralékokkal, vagy túlfizetéssel együtt) nem egyszerre, egy tételben kellett eljuttatni a fővároshoz, hanem, a
gondnok munkáját jelentősen megnövelve, minden bevételezést követő napon
rögtön be kell fizetni azt a Központi Pénztárba. A rendeletben nem szerepelt előírásként a személyes megjelenés, hiszen küldönccel, vagy postai úton is rendezhette a gondnok a befizetést, késedelem esetén viszont személyes felelősséggel tartozott. 1912-ben volt egy rövid időszak, amikor azok a bérlők, akik nem kaptak lakáspénzt, az esedékes lakbérüket postai úton fizették be közvetlenül a Központ
Pénztárba, és ugyanerre voltak kötelezve azok a lakbérilletménnyel bíró lakók is,
akiknek lakbére meghaladta a támogatás összegét, illetve akik korábban már jelzáloggal terhelték meg azt. 108
A lakbérhátralékos lakók által a tanácshoz intézett részletfizetési kérvények
minden esetben a gondnokon keresztüljutottak el a címzetthez. Egyes különösen
méltányolható esetben, de akkor is maximum 1 hónapra, maga a gondnok is adhatott részletfizetési kedvezményt. Akkor, ha az adóson a türelmi idő sem segített,
szintén a gondnoknak kellett — a tiszti ügyészségen keresztül -megindítatni a lakbérpert, amire általában csak olyankor került sor, amikor a letiltás sem kecsegtetett
sikerrel.
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Gondnokok listája 1942: BFL IV.1409.C. 140813/1942-IX., B F L IV.1409.c_ 4174. kötet,
Tárgymutató, 1932, „Házak",
Intézkedés a székesfőváros tulajdonát képező kislakásos bérházakban a házbcrck fizetése tárgyában: BFL IV.1407.b. 22286/1912-XIV., 206/1913-XIV. Az intézkedést egyébként azért helyezték hatályon kívül, mert a Számvevőség nem rendelkezett azoknak a névsorával, akik
ilyen kislakásos bérházban laknak. A postai úton történő befizetésről így visszaálltak a gondnok által felügyelt fizetési módra, hiszen ezáltal a gondnok jobban nyomon tudta követni a
lakbér befolyását, az esetleges hátralékos összegek növekedését.

A gondnokok feladatát tovább bonyolította az, hogy a fővárosi kislakásokban
egyaránt voltak heti, havi és negyedévi lakbérletek, attól függően, hogy az ott lakó
rendelkezett-e lakbérilletménnyel. A székesfővárosi alkalmazottak például negyedévenként kapták meg a lakáspénzüket, így ők nem vehették igénybe a havonkénti bérfizetés kedvezőbb lehetőségét. Ezek az alkalmazottak viszont nem a
gondnoknál adták le a lakásért fizetendő összeget, hanem lakbérüket közvetlenül a
fizetésükből vonták le. Ezt a rendszert 1912 májusában vezette be a tanács, igaz kisebb zökkenő kíséretében, mert a kezdetekkor még nem rendelkeztek biztos adatokkal arról, hogy mely lakásban lakik székesfővárosi alkalmazott. 109

A lakbér
A város által épített lakások lakbére, az adómentességre vonatkozó törvénynek köszönhetően, nem emelkedhetett egy bizonyos szintnél magasabbra, hiszen az építkezés önköltségének 4, illetve 6%-ban maximálták azok nagyságát. A fentebb
említettek szerint, a törvény által megállapított arány korántsem mutatkozott elegendőnek, sőt a háború alatt, illetve az azt követő években, az alacsony lakbérekből kifolyólag, kifejezetten nagy veszteséget termeltek a lakások. A törvényi kötöttségek
ellenére, mely házanként határozta meg a beszedhető lakbérek felső határát, a főváros megpróbált eleget tenni a rászorultság elvének is. Ezért a kisebb lakások bérlőit, a
többszobás bérlemények rovására, nagyobb kedvezményekben részesítette.
A kislakás-akció eredményei élénken foglalkoztatták a szakembereket, hiszen
mind az akció folytatása érdekében, mind a politikai körök, illetve a közvélemény
meggyőzése céljából széles körű adatgyűjtésre került sor a beköltözött lakók körében. A felhalmozott információkat Ferenczi Imre rendezte táblázatokba, melyekből
nagyon sok érdekes adatot olvashatunk ki. A fővárosnak elsősorban két dolgot kellett igazolnia. Az egyik a gazdaságosság, vagyis az, hogy Budapest adófizetőit nem
érte kár, s így nem könyöradományt osztogatott a városvezetés. A másik a szociális
célnak való megfelelés és mintaadás, vagyis minél több szegény sorsú család minél
jobb körülmények közé helyezése, a lehető legalacsonyabb, de még piaci áron. E célból készült tehát a felmérés, melynek keretén belül az új lakások béreit összevetették
a környéken szedett összegekkel, külön kategóriákban vizsgálva a lakásokat a szobaszám és a fekvés (utcai, udvari) szerint. A bérházépítkezéseket nézve, az összesített
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Intézkedés a székesfőváros tulajdonát képező kislakásos bérházakban a házbérck fizetésének
tárgyában, 1912. február; a főszámvevő sürgős előterjesztése a házbérfizetések tárgyában és a
székesfővárosi kislakásos bérházaknak és telepeknek részletes kezelési utasítása: BFL
IV. 1407.b. 206/1913-XIV.

adatokból az derül ki, hogy az egyszobás lakások a környék hasonló fekvésű, tehát
utcai lakásaihoz képest 3 5%-kal, a kétszobások 20%-kal, a háromszobások 10%-kal,
a négyszobásos lakások pedig 5%-kal voltak olcsóbbak. Ez persze csak egy átlagszám, a táblázat tartalmazza az összes új bérház kategóriánkénti lakásbéreit és a környéken fellelhető hasonló lakások átlagbérét, külön feltüntetve a talált legalacsonyabb és a legmagasabb összegeket. A házakat egyenként vizsgálva az állapítható
meg, hogy a budai építkezések voltak szociális szempontból a legkedvezőtlenebbek,
hiszen a Miklós téri háznál az egyszobás lakások bére átlagban 3%-kal, a kétszobásoké 45%-kal, a háromszobásoké pedig 5 0%-kal volt magasabb, mint a magánházaknál. A Margit körúton pedig a magas építési költségek, és így a körülbelül
20%-kal drágább hatósági lakbérek indokaként a különleges kivitelt és a vállalkozó
bukását említi meg az összeállító. Itt a kétszobás lakások bérei már csak 22%-kal, a
három- szobások pedig mindössze 3%-kal magasabbak a magántulajdonosokénál.
Az eltérésre egyébként egyszerű a magyarázat: a Miklós téri építkezés a központtól
viszonylag távol, kevéssé kiépített területen valósult meg, ahol a lakbérek még nem
kúsztak az egekig, viszont a fővárosnak az építkezés, a telekártól eltekintve, ugyanolyan sokba került, mint más többemeletes házak esetén. A Margit körút, illetve az
Üllői út 121. esetén, ahol szintén 27%, illetve 1 %-kal magasabbak a tanácsi bérek, az
eltérés leginkább azzal magyarázható, hogy ezek a tisztviselők számára emelt, különleges kivitelű épületek az utolsó években készültek el,110 amikor az építési költségek már magasabbra kúsztak az első évekhez képest, miközben a felhasználható
hitelkeret vészesen fogyott. Az említett eseteken kívül, csaknem mindenütt elmondható, hogy a főváros kislakásos bérházaiban a lakbérek minden kategóriában
alacsonyabbak a környék magánbérházainál. Ha ebből nem is igazolható egyértelműen, hogy a közület olcsóbban épített, azt mindenképpen tényként kellett kezelni
a kortársaknak, hogy a gazdaságosság megtartása mellett is lehet olcsó kislakásokat létesíteni. A már meglévő régebbi, de piaci alapon működő magánbérházakban
pedig a lakók jóval magasabb bérért gyakran sokkal rosszabb körülmények között
éltek.
A kislakásos telepeknél még beszédesebb a statisztika. Első ránézésre is megállapítható, hogy a hatósági lakások lakbére alig magasabb, mint a magánházakban
található hasonlókért fizetendő összeg fele, kétszobás lakásoknál pedig a kéthar-
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magánbérházakhoz képest.

mada. Ez a megállapítás persze túl egyszerű és egy kicsit gyanús is. Hogy lehet az,
hogy a szociális érdekből, de azért mégis csak gazdaságosságra törekvő fővárosi
építkezés ennyivel alacsonyabb bérű kislakásokat termelt, mint a magánépítkezés?
Ha ez lehetséges, miért nem fedezte fel ebben a vállalkozói réteg már hamarabb a
gyümölcsöző lehetőséget? A válasz egyébként most sem bonyolult. Csínján kell
bánni a statisztikával, hiszen nem tudjuk pontosan milyen lakásokat vontak be a
számításba, nem ismerjük azoknak a méretét, minőségét, felszereltségét, csak a
fekvését, pedig a négyzetméter a hatósági lakásoknál is meghatározó tényező volt a
lakbérek megállapításakor. Emellett a statisztika több helyen ugyanazokkal az idegen lakbérekkel számol, mint a bérházak táblázata, vagyis a jóval alacsonyabb értékű telepi lakásokat a feltehetően bérházakban találhatókkal vetették össze. A
statisztika tehát arra jó, hogy bizonyos következtetéseket levonjunk a segítségével,
de arra nem, hogy teljes biztonsággal százaléknyi pontosággal állíthassunk valamit. Az építkezés első ciklusában, a városfejlődés szempontjait figyelembe véve,
olyan területeket építettek be hordozható barakkokkal, melyek értékesebb telkeken feküdtek, így valószínűleg a közelükben is értékesebb építmények álltak. A főváros ezek árnyékában húzta fel az ideiglenes földszintes épületeit. Nem csoda,
hogy így alacsonyabbak az árak, persze a különbség annyira magas, hogy ez mindenképpen a főváros szociális tevékenységét dicséri, illetve igazolja.
A kislakásos telepeknél egyébként a lakbéreket a lakás nagysága és az építkezés minősége határozta meg. Az azonos ciklusban emelt lakások bérei azonos magasságúak, tehát ebben az esetben kevésbé szigorúan érvényesítették a ráfordítás-arányos lakbér-kalkulációt. Két szomszédos telepet véve vizsgálat alá (pl. a
Százados és a Ciprus útit), a közel egyenlő telekérték mellé a Százados útihoz valamivel alacsonyabb négyzetméterenkénti költség társul, mégis a fizetendő lakbér
27%-kal magasabb összeget (230 K-t) tett ki, mint a későbbi és még az emeletes
építési mód miatt is fajlagosan többe kerülő, de rosszabb minőségben megépült, kisebb Ciprus utcai telepen. Abban az esetben viszont, ha az egy négyzetméterre eső
lakbért nézzük, akkor a magasabb költségen létesült Ciprus utcai telep alacsonyabb
lakbére (180 K) valójában mégis magasabb (7,2 K), mint a Százados úti (6,7 K), tehát így a drágább építés mégis magasabb lakbért eredményezett.
A lakás nagysága sem ad biztos támpontot. A Bécsi úti vagy a Budafoki építkezés esetén a fajlagos építési költség szinte megegyező, a 34 négyzetméteres lakások bére 230 korona, vagyis négyzetméterenként 6,7 K-ba, míg az azonos
ciklusban, hasonló értékű telken, közel azonos költségen létesült Kén utcai telep 24
négyzetméteres lakásai 200 K-ba, tehát négyzetméterenként 8,3 K-ba kerültekbérlőiknek. Ez az igazán nagy különbség! A város tehát feltehetően az egyszerűbb
számítás érdekében kategóriákban gondolkodott.

Abban az esetben, ha a Kén utcai építkezés adatait a vele egy időben létesített
Telepy utcaival vetjük össze, akkor azt látjuk, hogy azonos a lakásbér (200 K) és a
négyzetméterre eső bér is (8,3 K), sőt a építési költség is szinte megegyezik. Mégsem lehetünk teljesen nyugodtak, hiszen tudjuk, hogy a lakbér kiszámításakor a
tiszta építési költség 6%-on való kalkulációja (ezzel nincs is gond) mellett a telekár
4%-on való beszámítása is szerepet játszott. Mindkét telep nagy kiterjedésű telken
állt, viszont a Telepy esetén a telekár a Kén utcainak közel négyszerese, a lakbér
mégis azonos!
Röviden összefoglalva: a főváros a lakbér megállapításakor nagy átlagban figyelembe vette az építési költségeket, sőt a telekárat is, számolt a lakások méretével, minőségével, de nem minden esetben tartotta be ezeket az alapelveket. A
hatóság 3 főbb lakbércsoportot alakított ki. Ezekbe osztotta be a megépült lakásokat általában a lakás nagysága szerint, nem ragaszkodva szigorúan a törvény szabta
4 és 6%-hoz, főleg az előbbi kérdésében. Négyzetméterre vetítve a legolcsóbban a
34 m 2 -es 230 K-ás lakásban lakók laktak, ahol a viszonylag alacsony építési költség mellé alacsony telekár társult. Ezután következnek az utolsó ciklusban megvalósult, zömében emeletes építkezés lakásai, ahol a 25 m 2 -es lakásokért 180 K-t,
vagyis négyzetméterenként 7,2 K-t fizetnek lakbérként a lakók. Ez esetben a beruházás költsége magas, míg a telekár alacsony volt. Legrosszabbul a 24 m 2 -es, lakásaikért 200 K-t, négyzetméterenként 8,3 K-t fizető bérlők jártak, akik a magas
lakbért a drága teleknek köszönhették, viszont feltehetően élvezték a jó közlekedési viszonyokat, talán a WC-t is?
Láthattuk, hogy a lakbérek megállapításakor a főváros, az esetek túlnyomó
többségében, (a hivatalos jelentések szerint minden esetben), törekedett a befektetés arányainak figyelembe vételére. 1913-ra el is készült az első ciklus hivatalos
mérlege, mely egyértelműen kimutatta, hogy Budapest nemhogy nem fizetett rá a
szociális gondoskodás ez irányú megnyilvánulására, de még szerény bevételekhez
is jutott. Ezt elsősorban a telkek beépítésének köszönhette, hiszen így az alacsonyabbjövedelmet hajtó mezőgazdasági hasznosítás köréből kerültek ki az említett
hatósági ingatlanok, minek hatására körülbelül megötszöröződtek az azokról származó bevételek. A lakbérekből eredő jövedelmeket, a kölcsön törlesztő részletei
mellett, a telepek, illetve a bérházak fenntartási költsége is terhelte. Az első időszakban, eltekintve néhány, a kivitelezőt érintő javítástól, még nem szorultak az
építmények tatarozásra, így a kiadási oldalt egyedül a kezelési költség terhelte. Ez
utóbbi legjelentősebb részét a közüzemi díjak tették ki, azon belül is a vízdíj jelentette a legnagyobb tételt. Az épületekben ugyanis e költséget nem a kedvezőbb általány alapján, hanem a házakban felszerelt közös vízmérő órák szerint fizette a

város. Ez viszont az esetleges pazarlás, illetve a lakók ellenőrzésének, felelősségre
vonásának nehézsége miatt, jelentősen megnövelte a kiadásokat.
Az első ciklus gazdaságosságáról szóló jelentés nemzetközi összehasonlításokra támaszkodva is megpróbálta igazolni az építkezés létjogosultságát. Eszerint a
londoni városi házak fenntartási költségei a bevételek 22,3%-át emésztették fel,
nálunk ez a bérházak esetén 12%, a telepeknél pedig 18% volt, a személyi kiadások
oldalán pedig Londonban további 6,5%, nálunk pedig 2,5-3% mutatkozott. Az,
hogy mennyire helyénvaló a két városi beruházás összehasonlítása, persze vitatható, hiszen Londonban más típusú és színvonalú telepek létesültek, sőt az egész lakbérrendszer a budapestitől eltérő alapokon nyugodott. Arról mindenesetre tájékoztatást kapunk az adatokból, hogy fővárosunkban, az előrejelzéseknek megfelelően,
a bérházakhoz képest a telepek fenntartása, a bevételekhez viszonyítva valamivel
jelentősebb összeget emésztett fel. Az első ciklusban épített kislakásokra fordított
kezelési és fenntartási költségnek mindössze 12%-át tette ki a kezelés, míg a fennmaradó 88%-ot a fenntartás, illetve az említett közüzemi díjak adták, melyek közül
a vízdíj magában több mint kétötödét emésztette fel az összkiadásnak. 111 A bevételi
oldalt közel 1%-kal csökkentette a kiadatlan lakások, illetve a hátralékba került lakók bérének elmaradása. A bérházaknál jelentkező bérveszteség valamivel több
mint kétharmada származott a kiadatlan bérleményekből, azok közül is elsősorban
az üzletekre kell gondolnunk, vagyis a fennmaradó harmad lakbérhátralék formájában keletkezett. A telepeken viszont a hiányzó résznek csupán az egynegyedét
tették ki a behajthatatlan lakbérek. Igaz, a telepek esetén ennél jóval jelentősebb,
bár csak időszakos veszteséget okozott néhány elbontott házból 112 származó lakbérkiesés, melyeket azonban a következő évben már új telepeken állították csatasorba.113
Abban az esetben, ha a lakó huzamosabb ideig nem fizette a lakbért, és annak az
összegét a főváros más csatornákon keresztül sem tudta behajtani, sor került a kilakoltatásra. A kiköltözések adataiból azt látjuk, hogy a hatósági kilakoltatások csupán az elköltözések 7%-át adták, azon belül is csak 1,5%-ot tett ki a lakbérhát-
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A tanács XIV. (Szociálpolitikai cs Közművelődési) Ügyosztályának jelentése a kislakásos bérházak, telepek és a Népszálló költségéről és jövedelmezőségéről - Táblázat a székesfővárosi
bérházak és telepek kezelési és fenntartási kiadásairól az 1912. évi zárszámadás alapján. Bp.,
1913. 23. p.
Uo. 24. p. A táblázat szerint 3 telepet szüntettek meg részlegesen: a már említettek közül az
Aréna útit és a Tattersall telkén állót, illetve szintén bontásra került a Mihálkovics utcai telep
egy része, melynek további sorsára nem találtunk adatot, de feltételezhető, hogy a másik két
telep házaihoz hasonlóan, az itteni barakkokat is a Palotai telepre helyezték át.
Uo. 12. p.

ralékból bekövetkező eltávolítás. Mindez azonban csak a bérházakra igaz, a telepek esetén valamivel kedvezőtlenebb kép fogad. Itt ugyanis 11% és még plusz 2%
a kilakoltatásokra vonatkozó adat. A kiköltözések 80-70%-a (a bérházak, illetve a
telepek esetén) a lakók elköltözéséből eredt, amit még további 13—17%-kal növelt
a lakáscserék száma. Mindezek eredményeként a fluktuáció számottevő, hiszen a
vizsgált időszakban, az összes népjóléti épületet figyelembe véve, körülbelül a lakók egyhetede cserélődött ki önkéntes alapon (12,7% és 11,7%). 114 Ez az adat első
ránézésre talán soknak tűnik, valójában a kor szokásainak megfelelő. Mégsem
könyvelhette el ezt sikerként a városháza. E tényt, szándékosan vagy véletlenül,
nem is említik az egyébként minden kérdésre kiterjedő jelentések.
A lakbérhátralékkal küzdő lakók száma tehát az első években nem volt magas,
viszont a háború következtében a budapesti, sőt az európai tendenciáknak megfelelően fokozatosan nőtt. A müvésztelepen például több elismert szobrász fordult kérvénnyel a hatósághoz arra hivatkozva, hogy a háborús körülmények közepette nem
tudnak megrendelésekhez jutni. Ezen a telepen egyébként majd minden lakó hátralékban volt a bérfizetéssel, átlagosan egyhónapi-negyedévi lakbérrel tartoztak a
fővárosnak. 1 ' 3 Más telepeken sem ment ritkaságszámba a hátralék, amivel kapcsolatban különösen a háborús évekből rendelkezünk bőséges adatokkal. Nehéz lenne
bármiféle tendenciát megállapítani a hátralékok alakulásáról. Találtunk olyan telepeket, ahol a lakók egytizede maradt el huzamosabb ideig a lakbérrel, s a tartozása
átlagosan 4, de akár 6 lakbérhétre is rúghatott. Maguk a jelentést készítő gondnokok is mindenféle magyarázattal szolgálnak a hátralékok keletkezésével kapcsolatban. A tipikus ok általában az, hogy a családfő frontszolgálaton van, így a
családtagok nem tudják teljesíteni a bérfizetésre vonatkozó kötelezettségüket. Az
sem ritka, hogy egy család a nagy gyereklétszám miatt, illetve szegénysége okán
nem tud fizetni.

A lakások bérbeadása és a lakók
A lakások bérbeadásánál elsődleges szempontként szerepelt a szociális rendeltetésük, vagyis a főváros pontosan körülhatárolta azoknak a körét, akik jogosultak a
kedvezményre. így elsősorban azokat a sokgyermekes családokat részesítették
előnyben, akik gyermekeik száma miatt csak nehezen és általában igen kedvezőtlen körülmények mellett juthattak lakáshoz a magánbérházakban. Természetesen a
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hatóság vizsgálta a lakásért folyamodók anyagi helyzetét is, de előnyben részesítve
a fővárosi alkalmazottakat. Emellett a városi lakásokban csak budapesti illetőségű
jelentkezők nyerhettek elhelyezést. Azt, hogy a lakásért folyamodó telepi vagy
bérházi lakáshoz jutott, nagyban befolyásolta az illető bérfizető képessége. A városnak ugyanis az volt az elsődleges célja, hogy hosszú távú bérleteket létesítsen,
melyeknél a bevétellel biztosan számolhat, ugyanakkor ezzel a hatósági kedvezménnyel (vagyis az olcsó és jó minőségű lakással) potenciálisan a társadalom perifériája felé sodródó embereknek nyújtson lehetőséget a megkapaszkodásra, a biztosabb egzisztencia megteremtésére.
Fontos szálát képezte túlzsúfoltság ellen már évtizedek óta folyó küzdelemnek a
közegészségügyi elvek érvényesítésére való törekvés. Megpróbálták a városi lakások túlnépesedését megakadályozni, amit egyrészt az albérlőtartás korlátozásával,
másrészt pedig, a lehetőségekhez mérten, a sokgyermekes családok legalább kétszobás lakásban való elhelyezésével kívántak megoldani. 116 Ezen a ponton azonban ellentmondásba került a rászorultakról gondoskodás és a gazdaságosság biztosítása, hiszen általában a sokgyermekes családok voltak a legszegényebbek, így
nem is lehetett tőlük elvárni a magasabb díjú nagyobb lakások kibérlését. Ezt az ellentmondást végül úgy próbálta, több-kevesebb sikerrel, feloldani a főváros, hogy
a szoba-konyhás lakásokat viszonylag nagy alapterülettel, illetve magassággal tervezték, s ezáltal javítani tudták a majdani lakókra jutó légköbméter arányt, ami a
korszakban a túlzsúfoltság szintjének elfogadott mérőszáma volt.
Amikor elkészült egy-egy telep vagy bérház, akkor először — a törvények alapj á n — kiszámolták a költségekkel arányos, épületenként szedhető bérösszeget. Ezután került sor az egyes lakások bérének megállapítására, amit a szobák száma és a
lakás fekvése határozott meg. Ekkor alkalmazhatta a főváros a rászorultság elvét,
hiszen a kisebb lakások bérét aránylag alacsonyabban szabta meg, mint a többszobásokét.
Sajnos a bérlőkijelölésnek csak az elveit ismerjük, korabeli kérvények alig maradtak fenn. Az első bérlőkör névsora is csak néhány esetben maradt ránk. Annyi
mindenesetre a házirendből is kiderül, hogy a lakásért folyamodóknak egy lakáskérvény rovatait kellett kitöltenie, majd a sikeres beköltözés után az adatokban bekövetkező összes változást be kellett jelentenie, hiszen a lakókról kartotéklapokat
vezettek a Lakáskezelő Irodában. 117 Az 1910-es évekből egyetlen olyan kérvény
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került a kutatás látókörébe, ami ha nem is első beköltözésről tanúskodik, de legalább a korszakból származik. Ebben, az ilyenkor szokásos lakásigénylő kérvény
kitöltésével a MÁV alkalmazásában álló villanyszerelő sikeresen kérte egy esetlegesen megürülő lakás kiutalását az Alföldi utcában. Ez tulajdonképpen még csak
előjegyzési kérelem volt, amiben meg kellett jelölnie a igényelt lakás típusát (szoba-konyha és kamra), az általa vállalható maximális évi bér összegét (320 K), az ő,
illetve családtagjai havi keresetét (160-200 K, a családtagok nem kerestek). Nyilatkoznia kellett arról, hogy korábbi bérleményében tartott-e albérlőt (nem), valamint annak indokát, miért az említett házban szeretne lakáshoz jutni (a munkahely
közelsége). 118 Eredetileg egyébként ezen a folyamodó lapon a ragályos betegségeket is fel kellett tüntetni. 119
Azoknak a szerencséseknek, akik a kérvény kitöltését követően lakáshoz jutottak a telepek egyikén, majd a gondnokkal is megkötötték a lakásbérleti szerződést,
heti bérlet esetén egy teljes hét díját, havi vagy negyedéves lakbérű lakásoknál pedig annak 20%-át, kellett foglalóként letétbe helyezniük. 120
A bérleti szerződéssel tehát létrejött a lakbérleti viszony, melyre vonatkozólag a
főváros területén érvényes lakbérleti szabályrendelet mellett a kislakások házirendje is intézkedett. Beköltözéskor a lakó a gondnok, vagy annak megbízottja jelenlétében vette át a lakást, melynek jó állapotát nyilatkozatban elismerte, és azt is
vállalta, hogy az elkövetkezendő időkben karbantartja, s minden általa okozott
rongálásért anyagilag felel. 121
A telepek, illetve a bérházak rendjét, mindennapjait az 1910-ben, majd 1912-ben
ismételten megalkotott házirend szabályozta. Ez rögzítette például a gondnok és a telep felügyelő, illetve a házmester feladatait, a lakásért való folyamodás módját és szabályait, az albérlő tartásra vonatkozó megkötéseket, a szülőknek a gyermekei iránt
tanúsítandó felelősségét, a takarításra és a mellékhelyiségek tisztántartására, valamint a padlás használatára vonatkozó paragrafusokat. 1- "
A lakások megfelelő használatát egy tanácsadó fűzet is segítette. Ebben olyan
általános higiéniai alapelveket tett közzé a főváros, amelyeket nem csak a saját lakóik, hanem a magánbérházakban élők is haszonnal alkalmazhattak. Az ügy érde-
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kében a tanács nem csak a kislakások bérlői között népszerűsítette az ingyenesen
beszerezhető füzetecskét, hanem a minél szélesebb körű tájékoztatás érdekében,
összesen 25.000 példányba nyomtatta ki, és osztotta szét a magánbérházak kezelői
között, akiknek szintén érdekében állt a házaik közegészségi nívójának emelése. 12j
Az említett nehézségek közül a túlzsúfoltság problémája volt a legmeghatározóbb, hiszen valójában annak felszámolása volt az egész építési akció fő célja. így
az egyik legfontosabb kérdést az albérlő- és ágybérlőtartás szabályozása jelentette.
Nyilvánvalóan a hatóságnak az lett volna a legegyszerűbb, ha határozottan megtiltja házaiban az albérlőtartást. Erre azonban több ok miatt sem volt mód. A fentebb
említettek szerint ugyanis a főváros a gazdaságosság elvét figyelembe véve, lehetőleg minél több lakót akart ellenőrzött, jó közegészségügyi viszonyok közé juttatni, csökkentve a város egészének szintjén a túlzsúfoltság, a járvány fészkek kialakulásának esélyét. Ismételten szembekerült tehát az elv két oldala, a szociális gondoskodás és a gazdaságosság. Abban az esetben, ha a főváros teljesen megtiltja az
albérlötartást, azt kockáztatja, hogy egyes lakói még ezeket az olcsó lakbéreket
sem tudják megfizetni. Az viszont mindenképpen az akció kudarcát jelentette volna, ha a városi lakások túlnépesednek, aminek veszélyeire egyébként Neuschloss
Kornél már a tárgyalások legelején felhívta a figyelmet. Végül a tanács csak egyedi
esetekben, elsősorban családtagok részére, engedélyezte az albérlőtartást. A házirend ki is kötötte, hogy a lakásban csak családtagok lakhatnak, s ha valamely rokonsági viszony gyanút kelt, akkor azt a gondnoknak ki kell vizsgálnia. Egy későbbi szabályzat azt is kimondta, hogy csak abban az esetben adható lakrész albérletbe, ha a bérházi lakásban külön szobában biztosítható a befogadott elhelyezése,
a telepi lakásokban pedig elegendő hely marad a főbérlőknek. Mindkét esetben természetesen a tanács írásbeli engedélye volt az alapfeltétel. 124 Ágyrajárókat viszont
senki sem fogadhatott, és a szabály betartását a gondnokok akár éjszakai razziákkal
is ellenőrizhették.
Ennek a viszonylag szigorú rendelkezésnek az eredményeként az első években
nem is nevezhető igazán jelentősnek az albérlők előfordulási aránya. A telepi bérlők 3,7%-a, a bérháziak 4,7%-a szorult albérlőtartásra. Ferenczi Imre táblázatainak
köszönhetően további érdekes adatokhoz juthatunk a témában. A telepeken albérlőt tartó 88 lakó közül 72 egyszobás lakást bérelt, akik így átlagban — és persze
durva becslés alapján — a havi bérük kétharmadát gazdálkodhatták ki. A bérházak
esetén pedig a 90 albérlős lakásból körülbelül egyharmad-egyharmad arányban ré-
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szesültek az egy-, illetve kétszobás lakások. Itt a lakbér-fedezeti arányról már nagyon nehéz biztosat megállapítani, körülbelül a bér egyharmadát lehetett albérlőtartás útján előteremteni. Mielőtt azonban elhamarkodottan megállapítanánk,
hogy a kisebb lakások lakói szorultak rá inkább az albérlőtartásra, érdemes megnézni azt, hogy a különböző nagyságú lakások bérlői milyen arányban tartottak albérlőt. Eszerint 1912-ben az egyszobás lakások 3%-a, a kétszobásak 5%-a, a
háromszobások 8%-a és a 4-5 szobás lakások bérlőinek 7%-a fogadott lakásába
idegent. 1-3 Előfordulhat, hogy nem csak a rászorultság befolyásolta az albérlőtartás szokását. Képzeljük el azt a többnyire lakáspénzzel rendelkező, három vagy
négyszobás lakást bérlő tisztviselőt, aki, szabad szobája lévén szokásból, vagy
praktikus megfontolásból tart lakót, esetleg odaveszi magához szegény vidéki rokonát. Az is fontos, hogy 1912-t írunk, ebben az időszakban még nem látványos a
tisztviselőréteg elszegényedése. A húszas évektől kezdődőleg természetesen majd
erőteljesen meg fog változni a helyzet.
Mielőtt megismernénk néhány konkrét példát (sajnos többnyire az első világháború utáni időszakból van módunk ilyeneket bemutatni) mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy a fővárosi akcióban létesített lakásokban, a szigorú szabályzások
és rendszeres ellenőrzés miatt, jóval ritkább volt az albérlőtartás, mint a magánbérházak esetén. Valószínűleg a főváros sem tudta házaiban sokáig fenntartani ezt a
kedvező képet. 1917-ben a Gubacsi úti teleppel kapcsolatban bejelentés érkezett az
albérlőtartás miatt kialakult túlzsúfoltságról. A probléma megoldása érdekében az
illetékes IX. Ügyosztály egyelőre nem tett mást, mint hogy kiakasztatott a házak
falára egy táblát, hogy a lakásokban csak 4 felnőtt lakhat. 126
Konkrétabb történetet mutat be egy 1920-ból származó irat. Eszerint az Alföldi
utca egyik földszinti lakásából a bérlő saját kispesti házába költözött, de a lakbért a
negyedév végéig kifizette, és sógorát, Botka István mészáros segédet helyezte el
ott, aki egyébként már 1912-óta albérletben lakott nála. 127
Egy másik esetben a bérház egy lakója lakbérfizetési nehézségeire hivatkozva
kérelmezte, hogy ideiglenesen albérletbe fogadhassa szomszédja fiát és annak feleségét, akik számára a másik lakásban már nem akadt elég hely. A tanács a hozzá-
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járulást csak azzal a szokásos kikötéssel adta meg, hogy a bérlőnek kell a megfelelő
engedélyekért a Lakáshivatalhoz folyamodnia. 128
Az Üllői út 121. sz. ház többnyire tisztviselő lakói viszont engedély nélkül adtak
bérbe helyiségeket, pedig a hatályos 4288/1919 M. E. rendelet megtiltotta a lakásigazolvány nélküli beköltözést. A további kihágások elkerülése végett a főváros
utasította a gondnokot, hogy a rendeletet a ház összes bérlőjével láttamoztassa.' 29
A tanács egyébként súlyosan megtorolta az engedély nélküli albérlőtartást. Az
Angyalföldi úti bérház egyik lakója, Weisz Márkus 1917-ben a romániai harctéren
hősi halált halt, ezután özvegye a sógorát annak családjával együtt magához vette,
ő maga pedig Brassóba költözött. A rokon család egyébként mindenféle engedély
nélkül, sőt a gondnok szerint nem kívánatosan tartózkodott a lakásban, így rendőri
kihágás címén 300 K-ra bírságolták meg őket, és kiköltöztették a Babér utcai szükségtelepre, Weisznénak pedig engedély nélküli albérlőtartás címén felmondtak.'
Mégsem ez volt a legcifrább történet. 1924-ben az Aréna u. 140. sz. ház egyik
lakója, bizonyos Hupka Sándor, felháborodott levelet írt a Tiszti Ügyészségnek,
melyben arról számolt be, hogy lakása annyira kicsi, hogy abban képtelen lenne albérlőt tartani, így nem is tud eleget tenni a felszólításnak, miszerint haladéktalanul
költöztesse ki az illetéktelenül ott lakó személyt.,, Feleségem 1924. február 24-én
meghalt, tetemét még el sem takarítottam, amidőn valamelyik jóakaróm a Lakáshivatalnál bejelentette, hogy a lakásom megürült... holott a lakásban két kis unokámmal én laktam továbbra is. A hivatal kiküldöttje természetesen
személyeseit
meggyőződött a beadott jelentés alaptalanságáról... Most az albérlőtartást is hasonló jóakarómnak köszönhetem. " Azután szép lassan kezdett kikristályosodni a
tanács számára is a történet. A tény az — folytatja a levélíró — „ hogy cselédet nem
tarthatok, így a háztartást egy ismerősömre kellett bízni, aki nem lakik nálam, hiszen van saját bejelentett lakhelye, ez úrinő fiának viszont cserébe kosztot adok.
László Imrét azért gondolhatják albérlőmnek, mert egész nap hivatali ügyeiben
futkos, így saját lakásán nem tudja átvenni a postát, így az hozzám érkezik. " Az albérlőtartás gyanúját a későbbiekben egyébként a gondnok is megerősítette, aki a
házmester megfigyelései alapján, arról értesítette a tanácsot, hogy Hupka szinte
egyáltalán nem tartózkodik a lakásában. Alig telt el egy hónap, s újabb levél érke-
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zett a városházára. Ezt egy fővárosi irodaszolga írta, azzal a céllal, hogy lakáshoz
jusson az emiitett bérházban: „... Minthogy az Aréna út 140. sz. II. em. 38. sz. lakás
jelenlegi bérlője, Hupka Sándor, egy öreg magányos ember, aki főleg a III. em. 26.
sz. alatt lakó, Pfeifer Gézáné nevű lányánál tartózkodik, és a lakását bútoraival
együtt egy zsidó családnak, a házfelügyelő állítása szerint nagyobb összegért eladta... Bírói eljárás útján az albérlőt kilakoltatták, és a főbérlő most azt mondja, hogy
továbbra is magának fenntartja a lakást... "
Az irodaszolga információi azonban nem lehettek teljesen pontosak, ugyanis a
gondnok novemberi jelentésében már kerek perec kijelentette, hogy Hupka hazudott. A lelkiismeretes tisztviselőnk ugyanis nem átallott a házfelügyelő kíséretében
éjszaka 3/410-kor becsöngetni a kérdéses lakásba, ahol alsó neműben, ágyból kikelve László Imre nyitott ajtót anyjával együtt, és be is ismerte, hogy ott lakik. A helyzet tiszta, mégsem oldódott meg. 1925 februárjában még minden változatlan.
Ekkor Pfeifer Gézáné szomszédja arról számolt be a gondoknak, hogy Hupka
egész nap lánya lakásán tartózkodik, oda viszi a tüzelőt, ő fizeti a lakbért, az ebédet
viszont László Imre anyjától hordja fel. Olykor-olykor pedig lemegy az eredeti lakása elé, és ott áll tüntetőleg, ami csak a szomszédok félrevezetésére szolgál.
Egy hónapra rá érkezett a Tiszti Ügyészség válasza, mely arról tájékoztatta a tanácsot, hogy miután az albérlőtartás nyilvánvaló, ezért fel kellene mondani a lakást. A felmondási per sikere viszont a bizonyítás eredményeitől függ, melyhez a
bíróság minden esetben kötve van, tehát ha az alperes megfelelő ellenbizonyítékot
produkál, a város akár el is veszítheti a pert. Az iratanyagban található utolsó feljegyzés pedig a következő: „az ügyész véleményére való tekintettel egyelőre az
irattárba tesszük... "?!131
Az albérlők után ismerkedjünk meg a többi lakóval is. A főváros a kislakás-akció mérlegének elkészítésekor, egy részletes felmérést követően, külön fejezetben
foglalkozott az ott lakó családok helyzetének elemzésével, így többek között a családok összetételével, a családfő szakmájával, korábbi lakhelyének minőségével, a
lakók egészségügyi állapotával, illetve a fővárosban való tartózkodásuk kezdetével. Eszerint a telepeken lakók 44%-a, a bérházakban pedig 33%-a 14 év alatti
gyermek volt. A családfők közel háromnegyedét sorolták foglalkozás szerint a segédszemélyzet körébe, közülük 39% az iparban, 21,5% a közszolgálatban dolgozott, utóbbiak kétharmada fővárosi alkalmazottak, az egyharmada pedig elsősorban a rendőrök és a postások közül került ki. A bérházakban már kétötöd részt tett
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ki az értelmiség, főleg fővárosi és állami tisztviselők. Az itteni lakók majdnem fele
a közszolgálat alsóbb kategóriájú alkalmazottai közül került ki, igaz itt az állami,
vasúti és postai dolgozók közel kétszer annyian voltak, mint a főváros által foglalkoztatottak. Mindez nem véletlen, az akció kezdetén ugyanis megfogalmazta a város azt az elvet, hogy a jelentkezéskor előnybe részesíti a hatósági alkalmazottakat,
de csak a helyek felét tölti fel velük. A fennmaradó lakásokba pedig a szociális rászorultság alapján helyezi el a jelentkezőket, abban az esetben pedig, ha több család állna azonos szinten, sorshúzással választják ki a szerencsés lakót.1"2
A családtagok számát tekintve a leggyakoribb a 3-6 fős család a telepek és a bérházak esetén is, igaz az előbbinél a nagyobb lélekszám azért megmutatkozott. A
halálozási ráta a főváros területén mért 18,5 ezrelékkel szemben a telepeken
15,9, a bérházakban pedig 5,2 volt. Mindez a közegészségügyi állapotuk javulását
mutatja. A fertőző betegségek a kislakások lakóinak 5, illetve 8%-át érték el. A ragályos megbetegedések közül a kanyaró és a skarlát vezetett, 1J J mindkettő elsősorban gyermekbetegség.
Nem kapunk meglepő eredményt a születéseket tekintve sem, hiszen a fővárosi
25,6 ezrelékes rátával szemben, a telepeken 35,3, a bérházakban pedig 14,1 ezreléket mutatnak a számok. Ezek alapján megerősödni látszik az a tétel, hogy az alsóbb
osztályokból származó családok több gyermeket vállalnak. A fővárosba való beköltözést vizsgálva, a telepek lakóinak 11%-a élt 3 évnél rövidebb ideje Budapesten, míg ugyanez az adat a bérházakban valamivel kedvezőbb, bár a megkérdezettek 12%-a egyáltalán nem adott választ a kérdésre. A lakásminőség változására
vonatkozó adatokból pedig az derült ki, hogy a telepi lakók jelentős része alacsonyabb bér fejében jóval tágasabb lakásban él, mint korábban, a bérházakban pedig
a lakók ugyanazon bérért kedvezőbb körülmények közé kerültek. 134
Néhány szerencsés esetben rendelkezünk lakólistával, igaz, csak töredékes formában. Ezeket olvasva ismerős nevekre bukkanhatunk. Például a már sokat emlegetett Üllői út 121. lakója volt 7 fogalmazó, közöttük Schuler Dezső, aki majd a
húszas-harmincas években lesz a szociális ügyek egyik szakértője és irányítója a
fővárosnál, 4 hivatalnok, egy főjegyző, 3 főmérnök és Gárdonyi Albert levéltáros,
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Ferenczi, 1910. 396. p.
A tanács XIV. (Szociálpolitikai és Közművelődési) Ügyosztályának jelentése a kislakásos bérházak, telepek és a Népszálló költségéről és jövedelmezőségéről. Bp., 1913. 20. p. Kimutatás
a székesfővárosi bérházakban és telepeken 1912-ben előforduló ragályos megbetegedésekről.
Ferenczi 1913. 90-96. p.

hogy csak a fővárosi alkalmazottakat említsük. A szomszédos házban lakott a tanácsi ügyosztályok tisztviselői közül Kabdebó Gyula, Wencell Géza, Reiter Ferenc,
Lung Géza és Liber Endre, mind az öten a kislakásépítés és a fővárosi szociálpolitika élharcosai voltak. 1 "'

Életminőség a fővárosi kislakásokban
A lakók életminőség-érzetét lakókörnyezetük felszereltsége1"16 mellett nagyban
befolyásolta a telepeken kialakult közegészségügyi helyzet. Ennek felügyeletére,
érthető okokból, a főváros is nagy hangsúlyt fektetett. Az ellenőrzés feladata itt is
elsősorban a gondnokra hárult, aki rendszeresen fellépett az egészséget veszélyeztető problémák elhárítása érdekében. A legtöbb kilakoltatás például a lakások nem
rendeltetésszerű használatából fakadt. Selley Emil, az Újpesti rakpart melletti telep
gondnoka a tanácshoz intézett jelentésben rögzítette a lakások állapotát. „ Március
2-án 11 órakor kint voltam a telepemen. Vasvári Samuné lakásában az ágyneműt (a
házirendben megszabott időn túl) az ablakban találtam, pedig már a telepfelügyelő
is sokat panaszkodott rájuk. Megszidtam és megfenyegettem őket, hogy felmondom
a lakásukat. Ekkor a lánya olyan neveletlenül viselkedett velem, kénytelen voltam a
lakást azonnal felmondani, kérem ehhez a tanács hozzájárulását, hogy azt írcisban
is megtehessem.
"lj7
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Kislakásokba beköltöző lakók névsora: BFL IV.1407.b. 206/1913-XIV. Kultúrtörtcnctileg érdekes lehet még a Művésztelep bérlőinek megismerése. A korszakban a telepen lakott Basch
Árpád festő, Beszédes János szobrász, Czigány Dezső festő, Cser Károly szobrász, Csikász
Imre szobrász, Csont Ferenc festő, Faragó Árpád szobrász, Földes Szabó János szobrász, Gábor Móricz festő, Gcmes Gindert Péter szobrász, Horváth Géza szobrász, Juhász Gyula szobrász, Kádár Béla festő, Kallós Ede szobrász, Kara László Mihály szobrász, Kcviczky Hugó
szobrász, Kisfaludy Stróbl Zsigmond szobrász, Kolozsvári Szcszák Ferenc szobrász, Lányi
Dezső szobrász, Margó Ede szobrász, Martinelli Jenő szobrász, Mcdgycssy Fcrcnc szobrász,
Pásztor János szobrász, Pongrácz Szigfrid szobrász, Pór Bertalan festő, Sámuel Koméi szobrász, Sidló Ferenc szobrász, Szász Vilmos szobrász, Szentgyörgyi István szobrász, Vas Viktor
szobrász. Lásd: Józsefvárosi Lexikon. Bp., 1970, 247-248. p.
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Erre vonatkozóan a gondnokok által készített lakbérbefizetési nyilvántartások adnak számunkra információt. Ezekből az derül ki, hogy a nagyobb telepek, de gyakran a bérházak is, önálló
települési egységet alkottak, hiszen a munkába járás kivételével az itt élőknek cl sem kellett
hagyniuk a területet. Tudjuk, hogy szinte mindenhol működött iskola, óvoda, Fürdő. Emellett
tejcsarnok, hentes, cipész, kávémérés, fűszer, dohány és élelmiszerbolt, kifőzde, valamint fodrász stb. növelte az ott lakók kényclcmérzctét.
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Kilakoltatás az Újpesti rakparton: BFL IV.1407.b. 28481/1913-XIV.

Rendszeres, visszatérő problémát jelentett a szemét elhelyezésének kérdése is.
Ebben az időszakban a szemétszállítás jelentős részét már nem magáncégek, hanem a Székesfővárosi Fuvartelep, vagy más néven a Köztisztasági Hivatal végezte.
A telepek esetén, a lakosság számának megfelelően, szemétgyűjtő ládákat helyeztek el a telek különböző pontjain. Arra is volt példa, általában kisebb telepeken,
hogy a házak között közlekedő szemeteskocsira a lakók maguk rakták rá a szemetet, ilyen esetben viszont a következő szemétgyűjtésig a lakásban kellett tárolni a
hulladékot.1"58 Ezt unhatták njeg az Újpesti rakpart lakói, amikor nem várták meg a
háromnaponta közlekedő kocsit, hanem az összegyűlt szemetüket az utcára szórták. Egyébként igazuk is volt, hiszen egy korábbi közgyűlési határozat értelmében
a szemét napi elszállításáról a fővárosnak gondoskodnia kellett. 1-9 A teleprendre
vonatkozóan pedig a tízes évek elején egy szabályzat kimondta, hogy a lakók viceházmesterükkel kötelesek a szemetüket a kukákig elhordatni, amiért a lakás nagyságától függően 80 fillér-1 korona szemétdíjat kellett fizetniük. 140
A Gubacsi úti telepen egy hentes működése borzolta a kedélyeket, aki a csatornába vezette a szennyes vizet, aminek eredményeként a csatornanyílás „ a melegebb évszakokban súlyos bűzt és legyeket termelő pocsolyává változott. "141 A
tanács szabályozta a hentesek működését, az említett telepen tiltották a füstölést, a
darabolást és a pörkölést is. A panaszt a bűz és a vízpocsékolás mellett, a kolerától
való félelemmel indokolták a feljelentő lakók. 142
Mind szociális, mind egészségügyi szempontból fontos szerepet játszott a bérházaknál és a telepeknél az udvar vagy a kert megléte. A korábbi építésű házakra jellemző zárt terek helyett nyílt, tágas, szellős udvarokat terveztek a házak közé, a
telepek kertjeit pedig a bérházakéhoz hasonlóan parkosították, sőt „virágverseny"
szervezésével próbálták buzdítani az embereket a kis előkertek csinosítására.14"1
Olyan lakók is akadtak, akiket nem hatotta meg a szép környezet. A Bécsi úti telepen
például egy családok közötti vita fajult a sértett kertjének megrongálásáig, ugyanis
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A Székesfővárosi Fuvartclep levele a tanácshoz: BFL IV. 1409.b. 93759/1910-Eln.
BFL IV.1407.b. 25640/1911-V. Az említett határozat (7/1898. kgy. sz. 3.§) valószínűleg még a
kolerajárványok elleni küzdelem érdekében született.
A szemétdíj kifizetését megtagadó lakók a Juranics utcában: BFL IV.1407.b. 70404/1914-XIV.
Jelentés a Gubacsi úti csatorna állapotáról: BFL IV.1407.b. 32825/1914-XIV.
Gubacsi úti lakók panasza a hentes ellen: BFL IV.1407.b. 139368/1913-XIV.
A tanács XIV. (Szociálpolitikai és Közművelődési) Ügyosztályának jelentése a kislakásos bérházak, telepek és a Népszálló költségéről és jövedelmezőségéről, Bp., 1913, 7. p.

Puskás Lipót gyerekei, az édesanyjuk biztatására, rendszeresen kicibálták Bálinték
kertjéből a virágokat, amiért a gondnok figyelmeztetésben részesítette a családot.144
Maga a főváros is súlyt helyezett a környezet ápolására. Minden terv elkészítésekor külön foglalkoztak a kertrendezéssel. A parkosítás feladatát a főváros vagy
saját kertészeti vállalatával végeztette, vagy versenytárgyalást követően magánvállalkozók között osztotta ki, és az elkövetkezendő években is különböző cégek
vállalták a kertek rendbetartását.
A fentiekben megismerkedhettünk az első nagyobb fővárosi szociális kislakásépítési akció megvalósulásának részleteivel, a felmerült problémákkal, illetve a
lakók helyzetével. A kisebb gondok ellenére kijelenthetjük, hogy a fővárosi kislakások jelentősen javították az ott élők életkörülményeit, s ennek révén a tanácsnak
sikerült, igaz, csak átmeneti időre, valamelyest enyhíteni a fővárost sújtó lakáshiányon.
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Zilahi Jenő gondnok jelentése a Bécsi úti telepről: BFL IV.l407.b. 53788/1916-XIV.

NAGY SÁNDOR
VESZEDELMES VISZONYOK
Három női sorsforduló a XIX. század második felében
Krisztának
A XIX. századi válópereket illető kutatásaim során, teljesen váratlanul bukkantam
Szinyei Merse Pál és Probstner Zsófia 1887-ben tárgyalt házassági bontóperének
nyomaira a budapesti unitárius egyházközség lelkészségén őrzött betérési anyakönyvekben, nem sokkal később pedig magára a peranyagra az Erdélyi Unitárius
Levéltárban, Kolozsváron. A Kolozs-Doboka-köri Alpapi Törvényszék annak idején a festő feleségére, Probstner Zsófiára nézve mondta ki a házasság felbontását; 1
rögtön le kell szögezni, hogy a válóperes eljárás második fordulójáról, a kassai püspöki szentszéki perről, amelyben a római katolikus festőt választották el ágytólasztaltól nejétől, nincs információ (a szentszéki házassági perek — tudomásom
szerint—, mind a mai napig, nem kutathatóak).
Az alábbiakban közreadom az unitárius peranyag gerincét képező dokumentumokat, amelyek bizonyára fontos adalékokkal szolgálnak Szinyei Merse életrajzához: nyilvánvalóan fontosak lehetnek a családi tragédia megértése szempontjából,
amely — egyebek mellett — kétségtelenül elmélyítette a festő korábbi eredetű alkotói válságát.2 A bevezető tanulmány azonban mégsem pusztán egy 'híres ember'
1

A Szinyei Merse Pál - Probstner Zsófia-válóper iratai: Erdélyi Unitárius Levéltár. Az Unitárius Főpapi Törvényszék peres iratai. (A továbbiakban: EUL UFT) 1887:70. Megjegyzendő,
hogy miután a válópcrcs iratok alapszintű rendezése — az Alpapi és a Főpapi Törvényszék
iratainak elkülönítése — még nem történt meg, a fenti jelzet megerősítésre szorul. — Kolozsvári kutatásaim támogatásáért ehelyütt köszönettel tartozok Molnár B. Lehel levéltáros kollégámnak; a kutatóút anyagi támogatásáért ugyancsak köszönet illeti munkahelyemet. Budapest
Főváros Levéltárát, személy szerint pedig Á. Varga László főigazgató urat. A perre utaló nyomot először a budapesti unitárius egyházközség betérési anyakönyveiben találtam meg: ezekhez Kászoni-Kövendi József lelkész úr engedélye nyomán férhettem hozzá — köszönet érte.

2

A festő maga így emlékezik (ez egyben az egyetlen olyan tőle származó szöveg, amely utal a
történtekre): „1887-ben elváltam nőmtől, ki remariaget csinált, magával vivén két leányomat
az idegen családba. Anyagi gondok is súlyosan reám nehezedtek. Mondhatom nagy nehezen
sikerült jó gyomromat s egészséges humoromat megmenteni." IV. számú önéletrajz. In:
Szinyei Merse Anna (szerk.): A Majális festője közelről. Szinyei Merse Pál levelezése, önéletrajzai, visszaemlékezések. Budapest, 1989. (A továbbiakban: SZMP) 270. p.
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biográfiáját kívánja — amint azt mondani szokás — 'újabb adatokkal' kiegészíteni: egészen más problémát feszeget, amelynek középpontjában az igazi aktor, vagyis a válópert kezdeményező fél, Probstner Zsófia áll — akit a festő, még a házasság kezdetén, a lilaruhás nőként örökített meg.

Egy tönkrement házasság története?
A leány, Szinyei Merse Rózsi, jóval később, így emlékezik meg a szülei közötti
konfliktus eredetéről: 3
M a m a t e r m é s z e t é b e n az övével [az a p á é v a l — N . S.] l e g n a g y o b b ellentét v o l t a n a g y tevék e n y s é g , s z o r g a l o m , gyorsaság. N e m tudta m e g é r t e n i , h o g y ha valaki v a l a m i t tud, azt n e m
f o l y t o n c s i n á l j a . [...] A p á m v i s z o n t a n y u g a l m i á l l a p o t o t szerette, c o n t e m p l a t i v , lassú, kén y e l m e s t e r m é s z e t volt. Bár a h u m o r t nagyon tudta é l v e z n i , s jóízűen k a c a g o t t , beszélni
csak azért b e s z é l t , h o g y c s a k u g y a n m o n d j o n v a l a m i t . A n y á m n a k s z é p s é g é v e l , vígságával
n a g y sikerei v o l t a k a társaságban, s z e r e t t é k , ü n n e p e l t é k , körülrajongták. T a l á n ezért n e m
tudta m e g é r t e n i azt, ha valaki n e m t u d j a a tetszést, s i k e r t kivívni. Testvére, P. B é l a , ki igen
m ű v e l t , v i l á g l á t o t t , műértő e m b e r v o l t , sokszor írta a n y á m n a k , hogy m i l y n a g y tehetségnek tartja apát. N ő v é r é n e k első f é r j e , G u n d e l f m g e r G y u l a szintén ezt m o n d t a és írta. D e
hát k é p z e l h e t ő , h o g y a n y á m b a n , a k i n e k a siker, az ü n n e p l é s mindig az ö l é b e hullt, annak
e l m a r a d á s a b i z a l m a t l a n s á g o t k e l t e t t f é r j e iránt, a k i n e k balsikereit látva azt g o n d o l t a , h o g y
b e n n e is h i b a v a n .

Voltaképpen ez az egyetlen olyan szöveg, amely, ha burkoltan is, megpróbál valamiféle magyarázattal szolgálni a házasélet megromlását illetően. A két ember
kapcsolatáról, benső viszonyáról — meg kell mondani — nem tudunk többet. így
talán furcsán hat, ha mindjárt elöljáróban megkérdőjelezzük a házasság tönkremenetelének ama feltevését, amelyet hallgatólagosan Rózsi idézett leírása is támogat,
és amelyet az életrajzírók, jobb híján, elő szoktak venni...
Szinyei Merse Pál 1872 nyarán, Münchenben ismerkedett meg jövendőbelijével, aki nővérével és — ugyancsak festői ambíciókat dédelgető — gyámjával,
Gundelfmger Gyulával időzött a bajor fővárosban. A családi legendárium szerint
egyébként először nem is Zsófia, hanem nővére, Mária nyerte el Szinyei tetszését:
„Nagyapámnak nagyon tetszett P. Mária — számol be az unoka — és meg is kérte a
kezét. Neki azonban már gr. Szirmay Alfréd tetszett, és ezért kosarat adott nagyapámnak, aki rövidesen megvigasztalódott, mert szerelmét átruházta a fiatalabb
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Szinyei Merse Rózsi feljegyzései apjáról. In: SZMP 297. p.

nővérre, Probstner Zsófiára, kinél viszonzásra is talált érzelme." 4 A fiatal festő
1873 tavaszán mindenesetre lelkesen számol be szüleinek a sikeres leány kérésről:
„Mamácska kedves levelére válaszúi öröm és boldogsággal telt szívemet tárom fel
előttetek: Én Probstner Zsófikát kit határtalan kiolthatatlan szerelemmel szeretek,
's kinek egész szívét 's leghőbb viszontszerelmét bírom, megkértem, mert mi egymás nélkül nem élhetünk." 2
A házasság nyélbe ütése mindazonáltal nem mehetett könnyen, mert, úgy tűnik,
a festő szülei ellenezték a frigyet. Az apa, Szinyei Merse Félix már a müncheni
megismerkedés idején, 1872-1873-ban több alkalommal is óvta fiát Gundelfingerék társaságától. 6 Az ok nyilvánvalóan nem a hasonló történetek esetében szokásos
'társadalmi távolság' volt, hiszen mind a Probstnerek, mind Zsófia gyámja, Gundelfinger Gyula Szepes megye tehetős földbirtokos-familiái közé tartoztak, ekként
a nagy múltra visszatekintő, Sáros megyében gyökerező Szinyeiek számára is
megjelenhettek a 'házassági piacon'. (Gundelfmger Gyula anyját éppenséggel Szinyei Merse Matildnak hívták.) Ilyen értelemben szó sem lehetett mesalliance-xó\.
Valószínűleg a személyes ellenérzéseknek tudható be, hogy a fiatal pár végül
1873. október 15-én, Korompán a Szinyei-sziilők távollétében mondta ki a boldogító-végzetes igent. 7 Ez azonban nem jelentett olyan konfliktusforrást, amelyet a
későbbi válás kezdeményeként lehetne felmutatni. A kezdeti nehézségek után
ugyanis rendeződött a viszony: minden jel szerint — a családi levelezés ezt látszik
megerősíteni — a Probstner Zsófiával szembeni fenntartások gyorsan elenyésztek.
A házasságból a következő években összesen 6 gyermek született: Félix 1874.
augusztus 18-án, Zsófia 1876-ban, Mária 1877-ben, Valéria 1879-ben, Rózsi 1881.
május 13-án, Adrienn 1885. november 8-án. 8 A gyermekáldást ugyanakkor tragédiák árnyékolták be: a gyermekek közül hárman is — Zsófia 1877. június 4-én, Valéria 1881. április 27-én, Mária 1882. április 6-án — elhunytak. A halálesetek
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Szinyei Merse Pál: Nagyapámról. In: S Z M P 319. p.
Szinyei levele szüleihez. München, 1873. május 23. In: SZMP 187. p.
Szinyei Merse Félix levele Pálnak. Jcrnyc, 1872. szeptember 22. In: SZMP 172. p.; Uő.
Uannak. Jcmyc, 1872. október 22. In: Uo. 173. p.
A válóperhez becsatolt házassági anyakönyvi kivonat tanúsága szerint, a házasságot Maycr
Emánuel korompai római katolikus plébános közreműködésével, Bcrzcviczy Ödön és Szinyei
Merse László tanúk előtt kötötték meg. E U L UFT 1887:70. A Szinyci-szülők távolmaradását
a leszármazott életrajzíró-művészettörténész, Szinyei Merse Anna említi: Szinyei Merse Amur.
Gundelfingcr Gyula, egy elfelejtett magyar tájfestő (1833-1894). In: Művészettörténeti Értesítő XXXIV. (1985) 1-2. sz. (A továbbiakban: Szinyei i. m.) 38. p.
A válóperben értelemszerűen csak az akkor életben volt gyerekek születési anyakönyvi kivonatát csatolták a keresethez. EUL UFT 1887:70.

jelentőségét eltúlozva, azoknak a házaséletre gyakorolt hatásáról spekulálni azonban megintcsak nem lenne szerencsés. A korban, bármennyire tragikus, a gyermekhalál korántsem volt kivételes: a magas születési számot rendszerint magas
gyermekhalandóság kísérte.
Talán kézenfekvő lenne Szinyei művészi ambícióinak zátonyra futásában keresni a házasság megromlásának okát, hiszen a leány, Szinyei Merse Rózsi bevezetőben citált visszaemlékezése is erre céloz. A források hiánya tág teret enged a
fantáziának... Kétségtelen, hogy a festő kedélyállapotának nem tett jót a képeit
övező, elutasításba torkolló általános értetlenség. (A jóval később keletkezett önéletrajzokból ennek kapcsán szinte árad belőle a keserűség.) A házasság, a gyermekek születése és a halálesetek, az apa elhunyta, a jernyei birtok igazgatásának
gondjai is megakadályozták, hogy kizárólag a festészetnek szentelje magát.
Ugyanakkor ma már túlzottan is hajlamos az ember Szinyei Merse Pált mindenekelőtt 'festőként' elképzelni, aki mintegy e tevékenység köré szervezte egész életét.
Valójában azonban, bármennyire fontos lehetett számára az önkifejezés eme formája, egy rendhagyó művésztípust testesített meg. Az alkotás nem jelentette
egyúttal a megélhetés fontos forrását: ha a családi birtok számottevően elaprózódott is, birtokos nemes volt, aki tulajdonképpen kedvtelésből festett. „Van vagyona, várhat!" — hangzik a rokon és barát, Gundelfmger Gyula jogos válasza a
kudarcokat illető felvetésekre. 9
Számomra úgy tűnik, a házasság felbontásának magyarázata nem magában a
házasság történetében keresendő. Ebben a történetben nincs olyan pont, amelyre
egyértelműen rá lehetne mutatni, a válás okaként megjelölve. A Szinyei-házaspár
mögött 14 év, 6 gyerek (3 életben volt még) állt; a szakítást nem előzte meg tartós
különélés; nem találhatunk komoly egzisztenciális gondokat, szokatlan-kirívó
összetűzéseket, kifogás alá eső rendszertelen életvitelt.
Nem titok, korábban is ismert tény volt, hogy Probstner Zsófia a válást követően
nagyon hamar, még 1887-ben feleségül ment az ugyancsak Sáros megyében birtokos, tőle mellesleg 7 évvel fiatalabb, báró Ghillány Imréhez. 10 A feltűnő gyorsaság
arra enged következtetni, hogy a nő egyszerűen válaszút elé érkezett, majd — a
korban rendhagyó módon — felvállalva a házasság felbontásával járó tortúrát, az
új szerelem mellett döntött. Az 'ok' tehát végső soron a házasságon kívül esett, annak folyásától — talán nem pontos a megfogalmazás — 'függetlenül' állt elő.
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Gundelfmger Gyula levele Probstner Zsófiának. H. d. n. [1882. okt. 3.] In: S Z M P 201. p.
Vő. A budapesti unitárius egyházközség bctcrcsi anyakönyvei, 1887. június 24-i bejegyzés. A
megjegyzés rovatban szerepel az 1887-es újraházasodás ténye.

Az igazi kérdés ezek után az: miért döntött Szinyeiné, minden racionális megfontolás ellenére, a házassági kötelék felbontása mellett?
Általában véve, a törvényes elváláshoz akkoriban — ezt ma, a tömeges válás
korában, érdemes hangsúlyozni — nagyon ritkán folyamodtak. Pontos válási statisztika nem áll rendelkezésre, de az 1880. évi népszámlálás adatai szerint Sáros
megyében 'elváltként' mindössze 13 férfi és 47 nő élt; a népszámlálás ebbe a kategóriába felvette az ágytól-asztaltól elváltakat is, 5 római katolikus férfit és 22 nőt, 3
görög katolikus férfit és 6 nőt — azaz: házassági kötelékéből kimutathatóan mindössze 5 férfi és 19 nő szabadult meg az egész megyében."
Még valamit nem szabad elfelejteni: Szinyei Merse Pál és Probstner Zsófia házasságát római katolikus szertartás szerint kötötték, illetőleg mind a festő, mind felesége katolikus vallású volt, ami a végelválásnak majdhogynem 'természetes'
akadályát képezte (az egyház a házasságot szentségnek, s ekként felbonthatatlannak tartotta és tartja). A katolikus szertartás szerint kötött házasságokat Magyarországon évszázadokon át nem lehetett felbontani, azok a gyakorlatban csak 1868
után váltak felbonthatóvá, amennyiben egyik vagy mindkét fél előzőleg protestáns
vallásra tért — tehát 1887-hez képest alig 18 éve. Erre pedig, a katolikus népesség
arányához viszonyítva, kevesen vállalkoztak.
Mindezzel csak érzékletessé szeretném tenni, hogy az a döntés, amit Probstner
Zsófia hozott, rendkívül súlyos volt, majdhogynem a társadalmi deviancia felé tendált. O személy szerint ráadásul egy meglehetősen sajátos és ritka válási stratégiát
választott, amely egy hívő katolikus számára végképp elfogadhatatlannak minősült: a gyors és diszkrét eljárás érdekében unitárius vallásra tért (ennek nyomán reá
nézve a válóperben a kolozsvári unitárius egyházi bíróság vált illetékessé), amelynek hitelvei homlokegyenest ellenkeztek a katolikus hittételekkel.
Abban, hogy mégis kitartott válási szándéka mellett, minden bizonnyal egy hasonló korábbi családi ügy játszott szerepet: nővére, Probstner Mária 1878-ban
ugyancsak Kolozsvárott, a Kolos-Doboka-köri Unitárius Alpapi Törvényszék által
érvényteleníttette Gundelfmger Gyulával kötött házasságát. 12 Miután ezen per iratai is többé-kevésbé fennmaradtak, érdemes részleteiben kitérni az ügyre.
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A Magyar Korona Országaiban az 1881. óv elején végrehajtott népszámlálás eredményei némely hasznos házi állatok kimutatásával együtt. Országos Magyar Kir. Statisztikai Hivatal. I.
kötet. Bp., 1882. 114-123. p. Megjegyzendő, hogy a ténylegesen elváltak száma ennél magasabb lehetett, hiszen az újraházasodók eltűntek a statisztikából.
Probstner Mária - Gundelfinger Gyula házasság érvénytelenítési perének iratai: EUL UFT
1878:32.

A nővér és a gyám
„...hogy a Gund. Gyula Ateliérjét használod s' nagyon intimé vagy vele, s' családjával megvallom, aggaszt — ő becsületes és jó ember — de hóbortos — extravagáns, igen tartok tőle, hogy végre is bajba kerít" — írja Szinyei Merse Félix Pál
fiához, 1872 szeptemberében. 13 Az apa intő szavai, amelyek annak idején nem találtak meghallgatásra, bizonyos szempontból teljesen indokoltan hangzottak el.
Gundelfinger Gyula — enyhén szólva — sajátos pályát futott be. Igazi különc
volt: az 1850-es évek közepén, egyik pillanatról a másikra lemondott a mostohaapja, gróf Szirmay István alezredes, cs. kir. kamarás protekciójával fényesen induló
katonai karrierről; ehelyett a kilépett huszár főhadnagy Bécsben, majd Düsseldorfban s Münchenben festőinasnak állt. 1859 körül, hazatérve korompai birtokára, hamarosan az árvák és özvegyek önjelölt védelmezőjeként tünt fel: így védőszárnyai
alá vette özvegy Probstner Adolfné Jancsó Zsófia néhány év múltán teljes árvaságra jutó gyermekeit, Máriát, Bélát és Zsófiát, később pedig féltestvérét, gróf Szirmay Alfrédot is. 14
A Probstner-árvák gyámsági ügye, amelynek híre bizonyára a szomszédos Sáros megyét is bejárta, annak idején kisebbfajta botránnyá dagadt. Probstnerné,
1869-ben bekövetkezett halála előtt, a lovagias Gundelfingert kérte fel a gyámi
tiszt elvállalására, nehogy az ugrásra készen álló Probstner-rokonság megkaparintsa a vagyont.' 1 A Szepes megyei törvényszék 1869. november 8-án azonban nem
látott okot arra, hogy ne a legközelebbi rokont, Probstner Gyulát nevezze ki gyámnak. 16 Az árvák semmisségi panaszát a Kúria 1870. február 9-én elutasította; a másodfokon eljáró pesti ítélőtábla 1870. március 29-én, a felmerült aggályokra hivatkozva, arra utasította a Szepes megyei törvényszéket, hogy mind Gundelfingert,
mind Probstner Gyulát mellőzve, új gyám kinevezéséről gondoskodjék. 17 A kilátástalannak tűnő helyzetben Gundelfinger és védencei kétes eszközhöz folyamodtak: a férfi sietve, 1870. május 9-én feleségül vette az idősebb — akkor 19 éves —
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Szinyei Merse Félix levele Pál fiához. Jernye, 1872. szeptember 22. In: SZMP 172. p.
Szinyei i. m. 32-38. p.
Uo. 36. p. - A körülményekről beszámol még: Probstner Mária 1878. június 2-án kelt keresete. EUL UFT 1878:32.
A Szepes megyei árvatörvényszék 1869. november 8-án kelt, 2309. számú végzése. EUL UFT
1878:32. Másolat.
A pesti ítélőtábla 1870. március 29-én kelt, 4424. számú végzése. Uo. Másolat. — A kúriai
döntésről ugyanez a végzés tájékoztat.

leányt, Máriát, majd május 25-én újabb fellebbezést nyújtottak be. Ennek nyomán
a Kúria végül október 13-án Gundelfínger Gyulát nevezte ki gyámnak. 18
A későbbi házassági per a gyámsági ügy egyenes folyományának tekinthető.
Gundelfínger Probstner Máriával kötött kényszerű házassága, amelynek egyetlen
célja a vagyon feletti ellenőrzés kézben tartása volt, mindvégig formális maradt,
(így fordulhatott elő egyébként, ha igaz a történet, hogy Szinyei először Mária kérőjekéntjelentkezett.) A fiatal nő Münchenben mindenesetre férje féltestvérébe és
védencébe, gróf Szirmay Alfrédba szeretett bele; miután Szirmay 1876-ban nagykorú lett, esedékessé vált a látszatházasság felszámolása. Gundelfínger és neje
ezért — nem tudni, honnan vették az ötletet — valamikor 1878. június 2. előtt Budapesten kilépett a római katolikus egyházból, s unitárius vallásra tért át;19 Probstner Mária pedig még a betérés anyakönyvezése napján (június 2.) beadta keresetlevelét a Kolos-Doboka-köri Unitárius Alpapi Törvényszékhez. 20
Figyelemre méltó egyébként, hogy a kereset nem a házassági kötelék felbontására, hanem annak érvénytelenítésére irányult. Ez a mozzanat azért érdemel figyelmet, mert a pert ilyen alapon az illetékes római katolikus szentszéknél is megindíthatta volna (noha a szentszék végleges válást nem mondhatott ki, a házasság érvénytelenítése kérelmezhető volt, s a per sikeres befejezése után a felek újraházasodhattak). Az adott esetben tehát, a szándékolt cél eléréséhez, nem lett volna
feltétlenül szükséges a vallásváltás. A lépés mindenesetre beleillik abba a képbe,
amit annak idején Szinyei Merse Félix alkotott magának és tárt fia elé a 'hóbortos'
és 'extravagáns' Gundelfínger Gyuláról, amely nyilvánvalóan — ki nem mondva
-— a Probstner-leányokra is kivetült.
A magyarázat valószínűleg az eljárás, a szentszékihez viszonyítva, hihetetlen
könnyebbségében rejlik. Elképesztő ugyanis az a gyorsaság, amellyel az Alpapi
Törvényszék érvénytelenítette a frigyet: a budapesti áttérés anyakönyvezése június
2-án történt meg; a kolozsvári kereset beadására ugyancsak június 2-án került sor; a
férj elleniratát ugyanaznap benyújtotta; ezután Probstner Mária datálatlan (június
2. vagy 3.) válaszirata következett; a Törvényszék végül másnap, azaz június 3-án
már meg is hozta a házasságot megsemmisítő ítéletet!21 Az egész procedúra mindössze két napot vett igénybe!
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A Kúria 1870. okt. 13-án kelt, 3790. számú vcgzcsc. Uo. Másolat.
A budapesti unitárius egyházközség betéresi anyakönyvei, 1878. június 2-i bejegyzés.
Probstner Mária keresete. E U L UFT 1878:32.
Uo. — A hiányos periratokból nem lehet pontosan rekonstruálni a jelzett eljárás technikáját.
Az anyagból hiányzik a fellebbviteli fórum, a Főpapi Törvényszék jóváhagyó ítélete is.

Ehhez természetesen, a j o g i lehetőségen túl, szükséges volt a peres felek
messzemenő együttműködése: így Gundelfmger — igazi lovaghoz illően — mindenben alátámasztotta a reá nézve szükségszerűen nem túl hízelgő kereseti állításokat. (Az ítélet az esküvő már ismert kényszerítő körülményeivel, illetve a házasság elhálatlanságával — amire a feleknek esküt kellett tenniük — indokolta a kötelék érvénytelenítését.)
Ami mindebből számunkra igazán érdekes: a történet ismeretében immár aligha
meglepő, hogy 9 évvel később Mária húga, Probstner Zsófia a már kitaposott jogi
utat, az unitárius vallásra való áttérés utáni kolozsvári pereskedést választotta eszközként terhessé vált házassága felbontására.
A két eset között van azonban egy lényeges különbség: Gundelfingerék nem
egy tényleges konfliktus feloldására választották a vázolt jogi eljárást, egyszerűen
eljött az idő, amikor Probstner Mária működő házasságra váltotta a látszatfrigyet.
Szinyeiéknél viszont nem volt ilyen magától értetődő a dolog, hiszen egy működő,
hajdan boldog házasság felbontása elé jutottak... Ebben a tekintetben válik kulcsfontosságúvá egy másik hajdani házassági konfliktus, amely hasonló helyzetben
ugyancsak mintaként szolgált Probstner Zsófia számára: a szülőké.

Az apa és az anya
Probstner Adolf és felesége, Jancsó Zsófia tragédiába torkolló históriája is a
Probstner — Gundelfmger házassági per irataiból ismerhető meg, miután az szorosan kapcsolódott az 1869-1870-es gyámsági ügyhöz. Mivel azonban a peres iratok
csak annyiban érintik a történteket, amennyiben az a házasság érvénytelenítése
szempontjából szükségesnek látszott, az eseményeket részben homály fedi.
Úgy tűnik, a család sem ismert pontosan minden körülményt. Szinyei Merse Pál
(a festő unokája), egyetlenként, így emlékezik meg a szomorú esetről: 2 "
A P r o b s t n e r - c s a l á d gazdag S z e p e s megyei család, m e l y n e k a lublói f l i r d ö t e l e p e n kívül kiterjedt b i r t o k a i és nagy bányái v o l t a k . D é d a p á m P r o b s t n e r Adolf, d é d a n y á m Jancsó Zsófia. A
b i r t o k o m b a n lévő f é n y k é p e k s z e r i n t nagyon szép e m b e r p á r voltak. D é d a p á m a t egyik barátj a j ó a k a r a t ú a n figyelmeztette f e l e s é g e feltűnő életére, és ajánlotta, h o g y j o b b a n v i g y á z z o n
rá. H o g y a f i g y e l m e z t e t é s n e k m e n n y i alapja volt, azt n e m tudom, de ez m o s t már nem is f o n tos. A s z o m o r ú tény az, h o g y d é d a p á m pisztolyt rántott és agyonlőtte családi életébe b e l e szóló b a r á t j á t , anélkül, h o g y a z állítólagos gavallérral törődött v o l n a . D é d a p á m a t h o s s z ú
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Az unoka nagyapjáról. In: SZPM 318. p. — Megjegyzése szerint az esetről ö is csak a „közelmúltban" hallott pontosabb adatokat. Uo.

időre elítélték, évek m ú l v a , 1860-ban, 42 é v e s k o r á b a n a b ö r t ö n b e n felvágta ereit, és m e g halt. D é d a n y á m férjénél 12 évvel volt fiatalabb, és évekkel túlélte őt. H á r o m kiskorú g y e r m e k ü k , B é l a , Mária és Z s ó f i a , g y á m j u k , G u n d e l f i n g e r Gyula és n a g y n é n é i k felügyelete alatt
nőttek fel.

A dédapa és a dédanya között, Jancsó Zsófia felperessége alatt, valójában már
1859 nyarán válóper volt folyamatban, egyházi és polgári bíróság előtt egyaránt.2'1
Közelebbit nem lehet tudni, az azonban biztosnak látszik, hogy ezt illetően
Probstner Adolf önmagát hibáztatta: „Az egyházi és polgári bíróság eljárása folytán magamat becsületvesztettnek tartva" — így az 1861. december 1-én a Hétszemélyes Táblához intézett kérelem bevezetője. -4 A kérelemből, amelyet a felek
közösen adtak be, értesülhetünk a drámai fejleményekről. Eszerint a bűnbánó férj
1860. július 30-án az egyházi bíróság (itt a szentszékről lehet szó) előtt, 1859. augusztus 3-án tett nyilatkozatához híven, teljes vagyonát, egyúttal gyermekei nevelését, feleségére ruházta, „reménylve," — hangzik a megokolás — „hogy ezáltal
ösztönözve lesz hozzám visszatérni."
A nagyvonalú vagyonátruházás, amelyet kezdetben a nő is terhesnek és elfogadhatatlannak érzett, kihívta a férj testvéreinek, Probstner Artúrnak és Gyulának,
akikkel Jakubjánon, Ujlublón és Alsó-Rauschenbachon osztatlan közös birtoka
volt, illetve sógorának, Wieland Edének, marksdorfi osztatlan közös birtokosnak
ellenlépését: a rokonság bírói zár alá vétette a kérdéses vagyont. Az eperjesi főtörvényszék az eljárást nem hagyta ugyan jóvá, de nem is érvénytelenítette: ellenben
megidézte a házastársakat, „mivel egyesülésünk ezen együttes találkozás által
reménylhető lett volna" — áll a kérvényben. A nő azonban nem kívánt kibékülni
férjével, s nem jelent meg Eperjesen.
Úgy látszik, az ellenséges família a továbbiakban arra törekedett, hogy
Probstner Adolfot elmebetegként gondnokság alá helyeztessék. A meglepő ajándékozási ügylet és a válóper miatti zaklatott idegállapot a testvérek és a sógor számára bizonyára az elmebetegség jelének tűnt. Egyúttal nyomást gyakoroltak a
feleségre is, aki időközben, a férjéhez való visszatérés helyett, Sindlérre költözött.
Az érintett, Jancsó Zsófia a következőképpen számol be minderről:
R é s z i n t a hatóság m e s t e r k e l t s é g e i és az á r m á n y k o d á s n a k k i k e r ü l é s e , részint a n e k e m oly
c s e k é l y mérvben k i s z á m í t o t t anyagi életmód mellett kényszer s z ü k s é g b e n , m e g é l h e t é s végett kénytelen voltam n é g y g y e r m e k e m m e l Sindlér, a s z o m s z é d m e g y e egy közel f e k v ő fa-

23

A tcnyre hivatkozik: Probstner Adolf és neje kérelme a Hétszemélyes Táblához. Lőcse, 1861.
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lujába költözni, de csak itt kellett ü l d ö z t e t é s e m e t teljes m é r t é k b e n é s z l e l n e m , m e r t nem elég,
hogy ismételten g y e r m e k e i m e t t ő l e m elszakítani f e n y e g e t t e k , hamis s z á m o d á s o k által a beszorítás s z ü k s é g e s s é g é t b i z o n y í t v a , legfiatalabb g y e r m e k e m részére a m e g y e i törvényszék
részéről eredetileg meghatározott évi 200 ft fizetés m i n d négy g y e r m e k e m r e n é z v e egyenként 150 ftra leszállítva lett, és v é g r e oly messze h a l a d t az ügy, h o g y 5 e g é s z hónapon át,
m i n d e n n e m ű kérés és intések d a c á r a , m i n d e n n e m ű p é n z k ü l d e m é n y t ő l e m visszatartva lett,
kényszerítendő e n g e m elleneim k ö v e t e l m é n y e i t e l f o g a d n i és az a j á n d é k o z á s i okmányról lemondani.

A férj 1861 nyarán többször is kérte feleségét, hogy térjen vissza hozzá. A kibékülés tulajdonképpen megoldotta volna az áldatlan helyzetet — a baj az volt, hogy
a nő kitartott a különélés mellett, vállalva annak minden nehézségét és kockázat.
Érdemes itt megint szó szerint idézni Probstnerné érzékletes előadását a drámai
végkifejletről:
Ezen hallatlan kínos helyzetben, a l e g f á j d a l m a s a b b létfenntartási g o n d o k k a l küzdve, de az
éhhalált s z e m előtt látva, a k é t s é g b e e s é s idővel annyira hatalmoskodott fölöttem, hogy minden embert, d e f ő l e g férjemet g y ű l ö l n i kezdettem, kit ü l d ö z ő i m s azok m í v e l e t é v e l egyetértésben lenni h i t t e m . [...] n e m c s o d a , h o g y akkor, m i d ő n f é r j e m a u g u s z t u s 17-én azon
irtózatos határozatát tudatta v e l e m , h a augusztus hó 2 1 - i g meg nem j e l e n n é k , öngyilkossá
lesz, h á r o m n a p i g tartó l e g f é l e l m e s b ingadozás k ö z e p e t t e , mintha őrültségtől meglepettem
volna, n e m t u d v a , mit tettem, e n g e d e l m e s k e d é s helyett Eperjesre s z a l a d t a m .
Ezen váratlan szökés kétségbe e s v e és gúnyolódó árulás által felingerelve, említett napon
f é r j e m egyik barátját agyonlőtte, ö n m a g á t följelentve és a halált kérte [sic!] elzáratott és
bünvizsgálatba helyeztetett.

A tragédia után a helyzet egycsapásra megváltozott: immár szó szerint életről-halálról, illetőleg a család életlehetőségének biztosításáról volt szó, ami mellett
a házassági konfliktus eljelentéktelenedett. Probstner Adolf és neje nyilván ezt belátva terjesztette fel közös, 1861. december 1-én a lőcsei fogdából datált kérelmét a
Hétszemélyes Táblához, hogy a végzetes ajándékozási szerződést, amely garantálta volna az idegen befolyás távol tartását jóváhagyassa. A mindenképpen kilátástalan helyzetben lévő férj néhány héttel később, december 31-én az öngyilkosságba menekült. 25
A szóban forgó, többször idézett kérelem azonban elhallgat — kénytelen elhallgatni — egy nagyon fontos momentumot a gyilkosság indítékát illetően. A dédunoka, Szinyei Merse Pál emlékezésében feltételesen megemlített, Jancsó Zsófia által
folytatott állítólagos 'feltűnő életnek', amelyet az agyonlőtt barát tett volna szóvá a
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Probstner Mária keresete. Uo.

férjnek, itt nyoma sincs. (Csupán az esettől függetlenül, egy alig észrevehető utalás
fordul elő: eszerint a rokonok a haláleset után „bélyegző életmód folytatásával" vádolták a nőt.) A későbbi Probstner-Gundelfmger-ügy irataiból viszont egyértelműen
kiderül, hogy Probstner Adolfné 'tiltott nemi viszonyt' folytatott egy másik férfival
— ez a másik férfi pedig nem más volt, mint: Gundelfinger Gyula...
Ez ügyben maga az érintett, Gundelfinger tesz vallomást az 1878-as házassági
per folyamán: 26
I d ő k ö z b e n birtokaim r e n d e z é s e végett S z e p e s m e g y é b e h a z a u t a z v a , magyarországi i s m e r ő im k ö r é b e n gyakran L ő c s é n tartózkodtam. Itt t a n u l t a m m e g i s m e r n i J a n c s ó Josef h á z á n á l felp e r e s édesanyját, J a n c s ó Z s ó f i a férjezett P r o b s t n e r A d o l f n é [sic!]. Gyakoribb l á t o g a t á s a i m r a Probstner A d o l f n é , látva bennem az ö n z é s t e l e n , jóakaratú f é r f i t , közölte v e l e m siralm a s sorsát, férjéveli e l l e n s é g e s viszonyát, f é r j e birtokközös r o k o n a i részéről, egész c s a l á d j u k , d e j e l e s e n saját s z e m é l y e anyagi és m i n d e n n e m ű más érdekből eredt üldöztetését. [...]
L á t v a s m e g g y ő z ő d v e f e n n e b b i e k valóságáról, f e l p e r e s é d e s a n y j á b a n felismerve a v é d t e l e n ,
s z e n v e d ő s megsértett n ő t , erkölcsi k ö t e l e s s é g e m n e k ismertem segítségére sietni, s j e l e s e n a
k a t o n a i pályán a l o v a g i a s s á g eszméjével k i v á l ó a n is m e g i s m e r k e d v e , önerőmen, s a j á t v a g y o n o m b ó l mi áldozatot s e m kímélve, m i n d a z t , mit a sors s a v a g y o n r a vágyó önző r o k o n o k
ü l d ö z é s e a védtelen nőtől méltatlan s igaztalanul elvenni igyekezett, neki visszaszerezni, de
l e g a l á b b lételét, saját és g y e r m e k e i fenntartáról biztosítani t ö r e k v é s e m s célomul t ű z t e m ki,
e l j á r á s a i m részben siker n é l k ü l nem is m a r a d t a k .
F e l p e r e s édesanyja h a l á l á i g , 11 éven át, e n n e k , ú g y g y e r m e k e i n e k n e m t ő j e , támasza s v é d ő j e l e t t e m . Soha anyagi é r d e k erre nem vezérlett. A z első időben a védtelen nö iránti v o n z a lom szerencsétlen h e l y z e t é n i könyörület. K é s ő b b a barátság, s v é g r e a kölcsönös f e l t é t l e n
b i z a l o m s ragaszkodás a l a p j á n , melynek f o l y t á n vallomást tőn, h o g y férjéhez s o h a s e m a v a lódi szeretet köteléke f ű z t e , a nemtői viszony f e l p e r e s édesanyja s k ö z ö t t e m l e g b e n s ő b b , de
a k ü l v i l á g előtt mindig f é l t é k e n y e n titkolt s z e r e l m i viszonnyá f e j l ő d ö t t , mely a k ü l v i l á g előtt
soha e g y é b , mint következtetésekből lehetett nyilvánossá, m e n n y i b e n felperes é d e s a n y j á v a l
soha e g y ü t t nem laktam, s harmadik s z e m é l y előtt csak határtalan tiszteletben n y i l v á n u l t .

Ez teljesen más megvilágításba helyezi a történteket. Három olyan ember sorsa
körvonalazódik, akik, ki-ki a maga módján, mindnyájan felrúgták a társadalmi
konvenciókat. Probstner Adolf kétségbeesett, valóban a normalitás határait súroló
kísérleteket tett, hogy immár új kapcsolatba bonyolódó nejét megbékítse és megtartsa: teljes vagyonát rá ruházta, gyermekeit átengedte, végül öngyilkossággal
kezdett fenyegetőzni amit — egy gyilkossággal súlyosbítva — be is váltott. Ha jól
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Gundelfinger Gyula 1878. június 2-án kelt ellenirata. Uo. — A viszony azért került terítékre a
per tárgyalásakor, mert Probstner Mária a házasság érvénytelenítését célzó keresetében arra is
hivatkozott, hogy a házasságkötéskor nem volt tudomása férje és elhunyt anyja meghitt kapcsolatáról. Uo.

meggondoljuk, Jancsó Zsófia mindenben a család, férje és négy gyermeke közvetlen materiális érdekei ellenében cselekedett; az egyetlen mentséget önmaga számára a Gundelfmger Gyula iránt érzett szerelemben találta meg — és ez elég volt
ahhoz, hogy a végsőkig kitartson döntése mellett. N e m mindennapi Gundelfmger
választása sem: több mint egy évtizedig folytatott soha nem törvényesített viszonyt
a megözvegyülő, s a történtek után a 'jó társaságból' bizonyára kitaszított négy
gyermekes anyával, majd annak halála után látszatházasságot kötött a leánnyal,
akivel csaknem további egy évtizedig élt formálisan együtt.

Még egyszer: Szinyei Merse Pál és Probstner Zsófia
Probstner Zsófia előtt tehát csupán a szük családon belül két példa is állt, miként
oldható meg egy házassági konfliktus, — bárhogyan is keletkezett az — nem szokványos módon. A választott jogi megoldás — perindítás a Kolos-Doboka-köri
Unitárius Alpapi Törvényszéken — esetében egyértelmű a nővére és Gundelfmger
Gyula közötti pereskedés közvetlen hatása. És habár forrásszerűen lehetetlen kimutatni, az anya hajdani, 'realitásokat' semmibe vevő ragaszkodásából házasságon kívüli viszonyához minden bizonnyal a leány is erőt meríthetett.
A házassági konfliktus közvetlen előzményeiről mindazonáltal, ahogy a házastársak közötti viszony korábbi alakulásáról, semmit sem tudunk. Szabó Szilárd
jernyei plébános később kiállított bizonyítványa szerint, Probstner Zsófia 1887. május 5-én azzal a kijelentéssel hagyta el a jernyei házat, hogy oda többé visszatérni
nem fog; minden ingóságát elszálíttatva, Kassára költözött. 2 ' Több mint másfél hónapig megintcsak semmi nyom... Abból azonban, hogy a nő unitárius betérését a budapesti egyházközségen június 24-én anyakönyvezték," 8 arra következtethetünk,
hogy a 'krízis' mindössze egyetlen hónapig húzódott, s Szinyeiné legkésőbb június
elejére véglegesen elszánta magát a válásra. Az áttérés és a budapesti utazás ugyanis
legalább két hétét vett igénybe (a törvényi előírás szerint kétszer kellett jelentkezni az
illető plébánosnál, a két alkalom között kétheti minimális időtartammal) 29 .
Azt is fel kell tenni, hogy a viszálykodó felek erre az időre, vagyis június elejére,
megállapodásra jutottak a válás részleteit illetően. A gyors és fájdalommentes eljáráshoz mindenképpen a házastársak messzemenő együttműködésére volt szükség.
Miután Szinyei Merse Pál láthatóan nem kívánta elhagyni felekezetét, a feleség
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A budapesti unitárius egyházközség betérési anyakönyvei, 1887. június 24-i bejegyzés.
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csak úgy tudott rövid úton megszabadulni a házassági kötelékből, ha nem maga,
hanem a festő adja be a válókeresetet. A törvény szerint ugyanis a válópert mindig
az alperes illetékes bírósága előtt kellett megindítani. 30 Amennyiben Probstner
Zsófia kezdeményez pert, az illetékes bíróság a kassai püspöki szentszék lett volna
— ez pedig a procedúra hónapokkal, rosszabb esetben évekkel való meghosszabbítását eredményezte volna. Ahhoz, hogy a per Kolozsváron induljon meg, szükség
volt a férj meggyőzésére.
Június végén — j ú l i u s elején mindenesetre már gőzerővel folytak az előkészületek. Június 27-én Korompáról beszerezték a keresethez csatolandó házassági
anyakönyvi kivonatot, másnap Jernyéről a gyerekek keresztelési anyakönyvi kivonatát; július 7-én Újlublóról, illetve Szinyéről a feleség, illetve a férj keresztlevelét.
A felek időközben, július 5-én, Kassán közjegyzői okiratba foglalt válási szerződést kötöttek, továbbá Szinyei meghatalmazta dr. Propper Adolf eperjesi ügyvédet
a válóper megindítására és lefolytatására. Július 8-án a jernyei plébános igazolta a
házasságból született gyermekek részbeni elhalálozását. Július 10. előtt Szinyeiék
Budapestre utaztak, hogy a szükséges, unitárius lelkész előtti békéltetési eljárást
lefolytassák, s a nő áttéréséről a kellő igazolást beszerezzék.
Ezek után maga az unitárius egyházi bíróság előtti válóperes eljárás mindössze
két hónapot vett igénybe. A kolozsvári unitárius esperes július 18-án kiállította az
ún. esperesi pecsétet, ami feljogosított a kereset beadására (az esperesi pecsét kiadása, mely aktus elvileg újabb békéltetési eljárásba ágyazódott, eredendően a felek különválásának elrendelésére szolgált). Szinyei Merse Pál keresetlevelét végül
július 26-án adta be: j l ebben, minden közelebbi indoklás nélkül, 'engesztelhetetlen
gyűlöletre' hivatkozva kérte a végelválás kimondását alperesre, és — miután katolikus maradt — az ágytól-asztaltól való elválást magára nézve. Az Alpapi Törvényszék augusztus 6-i tárgyalásán először a peres felek hat heti ágytól-asztaltól
való elválasztását rendelte el, majd szeptember 19-én helyt adott a keresetnek; a
Főpapi Törvényszék szeptember 21-én jóváhagyta az elsőbíróság ítéletét. (A per
iratait — a törvény előírásainak megfelelően — hamarosan áttették a kassai szentszékre, hogy az felperesre nézve hozzon határozatot.)
A válóper megdöbbentően gyors lefolyását — ami mind a Szinyei-házaspár,
mind számos magyarországi és eredetileg külföldi perlekedő házastárs számára
különös vonzerőt jelentett — az unitárius eljárásjog és annak nagyvonalú alkalmazása tette lehetővé. Az 'engesztelhetetlen gyűlölet', amire a festő és felesége hivat-
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kozott, a korszakban (1895-ig, amikor — nem véletlenül — elhagyják) valójában
univerzális, minden egyes esetre ráhúzható válóokot képezett, ami bizonyos mértékű diszkréciót tett lehetővé. Az unitárius bíróság előtt folytatott pereskedés során
azonban — és ez a nagy különbség a világi törvényszékekhez képest — gyakorlatilag elegendő volt a felek puszta kijelentése, miszerint egymást 'engesztelhetetleníil gyűlölik', ahhoz, hogy a házasságot felbontsák. Amint az a közölt iratokból kitűnik, a Szinyei contra Probstner ügy tárgyalása tulajdonképpen másból sem állt,
mint e kijelentés puszta ismételgetéséből.
Szinyei Merse Pál és felesége házassága ilymódon mindössze öt hónap leforgása alatt kimúlt. És amilyen gyorsan véget ért az előző, éppoly gyorsan köttetett meg
a nő második házassága. 1887. szeptember 28-án Probstner Zsófia Szinyei Merse
Pálnéból báró Ghillány Imrénévé lett. 32 Ebből a frigyből még öt gyermek fog születni (akik már mindannyian megérik a felnőttkort), s a nő, mind a két férfit jócskán
túlélve, csak 1954-ben, 101 évesen távozik majd az élők sorából...

Veszedelmes viszonyok
Aligha lehet pusztán a körülmények szerencsétlen összejátszásának tulajdonítani,
hogy húsz éven belül egyazon család három nőtagja is hasonló válaszokat adott egy
bizonyos élethelyzetben felmerülő kérdésekre. Az anya, Jancsó Zsófia, aki férje
helyett vakon ifjú szeretője, Gundelfinger Gyula mellett döntött; az idősebb leány,
Probstner Mária, aki, hogy választottjával, gróf Szirmay Alfréddal egybekelhessen, különös módon érvénytelenítette házasságát; és a húg, Probstner Zsófia, aki
férjétől elválva, báró Ghillányi Imréhez ment feleségül. Persze ezzel nem azt akarom állítani, hogy Probstner Zsófia valamiféle 'válási gént' hordozott volna, avagy
hogy Szinyei Merse Pállal kötött házasságába kódolva volt annak felbontása. De
megengedhetőnek tartom ama 'tanulság' levonását, miszerint a válás — mint a házassági konfliktusok megoldásának a korban meglehetősen speciális módja — elterjedésében, ezen jogi természetű megoldás alkalmazásának gyakoriságában
nagy szerepet játszott a tapasztalat, hogy a terhessé vált házasságból igenis lehetséges és szükséges a kilépés, akkor is, ha ezért adott esetben nagy árat kell fizetni.
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A budapesti unitárius egyházközség esketési anyakönyvei. 1887. szeptember 28-án kelt bejegyzés. Eszerint az unitárius nő és a római katolikus férfi házasságkötése Kassán, unitárius
szertartás szerint, Derzsi Károly budapesti lelkész közreműködésével történt.

A 'terhesség' érzése persze szubjektív volt és maradt. Az, hogy ki hogyan ítéli
meg házassága 'állapotát', hogyan viszonyul házastársához — általánosan fogalmazva: az érzelmek minősége és intenzitása — meglehetősen egyéni dolog. A források szintjén nem is ragadható meg. Az azonban bátran megkockáztatható, hogy a
fentebb említett tapasztalat egyúttal a tűrési küszöb alacsonyabbra helyeződéséhez
is hozzájárult. Az anya 1859-1861 között láthatóan vívódott a férj és a szerető között, s házasságon kívüli viszonyát még előbbi halála után sem merte nyilvánosan
vállalni. Két évtizeddel később a leánynak már, úgy tűnik, nem okozott sokáig gondot, hogy döntsön és vállalja a döntés következményeit (és bár az a szituáció,
amelybe az idősebb leány, Mária keveredett, ettől teljesen különbözött, ő is vallásának feladása mellett határozott, az újraházasodás érdekében).
Talán egy princípium hozza a három női sorsot közös nevezőre: a boldogság,
bármit is jelentsen ez, megalkuvások nélküli keresése. Mindegyikőjük, ösztöneinek, érzéseinek engedve, végső soron azért lépett ki kihűlt, jogilag szentesített kapcsolatából, hogy új szerelmét teljesítse be. Egyikőjük sem elviselhetetlen házasélete miatt folyamodott a házasságból való meneküléshez, illetőleg a megfelelő
jogi eszközökhöz. A 'hagyományos' válások esetében rendszeresen előforduló
mozzanatoknak — tettleges bántalmazás, hűtlen elhagyás, házasságtörés, a család
nyomorba döntése, a gyermekek vétkes elhanyagolása — e történetek egyikében
sem jut szerep. Maga a Szinyei-Probstner-ügy tulajdonképpen a válások ama nagy
karrier előtt álló prototípusaként fogható fel, amelynél a jogilag meghatározott válóok nehezen vagy éppen sehogy sem fordítható le köznapi nyelvre. A korabeli válóperes keresetekben az ügyfelek és ügyvédeik az 'engesztelhetetlen gyűlölet'
kifejlődésének hátterét mind gyakrabban világítják meg nehezen megfogható módon: az 'érzések', a 'nézetek', a 'természet' különbözősége...

FORRÁSKÖZLÉS
Az alábbiakban a Szinyei-Probstner-válóper mintegy tucatnyi dokumentumát
adom közre. Valamennyi irat az Edélyi Unitárius Levéltárban található peranyagból származik (ezt a továbbiakban nem jelzem), 3 j kivéve a 12. számút: az Unitárius
Főpapi Törvényszék jegyzőkönyveit ugyanis külön kötetben vezették, így a Szinyeiékre vonatkozó jegyzőkönyvi bejegyzés az 1887. évi kötetben lelhető fel/ 4 A
per iratai közül nem kerülnek kiadásra a többrendbeli ügyvédi meghatalmazások, a
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becsatolt különböző anyakönyvi kivonatok, amelyekre azonban a megfelelő helyen utalás történik, illetve kimarad egy, a per ismert állomásairól készített ügyviteli feljegyzés is.
Az iratokat a mai helyesírásnak megfelelően közlöm.

1.

Szinvei Merse Pál és Probstner Zsófia között Kassán,
1887. július 5-én kötött válási szerződés
Másolat
Ügyszám: 327/1887.
Közjegyzői okirat
Hiteles kiadvány
Előttem, dr. Offenheimer Gyula kassai királyi közjegyző előtt, az alulírt helyen s
napon megjelentek Szinyey Merse Pál, jernyei lakos, földbirtokos, és neje született
Probstner Zsófia, jelenleg kassai lakos, mint felek, és Bulyi Dezső kassai és dr.
Propper Adolf eperjesi lakos, ügyvédek, mint az egész ügymenet alatt együttesen s
folytonosan jelen volt ügyleti tanúknak közreműködése mellett, személyesen kijelentették, illetve megkötötték a következő
egyezményt:
Szinyey Merse Pál és neje született Probstner Zsófia között a házassági együttélés
lehetetlenné válván, a felek már ezidőszerint is különválva élnek, a férj pedig engesztelhetetlen gyűlölség alapján a házassági kötelék végleges felbontása iránt a
pert megindítani fogja, minek folytán az ezen házasságból született gyermekek
anyagi és erkölcsi érdekeiknek megóvása végett, nevezett felek ezennel megkötötték a jelen egyezményt, úgy mint:
Szinyey Merse Pál és neje született Probstner Zsófia közötti házasságból 1874. évi
augusztus hó 18-án született figyermek, kiskorú Szinyey Merse Félix tartása, ellátása, gondozása és neveltetése, mely törvény szerint amúgy is az atyát illeti, a házasfelek ezúttali megegyezése alapján is édesatyja, Szinyey Merse Pálra bizatik,
kinél a gyermek kiskorúságának egész ideje alatt, illetve mindaddig, míg atyai hatalma alatt áll, folyton és állandóan megmarad.
Ezen házasságból 1881. évi május hó 13-án született kiskorú Szinyey Merse
Rózsi és 1885. évi november hó 8-án született kiskorú Szinyey Merse Adrienne pe-

dig édesanyjuk: született Probstner Zsófiánál megmaradnak, és addig, míg nála
vannak, reá bizatik azoknak gondozása és neveltetése, azon kikötéssel azonban,
hogy atyjuk: Szinyey Merse Pál, ezen gyermekeinek testi épsége, szellemi fejlődése, kellő neveltetése tárgyában és egyéb irányban, a neki mint atyának törvényben
amúgy is biztosított jogait korlátlanul gyakorolni, magának mindezekről meggyőződést szerezni, őket bármikor megtekinteni, s velők személyesen érintkezni mindig feljogosítva van, köteles lévén az alulírt anya az általa lakott vagy tartózkodási
helyül használt, vagy ahhoz közel eső helyen a gyermekeket oda, hol az atya velők
érintkezni akar, valamint az atya saját lakására, rövid tartózkodásra, az atya kívánságára — annyiszor, mennyiszer — elküldeni.
Ha azonban a viszonyok változtával az atya: Szinyey Merse Pál nevezett leánygyermekeinek bárminemű érdekeit az anya oldalán veszélyeztetve látná, az esetre
fenntartja magának a törvény által különben is biztosított azon jogát, hogy az illetékes hatóság vagy bíróság előtt nevezett leánygyermekeinek átadását és azoknak
közvetlen felügyelete és gondozása alá leendő helyezését követelhesse, mely esetben önkényt értetőleg az illetékes hatóság vagy bíróság határozata fog azon kérdés
felett dönteni, hogy a két leánygyermek a szülők melyikének házánál fog gondozás
és nevelésben részesülni.

2.§.
Probstner Zsófia a Szinyey Merse Pállal kötött házasságból származott és jelen
egyezmény fenti pontjaiban megnevezett három gyermekök jövőjét vagyonilag
teljesen biztosítani óhajtván, átruházza ezennel Sáros megye Mocsolya községben
fekvő, a mocsolyai 1., 8., 30., 31., 32., 33. és 62. számú telekjegyzőkönyvekben nevére, tulajdonául bevezetett nemesi birtokrészt, összes tartozékaival és beruházással, a jernyei határban lévő Petra-féle fundussal együtt, úgy, amint ő bírja és bírni
jogosítva van, továbbá Sáros megye Szinyeújfalu községében fekvő, az 1885. évi
november hó 22-én közte, mint vevő és Szinyey Merse József, úgy is mint kiskorú
Szinyey Merse László gyámja, továbbá Szinyey Merse Pál, Kálmán, Béla és István, mint eladók között létrejött adásvevési szerződéssel megvett, a szinyeújfalvi
46. számú telekjegyzőkönyvben foglalt nemesi birtokrészt, összes tartozékaival,
de a Sztarinyecz Andrásnak eladott parcella kivételével, mely a nevezett vevő nevére telekkönyvezendő, szintén úgy, amint ő ezen birtokot bírja és bírni jogosítva
van, gyermekei, kiskorú Szinyey Merse Félix, kiskorú Szinyey Merse Rózsi és kiskorú Szinyey Merse Adrienne feltétlen tulajdonába, és ezennel beleegyezését adja,
hogy a tulajdonjog minden további meghallgattatása nélkül a nevezett három kiskorú gyermeke javára és nevére a fentebb érintett telekjegyzőkönyvekben nyilvánkönyvileg bekebeleztessék.

3.§.
Ezen vagyonátruházás természetes következményeképpen azonban átmennek az
átruházott birtokokat és tartozékait terhelő, ezen ingatlanokon nyilvánkönyvileg
bekebelezett összes terhek, valamint az eperjesi takarékpénztárt cselekvőleg megillető, összesen tizenhatezer (16000) forintot kitevő váltótartozásokból őt, mint
férjével közös adóst terhelő felerész, vagyis nyolcezer (8000) forintnyi teher, mely
összes váltótartozásokat Probstner Zsófia részben a birtokok vétele, részben a
szükségelt beruházások eszközlése és más célokra, férjével együtt contrahálta,
gyermekei: kiskorú Szinyey Merse Félix, Rózsi és Adrienne-re, kik ezen tartozásokat átvállalván, azokat anyjuk további megterheltetése nélkül elviselni és kifizetni
kötelesek.
4-§Kiskorú Szinyey Merse Félix, Rózsi és Adrienne azonnal lépnek ezen reájuk ruházott ingatlan birtokok és tartozékai birtok- és haszonélvezetébe, és viselik az azok
után járó közadóbeli és egyéb, a tulajdonjoggal járó terheket, azoknak eddig meglévő netáni hátralékaival, valamint az átvállalt összes terhek és tartozások után járó
kamatoknak eddigi netaláni hátralékaival együtt.
Szinyey Merse Pál, mint a nevezett kiskorú gyermekeinek atyja és törvényes
képviselője, nevökben ezen birtokátruházást ezennel elfogadja, és ezen vagyonoknak gyermekei javára és érdekében való kezelését egyúttal magára vállalja, és kötelezi magát, hogy mindaddig, míg gyermekei nagykorúságukat elérik, ezen
ingatlan vagyont, számadás kötelezettsége nélkül, kezelni és gondozni fogja.
5-§•
A fentebb körülírt birtokrészek és összes tartozékai osztatlan állapotban és egyenlő
részekben mennek át kiskorú Szinyey Merse Félix, Rózsi és Adrienne feltétlen birtoka és tulajdonába, és mint azoknak közös tulajdona jelentetnek ki, olyképpen,
hogy az egyik vagy másik gyermek lemenő örökösök nélküli elhalálozása esetében, annak tulajdonrésze az életben maradó gyermekek vagy gyermek tulajdonába
megy át, és Probstner Zsófia a halálesetrei átháramlás ekkénti módozatához beleegyezését ezennel megadván, lemond az arra öt gyermekei után, felmenő öröklés
címén megillető öröklési jogáról a Szinyey Merse Pállal kötött házasságból származott, életben maradt gyermekei javára; ha azonban — mitől Isten óvjon —
mindhárom gyermek lemenő örökösök nélkül elhalna, Probstner Zsófia ezen esetben törvényes örökjogát fenntartja.
6. §.

A mocsolyai és szinyeújfalvi birtokrészek átruházása fejében az anya: Probstner
Zsófia kiköt magának, tisztán saját személyére, életének egész tartamára, gyermekei : kiskorú Szinyey Merse Félix, Rózsi és Adrienne ellenében évi 2000 frt., szóval

osztrák értékű kétezer forintból álló életjáradékot, melyet a nevezett gyermekek, illetve az egyik vagy másiknak elhalálozása esetében, az annak helyébe lépő lemenő
örökösei, illetve az életben maradt többi gyermek a folyó ezernyolcszáznyolcvanhetedik évi július hó elsejétől kezdve, évnegyedenkénti ötszáz (500) forintos
egyenlő, előleges és mindig január, április Július, és október hónapok első napján
esedékes részletekben anyjuk: született Probstner Zsófia kezeihez, pontosan és hiány nélkül, egyetemleges kötelezettséggel, kifizetni kötelesek.
Ezen életjáradékot kötelesek a nevezett gyermekek feltétlenül, tisztán és minden levonás nélkül fizetni, és nincsenek jogosítva bármi címen abból levonásokat
tenni, másrészt azonban anyjuk: született Probstner Zsófia a jelen egyezmény értelmében gyennekeire átruházott vagyonra, sem annak állaga, sem jövedelme tekintetében, semminemű egyéb igénnyel nem bír.
7-§.
Szinyey Merse Pál pedig saját részéről kötelezi magát, kiskorú Szinyey Merse Félix tartási és nevelési költségein kívül, két kiskorú leánygyenneke tartási és nevelési költségeihez, mindegyik gyennek hét (7) éves korának betöltéséig, egy-egy
gyermeke részére évenként kétszázötven (250) forinttal, ezentúl pedig mindaddig,
míg törvény szerint a gyermektartási és nevelési költség viselésére köteles, minden
gyermek részére évenként négyszáz (400) forinttal hozzájárulni, mely magasabb
járulék tehát az illető gyennek hetedik évének betöltésétől jár.
Ezen évi hozzájárulási összegeket tartozik Szinyey Merse Pál mindaddig fizetni, míg a két kiskorú gyermek a fenti 1. §. alapján anyjánál tényleg megmarad, és
utóbbi a tartozást és nevelést teljesíti. Ha azonban bármi oknál fogva megszűnik a
jogosultság ezen két gyermek tartása és neveltetésére, továbbá ha az anya a tartás és
nevelés iránt vállalt kötelezettségének eleget nem tenne, vagy ha az illetékes hatóság vagy bíróság az anyától ezen két gyennek tartására való jogosultságot elvonná,
mindezen esetekben a dolog természete szerint megszűnik Szinyey Merse Pálnak a
nevelés és tartás költségeihez való ezen hozzájárulásra való kötelezettsége, s ez
esetekben az apa a tartást és nevelést az anya hozzájárulása nélkül kizárólag teljesíteni és annak költségeit is viselni tartozik.
Ezen hozzájárulási költséget köteles Szinyey Merse Pál a folyó hó elsejétől
kezdve, évnegyedenkénti előleges részletekben, s mindig január, április, július és
október hónapok elsején, az alulírt neje kezeihez, a kiskorú leánygyermekek javára
megfizetni.
8.§.

Az évi 2000 ftnyi életjáradékbiztosítására ezennel kiköttetik, miszerint a zálogjog
annak erejéig a mocsolyai 1., 8., 30., 31., 32., 33. és 62., továbbá a szinyeújfalvi46.
számú telekjegyzőkönyvekben foglalt ingatlanokra, egyidejűleg a tulajdonjognak

a kiskorúak javára leendő bekebelezésével, Szinyey Merse Pálné született
Probstner Zsófia javára bekebeleztessék.
9-§Probstner Zsófia azon összes vagyonnak, mely eddig férje kezelése alatt állott, a
folyó hó elsejéig terjedő időre járó összes jövedelme a mai napon köztük létrejött
megállapodás alapján ötezer (5000) forint átalányösszegben megállapíttatván, köteles Szinyey Merse Pál ebből kétezerötszáz (2500) forintot a folyó 1887. augusztus tizenötödikéig (15), a hátralékos kétezerötszáz (2500) forintot pedig a folyó
1887. évi november hó tizenötödikéig (15), kamat nélkül, alulírt nejének megfizetni; utóbbi kijelenti egyúttal, hogy a múltra nézve sem vagyonának férje általi kezeléséből, sem más jogalapból kifolyólag férje: Szinyey Merse Pál ellenében semminemű követeléssel nem bír.
10. §.

Úgy Probstner Zsófia, valamint Szinyey Merse Pál, utóbbi úgy saját nevében és
mint kiskorú Szinyey Merse Félix, Rózsi és Adrienne gyermekei törvényes képviselője, azok nevében a jelen egyezményt teljes terjedelmében elfogadja, és miután
a kiskorúakra nézve a gyámhatóságjóváhagyása szükséges j e l e n egyezmény érvénye Sáros megye árvaszéke, mint illetékes gyámhatóságnak jóváhagyásától tétetik
függővé.
11. §.
Jelen egyezmény kiállítása és kiadványozása, a tulajdonjog és életjáradék jelzálogi
bekebelezésével egybekötött összes díjak és költségek , valamint a kiszabandó
kincstári illetékek egyedül és kizárólag kiskorú Szinyey Merse Félix, Rózsi és
Adrienne által viselendők.
12. §.

Jelen egyezményből netalán felmerülő peres kérdések elbírálására a sommás eljárás és az eperjesi kir. járásbíróság illetősége állapíttatik meg, egyúttal pedig az életjáradék és nevelési költség részleteire nézve az 1874:XXXV. t. c. 111. §-a
értelmében végrehajthatóság mondatik ki.
Erről ezen közjegyzői okirat felvétetett, a tanúk előtt a feleknek felolvastatott, s
általuk akaratjuknak mindenben egyezőnek találtatván, aláíratott, azzal, hogy hiteles kiadványa a kiskorúak mindegyikének is kiadható. Kassán, ezernyolcszáznyolcvanhetedik évi július hó ötödikén. Szinyey Probstner Zsófia s. k. Szinyey
Merse Pál s. k. Bulyi Dezső s. k. dr. Propper Adolf s. k. dr. Offenheimer Gyula s. k.
kir. közjegyző (PH)
(2 frt bélyeg)Szinyey Merse Pál úr részére kiállított jelen hiteles kiadvány az őrizetemben lévő, ívenként 50 x bélyeggel ellátott, s az illetékkiszabás végett a gyámha-

tóság által, jóváhagyás
után bemutatandó
eredetivel
egyező.
Kassán,
ezernyolcszáznyolcvanhetedik
évijúlius hó ötödikén. Irásdij és hit. 4.95 bélyegek 2
— össz. 6.95. Dr. Offenheimer Gyula s. k. közjegyző (PH)
4887. sz./árv. 1887. Ezen egyezmény kiskorú Szinyey Merse Félix, Rózsi és
Adrienne nevében gyámhatóságilag jóváhagycitik. Kelt Eperjesen, 1887. július hó
6-án tartott Sáros vármegye árvaszékének üléséből. Semsey Vilmos s. k. elnök
Kovaliczky s. k.
171/1887. mh szám. [50 kr-, és 1 ft-os illetékbélyeg; „Dobay Sándor kir. közjegyző
Eperjesen " köriratú pecsét]
Hogy jelen másolat a dr. Propper Adolf eperjesi ügyvéd birtokában levő s részéről
felmutatott, négy ívből álló eredeti okirattal, s az arra kétforintos bélyegen vezetett
közjegyzői hitelesítési záradékkal mindenben egyező, tanúsítom.
Kelt Eperjesen, ezernyolcszáznyolcvanhetedik
évi július hó 19 tizenkilencedik napján. Dobay Sándor kir. közjegyző [s. k.J
Díjjegyzék: hit. díj 2 ft bélyeg 1 f t 50 kr összes 3 f t 50 kr
[„Dobay Sándor kir. közjegyző Eperjesen " köriratú pecsét]

2.

Szabó Szilárd jernvei római katolikus plébános
1887. j ú l i u s 8-án kelt bizonyítványa

Bizonyítvány
Melynek alapján alólírott hivatalosan bizonyítom: hogy Tekintetes Szinyei Merse
Pál és Probstner Zsófia jernyei nemes birt. házasságából hat gyermek született: Félix, Zsófia, Mária, Valéria, Rózsi, és Adrién. Ezek közül: Félix, Rózsi, és Adrién, a
kiállított születési anyakönyvi kivonatok tanúsága szerint, életben vannak; három
pedig meghalt, névleg: Zsófia: 1877-ik évi június hó 4-én, Mária: 1882-ik április
hó 6-án, végtére Valéria: 1881-ik évi április hó 27-én.
Kelt Jernyén, 1887-ik évi július hó 8-án.
Szabó Szilárd
jernyei r. k. Lelkész

3.
Derzsi Károly budapesti unitárius lelkész
1887. július 10-én kelt áttérési bizonyítványa

Áttérési bizonyítvány.
Alulírott hivatalosan bizonyítom, hogy Szinyei Merse Pálné szül. Probstner Zsófia
úrnő, kassai lakos, aki a róm. kat. egyházból törvényszerűen kilépett, az erről nyert
s beterjesztett hiteles bizonyítványok alapján és kérése folytán, a budapesti unitárius egyházközség tagjai közé f. 1887. évi június hó 24-én, Rózsika és Adrienne nevű
7 éves két kisleányával együtt, felvétetett és bejegyeztetett.
Budapesten, 1887. július 10.
Derzsi Károly
unitárius lelkész

4.
Derzsi Károly budapesti unitárius lelkész
1887. július 10-én kelt bizonyítványa

Békepróba bizonyítvány.
Alulírott hivatalosan bizonyítom, hogy Szinyei Merse Pál jernyei (Sáros m.) lakos
és neje szül. Probstner Zsófia kassai lakos, békétlenségben élő házasfelek közt,
elébbinek panasza folytán, mint utóbbinak illetékes lelkésze, a kibékítést szabályszerűen megkísérlettem. Békekísérletemre azonban mindketten a leghatározottabban kijelentették, hogy egymással kibékülni nem tudnak, egymást engesztelhetetlenül gyűlölik, s ez okon és mert tényleg már hónapok óta különválva élnek, s gyermek- és vagyonügyeiket is elintézték: házasságuk törvényes felbontását óhajtják
és kérik.
Az erről felvett leik. jkönyv. alapján kiadatott.
Budapesten, 1887. július 10.
Derzsi Károly
unitárius lelkész

5.
Szabó Szilárd jernyei római katolikus plébános
1887. július 16-án kelt bizonyítványa

Bizonyítvány.
Melynek alapján alólírott, amennyiben tudomásom van, ezennel bizonyítom: hogy
Probstner Zsófia úrnő, Szinyei Merse Pál jernyei birtokos úr neje, f. évi május hó
5-én családi köréből, tizennegyedik évi ittléte után, azon nyilatkozattal távozott,
hogy férjének jernyei házába többé visszatérni nem fog, mely nyilatkozatát tettel is
bebizonyítá, midőn nem csak minden ingóságát Kassára, hol letelepedett, és jelenleg is lakik, átszállíttatta, de sőt május 5-ike óta Jernyén nem is volt.
Kelt Jernyén, 1887-ik évi július hó 16-án.
Szabó Szilárd
jernyei r. k. k. lelkész

6.

Szinyei Merse Pál datálatlan [1887. július 26-án beadott] keresetlevele

A krompachi róm. kat. egyház lelkészi hivatala által kiállított, A. alatt ide csatolt
esketési anyakönyvi kivonat tanúsága szerint tisztelettel alulírott, ki a B. alatt csatolt születési anyakönyvi kivonat szerint, 1845. évi július hó 4-én, Sáros megye
Szinye-Újfalu községében születtem, a C. alatt csatolt születési anyakönyvi kivonat szerint, 1853. évi június hó 5-én, Szepes megye Jakubján községében született
Probstner Zsófiával, Szepes megye Krompach városában, 1873. évi október hó
15-én, mégpedig tekintve, hogy mindketten róm. katolikus vallásúak voltunk, a
róm. katolikus egyház szertartásai szerint, törvényes házasságra léptem, reményelvén és várván azon családi boldogságot, melyre engem egyrészt nőm egyéni hajlamai, társadalmi állása és műveltsége, másrészt pedig részemről a házassági
frigyünkbe hozott legőszintébb indulat és a legjobb intenciók egyaránt feljogosítottak.
Azonban reményeimben és várakozásaimban teljesen csalatkoztam, mert bár a
házas együttlét évek hosszú során át tartott, mindazonáltal nőm magaviselete és
különösen a legújabb időben velem szemben tanúsított kíméletlen eljárása, bennem engesztelhetlen gyűlöletet, utálatot, sőt megvetést is gerjesztett irányában,

olyannyira, hogy a házassági frigyet vele folytatni lehetetlenné vált, és emiatt
1887. évi május hó kezdetétől, a D. alatti bizonyítvány szerint, tényleg különválva
élünk, és azóta egymással semminemű személyes érintkezésben nem állottunk.
Ezen több havi tettleges elválás és távollét az engesztelhetlenség és gyűlöletem
változhatlanságának tudatása s annak folytán azon megmásíthatlan elhatározásra
jutottam, hogy házassági frigyünk törvényes feloldásának bírói kimondása mindkettőnkre nézve okvetlen szükséges, és miután arról is értesültem, hogy nőm szül.
Probstner Zsófia, ki időközben az E. alatt csatolt lelkészi bizonyítvány szerint a budapesti unitárius egyház hívei közé vétetett fel, házasságunk feloldását maga is
óhajtja, elválási szándékomat a budapesti unitárius egyház lelkészi hivatala előtt
kijelentettem, minek folytán, a fennálló szabályok értelmében, a kiengesztelődés
megkíséreltetett, de siker nélkül, amint ezt az F. alatt ide csatolt lelkészi bizonyítvány igazolja.
Házasságunkból, a G. alatt csatolt lelkészi bizonyítvány szerint, hat gyermek
születvén, ezek közül három meghalálozván, ez idő szerint csak három van életben, mégpedig a H. alatt ide csatolt születési anyakönyvi kivonat szerint 1884. évi
augusztus hó 18-án33 született Félix nevű figyermekünk, és az I., valamint K. alatt
csatolt születési anyakönyvi kivonat szerint 1881. évi május 13-án született Rózsi
nevü, és 1885. évi november hó 8-án született Adrienne nevű leánygyermekünk,
kiknek nevelése és tartása iránt az L. alatt hiteles másolatban csatolt közjegyzői
egyezmény szerint megállapodásra jutottunk, s ilyképp a törvény kívánalmainak e
részben megfeleltünk.
A fennálló törvények és jogszabályok értelmében eképp nőm, szül. Probstner
Zsófiával az A. alatti esketési anyakönyvi kivonat szerint kötött házasságnak végleges felbontását kérni jogosítva levén, e végből az unitárius egyházban a házassági kötelék érvénytelenítése s felbontása tárgyában érvényben levő eljárási szabályzat 24. §-a értelmében ügyvédem, dr. Propper Adolf részére az M. alatti közjegyzőileg hitelesített meghatalmazást állítottam ki, s abban utasításképpen is kifejeztem,
hogy nevezett nőmet testileg és lelkileg utálom s gyűlölöm, s vele kibékülni s házas
életet folytatni többé nem akarok.
Ezeknél fogva, az N. alatt ide csatolt esperesi pecsét alapján, a tisztelendő alpapi
Törvényszék, mint az 1868. évi XLVIII. t. c. 1. és 2. §-a és a p[olgári] perrendtartás], 22. §-a, valamint a nagyméltóságú magyar kir. Curiának f. 1887. évi 37. számú
döntvénye értelmében, illetékes bíróság előtt jelen keresetet indítván, esedezem
tisztelettel M. alatt megbízott ügyvédem által:
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Ez elírás: Félix n e m 1884-ben, hanem 1874-ben született, születet születe

Méltóztassék jelen válókeresetem folytán a pernek rendes eljárás szerinti felvételére az eljárási szabályok 37. és 47. §-a értelmében rövid határidőt kitűzni, arra
nőm, Probstner Zsófia, jelenleg kassai lakost (lakik: Kassa Főutca) szabályszerűen
megidéztetni, az eljárás befejezése után pedig, tekintettel arra, hogy köztünk az
engesztelhetlen gyűlölség igazolva van, a fennálló egyházi és világi törvények és
törvényes szokás értelmében, a köztem és nőm, Probstner Zsófia között Szepes
megye Krompach városában, 1873. évi október hó 15-én a római katolikus egyház
szertartásai szerint törvényesen kötött házassági szövetséget alperes, Probstner
Zsófiára nézve véglegesen feloldottnak ítéletileg kimondani, méltóztassék továbbá a hozandó ítélet jogerőre emelkedése után az összes periratokat, további eljárás
végett, a főtisztelendő kassai róm. kat. szentszék, mint reám nézve illetékes egyházi bírósághoz áttenni, mely utóbbihoz azon kérelemmel járulok:
Méltóztassék a köztem és alperes között Krompach városában, 1873. évi október hó 15-én a római katolikus egyház szertartásai szerint kötött házasságot, reám
nézve ágy és asztalra vonatkozólag szintén ítéletileg véglegesen felbontottnak
nyilvánítani.
Tisztelettel
Szinyei Merse Pál

7.
Benedek Á r o n helyettes házasságvédő
1887. augusztus 6-án kelt észrevétele

Szinyei Merse Pál róm. kat. vallású, sárosmegyei, Jernye községbeli lakosnak
Propstner [sic!] Zsófia unit. vallású, kassai lakos elleni válóperében
Házasságvédi észrevétel
Miután a per a kellő okmányokkal fel van szerelve, a törvény által előírt módon tárgyalás alá vehető. Azonban egyelőre hat hétre az ágytól és asztaltól különvetés kimondható.
Kelt Kolozsvárt, 1887. aug. 6.
Benedek Áron helyettes házasság.véd.

8.

A Kolos-Doboka-köri Unitárius Alpapi Törvényszéken
1887. augusztus 6-án tartott tárgyalás jegyzőkönyve

[Pecsét, körirattal: „Központi Unitárius Alpapi Tförvény] Szék Pecsétje"]
Jegyzőkönyv
felvétetett 1887. augusztus 6-án az unitáriusok kolozs-doboka-köri tvszékénél.
Szinnyei Merse Pál felperesnek neje szül. Probstner Zsófia alperes elleni házassági
kötelék felbontása iránti perében.
Jelen voltak alólírottak,
a 82-1887. sz. idéző végzés következtében a mára tűzött tárgyalásra megjelent ezen
törvényszék előtt felperesért dr. Propper Adolf eperjesi ügyvéd, alperesért Bulyi
Dezső kassai ügyvéd, s miután a megkísérlett béke sikertelen maradt, alperes képviselője j[egyzőkönyvre] adta a következő
Elleniratot:
a kereseti állítások valódiságát elismerem.
Nevezetesen elismere, hogy fel- és alperes között a házassági együttélés tartama
alatt huzamos viszálkodás és civódás közben egymás iránt oly nagy mérvű engesztelhetetlen gyűlölség fej lődött ki, hogy a házasélet folytatása lehetetlenné vált; elismerem, hogy peres felek 1887. május hava kezdete óta tényleg különválva élnek, s
azóta egymással semminemű személyes érintkezésben n e m állottak; elismerem,
hogy a b[uda]pesti. unitárius egyház lelkészi hivatala előtt a felek kibékítése szabályszerűen megkísértetett, de e kísérlet eredményre nem vezetett.
S minthogy alperesnő felperes férjét most is testileg-lelkileg utálja és gyűlöli,
vele kibékülni és házaséletet folytatni n e m akar, sőt inkább határozottan azt kívánja, hogy az amúgy is tarthatatlanná vált házassági szövetség rá, mint unitárius vallású félre nézve bíróilag végképpen feloldassék, azon tiszteletteljes kéréssel
járulok a tisztelendő alpapi t[örvény]székhez.: méltóztassék az alperesnő és férje,
Szinnyei Merse Pál között Krompach városában, 1873. október 15-én létrejött házasságot rá, mint unitárius félre vonatkozólag ítéletileg véglegesen felbontottnak
nyilvánítani, s őt új törvényes házasságra lépésre feljogosítani.
Válaszirat
Felperesi képviselő tudomásul veszi alperes beismerését és azt, hogy az elválást
nem ellenzi, hanem maga is kimondatni kéri, s annak ismételt kijelentése mellett,

hogy védence alperesnővel kibékülni és házassági viszonyt folytatni többé semmi
szín alatt nem kíván, ragaszkodik keresetéhez s annak zárkérése értelmében kér ítélethozatalt.
Viszonválasz
Alperesi képviselő szintén ragaszkodik elleniratához s abban feltett zárkéréséhez.
Ezzel a jegyzőkönyv bezáratott és aláíratott.
Nagy Lajos esperes alp[api] széki elnök
Péterfí Dénes jegyző
Propper Adolf felperesi képviselő
Bulyi Dezső alp[eres] ügyvéd

9.
A Kolos-Doboka-köri Unitárius A l p a p i Törvényszéken
1887. augusztus 6-án, illetve szeptember 19-én tartott tárgyalás
jegyzőkönyvének kivonata

Jegyzőkönyvi kivonat
Szinyei Merse Pál és Probstner Zsófia válóperében
Huszonkilencedik ülés
tart[atott] 1887. aug. 6-án, az esperesi hivatalban. Elnök: Nagy Lajos esperes, bírók: Sárdi József, Ulár Pál r. bírók, Gyulai László pótbíró; jegyző: Péterfí Dénes;
h[ázzassá]gvéd[ő]: Benedek Áron (helyettes).
87. Megjelennek az Alp[apai t[örvény]széken Szinyei Merse Pál, sárosmegyei,
Jernye községbeli lakos, földbirtokos, r. kath. vallású felperes és Probstner Zsófia,
kassai lakos, unitárius vallású alperes képviseletben, az elébbinek képviselője levén dr. Propper Adolf eperjesi ügyvéd; az utóbbinak Bulyi Dezső kassai ügyvéd.
Elnök sikertelen békekísérlete után megtétetnek a felelkezések.
Felperes engesztelhetetlen gyűlölség okán kéri az elválasztást, s aztán magára nézve a periratoknak a kassai r. kath. szentszékhez áttételét.
Alperes maga is vallja a gyűlölséget s kéri az elválasztást.
Felperes alperes nyilatkozatát tudomásul veszi s kér ítéletet.
Alperes hasonlóan.

Végzés:
Az Alp[api] t[örvény]szék a felelkezésekböl látja ugyan, hogy felek közt engesztelhetetlen gyűlölség létezik, mindazonáltal egyelőre csak ágyra és asztalra nézve
elválasztó végzést m o n d ki, hat heti időtartamra, szívükre kötvén a kibékülést, mi
ha meg nem történhetnék, annak idején bármelyik fél kérésére a per fel fog vétetni s
abban ítélet hozatni.
Harmincötödik ülés
tart[atott] 1887. szept. 19-én, az ig. teremben. Elnök: Nagy Lajos esperes; bírók:
Sárdi József, Kovács János, Ulár Pál; jegyző: Péterfi Dénes; h[ázasság]véd[ö]: Boros György.
109. Ujabban tárgyalás alá vétetik Szinyei Merse Pál, sárosmegyei, Jernye községbeli lakos, földbirtokos, r. kath. felperes és Probstner Zsófia, kassai lakos, unitárius
vallású alperes 87-1887. sz. a. pere.
Felperesért jelen van N a g y Mihály kolozsvári ügyvéd, meghatalmazott; alperesért
Kőváry Mihály kolozsvári ügyvéd, meghatalmazott.
Felek együttes kérést adnak bé, melyben, miután az ágytól és asztaltól különvetés
ideje alatt nem békültek ki, kérik ismételten a végelválasztó ítélet kimondását.
Elnöknek sikertelen tett békekísérlete után hozatott a következő
ítélet
(L. ítéletet)
Felek az ítéleten képviselőik által megnyugodtak.
Házasságvéd fensőbb ellátásra fellebbezik Főpapi t. Székhez.
Péterfi Dénes jegyző [s. k.]

10.
Szinyei Merse Pál és Probstner Zsófia
1887. szeptember 18-án kelt közös kérvénye

Tisztelendő alpapi törvényszék!
Külzeten írt válóperünkben a tisztelendő alpapi törvényszék megtartott tárgyalás
után, 1887. augusztus 6-án, 87. sz. a. hozott végzésével ágy- és asztalra nézve hat
hétre kiilönvetést mondott ki.
Minthogy a most említett idő tegnap lej árt, s mi máig sem békültünk meg, annak kifej ezése mellett, hogy a keresetben s a tárgyalás rendjén előadottakat fenntartjuk, s

kifejezett zárkéréseinkhez ragaszkodunk, a Hprdts. 36 142. §-a alapján teljes tisztelettel kérjük a tisztelendő alpapi törvényszéket:
Méltóztassék válóperünkben rendkívüli ülésen érdemleges ítéletet hozni, abban a
kereset és ellenirat zárkéréseinek helyet adni, alperesre, mint unitárius vallású félre
nézve a házassági köteléket végleg felbontani, s őt újabb házasságra lépésre feljogosítani.
Felperes ügyvéd hitelesített helyettesítő meghatalmazása :/: alatt eredetiben csatoltatik. 37
Kolozsvárit, 1887. szept. 18-án.
Szinyei Merse Pál felperes és neje
szül. Probstner Zsófia alperes

11.
A Kolos-Doboka-köri Unitárius Alpapi Törvényszék
1887. szeptember 20-án kiadott ítélete

109-1887. Központi Kolozs Doboka köri Unitárius Alp[api] t[örvény]szék.
Szinyei Merse Pál róm. kat. vallású felperes és Probstner Zsófia unitárius vallású
alperes válóperében hozott:
ítélet:
Az Alp. t. Szék Szinyei Merse Pál sárosmegyei, Jernye községbeli lakos, 42 éves,
földbirtokos, róm. kat. vallású felperes és Probstner Zsófia kassai lakos, 34 éves,
unitárius vallású alperes házasságát, mely köztük Krompachon, 1873. okt. 15-én
róm. kat. szertartás szerint köttetett, utóbbira nézve végleg feloldja és őt újabb házasság köthetésére felszabadítja.
Indoklás.
Az ítéletnek indokául szolgált az engesztelhetetlen gyűlölség. S miután ez a felelkezésekből s a periratokban foglalt beismerő nyilatkozataikból, a többrendbeli sikertelen békepróbákból, s az ágytól és asztaltól különvetés eredménytelenségéből

36

37

„Törvényjavaslat a házassági kötelék érvénytelenítése és felbontása körül követendő eljárás
tárgyában". EUL UFT 1880. évi ülésjegyzőkönyv (a később jogerőre emelkedett unitárius házassági perrendtartás e kötetbe lett befűzve!). Ennek értelmében az ágy-asztaltól való különvetés idejének letelte után, bármely fél kérelmére végítélet hoznadó.
Az irathoz csatolva dr. Proppcr Adolf ügyvéd Eperjesen, 1887. szeptember 14-én kelt helyettesítő meghatalmazása Nagy Mihály kolozsvári ügyvédnek.

kölcsönösen létezőnek bizonyult, s a boldog házaséletre semmi kilátás nem mutatkozott: az Alp[api] t[örvény]széknek országos és egyházi törvényeink (1868-i 48.
és 53. t. c., Mikó Házasságjog j 8 43-45. §§.) értelmében a fenn körülírt házasságot
az unitárius vallású félre nézve fel kellett oldani és őt újabb házasság köthetésére
felszabadítani, annál is inkább, mivel ezt a per rendjén mindkét fél egyértelmüleg
kérte.
Felek az ítéleten képviselőik által megnyugodtak.
Házasságvéd fensőbb ellátásra a Főpapi t. Székhez fellebbezi.
Központi és Kolozs-Doboka köri unitárius Alp[api] t[örvény]széknek Kolozsvárt,
1887. szept. 19-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.
Kolozsvárt, 1887. szept. 20.
kiadta: Péterfi Dénes jegyző [s. k.]
[Pecsét, körirattal: „Központi Unitárius Alpapi T. Szék Pecsétje"]

12.
Az Unitárius Főpapi Törvényszék
1887. szeptember 21-én tartott ülésének jegyzőkönyve

Tizennyolcadik ülés
tartatik 1887-ben, szeptember 21-én, főtisztelendő püspök, Ferencz József úr elnöklete alatt; jelen levén: Benczédi Gergely, Filep István, Kovácsi Antal, Molnár Sándor, Pap Mózes, mint rendes bírák; jegyzett Kovácsi Antal r.bíró
70. Felyiilvizsgálat alá vétetik jemyai [sic!] lakos, Szinyén, 1845-ben, júl. 4-én
szül. Szinyei Merse Pál róm. kat. felperesnek neje, Jakubján, 1853. jún. 5-én szül.
Probstner Zsófia unitárius alperes ellen a Kolozs-Doboka köri unitárius alpapi széken indított, alperes Probstner Zsófiát illetőleg lejártatott, hivatalból fellebbezett
válóügye.
ítélet. A Főpapi szék az alpapi széknek Kolozsvárt, 1887-ben, szept. 19-én,
109-1887. sz. a. alperes, Probstner Zsófiát illetőleg hozott végelválasztó és más házasság köthetésére felszabadító ítéletét indokaiból helyben hagyja, s annak teljesedésbe vételét meghatározza.
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Mikó Lőrinc munkája nyomtatásban nem jelent meg, kézirata az Erdélyi Unitárius Levéltárban található: A házasságról (anyagi rész) az erdélyi unitáriusok értelem szerint és perlekedés
rendje a válóperekben (alaki rész). Irta Mikó Lőrincz tanár. Kolozsvár, 1862.

Leiratban hivassék fel az alpapi szék, hogy összes periratokat az al-, és főpapi székek által hozott ítéletek melléklése mellett, felperes, Szinyei Merse Pálra leendő ellátás végett, tegye át a kassai róm. kat. püspöki sz[ent]székhez, 30 nap alatt.

13.
Az Unitárius Főpapi Törvényszék 1887. szeptember 22-én kiadott ítélete

Sz. 70-1887/Föpapi törvényszék.
Az unitárius vallásközönség Egyházi Képviselő Tanácsa, mint Főpapi törvényszék, Kolozsvártt 1887. szeptember hó 21 -ik napján tartott ülésében felülvizsgálat
alá vévén Szinyén, 1845-ben, július 4-én született Szinyei Merse Pál róm. kat. vallású felperesnek Jakubján, 1853-ban Június 5-én született Probstner Zsófia unitárius vallású alperestől való végleges elválasztása és újabb házasságra leendő
felszabadítása tárgyában a Kolozs-Doboka köri alpapi törvényszékről hivatalból
fellebbezett váló ügyét, hozta ezt az
ítéletet:
A Főpapi törvényszék a Kolozs-Doboka köri unitárius alpapi törvényszéknek Kolozsvárt, 1887-ben, szeptember 19-én 109-1887. szám alatt alperest, Probstner
Zsófiát illetőleg hozott végelválasztó és más házasság köthetésére felszabadító ítéletét indokaiból helyben hagyja, s annak teljesedésbe vételét meghatározza.
A Főpapi törvényszéknek írt üléséről szerkesztett jegyzőkönyvből kiadtam.
Kolozsvárt, 1887. szeptember 22-én.
Kovácsi Antal h. jegyző [s. k.]
[Címeres pecsét, „Unitárius Egyházi Főtanács" körirattal]

KURUCZ GYÖRGY
VÁLOGATÁS GERICS PÁL GEORGIKONI TANÁR NYUGAT-EURÓPAI
JELENTÉSEIBŐL ÉS LEVELEIBŐL

Bevezetés
Festetics László gróf, a Dunántúl egyik leggazdagabb főnemese két fiatalembert fogadott bécsi palotájában 1820. március 18-án. Egyikük, a gróf keszthelyi uradalmának inspektora, Paliéra Ferenc, a morvaországi Brünnbe (ma: Brno, Csehország)
készült, hogy Festetics utasításainak megfelelően néhány ottani posztógyár képviselőjével tárgyaljon. A másik fiatalember Gerics Pál volt, a Keszthelyen működő felsőfokú mezőgazdasági tanintézet, a Georgikon fizika és állatgyógyászat professzora.
Gerics hosszabban időzött a grófnál, aki egy nyugat- és dél-európai útitervre vonatkozó írásos utasítást adott át neki, s kettős célkitűzéssel bocsátotta el alkalmazottját.
A gróf által és birtokainak központi igazgatási szerve, a Directio révén megszabott
instrukciók értelmében ugyanis az ekkor huszonnyolc éves tanárnak utazásai során
nem pusztán tudományos és gyakorlati ismeretszerzésre, különféle tudományos intézményekkel történő kapcsolatépítésre kellett törekednie, hanem kimondottan piackutató tevékenységet is kellett folytatnia annak érdekében, hogy a bécsi kereskedők
kiiktatásával nyugat-európai piacot találjon a Festetics birtokok gyapjújának. Az e
napon kelt német nyelvű instrukciók kitértek a követendő útvonalra, továbbá az utazás első időszakában a gróf által megjelölt felkeresendő személyekre és tudományos
intézményekre, az ajánlólevelekért való folyamodás részleteire, gondosan figyelmeztetve Gericset a szükséges hivatalos iratok beszerzésének módjára, valamint a
hitellevelek felhasználásának lehetőségeire. Mindezeken túl Festetics László rendszeres beszámolási kötelezettséget is előírt alkalmazottja számára.'
i

Gcrics a Dircctiónak küldött későbbi jelentésében így emlékezett vissza: „A készületnek március 18-a vete véget. A M[éltóságos]. Gróf beteges állapotjának ellenére is egész nap miattam fáradozott. Késő estve leve már, hogy kívánsága szerint elkészítve magától eleresztett..." Magyar
Országos Levéltár (= MOL) Festetics család keszthelyi levéltára. (= Festetics Lvt.) P 274 Központi birtokigazgatás és gazdálkodás. (= P 274) 3. cs. Jelentések 5. Gcrics Pál jelentései külföldi
útjáról, 1820-1825 (= 3. cs. 5.) fol. 210. Az indulás körülményeihez további adalékokkal szolgál
Gericsnck Festetics Lászlóhoz írt 1820. március 29-én Troppauban (ma: Opava, Csehország)
kelt levelének bevezető része. MOL Festetics Lvt. P 274 3. cs. 5. fol. 384. A hivatkozott német
nyelvű utasítás több példányban is fellelhető az egykori Festetics Levéltár különböző
fondjaiban, pl. MOL Festetics Lvt. P 283 Georgicon. (=P 283) 4. cs. fol. 15-49.
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A Georgikon addigi működése során egyébként számos példa volt arra, hogy az
intézet egyes tanárait vagy hallgatóit külföldi tanulmányútra küldték. A tanintézetet alapító Festetics György gróf is igen sokat áldozott a külföldi tudományos intézményekkel való kapcsolattartásra, s ő maga is kora számos elismert mezőgazdászával levelezett. A családi könyvtár Oeconomica szakát a kor nagyra tartott közgazdasági, pénzügyi és mezőgazdasági munkáival gyarapította. 2 Fia, Festetics
László gróf, az apai örökség átvételekor nem szüntette meg a Georgikont, hanem
igyekezett kihasználni a tanintézet mintagazdaságában rejlő lehetőségeket, illetve
az oktatás színvonalának megőrzésére törekedett. A francia háborúk gabonakonjunktúrája, illetve az azt követő gyapjúkonjunktúra elmúltával azonban Festetics
László, sok magyar mágnáshoz hasonlóan, komoly anyagi gondokkal szembesült,
melyet még költekező, és meglehetősen felelőtlen életvitele is súlyosbított. 3 A
keszthelyi gróf egyébként társasági embernek is furcsa lehetett, mivel első unokatestvére, Széchenyi István, aki szintén ekkor készülődött nyugat-európai és angliai
utazására, 4 így írt róla naplójában: „[Festetics] Laci azt ajánlotta, hogy töltsek nála
néhány hónapot. Inkább cukrot finomítanék a gyarmatokon. Egy második ilyen

2

Figyelemre méltó, hogy Geries indulásának évében a korabeli magyar nyelvű sajtó is beszámolt Bcnc Gergely, a Georgikon kertészének különböző német fejedelemségekben és Hollandiában tett korábbi tanulmányútjáról, illetve külföldi tudományos társaságok tagjává történt
választásáról: Tudományos Gyűjtemény (1821) (3.) 115-116. p. A tanulmányutak fontosságára utal a Georgikon egykori hallgatója: Erkövy (Ploetz) Adolf: Emlékbeszéd Festetics György
gróf felett. In: Társalkodó (1847) (46.) 179-180. p. A Georgikon történetének monografikus
feldolgozását ld. Sülé Sándor: A keszthelyi Georgikon, 1797-1848. Budapest, 1967. Az alapító életének, kultúrpolitikai tevékenységének és kapcsolatainak újabb részletes elemzését, átfogó bibliográfiával ld. Kurucz György: Festetics György gróf. In: Zalai Múzeum 9. (1999)
265-285. p. Festetics György könyvtárfejlesztő tevékenységéhez, illetve az alapító különleges
intellektusáról korabeli adalékokkal szolgál: Brigiit, Richárd: Travels from Vicnna through
Lowcr Hungary. London, 1818. 449. p. Az egykori családi könyvtárban fellelhető, az adott
időszakban megjelent angol szakkönyvekről áttekintést ad: Kurucz György: Az „új mezőgazdaság" irodalma az egykori Festetics-könyvtár anyagában. In: Magyar Könyvszemle 106.
(1990) (1-2.) 32—44.

3

Festetics László életéhez és jellemrajzához ld. Szabó Dezső: A herceg Festetics-család története. Budapest, 1928. 327-331. p. Ujfalvy Sándor emlékiratai. Sajtó alá rendezte: Gyalui Farkas. Kolozsvár, 1941. 216-217. p.
Geries 1822. április 2-án Londonban kelt levelében számolt be Festetics Lászlónak Széchenyi
várható érkezéséről. A levél szerint Gcricsnck találkoznia kellett Széchenyivel, hogy átvehesse tőle Festetics László újabb utasításait. MOL Festetics Lvt. P 274. 3. cs. 5. föl. 455.

4

bolond nincsen a földön. Egészen bizonyos, hogy eltángálnám, ha egy hétig szorosan vele kellene élnem — Felesége, Istenemre, rászolgált a mennyországra.' 0
Az utókor ítélete azonban egyoldalú lenne, ha nem vennénk számba Festetics
László egyéb, a hazai tudományos és politikai közéletet egyaránt érintő tevékenységét is. így feltétlenül említést érdemel, hogy a Széchenyi István kezdeményezésére felállítandó „Tudós Társaság" pénzügyi alapjának megteremtését 10000 forinttal támogatta. Szintén komoly anyagi hozzájárulásban részesítette, a még apja
kezdeményezésére létrejött Ludovika katonai tisztképző intézet alapítványi vagyonát, mely a sorozatos devalvációk következtében jelentősen megcsappant.
Mindemellett 1825 decemberétől előbb Somogy megye, majd pedig Vas, Sopron
és Zala vármegyék nemességéhez intézett leveleiben a megyeszékhelyeken felállítandó közkönyvtárak érdekében tett erőfeszítéseket, remélve, hogy ily módon idővel egy országos könyvtárhálózat is kialakulhat Magyarországon. A szervezési
munkákban Berzsenyi Dániel, Kisfaludy Sándor, a fiatal Deák Ferenc, s a későbbi
1849-es mártír miniszter, Csány László is hathatósan közreműködött. Nem Festetics Lászlón múlt, hogy a nemes olvasóközönség igényeit kielégíteni hivatott
könyvtár végül is csupán Kaposvárott és Zalaegerszegen nyílt meg a vármegyeháza épületében. 6
Néhány évvel később azonban a dekonjunkturális időszak, illetve különböző
szerencsétlen hitelműveletei miatt Festetics László kénytelen volt sequestrumot
kérni maga ellen.7 Mindazonáltal úgy tűnik, hogy az 1820-as évek elején még nem
5

6

7

Széchenyi István - Wesselényi Miklós: Feleselő naplók. Szerk.: Mallcr Sándor. Budapest,
1986. 88. p. Festetics László felesége egyébként Hohcnzollcrn hercegnő volt, s ez feltétlenül
magyarázatul szolgál arra, hogy Gcricsct miért fogadták személyesen is porosz arisztokrata
családok tagjai, illetve segítették ajánlólevelekkel.
Kurucz György: A Gcorgikon alapításától 1848-ig. In: Gcorgikon 200. I. köt. Szerk.: Fülöp
Éva Mária. Keszthely, 1996. 81-83. p. Kostyál István: Festetics László kísérletei közkönyvtárak alapítására. In: Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve (1961-62) 280-290. p.
Az 1828-ban elkerülhetetlenné vált zárgondnokságról a gróf a következőket jegyezte meg:
„Minekutána én Festetics László többrendbeli nevezetes jószágoknak és más realitásoknak vétele által, ezen kívül mind a jószágokban, mint az atyámtól reám háramlottakban tett javítások
és szükséges marháknak és más egyebeknek beszerzése miatt másoknak adósságait is magamra vállalni kénytelen lévén terhes és nagyobb fizetésekre magamat leköteleztem volna, melyeket a tcrmcsztvényck mindég alább és alább szálló ára miatt, sőt mivel azokat mindenkor
eladni és más jövedelmeket is annak idejében behajtani sem lehetett, nem teljesíthettem ...
kényszeríttettem gyakortább kölcsönzéseket tenni, némelykor igen nagy áldozatokkal is ... miért a fizcthctőségcmrc nézvést crcditumom egészen mcgcsökkent." Idézi: Vörös Károly: Fejezetek Nagyváthy János életéből. In: Agrártörténeti Szemle 3. (1961) (3-4.) 398. p. A
zárgondnoksághoz további adalékokkal szolgál: Iványi Grünwald Béla: Gróf Széchenyi István
Hitel című munkája. Budapest, 1930. 58. p. Érdemes megjegyeznünk, hogy Festetics László

jelentett különösebb anyagi megterhelést a gróf számára egy-egy georgikoni tanár
hosszabb külföldi tartózkodásának finanszírozása. Festetics György szellemi örököseként maga is nélkülözhetetlennek tartotta a legmodernebb minták átvételét,
ezért az intézmény nemzetközi kapcsolatainak bővítésére, a tanárok szaktudásának gyarapítására fordított összegeket hosszabb távon megtérülő befektetésnek tekintette. Ezt erősíti meg az a tény is, hogy Gericcsel egyidejűleg, egy másik georgikoni tanár, Lehrmann József is nyugat-európai tanulmányúton vett részt. 8 Lehrmann német nyelvű jelentései Gerics iratanyagához csatoltan találhatók, de sajnos
rendkívül hiányosak, hiszen a jegyzék szerinti 71 jelentésből mindössze 17 maradt
fenn. Az ő számára kiadott instrukciók elsősorban kertészeti és szőlészeti ismereteinek, tapasztalatainak gyarapítását írták elő. Lehrmann, Gericstől eltérően, nem
adott részletes tájékoztatást a látottakról, csupán néhány mondatot szentelt egy
adott témának, azt is sokszor felsorolásjelleggel. A töredékes iratanyagból azonban kiderül, hogy Franciaországban a legjelesebb borvidékeket kereste fel. Figyelemre méltó, hogy fennmaradt egy jegyzék azokról a növénymagokról, amelyeket
utazásai során küldött a Georgikon kertje számára. 9
Ha a többéves utazásra induló Gerics Pál életének különböző szakaszait vizsgáljuk, az elszórt adatok alapján azok rekonstrukciója egyáltalán nem könnyű.
Semmilyen portré nem került elő eddig róla, ráadásul tanulmányainak egyes részleteit is homály fedi. A keszthelyi premontrei líceum által kiállított Testimonium

8

9

1846-ban bekövetkezett halálakor mintegy 4 millió forint adósságot hagyott maga után. Fiai
nem sokkal később árverést rendeztek Keszthelyen, s kocsijait, ruháit, nyergeit, lószerszámait,
s minden egyéb nélkülözhető használati tárgyait eladták. Zala Megyei Levéltár. Keszthely Város Régi Levéltára V. 1734. No. 1 192. 236. p.
Lehrmann munkásságára lásd: Siile S.: i. m. 32. p. Csorna Zsigmond: Szőlészeti-borászati hagyományok a megújulás és a közösség kötelékében. Debrecen - Budapest, 1994-95. 74-75.,
79-82. p. Gerics több alkalommal is utal jelentéseiben a Lchrmann-nal való találkozásaira Európa különböző nagyvárosaiban. Lásd még 1821. augusztus 31-én kelt londoni levelét Festetics Lászlóhoz: MOL P 274 Festetics Lvt. 3. cs. 5. fol. 425^126v. Gcrics 1822. február 8-án
kelt levelében pedig azt említi, hogy Lehrmann Párizsból írt neki. Uo. fol. 450v.
MOL Festetics Lvt. P 274 3. cs. 6. fol. 1-120. Nem tudjuk mi lehet az oka annak, hogy
Lehrmann jelentései csak hiányosan maradtak fenn megbízójának levéltárában, holott a jegyzék szerint 71 jelentés valóban megérkezett Keszthelyre. Feltehető, hogy tanulmányozás céljából Festetics László valakinek kölcsönadta Lehrmann jónéhány, valamilyen szempontból
érdekesnek ítélt jelentését, ám azok idővel elkallódtak. Azt sem tudjuk, hogy Gericstől eltérően miért németül írt, hiszen tudott magyarul, s számos tantárgyat később magyarul adott elő a
Gcorgikonban.

Scholasticum szerint 1792-ben született a Somogy vármegyei Kéthelyen. Apja,
Gerics Jakab, nem nemesi származású római katolikus vallású családfő volt. 10
Alsófokú tanulmányait a helyi falusi iskolában kezdte meg, amint ez egy Festetics
Lászlóhoz intézett levelének megjegyzéséből kiderül." A keszthelyi középiskolai
éveket követően előbb katolikus lelkészi pályára készült, de 1811 -ben, nem sokkal
teológiai tanulmányainak megkezdése után, „első esztendőbeli növendék papként"
Festetics Györgynek ajánlotta fel szolgálatait.12 Pártfogója támogatásával ezután feltehetően Pesten és Bécsben alapozta meg orvosi, állatgyógyászati és természettudományos ismereteit, majd a Georgikon 1818/19-es tanrendje szerint a fizika és az
állatgyógyászat tanáraként alkalmazták Keszthelyen. 13 1820 tavaszán indult el közel
öt évig tartó tanulmányútjára Bécsből, s Morvaország, Szilézia, Poroszország,
Szászország, az észak-német területek és Németalföld bejárása után Angliába utazott. Több évig élt a szigetországban, majd Franciaország, Itália, Svájc érintése után
tért vissza hazájába. Ezt követően Festetics László a Georgikon archonjává, vagyis
igazgatójává nevezte ki, s ezt a posztot a tanintézet 1848-as megszűnéséig töltötte be.
A keszthelyi római katolikus plébánia anyakönyve szerint Feidenschwarz Antóniával kötött házasságából négy gyermeke született, s 1868. október 27-én halt meg.14
Amint korábban láthattuk, az utasítások rendszeres beszámolási kötelezettséget
róttak rá. A megbízójának szóló leveleknek nem volt meghatározott tartalmi előírása, ellentétben a Directióhoz írott jelentésekkel, melyekben mindig válaszolnia
kellett bizonyos kérdésekre. így például: „Mely könyveket olvasott és használt
ezen hónapban? Mely gazdaságbeli intézeteket, mely gazdaságbeli, vagy más tudós társaságokat, vásárokat, juh- és lóegyesiileteket, és baromorvosi intézeteket látogatott meg, s mely állapotban talált mindent?" A Festetics Lászlóhoz intézett
leveleket mindig magyarul írta, míg a Directiónak szóló jelentéseket kezdetben latinul, majd a gróf utasítására magyarul. 13 Első levelét 1820. március 29-i keltezéssel Troppauból (ma: Opava, Csehország) küldte megbízójának, míg utolsó levelét
Firenzében írta 1825. február 22-én. A Directiónak szóló jelentéseit 1819. decem-
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MOL Festeti cs Lvt. P 283. 10. cs.
Gcrics angliai tartózkodása idején 1821-ben felkereste Joseph Lancastcr (1778-1838), a neves
angol pedagógus iskoláját is, és az ottani tapasztalatai alapján hasonlította össze Lancastcr
módszereit gyermekkori élményeivel. MOL Festetics Lvt. P 274 3. cs. 5. fol. 429-429v.
Siile S.: i. m. 44. p.
MOL Festetics Lvt. P 283. 4. cs. B2 No. 7. Gerics egyébként nem volt a Georgikon hallgatója,
mert a korból fennmaradt matriculákban nem szerepel a neve.
Ezúton szeretném megköszönni a keszthelyi plébánia és Kovács Sándor, a Georgikon Majormúzeum egykori vezetőjének szíves adatszolgáltatását.
MOL Festetics Lvt. P 274. 3. cs. 5. fol. 37.

ber 5-én Bécsben kelt beszámolójával kezdte meg, utolsó jelentését pedig Milánóból küldte 1825. január 15-én. Festetics Lászlónak összesen 53 levelet küldött, míg
a Directio számára 83 alkalommal továbbította feljegyzéseit.
A Georgikon tanárának utazásáról fennmaradt iratanyag rendkívüli müvelődés-, gazdaság- és tudománytörténeti jelentőségére a hatvanas évek végén Siile
Sándor hívta fel a figyelmet monográfiájában, 16 de ismertetésétől, részletes vizsgálatától eltekintett, s más kutatók sem fordítottak rá figyelmet. Gerics jelentéseivel a
Georgikon külföldi kapcsolatainak kutatása során kezdtem el foglalkozni, s az Agrártörténeti Szemle 1997. évi 3-4. számában a Festetics Lászlóhoz intézett angliai
leveleit teljes egészében közreadtam. 17 Gerics angliai levelei mindenekelőtt a magyar gyapjú értékesítésének technikai nehézségeivel, az osztályozási szempontokkal, az árakkal, s esetenként az üzleti fogásokkal kapcsolatban közölnek figyelemre méltó adatokat.
Az itt következő válogatás terjedelmi okokból szintén nem lehet teljes. A korábbi forrásközléstől eltérően azonban az alábbi összeállítás a Directio számára küldött jelentésekből is tartalmaz részleteket. Ilymódon időben és földrajzilag, s ennek következtében tematikájában is tágabb kitekintést kapunk, hiszen ezúttal Sziléziától Felső- és Alsó-Szászországon, Poroszországon, Hannoveren, a Hesseni
Fejedelemségen, Hollandián, Skócián keresztül különböző angliai vidékeken át
követhetjük figyelemmel Gerics utazását. Meghatározó szempont volt továbbá az
is, hogy a Magyarországhoz közelebb eső piacokról, a sziléziai és a német területekkel kapcsolatos gyapjúosztályozási, értékesítési sajátosságokról ugyanúgy képet nyerjünk, mint a Directiónak küldött jelentések alapján az egyes természettudósokkal, mezőgazdászokkal történt találkozásairól, a tudományos intézményekről, gyógyászati eljárásokról, gazdálkodási módszerekről, vagy éppen az
élelmiszerfeldolgozás terén szerzett tapasztalatairól. Megbízója családi kapcsolatainak és ajánlóleveleinek köszönhetően porosz, szász, s más németországi arisztokrata családok tagjai fogadták, s készségesen vezették körbe gazdaságaikban. Az
egyetemeken szintén szívesen fogadták, Berlintől Göttingenig, Giessentől Gentig,
s ez mindenképpen felkészültségének elismerését jelenti.
Rendkívül figyelemre méltóak Gerics leírásai és jellemzései a kor ipari és mezőgazdasági mintaországában, Angliában tett látogatásáról. A legnevesebb angliai
gazdálkodók kastélyait és majorjait kereste fel, így többek között eljutott Norfolk
európai hírű mintagazdaságába, Holkham Hallba, ahol maga a tulajdonos vezette
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Siile S.: i.m. 75. p.
Kurucz György: Tanulmányúton Nyugat-Európában. Gcrics Pál gcorgikoni tanár angliai levelei gróf Festetics Lászlóhoz. In: Agrártörténeti Szemle 39. (1997) (3^1.) 655-724. p.

körül Magyarországról érkezett látogatóját. Gerics részletesen elemezte az intenzív szántóföldi növénytermesztési, rétművelési módszereket, leírta a londoni vágóhidakat, piacokat, beszámolt az angol állatorvosok gyakorlati képzéséről, a jót, s
az általa rossznak ítélt jelenségeket egyaránt szóvá tette. A bradfordi, s más nyugat-angliai városok textilgyáraiban szerzett tapasztalatai kapcsán például így írt
Keszthelyre: „A szegény gyermekek már négy esztendős korukban a machinák
mellé szorulnak, s 12 óráig dolgozni kénteleníttetnek, azon időn kívül, mely evésre
van engedve. Pedig ez iránt törvény van, hogy azok kilencedik esztendőjük előtt a
fabrikákba fel ne vétessenek, s 11 óránál tovább ne dolgozzanak." 18
Ha a kétféle forráscsoportot további szempontok alapján is vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy a levelek és a jelentések stílusa visszafogott és tiszteletteljes,
mindvégig egyszerű és tárgyilagos. Természetesen a Festetics Lászlónak szóló levelek egyes fordulatai tükrözik a két személy közötti társadalmi különbségeket,
így például Gerics sokszor utal a grófjótéteményeire, előrelátására, bölcs ítéletére,
de mindezek ellenére nem mondhatjuk, hogy hangneme alázatoskodóvá válna. Figyelemre méltó, hogy beszámolóinak hangneme alkalmanként milyen emelkedetté válik, különösen akkor, ha valaki a tudományos előrelépés, a közjó érdekében is
képes áldozatvállalásra, cselekvésre. 19 A leírt dolgokkal kapcsolatos megjegyzéseit, észrevételeit és javaslatait mindig igyekszik a korszak mezőgazdasági, állatgyógyászati, botanikai vagy agrárgazdasági ismeretanyagának, illetve saját
tapasztalatainak, természettudományos felkészültségének tükrében előadni. Ettől
elválaszthatatlan módon önérzetességére is találunk példákat. Ilyen megnyilatkozásáról olvashatunk Festetics Lászlónak küldött egyik levelében, amikor a
Directio részéről történt bírálatra reagált, miszerint egyik-másik jelentésében nem
megfelelően használt magyar szavakat, szakkifejezéseket, magyarázó megjegyzé-
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MOL Festetics Lvt. P 274 3. cs. 5. fol. 147.
Edward Jenncrnél (1749-1823), a himlő elleni oltást kikísérletező angol orvosnál tett látogatása kapcsán például így ír: „Mindenfelől szinte Kínából is vett himlőről könyveket s ajándék;
(sic) — csak az én hazámból nem!! /:mclyről a jó s egyéb cránt tudós öreg, oly keveset tudott,
hogy pláne azt kérdezte tőlem, ha vajon Magyarország Tirolisnak nem egy része-c??:/ Egyik
ajándékát, melyet Amerikából vett, s amelyet az arany láncnál, garter rendnél is többre becsült
Jenner, lehetetlen volt, hogy Kegyelmes Urammal ne közöljem. Minden ember érzékenyül
fogja olvasni, hiszen, ha szinte a népek s nemzetek karaktere esméretében kedvet nem lelne
is." Kurucz: Tanulmányúton Nyugat-Európában i.m. 713. p. Gerics öt észak-amerikai indián
törzs főnökeinek nyilatkozatát olvasta, melyben köszönetüket fejezik ki Jcnnernck amiatt,
hogy a himlőtől megszabadította népeiket. A Gcorgikon tanára az angol nyelvű levelet lemásolta és megküldte Festetics Lászlónak. Uo. 714-715. p.

sei pedig nem mindig voltak világosak." Gerics leveleiből és jelentéseiből egyébként egyértelműen kiviláglik, hogy magyar anyanyelvén kívül megfelelő latin,
német, illetve francia nyelvismerettel rendelkezett, s igen rövid idő alatt angolul is
képes volt különböző szakmai kérdésekről tárgyalni, vitatkozni. írásaiban a pontosság érdekében egyaránt használt latin, német, francia vagy angol szakkifejezéseket. A beszámolókból mindemellett az is kiderül, hogy nemcsak felkészült volt,
hanem megfelelő fizikai állóképesség is jellemezte, hiszen igen gyakran gyalog
tett meg nagy távolságokat, dacolva az időjárás viszontagságaival.
Bár Gerics jelentései, levelei követik az instrukciókban előírtakat, érdemes felfigyelnünk arra, amiről nem írt egy szót sem, illetve közvetett módon sem tett említést. Korának politikai eseményeire soha nem utalt, de még inkább feltűnő, hogy az
angliai polgári viszonyok és a hazai társadalmi berendezkedés közötti különbségekre sem célzott. Pedig számos angliai mintagazdaságot felkeresett — többek között járt Holkham Hallban—, intenzív agrotechnikai módszereiket vizsgálta, tehát
a felhasznált munkaerő, a bérmunka, a bérleti rendszer és a földtulajdon viszonyok
sajátosságaival is megismerkedett. Egyáltalán nem valószínű, hogy műveltsége és
világlátottsága következtében ne lett volna képes megfelelő összehasonlításra,
vagy ne tudta volna megfelelően mérlegre tenni a látottakat a hazai feudális viszonyok tükrében. Nem szólt arról sem, hogy amikor hosszabban időzött egy-egy német vagy angliai városban, vajon hol szállt meg, milyen személyes jellegű kiadásai
voltak, s szinte csak arról írt, ami küldetésével kapcsolatos. 21 A Directio részére
küldött angliai jelentéseiből csupán az derül ki, hogy havi fizetése tíz font volt, ami
átszámítva mintegy 90 forint körüli összegnek felel meg. 22 Feltehetően útja többi
részén is hasonló nagyságrendű összeget fordíthatott saját céljaira.
Gerics beszámolói a Magyar Országos Levéltárban őrzött egykori Festetics családi levéltár anyagában találhatók (MOL P 274 Festetics család keszthelyi levéltá-
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„Sajnálkodva kcllc crtcncm, hogy némely magyar kifejezéseim, minden igyekezetem ellenére
is érthetetlenek voltak, s arra adának alkalmatosságot, hogy az mondatnék felőlem, mintha én
új szavakat gondoltam volna ki. Amellett, hogy ebbéli hibámért alázatosan engedelmet kérek,
csak azt jegyzem meg, hogy én egy írásomban sem éltem még más szavakkal, mint amelyek
classicus íróinknál folyamban vannak ... Annyi bizonyos, hogy a tiszta magyar kifejezésnek
barátja, úgy az idétlen neologizmusnak - mint minden miszticizmusnak esküdt ellenség (sic)
vagyok ..." MOL Festetics Lvt. P 274 3. cs. 5. fol. 422.

21

Egy esetben találunk utalást magyar történelmi emlékek iránti érdeklődésére wartburgi látogatása idején. Lásd a következőkben Festetics Lászlóhoz intézett 1820. november 16-i levelét.
A Gerics által megadott árfolyam: 1 guinca (1 font 1 shilling) 9 forint 52 krajcár. MOL P 274
Festetics Lvt. 3. cs. 5. fol. 443v. Ez az összeg egyébként éves szinten Gerics keszthelyi fizetésének felelt meg a deputatumot leszámítva.
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ra — Központi birtokigazgatás és gazdálkodás — 3. cs. Jelentések—5. Gerics Pál
jelentései külföldi útjáról, 1820-1825). A leveleket mai helyesírással, szöveghűen,
sorszámmal és dátummal ellátva, rövid tartalmi összefoglalással, a megfelelő fólió
számok feltüntetésével, az általános archeográfiai szabályok figyelembevételével
adom közre. Az ismétlések vagy terjedelmi okok miatt kihagyott részekről zárójelben adok rövid tartalmi információt. A szövegben [...] arra utal, hogy a szó vagy szövegrész olvashatatlan. Az idegen kifejezéseket, régies magyar szavakat az adott szövegrészhez kapcsolódó magyarázatokkal, illetve fordítással láttam el. A Gerics által
felkeresett porosz, illetve sziléziai településeket azonosítottam, s mai elnevezésüket,
minthogy jelenleg nem Németország területén találhatók, a jegyzetekben közöltem.
Az 1997-ben közreadott angliai levelekhez csatolt jegyzetapparátushoz képest sikerült pontosabb és részletesebb jegyzetanyagot készítenem, továbbá egyes hiányosságokat pótolnom. Ezt egyrészt hosszabb külföldi tartózkodásom tette lehetővé,
melynek során a Gerics által felkeresett helyek egy részén magam is megfordultam,
másrészt a British Library kézikönyvtára is nélkülözhetetlen útmutatással szolgált.
Végezetül szeretném kifejezni köszönetemet a Genti Egyetem levéltárának két
munkatársa, Mark Geerinckx es Elienne Langedries felé, akik munkámat számos
információval segítették. Külön köszönettel tartozom Balázs Györgynek, a Néprajzi Múzeum főigazgató-helyettesének, aki a szöveggondozás során számos esetben nyújtott technikai támogatást. Szabó István botanikus professzor a szövegben
előforduló növényi meghatározások legújabb nomenklatúra szerinti pontosításában nyújtott nélkülözhetetlen segítséget.

Levelek, jelentések
1.

Buchwald, 1820. május 3.
Gerics tájékoztatása Festetics László gróf számára sziléziai birtokosoknál tett látogatásáról, valamint a nyírott gyapjú helyi osztályozási és csomagolási módjáról.
Nagyméltóságú Gróf.
Kegyelmes Uram!
Úgy tetszik, hogy a legkellemetesebb kötelességim egyikét teljesítem, midőn Kegyelmes Uram kegyes akaratja következésében eddig való utamról tudósítást teszek ...

(Részletek Geries porosz uradalmi tisztekkel való találkozásáról, valamint továbbiajánlóleveleinekbeszerzéséről,
utalásokkal Festetics László családi kapcsolataira.)
Ekersdorfból 23 Fiirstensteinba 24 jöttem, de az idevaló tisztektől igen hidegen fogadtattam. Gróf Hochberg 2 3 már kilenc esztendő óta Virskowitzon 2 6 lakik,
Breslaun 27 túl nyolc mérföldnyire. Az anhalt-kötheni hercegtől28 hozzá címezett
levelet oda küldöttem, hozzá mellékelvén egy más általam írottat. Fürstensteinből
Buchwaldnak -9 vettem utamat, ahol grófné Reden miniszterné asszonysággal 30
megismerkedtem. Igen szívesen fogadott, szép ajánlásokat nyertem tőle, úgy mint
Kliphausenbe a 63. Prinz Heinrichhez, 31 Kunersdorfba grófné Itzenplitzhez, 32
Neuhofba Eisenach mellett Landmarschall Riedesel Györgyhöz, 33 és Möglinbe az
öreg Thaerhez. Ez az asszonyság valóságos dísze az egész környéknek. Midőn az
atyja, ama híres Riedesel generális, 34 az amerikai statusok ellen az anglus részről
katonáskodott, ő is Amerikában volt. A buchwaldi gazdaság igen takaros, s a kastélyon kívül négy majorból áll. Az egész egy anglus kertet ábrázol. Ma délután
Kupferbergen 33 által Jauer 36 felé térni szándékozok (sic). Menet Rohnstockot 37 és
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Ma: Dzikowicc, Lengyelország.
Ma: Walbrzyeh, Lengyelország.
Hochbcrg, Hans Hcinrich von (1768-1833), gróf, sziléziai földbirtokos.
Helyesen: Wilschkowitz. Ma: Wilczkowice, Lengyelország.
Ma: Wroclaw, Lengyelország.
Frigyes Ferdinánd (1769-1830), Anhalt-Köthen hercege.
Ma: Bucina, Csehország.
Frícdcrikc von Reden grófné, szül. Riedesel bárónő (1774-1854), híres katonacsalád sarja.
Anyja, szül. Friedcrike von Massow (1746-1808), számos kiadást megért könyve Berufsrcisc
nach Amerika címmel 1800-ban jelent meg először Berlinben. Ez az emlékirat fontos adalékokkal szolgál az amerikai függetlenségi háború történetéhez.
LXIII. Henrik (1786-1841), Rcuss zu Köstritz herceg.
Itzcnplitz, Peter Fricdrich von (1769-1834), gróf, porosz államtanácsos felesége.
Riedesel, Gcorg von, Frcihcrr zu Eiscnbach (?-?), feltehetően az említett Reden grófné testvére. A német nemesi cs arisztokrata családokról kiadott genealógiai sorozat azonban semmilyen
közelebbi adatot nem közöl róla.
Riedesel, Fricdrich Adolf von (1738-1800), báró, aki már fiatalon részt vett a hétéves háború
harcaiban, többek között a mindeni csatában. Az amerikai függetlenségi háború idején angol
szolgálatban állt, s három évig hadifogoly is volt.
Ma: Miedzianka, Lengyelország.
Ma: Jawor, Lengyelország.
Ma: Roztoka, Lengyelország. A Jauer melletti Schloss Rohnstock a porosz Hochbcrg grófi
család birtokközpontja volt. Az épületet számos alkalommal átépítették, s a kastély rendkívül
impozáns kertjét is többször átalakították.

Bartzendorfot, 3 8 báró Richthoven j 9 gazdaságát megnézem. Azután Pauthen,
Schierau és Gröditzbergnek veszem utamat, s azon igyekszem, hogy mennél előbb
a s z a x ó n i a i n y á j a k a t m e g l á t h a s s a m , mert m e g t ö r t é n h e t n é k , h o g y az idő
felmelegültével előbb hozzákezdenek a nyíréshez, mint gondoltuk volna.
Erről a környékről minden uraságok a breslaui vásárra, mely június elején fog
esni, szokták vitetni gyapjokat. Grófné Reden már harmadik esztendeje, hogy
R o o l a n d és Osborne anglusoknak 4 0 a d j a el gyapját, akiknek Zittau mellett
Libauban 41 és Neusalzban 42 gyapjú depozitoriumok van. A buchwaldi gyapjú kevés ugyan, mert az egész csupáncsak ezer darabból áll, hanem becses a gyapjú egyformasága miatt. Itt a gyapjat nem bundaszám szerint gömbölygetik össze, hanem
öt bundát vesznek egybe, és minekutána a rondább és mocskosabb részeket, úgymint a hátulsó részekről valókat elcsipkedik, és félrevetik, spagáttal összekötik, és
zsákba rakják. Itt ezen a környéken mindegyre havaz és fagy, mintha az áprilisi
szép idők után májusra ismét a tél akarna beköszönteni. — Méltóztassék ezután is,
Kegyelmes Uram, tapasztalt kegyességével hozzám viseltetni, amelyre midőn teljes tehetségemből érdemesnek lenni igyekszem, mély tisztelettel, örök hálaindulattal vagyok és maradok
Kegyelmes Uramnak
lekötelezettje, legkisebb szolgája
Buchwaldban május 3-án 1820-ban Gerics Pál M[aga] K[ezével]
MOL P 274 3. cs. 5. fal. 387-387v.
2.

Lipcse, 1820. július 5.
Rövid tudósítás a helyi állatorvosi gyakorlat színvonaláról, továbbá a felső-szászországi kereskedők vélekedéséről a Festetics László és nagybátyja, Festetics Imre
birtokairól származó gyapjúval
kapcsolatban.
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Ma: Bartoszowck, Lengyelország.
Richthovcn, Hcinrich von (1762-1836), báró, porosz államtanácsos, mezőgazdász.
Kereskedők, mindkettő azonosíthatatlan.
Helyesen: Licbau. Ma: Lubowka, Lengyelország.
Helyesen: Neusaltz. Ma: Nowa Sol, Lengyelország.

Nagyméltóságú Gróf!
Kegyelmes Uram!
Minekelőtte Lipcséből továbbutaznék, kötelességemnek tartottam úti tudósításomat
továbbfolytatni. — Utolszor írt levelem értelme szerint a múlt hónap huszadikán érkeztem meg Lipcsébe; ezóta itt helyben és a környéken töltöttem időmet. Helyben a
baromorvosi tapasztalásra még annyit se gyűjthettem, mint Drezdában ...
(Utalások a helyi állatorvosi gyakorlatra, melyet Gerics meglehetősen elmaradottnak ítél, majd beszámol Campe gyapjúkereskedővel történt megismerkedéséről.)
Itt hallottam először hírét Méltóságos Uram gyapjának. Campe 4j emberei igen
alázták; maga Campe nem akart talán róla megemlékezni. A Mjeltóságos]. Gróf
Imre Festetics 44 uraságnak gyapjából 30 mázsa port vertek ki. — Campe tart kereskedést az ausztriai gyapjakkal is, de úgy, hogy maga embereit oda nem küldi, hanem a bécsi gyapjúkereskedőktől vesz. így sokkal jobban hozzájut, mintha maga
embereit küldené le ...
(További részletek a Drezda környékén felkeresett parasztgazdaságokról,
különböző hivatalnokokkal történt találkozásáról, valamint helyi állatorvosi egyesületek rivalizálásáról.)
Még ma szándékozom Hála 43 felé az elejbém szabott úton megindulni.
— Méltóztassék ezután is további kegyességében kegyelmesen megtartani,
amelyre midőn érdemesnek lenni igyekszem, mély tisztelettel maradok
Kegyelmes Uramnak
Lipcsén július ötödikén 1820-ban örökre lekötelezettje
legkisebb szolgája, Gerics
MOL P 274 3. cs. 5. fol.
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391-39Ív.

Campe (?-?), kereskedő, azonosíthatatlan.
Festetics Imre (1764-1847), gróf, Festetics László nagybátyja, nyugat-dunántúli földbirtokos.
Juhtenyésztési tapasztalatairól számos cikket jelentetett meg csehországi cs ausztriai lapokban.
Halle.

3.
Dessau, 1820. július 22.
Gerics jelentése Festetics László szc'unára az anhalti gyapjú áráról és a helyi állattartás jellemzőiről, dessaui
megérkezéséről.
Nagyméltóságú Gróf!
Kegyelmes Uram!
Az utolsó alkalommal Lipcsén és a környéken töltött időmről számoltam, most
Anhaltról van szerencsém tudósitást adni. — Lipcsét e folyó hónap hetedikén
hagyám oda, és Skenditzen, Grosskugelen által Halle városába megérkeztem.
Csak elcsudálkoztam, hogy ezen híres univerzitásnál még csak leckét sem tartanak
a baromorvoslásról ...
(Ezután beszámoló következik arról, hogy miként fogadták egyes tisztek
Köthenben.)
Az anhalt-kötheni jószágok mind kivannak árendálva, hat esztendőre, amely
idő alatt minden árendás köteles földjeit kétszer megtrágyázni, és dreifelder
wirtschaftot 46 tartani. Juhtenyésztésük nem a legjobb, gyapjúk 10-15 talléron adatott el a múlt esztendőn, többnyire mindenhol. De nem is lehet ingerük a nemesítésre, minthogy százanként vesznek el a birkák, kivált a Saale melléken ...
(Gerics hosszasan kárhoztatja, hogy nem orvosolják a különböző
juhbetegségeket.)
Szarvasmarhájuk mindenhol rész szerint honi, rész szerint ostfriesi faj, és pálínkaseprővel, lóherrel, esparcettel, lucernával tartják. Szénájuk szűkön van, azért lovaiknak is zabot, borsót, árpát és szecskát keverve adnak. Egész utamban nem
láttam annyi káposztát és veres répát termeszteni mint Anhaltban ...
(Rövid ismertetés dessaui fogadtatáséiról, tervezett
útvonaláról.)
Kegyelmes Uramnak
Dessauban július 22-én 1820.örökre lekötelezettje, legkisebb
szolgája, Gerics Pál M[aga]K[ezével]
MOL P 2 74 3. cs. 5. fol.
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Háromnyomásos gazdálkodás.
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4.
Berlin, 1820. szeptember 6.
Gerics jelentése Festetics Lászlónak a möglini tanintézetről és Albrecht Thcierről
szerzett benyomásairól, továbbá az Itzenplitz gróf kunersdorfi birtokán tapasztalt
juhbetegség
sajátosságairól.
Nagyméltóságú Gróf!
Kegyelmes Uram!
Úgy tetszik, hogy nyugodtabb lélekkel folytathatom tovább utamat, ha Berlinből
kiindultom előtt Kegyelmes Uramat néhány sorokkal megtisztelem, és augusztus
nyolcadikától volt történeteimről tudósítást adandók.
Minekutána Berlinnek engem érdeklő emlékezetességeit, melyekről a IX. szám
alatt írt levelemben említést tevék, megtekintettem, Lands- és Strausbergen által
Mögelinbe (sic) vettem utamat. Itt az öreg Staatsrathot 47 betegen találtam, de általa
mégis igen szívesen fogadtattam. Társaságát mások unalmasnak, kellemetlennek
mondották. Én ellenkezőt találtam. Egykor velem együtt lévén Kegyelmes Uram
levelét soronként felvette előttem. A többi között a modelákról lévén a szó, azt
mondá, hogy ami modelái vannak, azoknak mását Wösendorfba megküldötte, s
onnét illendőbb áron meg lehetne szerezni; egyébiránt is az ő machinistája a növendékek számára se tud elegendő modelát csinálni...
(Hosszas utalás Thaer segítőkészségére, ajánlólevelére, melyet Gerics szóról
szóra megküld
Festeticsnek.)
Az öreg Staatsrath megígérte, hogy Kegyelmes Uramnak írand, addig is általam
kívánta szíves üdvözlését jelenteni. Körte 48 és Störig 49 tanítókban igen értelmes és
szíves embereket találtam. Az intézet híre Berlin környékén nagy és kedvező, távo-
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Thacr, Albrecht (1752-1828), mezőgazdász, szakíró. Előbb 1802-ben Ccllcbcn, majd 1806-ban
Möglinben alapított iskolát. 1798-ban Hannoverben jelentette meg háromkötetes müvet a korban
mintául szolgáló angol mezőgazdaságról Einleitung
zur Kenntniss
der
englischen
Landwirtschaft címmel. Thacr magyarországi hatásával kapcsolatban Id. Ijj. Barta János Orosz István: Albrecht Thacr hatása a magyarországi agrártudományra. In: Agrártörténeti Szemle 21. (1979) (3-4.) 365-377. p.
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Körte, Hcinrich (1782-1845), természettudós, tanár, Albrecht Thacr veje és utódja az igazgatói
székben. Körte agrokémiával foglalkozott, cs éveken át a Chemische Blátter főszerkesztője volt.
Störig, Johann (1791-1855) természettudós, tanár. Thacr intézetében állatgyógyászati ismereteket oktatott.
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labb változó; némelyek még Sziléziában azt mondák: „minuet praesentia famam". 30
Mennyire legyen ez igaz, általláthatja, ki a kömyülállásokat ismeri. Én részemről az
intézetet helyesnek találom, noha némelyeket én másképp rendelve szerettem volna.
A gazdaság nyomorult, általjában véve; de ki tehet a természet mostohasága ellen
ínye szerint mindent egyaránt jóvá, kivált, ha nagy summa felesleges pénze nincs? —
Azt igaznak találom, hogy „kellemetesebb Thaer könyveivel, mint gazdaságával
mulatni", de következik-e éppen ezért, hogy a való környülállások közt, — egyrészről a föveny pusztában, másrészről a posványban, — rossz a gazdaság? ...
(A möglini látogatást követő útvonal ismertetése, a frankenfelcli
birtokjuhászatának rövid leírása.)
Kunersdorfban grófné Reden őexcellenciájának ajánlása után, egy szívem szerint való házra találtam. Gróf Itzenplitz31 uraságé ez, akivel való lételem valamint
kellemre nézve a burkusok közt hasonlíthatatlan, úgy szív és észbeli gyarapodásomra nézve megbecsülhetetlen marad örökké. Tudniillik a juhok, kik nyáron által
a fövenyes halmokon legelnek, megszorulást kapnak belükben, erre kérődzésüket
majd elvesztik, elsoványodnak, s akármely szorgos bánás és orvoslás ellenére is eldöglenek; hanem ha még a nyavalya el nem hatalmazott, az oderbrucki kövér legelőre hajtatnak; amely juhok ezen legelőn hasmenést kapnak, azok meggyógyulnak,
a többiek elvesznek. Az ilyen nyavalyában sínylődök, vagy megdöglöttek gyomrában számtalan sokaságú férgek találtattak, melyeket ama nagy entomológ
Rudolphi 32 sem ismert fajra nézve ...
(További részletek Rudolphi és Itzenplitz gróf együttműködéséről.)
Minő ember, s hazafi legyen a jó gróf, csak abból könnyen kitetszik, hogy midőn
mások a kerengés, inaszakadtság /Traber, Knupper/ és ama különös féregbetegségben titkolództak, s azzal a kosvásárlóknak kárt tettek, ez félretevén tulajdon hasznát, értelmes férfiakat jószágára költségesen idézett, számtalanokat seregéből
lemetszett, hogy ezúttal a betegség közelebbi ismeretére juthatván, alkalmatosabb
orvoslás módot találhasson, az emberiségnek s tudománynak használhasson. Az én
kedvemért is csuda készséggel lemetszett egy gyomorféreg betegségben szenvedő
szép birkát. Ajánlásokat adott Londonba, Amszterdamba és Berlinbe ...
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A jelenlét kisebbíti a hírnevet.
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Itzenplitz, Peter Friedrieh von (1769-1834), gróf, porosz államtanácsos, nagybirtokos.
Rudolphi, Kari A s m u n d (1771-1832), parazitológus, rovarkutató. Európai hírnevet szerző
müve: Entozoorum
1808-1810.

sive vermium

intestinalium,

história naturalis.

Vol. 1-2. Amstclaedami,

(A berlini ismeretségek felsorolása,

megemlítve Rudolphival

való

találkozását

is.)
Egyébiránt további kegyes oltalmába ajánlván magamat, mély tisztelettel vagyok és maradok
Kegyelmes Uramnak
Berlinben szeptember 6-án 1820. örökre lekötelezettje, legkisebb szolgája
Gerics Pál M[aga] K[ezével]
MOL P 274 3. cs. 5. fol.
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5.
Göttingen, 1820. október 22.
Gerics beszámolója megbízójának a porosz királyi mintagazdaság
tehenészetéről,
a Hannover környékén tapasztalt lótartásról, és egy
alsó-szászországiparasztgazdaságban tett látogatásáról.
Nagyméltóságú Gróf!
Kegyelmes Uram!
A múlt hónap hatodikáról, melyen Berlint odahagytam, szólott utolsó levelem. Azóta nagy utat (sic), s sok eseteken mentem által...
(A königshorsti mintagazdaságba érkezésésének
körülményei.)
Amit a königshorsti gazdaságról mondhatok, leginkább a következendőkben
áll, tudni illik: első Friedrich Wilhelm 3 3 burkus király egy 20000 holdnyira terjedő
mocsáros helyet 1719 esztendőben kiszáraztani, sok csatornák által a víztől, a sűrű
bokrok — mely számtalan farkasoknak rejtek, s menedék helyet ada, s az egész
környéknek azáltal veszedelmes, s rettegtető vala — kiirtása által, fűzfáknak a csatornák mentében ültetése, s több efféle által mívelhetővé, s használhatóvá tett, a
pfalziakat, kiket a vallás miatt támadott üldözés hónukból kizárt, az itt megtelepedésre indította. Az ideszállított népnek Königshorstban 1732. esztendőben templomot is építtetett. Az utána következő fejedelmek is ügyeltek a környékre, nevezetesen a Nagy Friedrich, 34 aki magának egy kis házat is építtetett itten, de amely
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I. Frigyes Vilmos (1713-1740), porosz király.
II. Frigyes (1740-1786), porosz király.

csak fából lévén, egy használhatatlan düledék most. Königshausnak nevezik. — A
gazdaság mostani állapotját ami illeti, az öt majorra oszlik, névszerint Nordhof,
Kuhnberg, Lobé of Sand, Hertefeld és Königshorst nevű majorokra. A fő hely
Königshorst, az árendás lakhelye. A gazdaság egész ereje a szarvasmarha tartásában, s annak írós vajra, s túróra használásában áll. Számszerint 12000 tehenek (sic)
tartattak eddig, de a múlt esztendőn egy 200 darabra készült istálló a menkőiités által okozott tűz által megemésztetve lévén most 660-tól 650 darabig tartanak
ostfriesi, jütlandi és honi fajból, nyáron a legelőn, télen az istállóban, nem csupa
szénával. — Emlékezetes az istállók készülete. Az istálló tudni illik úgy van készülve, hogy sorba állanak a marhák, fejjel a nagy folyosó felé, mely nyolclábnyi
szélességre a két állás között elnyúlik. Az állás úgy van elintézve, hogy minden öt
darabra 14 lábnyi tér esik, elől egy hosszat (sic) nyúló téglából alkotott vályú, hátul
egy hosszat, s menetelesen nyúló fedett csatorna, amelybe a tehenek vizelete önként le, és az istállóból kiszivárog. Az etetővályú és az említett csatorna köze fövennyel fel van töltve, s hátulról eldeszkázva, a csatornához közelebb, vagy attól
távolabbra, amint a marha hosszúsága kívánja. A fövényről a deszkán által nem
szabad a marhának kilépni, amely ha mégis megtörténne, rövidebbre köttetik. Itt az
a cél, hogy az alja a marhának mindig szárazon maradjon, s a ganéj, amely a fedett
csatorna felé esik, s melybe a vizelet leszivárog, könnyű móddal, s rövid idő alatt az
istállóból kitakaríttathassék, s ereszről is a levegő tisztaságát ügyeltethessék. A középfolyosó felett négy, öt csaptató nyílások vannak, amelyeken által a szénapadlásról a takarmány lehányatik. A folyosó végén, a középirányban, egy szivattyús
kút van, amelyből egy mozogható (sic) vályú segítségével mind a két sor etető vályúba friss víz eresztethetik. Az istállónak ezen elkészítése lehetségessé teszi, hogy
az istállóban szükséges dolgot két személy könnyen elvégezheti; egy leány tudni illik a vályúforma jászolba takarítja azt, amit egy férfiú gyermek felülről lehányt. A
vízszivattyúzást, s kiganajozást közerővel véghezviszik. — A vályúhoz megkívántató téglát különös formában vetik, amelyet az alant idezárt ábrázolásban érthetővé
tenni igyekszem. — Az etetés rendje az, hogy este és reggel hosszú szalmát, délben
vágottat /Kaffnak nevezik/ polyvával vegyítve, közidőben szénát kapnak. — A tejjel való bánás különösen megérdemli a figyelmet. A kifejt tej nyári időben egy rézedénybe /Eimer/ összetöltetik, egy kőkádba, melybe azalatt friss víz szivattyúztatott, betetetik, a rézedényben levő tej mindaddig kevertetik, míg egészen meg
nem hűlt, azután a tejes pincébe levitetik, és általszűretik az ezen végre rendelt medencékbe /Molden=Molkern/. Az este szűrt tej másnap reggel lefeleztetik, amely
végre egy közönséges tányérnagyságú horpadt cintábla szolgál. A lefelezés este ismételtetik, és a következő reggelen harmadszor, s utolszor vetetik le a tejfel. Az
összegyűjtött fel egy nagy hordóba összetöltetik, s több személyek által a köpii

mozgásba hozatik, és írós vajjá készíttetik. A köpü három leány által húzatik,
ugyanannyi köteleknél fogva közönségesen, olyanfonnán, mint a harangbódéról
(sic), a másikáról meg a tejfeles hordóban leszolgáló köpülő tányér. Az így készült
vaj különösen jó ízű, s mint egy delicatesse Berlinben nagy áron megvetetik. Az író
a sertvések táplálására fordíttatik. A te jnek azon része, mely a lefelezés után visszamaradt, túró készítésre fordíttatik ...
(További részletek a helyi sajtkészítési
eljárásokról,
állattartásról,
a
fácánoskertről.)
A földmívelés nincs bizonyos rendhez kötve, a földnek nagyobb része legelő a
tehenészés — Hollanderey — miatt. Amely rész állandóan gabonatermesztésre
használtatik, azon a dreyfelder szisztéma van bevéve, olyformán, hogy a megganézott föld árpával vagy rapsszal 33 vettetik be, azután rozzsal, azután parlagnak
hagyatik.
Megelégedve hagyám el Königshorstot, s nagyon örültem, hogy ezt a szép gazdaságot láthattam, s újabb ismeretekkel gyarapodhattam. Fehrbellin felé ballagván, s a Rhein folyón általkelvén egy különös tüneményen csak elámultam. Az
egész telek egy magas káposztafajjal 36 volt erdő gyanánt beborítva, melyet a lakosok Hohekohlnak neveznek, esztendőn által baromtáplálásra használnak. Szintolyan a vele való bánás, mint a mi káposztánkkal nálunk. A Rajnától fogva egész
Arensbergig, kivált Weissensee környékén igen nagy divatban van ezen
káposztanem mívelése. Magvat szereztem, s ezennel megküldeni bátorkodom. Ha
ezen növény az én kedves honomban haszonvehető lenne, olyanforma földbe[n]
legjobban tenyészne, amilyenről a Hévíz környékén emlékezem ...
(Út Ihlenfeldig, a neubranclenburgi homokpuszták, látogatás Rügen szigetén,
Neustadtban, megjegyzések a lúdtenyésztésről.)
Az éjszakai hideg nedves levegő azonban annyira megsanyart, hogy hidegleléssel értem el Hamburgot. Itt a környéken egy egész hétig mulattam. Blankenesen felől Gliickstadt felé menvén az északi Aegyptust — ugyanis itt az Elba úgy öntözi
meg a marschföldet 37 kiöntése, megáradása, s eltakarodtával iszapos sár visszahagyásával, mint a Nílus Egyiptomot — nézőre vettem, s itt a gyapjú egyenes eladására — ám itt csak szállításhely van — helyet nem lelvén, az Albison 38 általkeltem,
s a kijegyzett úton Hoyába jöttem.
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Repce, Brassica napus.
Feltehetően a Brassica oleracea convar. acephala provcir. viridisxö\, vagyis takarmánykáposztáról van szó.
Mocsaras, ingoványos terület.
Elba.

Hoyánakreám nézve elég emlékezetessége van. Havemann" 9 ezekkel megismerkedtetek. A ménes Hoyáhoznem messze, anglus fajzatból kocsilovakat nevel. Most
72 kanca van, holott teljes állapotban 120-nak kellene lenni. Kocsilovakat nevel ez a
ménes, a többi között isabellin60 színűeket az anglus király használására. De veszedelmes lehetne ezekkel a járás fényes nappal, mivel rosszul látnak — kakerlakok 61
—. A lótenyésztéssel az öszvértenyésztés is össze van foglalva. Két szamármonyásuk 62 van, az egyik máltai, az angol király ajándéka, a másik déli Franciaországból való, két kancatársával együtt Bonaparte Jeromos6"1 hagyománya. Ezek a máltaitól nagyságukra nézve nagyon különböznek, még inkább szőrükre nézve. Ezeknek
szőrük igen hosszú, minden részén az egész testüknek; egész Papagenót mutat a külsejük ... — Hoya környékén továbbá emlékezetesek hét parasztbirtokok, melyeket
valaha hét egynevű Siebenmayerok bírtak. Most Siebenmayer csak hat van, a hetedik birtoka a kamarához esett, a bukkeni Siebenmayer tehát most a király. Kíváncsiságom annyira vitt, hogy az egyiket meglátogattam, azt tudni illik, kit a jó Schröder 64
— fogadós gazdám — mint legtudósabbnak, vagyonosabbnak vallott. Ez a wührdeni
udvart6" bírja másfél órányi távolságra Hoyától. Gazdag ember, szíves ember, de ha
bársony gubába burkolózna is, csak paraszt maradna a Wilhelm Siebenmayer 66 zu
Wiihrden / így írja magát ez a birtokról; a másik Emst Siebenmayer 67 zu Mahlen, és
így a többi/. Hogy bementem, éppen a tyúkjait kukoricázta. Emberséges kérésemet
úgy vette, mintha tudja Isten micsoda sehonnai egy szelet kenyeret koldulni jött volna. Passzusomat kívánta látni; addig az ajtaján se eresztett be! Hogy rectificáltam 68
magamat egy rongyos pecsétes papiros által /ezt kell mondanom, mert szavamnak,
magam viseletének nem hitt/, helyemet alig lelte, nem tudott eleget követni rajtam elkövetett gorombaságáról...

59

60
61
62
63
64
65

66
67
68

Havemann, August Conrad (?-?), állatorvos, a Hannoveri Állatorvosi Főiskola tanára.
Havemann Anleitung zur Beurteilung des Aussern Pferdes címmel 1799-ben Becsben megjelentetett müvét Festetics György is megrendelte könyvtára számára.
Fakó.
Csótányok.
Mén.
Bonaparte, Jcromc (1784-1857), Vesztfália királya.
Schröder (?-?), azonosíthatatlan.
Hofnak, vagyis udvarnak neveztek az egybeépített lakó- és gazdasági épületegyüttest, az önálló paraszti birtok központját. Az alsó-szászországi Tccklcnburgi Szabadtéri Néprajzi Múzeumban számos példáját láthatjuk ennek az építkezési módnak.
Siebenmayer, Wilhelm (?-?), azonosíthatatlan.
Siebenmayer, Emst (?-?), azonosíthatatlan.
Igazoltam.

(További részletek a Siebenmayernál töltött időről, valamint a Hannover környékén felkeresett
istállókról.)
Az idezárt nyövevénymagvakról csak azt akarom megjegyezni, hogy a földnek
olyan nemébe[n] jó volna a tenyésztést próbálni, amilyenben itt tapasztaltam, s feljebb említést tettem. A káposztanemek változó befolyások alatt könnyen elfajzanak,
mint a herrenhauseniak is mondák, azért annál inkább tanácsos lenne az említett
pontra ügyelni. Méltóztassék Kegyelmes Uram ezen csekélységet úgy tekinteni,
mint buzgó igyekezetem zálogát. Ha talán nem oly foganatja lenne is ezen
nyövevénynek kedvelt honomban, mint ezen a környéken, vigasztal az a meggyőződés, hogy a csekélyben is használni igyekeztem, s legalább ajóakaratnak híjával nem
voltam.
Kegyelmes Uramnak
Göttingában október 22-én 1820. Örökre lekötelezettje, legkisebb szolgája
Gerics Pál [Maga] K[ezével]
MOL P 274 3. cs. 5. fol.
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6.
Frankfurt-am-Main, 1820. november 16.
Gerics beszámolója a göttingeni és giesseniprofesszorokkal
való találkozásáról, a
hesseni rendek ünnepségéről, valamint wartburgi látogatásáról, frankfurti bankárokkal folytatott
tárgyalásairól.
Nagyméltóságú Gróf!
Kegyelmes Uram!
Göttingától búcsút vévén egy kis félretéréssel folytattam tovább utamat. Kassel,
Giessen, s Eisenach vidéke volt leginkább tartózkodásom helye. Most Frankfurtból van szerencsém értekezésemet alázatosan előterjeszteni.
Göttingában utam céljára ugyan kevés épülést találtam, mindazonáltal ezen kis
Athénére örökké örömmel fogok visszaemlékezni. A tudományok székénél olyan
lelket találtam az érdemes tanítókban, milyent más univerzitásnál nem soha (sic).
Blumenbach 6 9 úr volt az első, akit az ajánlásokból kifogytom után meglátogattam.
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Blumenbach, Johann Friedrich (1752-1840), orvos, a Göttingeni Egyetem professzora. Szakíróként Handbuch der vergleichenden Anatomie című 1805-ben Göttingcnben kiadott művével
alapozta meg hírnevét.

Csak a nagy Festetics nevet kelle említenem. Az öregség terhe alatt remegő, de
szüntelen foglalatoskodó tisztes öreg nagy készséggel mutatta meg kicsiny, de
megbecsülhetetlen gyűjteményét, melyekről darabonként közelebb értekezett becses munkáiban. Agykoponya gyűjteményét látni kell; az autopsziának' 0 ezen
esetben csak a hív gipszöntés lehetne jó szurrogátuma 71 . Osiander 72 úrról azt
mondhatom csak, hogy az ő oskolájába szeretnék némely németet küldeni avégett,
hogy ott tanulná meg, mint kelljen egy tanulni kívánó utast fogadni. Nálam
Osiander úr emlékezete örökké becses, s míg a szív bennem vemi meg érezni fog,
örökre felejthetetlen fog maradni. Tartsa meg soká az ég a tudományok, s az emberiség javára Nesztor évekig! — Hálaadón emlékezem vissza tanácsnok Meyer7"1
úrra is, aki nemcsak szívesen elmutatta Lichtenberg 74 néhai kabinetjét, hanem némely experimentumokat is, melyek a természettudomány kedvelőjének igen kellemetesek lehetnek. Itt említem azt, amelyből Oestedt' ' a régen gyanított analógiát a
galvanizmus és magnetizmus 76 közt bebizonyíthatni gondolja. Tudni illik a mágnestű felett hosszában eresztett torrens galvanicus77 napkeletre, alatt hosszában
napnyugatra szinte 90 grádics 78 távolságra elmozdította azt. Az egyenesen leeresztett szikra csak ingadozásba hozta, de el nem mozdította a tűt irányából. Meyer úr
szeretné majd megtudni, mit ítél ezen próbatételre a nagy angol Davy, 79 s mit van
Marum 80 Harlemben? ...
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Boncolás, tetemvizsgálat.
Helyettesítő, pótlók.
Osiander, Fricdrich Benjámin (1759-1822), orvos, szülész. Rendkívül gazdag szakírói tevékenysége mellett az egyetem anatómiai múzeumának létrehozásáért is sokat tett.
Meyer, Ernst Hcinrich (1791-1858), botanikus. Nevét mindenekelőtt az újvilági növényfajok
leírásával és rendszerezésével tette ismertté.
Lichtcnbcrg, Gcorg Christoph (1742-1799), matematikus, természettudós. Lichtcnbcrg előbb
a Gicsscni, majd a Göttingcni Egyetem tanára volt, és 1778-tól az ő szerkesztésében jelent
meg a Göttinger Taschen Calender.
Helyesen: Oerstcdt, Hans Christian (1777-1851), dán fizikus, természettudós. Előbb gyógyszerészeti vizsgát tett, majd Göttingenbcn, Berlinben és Wcimarban tanult, s természetfilozófiai tanulmányokkal is foglalkozott. A Koppenhágai Egyetem professzoraként 1820-ban
felfedezte az clcktromágncsességet.
Mágnesesség.
Galvanikus áram.
Fok.
Davy, Humphrcy (1778-1829) angol vegyész, feltaláló. Davy Elements of Agricultural
Chemistry cimü munkáját Pcthc Ferenc fordította és adta ki Bécsben A földmívelcsi kémia
gyökerei címmel 1815-ben.
Marum, Martinus van (1750-1837) holland biológus, természettudós, a Harlemi Egyetem tanára.

(További részletek az egyetem kémiai kísérleteiről, utalás más professzorokkal
történt találkozásaira.)
Giessenről csaknem olyan formán szólhatok, mint Göttingáról. Walter 81 szívesen fogadott Angyalffy 82 úr ajánlására. Éppen akkor kapott Würzburgból néhány
kolompért, mely arakatska névvel neveztetik a Pera-belieknéf J (sic), s mely Humboldt Sándor84 és Bonpland 8 " előtt is ismeretlen volt. Szerettem volna tőle Keszthelyre nyerhetni, ha a tenyésztésnek bizonyosabb voltáért a 14 darab kolompért
meg nem osztotta volna. De ezt a jövendőre remélhetni. Ami Giessen emlékezetét
reám nézve megörökítette, az Medicinalrath Ritgen, 86 Willbrand 87 és Nebel, 88
akiknek eszközlése által a hess[eni] rendek örömünnepében nekem is résztvennem
lehetett. Itt szinte honomban leltem magamat. Minekutána a hessen-darmstadti fejedelem 89 s fejedelemné egészségére, a nép, s egyes érdemes személyek éltére verseztek, s ittak volna, Schaumann 90 pedagogiarcha 91 érzékeny köszönetet mondott a
rendeknek, hogy egy idegent is részelni engedtek örömünnepükben. Azután ittunk
— de csak magunk között, mert másképp az ünnep céljával ellenkeztünk volna —
kegyelmes Uram, s a nagy Festetics família egészségéért, virágzásáért, a magyarok
javáért! ...
(Az ünnepségen részt vett további személyek
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felsorolása.)

Helyesen: Walthcr, Fricdrich Ludwig (1759-1824), egyetemi tanár. Hihetetlenül gazdag szakírói tevékenysége során többek között erdészeti kézikönyveket valamint latin-német mezőgazdasági szótárt is megjelentetett.
Angyalffy Mátyás András (1776-1839), mezőgazdasági szakíró, a Georgikon tanára. 1824-től
adta ki a Mezei Gazdák Barátja című szaklapját, melyben többek között Albrecht Thaernck az
angol mezőgazdaságról írott könyvéből közölt részleteket magyar fordításban.
Helyesen: Peru.
Humboldt, Alexander von (1769-1859), geográfus, nyelvész, polihisztor.
Bonpland, Aimé-Jacqucs Goujaud (1773-1858), botanikus, természettudós. Humboldttal közösen tanulmányutat tett Közép- és Dél-Amerikában. Müvei közül kiemelkedik: Les plantes
équinoxiaies recueillies au Mexique, á l'ile de Cuba... Vol. 1—2. Paris, 1805.
Ritgen, Ferdinánd Franz (1787-1867), orvos, tanácsos. A Gicsseni Egyetem professzoraként
anatómiát adott elő.
Willbrand, Johann Bcrnhard (1769-1846), orvos. A Gicsseni Egyetemen kísérleteivel tette ismertté nevét.
Nebel, Ernst Ludwig (1772-1854), állatorvos, gyógyszerész. Nebel régi orvoscsaládból származott, s szakirodalmi tevékenysége során ő publikálta az első német állatgyógyászati történeti feldolgozást. Müve: História artis veterinariae a rerum initio usque ad aevum Caroli V.
Gicssac, 1806.
György Károly (1754-1830), Hessen-Darmstadt fejedelme.
Schaumann, Andrcas (1781-1845), pedagógus, egyetemi tanár.
Nevelő.

Neuenhofban Landmarschall Riedesel urat, kihez testvérnénje miniszterné
Reden őexcellenciája ajánlott, nem találtam fel, megtekintvén tehát az itteni gazdaságot Lauterbachba, ahol tartózkodott, szándékoztam. Azonban Eisenach csak két
órányi távolságra lévén, meg nem állhatám, Wartburgot meg ne tekintsem, Wartburgot, melynek nevezetével annyi, s oly nagy emlékezetek vannak kapcsolva, kivált az ókorból, a magyarra nézve is! — Az újabbról eléggé tudva van Luther, 92 s a
jenai studenteknek százados ünnepe, históriája. Én Jeruzsálemi Andrásunk 9 j idejére visszaemlékezvén — érzékenyül váltam meg Wartburg kies környékétől, s ha
Kegyelmes Uram javára valamit remélhettem volna utamból, be örömest elhatottam volna Jenáig, Saxoniának azon gyönyörűbb részén, melyet beutazhatni örökké
vágyódtam! ...
(További részletek Gerics útitervéről, a frankfurti bankházaknál folytatott
gyalásairól, megemlítve Lehrmann-nal történt újabb találkozását.)

tár-

Kegyelmes Uramnak
november 16-án 1820-ban, maini Frankfurtban örökre lekötelezettje,
legkisebb szolgája
Gerics Pál
M[aga] K[ezével]
MOL P 274 3. cs. 5. fol.
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7.
Aachen, 1820. október 20.
Gerics levele Festetics Lászlóhoz a Rajna melléki textiliparosok magyar gyapjúval
kapcsolatos fenntartásairól,
valamint tanácsai a lenyírt gyapjú szakszerűbb kezelése és jobb értékesítése
érdekében.
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Luther Márton (1483-1546), reformátor.
Gerics itt II. András (1205-1235) lányára, Szent Erzsébetre utal. A magyar hercegnő IV. Lajos
türingiai őrgróf feleségeként Wartburgban élt.

Aachen, december 20-án 1820.
Nagyméltóságú Gróf!
Kegyelmes Uram!
Véget értem csakugyan Rajna melléki utamban, s Aachenben már néhány napokat
eltöltöttem. A Rajna környéke, — Bonn, Neuss, s Düsseldorf vidékét ide nem értvén —, semmi megírni érdemes emlékezetességet nem szolgáltatott reám nézve,
mert se Apell 94 ecsetjéhez, se Bachus fürtös botjához nem szegődtem, s az itt különösen szépen kifejlett természetet csak téli köntösében csudálhattam. Ez a fő ok,
hogy már egy hónap óta nem írtam. Most annyiféle jött össze, hogy melyiken kezdjem tudósításomat, alig bírálhatom el. Méltóztassék megengedni, hogy először is
irántam tett kegyes rendeléséről hálaemlítést tegyek, s azután, mennyire mehettem
dolgomban, előadjam ...
(Részletek azImhaus és Welter Bankház aacheni irodájában tett látogatásáról.)
Visszatérek ismét a Rajna mellé. — Az egész jobbparton a mükeleni gazdaság
pótolék (sic) volt az egész tájért. General Hompesch 9 ' őexcellenciája, Sturm 96 úr
ajánlására maga vezetett körül gyönyörű gazdaságában. Amit az angolok, s hollandusoknál hasznosnak talált, itt haszonra fordította az értelmes s jó öreg. Nagy hasznot vesz különösen a szénából, melyet a két óra járásnyi távolságra levő Düsseldorfban nagy áron elad esztendőnként. Ezen a parton levő fabrikás helységek nem
annyira érdekeltek, mint Camp, 97 Brinknek9" társa, kihez a kölni banquir Herstadt 99
ajánlott. Ez sokakra figyelmessé tett, minthogy maga is sokat utazott, s ifjú létére is
sokat tapasztalt. A fabrikák selyemből s nemesebb ércből dolgoznak, vannak azonban pamut- s posztófabrikás helységek is, amelyek közül engem csak az utolsó neműek interesszáltak. Lennep csaknem mind posztósokból áll, de akik kisebb kiterjedésben, s csak a közelebb levő tartományoknak alábbvaló gyapjából dolgoznak.
Fő gyapjúkereskedők a környéken Fuhrmann' 00 Lennepben, és Carnap 101 s társa
Elberfeldben; Camap azt a kinyilatkoztatást tevé, hogy „olyan nagy partié gyapjú-
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Helyesen: Apel, Johann Heinrieh (?-?), festő. Az 1763 cs 1801 közt alkotó művész tájképeivel vált ismertté.
Hompesch, Ferdinánd von (7-1831), báró, tábornok.
Sturm (?-?), azonosíthatatlan.
Camp (?-?), azonosíthatatlan.
Brink (?-?), azonosíthatatlan.
Herstadt (?-?), azonosíthatatlan.
Fuhrmann (?-?), azonosíthatatlan.
Carnap (?-?), azonosíthatatlan.

ba—mint Kegyelmes Uramé — bele se merne akadni." A java magyar gyapjú nem
jön erre a környékre, csak az engedelmért könyörgök: ungarisch Trekk10^ ...
(További részletek a Rajna bal partján működő textilgyárosokkal történt megismerkedéséről, valamint a felvásárló kereskedők manipulációi kapcsán szerzett tapasztalatairól.)
Salm őhercegsége, Ub a gyapjúeladásról fordulván elő a szó, otthon fabrikát állíttatni, vagy a gyapjat az ausztriai határon kívül valamely helyen, p[éldának], o[káért].
Regensburgban vagy Frankfurtban lerakni, a breslaui vásárra vitetni, vagy az adriai
tengerhez szállítani, alkalmatosnak ítélé. Itt Kegyelmes Uram bölcs ítéletének nem
akarok elejbe kapni. Csak azt jegyzem meg, ha vásárra adni akarná gyapját a magyar
gazda, adja a bécsi vagy pesti vásárra, ahol szortírozatlan /rohe Wolle/ gyapjú árultatik. Frankfurtban nyers vagy válogatatlan gyapjút nem árulnak.
Az akadályokról, melyek a gyapjúnak mitőlünk a külföldre szállítását gazda által mindeddig lehetetlenné tették, azt jegyzem meg, hogy a bécsi zsidók a
fabrikánsokat a magyar gyapjú iránt előítéletekkel megtöltötték, amelyeken felül
kevés hatott, mint előbb Kellererről 104 említém. A gyapjúval kereskedőket féken
tartják, úgyhogy kevés mer egy gazdával, kivált ha kicsiny a nyírés mennyisége,
esztendőnként alkuba ereszkedni, noha vannak, kik az ő nexusukkal nem sokat törődnek.
Még némely észrevételeket közölni kötelességemnek tartom: — A mosás tisztaságára sokat tartanak. Ha a zsír nagyon kimosott, a gyapjú nem tartható, s ha esztendő alatt el nem adathatnék, veszendő. Ha igen zsíros a gyapjú, akkor a fontba
több esik ugyan, de amelyet az alkuban reá tud a vásárló. A nagyon zsíros gyapjú is
veszendő hosszabb időre, kivált ha a mosás után nem egészen száradott ki a gyapjú.
Az egyforma középszerű gyapjúra igen sokat tartanak a finom s goromba zavarék
között, annál többet pedig az egyforma finom gyapjúra. Minden gyapjúk közt a
saxóniait legtöbbre becsülik.
Kegyelmes Uramnak enyésztig lekötelezettje
Gerics Pál
MOL P 274 3. cs. 5. fol.
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Magyar szemet.
Nem eldönthető, hogy vajon Gerics ebben az esetben Constantin Alexander Joscph Johann
Nepomuk zu Salm-Salm (1762-1828), avagy Wilhclm Florentin Ludwig Kari zu Salm-Salm
(1786-1846) herceggel történt találkozására utal-c.
Kellcrer (?-?), kereskedő, azonosíthatatlan.

8.
Brüsszel, 1821. január 1.
Geries beszámolója megbízójának a flandriai gyárosok és kereskedők
számára
való közvetlen értékesítés lehetőségéről, illetve a gondos állattartás és gyapjúosztályozás
ziikségességéről.
Nagyméltóságú Gróf!
Kegyelmes Uram!
Csak most lehete megtelepednem Brüsszelben. Ittlételemnek, s az újabb esztendőnek zsengéjét íme ezennel Kegyelmes Uramnak áldozom, úgy, mint aki tehetségemet Kegyelmes Uram szolgálatjára tehetem.
Aachent elhagyván, a környéken levő fabrikás helységeket beutaztam, névszerint, Eupent, Hodimontot, Ensivalt, s Verviers-t. Ezen a környéken legtöbb magyarországi gyapjú dolgoztatik fel. Esterházy, 10 " Hunyady, 106 herceg Albert 107 nevük legismeretesebbek gyapjokról. A Festetics név ismeretesebb Aachenben a
gyapjúkereskedőknél. Egyéb iránt ezen fabrikás helységekről azon megjegyzéseket kellene ismételnem, melyeket utolszor Aachenban írt levelemben felhoztam;
azzal a megjegyzéssel mindazonáltal, hogy az idevaló gyapjúsok többnyire a bécsieknek, lipcseieknek, s az aachenieknek biztosai, de akik mitőlünk is igen örömest általveszik a gyapjút, mint gazdáktól, de csak „in comission", amint magokat
a kereskedésben kifejezni szokták. Ha eddig nem jelentették is magukat a gyapjúkereskedők, remélem nemsokára meg fog az történni, írás, vagy személyes megjelenés által. Reám nézve bizonyos az, hogy rajtam a lehetségig semmi nem múlt.
Kívánnám, hogy a gyapjú ára iránt valami bizonyost írhatnék. Azonban meg kell
vallanom, hogy csak a maguk hasznára beszélő kereskedők s fabrikások ellenkező
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Esterházy Pál (1786-1866), herceg, diplomata, Geries angliai útja idején a Habsburg Birodalom londoni követe. Geries Festetics László grófhoz írott 1822. márciusi levelében utalt arra,
hogy Esterházy a posztjából fakadó előnyöket kihasználva közvetlen kapcsolatokat épített ki
az angol kereskedőkkel. „Azonban az angol kereskedőkkel való nexusából nem nagy dicsősége van, vagy haszna, minthogy ezen egyenes nexusa procurálásaval milliókat vesztett, s ez
nem az én mondásom, hanem az angoloké." Kurucz-. Tanulmányúton Nyugat-Európában i.m.
700. p.
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Hunyady József (1773-1822), gróf, dunántúli földbirtokos. A konjunkturális viszonyokhoz alkalmazkodva somogyi uradalmaiban jelentős juhtenyésztést folytattak.
Albert Kázmér (1742-1822), szász-tcschcni herceg, a magyaróvári uradalmat jcgyajándékul
kapta anyósától, Mária Terézia királynőtől.
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állításukból semmi igazra nem juthattam, s minden törekedésemnek trotzára108 se tehetek e részben szolgálatot. Azzal kell tehát megelégednem, hogy néhány észrevételeket a gyapjú iránt közöljek.
Kegyelmes Uram! A magyar gyapjat általjában itt igen ócsárolják, a rossz mosás miatt leginkább, s a gyengeség miatt, finomságát dicsérik, azonban becsülni
nem akarják az előbb megnevezett rossz minéműség miatt. Kegyelmes Uram jószágára tudom helytelenebbek ezek a vádak, mivel a nyájak jóltartására elég szorgos, s alkalmas gond fordíttatik, azonban kötelességemnek tartom mégis azt
megjegyezni, hogy a beteges individuumoktól való bundákat szintúgy, mint a döglöttekről valókat tanácsos volna mindenhol különrakatni, s megjegyezni. A vevő
történetből ugyanis könnyen éppen az ilyenekről való, s valóban erőtlen gyapjat
húzhatná ki próbaképpen a zsákból, s aszerint ítélne meg a többit is, s aszerint fizetne. Másképp is jobb egyenes úton járni, ha vagyonúnknak jó hírt, nevet, keletet,
magunknak hitelt — creditet — szerezni akarunk. Csak egyszer ismeretes legyen a
jó portéka, kapva fogják ragadni, kivált ha tapasztalják, hogy a gazda őszintén, s
igazán lát dolgához. Többnyire pedig helyes vagy helytelen-e az említett vád, kitetszik önként, ha az olyas gazdákra gondolunk, kik tehetségük felett nagyszámú birkaseregeket tengődtetnek, ahelyett, hogy mérsékleti számmal, s jól tartanának.
Annyi bizonyos, hogy mi a helyes bánás, s tartás által, az egészségesek bundájának, a betegek, gyengék, s döglöttekétől való szorgos különválasztása által az
ilyenféle vádaknak, s az innét származható károknak, mindenkor kikerülhetünk.
A gyapjú tisztaságára nézve óhajtanám, hogy azon birkaúsztatók, melyeket Kegyelmes Uram még otthonlétemben felállíttatni szándékozott, a közelebbi nyírésre
elkészülve, s használhatók lennének. Úgy nem kellene attól tartani, hogy a mosás
alkalmatosságával felzavart vízből földes részek üllepedjenek a gyapjúszálak
közé, s a leghelyesebben véghez vitt mosásnak becsét is meg ne kisebbítsék ...
(Rövid utalás a híres limburgi sajtra, a rendkívül zord időjárásra, majd jókívánságait küldi az új évre.)
Kegyelmes uramnak örökre lekötelezettje, legkisebb szolgája
Gerics Pál M[aga] K[ezevel]
MOL P 274 3. cs. S.fol.
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Ellenére.
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9.
London, 1821. szeptember 11.
Gerics beszámolója a Directiónak a Genti Egyetemről, a város környékén található kertekről, különleges növényfajtákról, továbbá egy béloperációval
kapcsolatos
megfigyeléseiről.
London, szeptember 11-én 1821.
Tekintetes Directio!
Hogy a múlt hónap tizedikével Brüsszelt elhagytam Lehrmann társaságában, Genten
által Calais-ba vettem utamat, s a tengerszoroson átkelvén egyenesen Londonba jöttem, s annak környékén voltam többnyire. Amit tapasztalhattam, amennyire ez augusztus hónapot illeti, íme ezennel az elejbém tett kérdések rend[j]e szerint
értekezésemben előadni kötelességemnek tartom. Úgy mint:
Mely gazdaságokat vagy majorokat látogatott meg ebben a hónapban?
Gentben, s annak környékén a jelesebb kertekben megfordultam. A z univerzitásé ezek közt első helyet érdemel. Flórája gazdasága (sic) annyira megy, hogy a
kertigazgató Mussche 109 úr szava után 7000 specieseket 110 számlálnak. Ezek között emlékezetes egy nagy Agavé americana, 111 amely éppen ittlétünkkor kezdett
virágozni. A virág szára 3-4 rőfnyi 1 1 2 lehetett hosszúságára nézve; vastagságát tán
legalkalmasabban egy ember karjához hasonlíthatnám. Levelei oly erősek voltak,
hogy tövükhöz közel, kivált engem, könnyen megbírtak volna. A ritkaságok közé
tartozik különösen egy arocaria excelsa és imbricata. 113 Jelesek még: coripha
umbraculi fera 114 és borassus flabelli formis 113 pálmanemek is nagyságok miatt. A
cactus speciosus és speciosissimus 116 szépen virágzott ittlétünkkor, anélkül, hogy
nagy újságokban kihirdettetett volna, mint az a brüsszelieknél történt. Az üveghá-
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Musschc, Jcan-Hcnri ( 1 7 6 5 - 1 8 3 4 ) , a gcnti egyetem főkcrtészc. Az egyetemi füvészkertről átfogó leírást ad müvében: Hortus botanicus oa tableau generál de toutes les plantes
exotiques
et indigenes cultivees dans le jardin botanique de la Ville de Gand, 1817.
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Fajok.
Agavé.
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Rőf: a korban általánosan a 77.5 cm-es becsi rőföt használták Magyarországon.
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Helyesen: Araucaria, dél-amerikai fcnyőfélék.
Helyesen: Corypha wnbraculijera
L., crnyőpálma.

115
116

Helyesen: Borassus Jlabellifer
Kaktuszfélék, Cactaceae.

L., Palmira-pálma, megtalálható Indiától Burmáig.

zakón az emlékezetes, hogy az üvegtáblák rámái közt hosszan egy-egy kis bemetszés van, hogy az eső- vagy megolvadott hócseppek lefolyhassanak, anélkül, hogy
a plántákra 117 essenek, s azoknak ártalmat okozzanak. Az ablakrámák egy plánum
inclinatumon 118 csiga segítségével mozdulnak alá s fel. A kinnlévő plánták úgy
vannak elrendelve, hogy egyrészt Linné119 szisztémája szerint egyenes apró szakaszokban, másrészt Iussieu 120 ideája szerint csoportokba van ültetve, s szövevényes
utakkal, némely jeles emberek bustjeikkel 121 vannak díszesítve. Szebb, s nagyobb
tujákat 122 nem láttam még sehol is (sic), mint itt. Az univerzitás kertjén kívül jeles
Cassel123 és van Dame124 (sic) kereskedők kertje. Amase-ban az azaleáknak 123 egy
neme, mely úgy eredett, hogy Cassel az Azalea variegatas es A[zalea] tricolor magvakat együvé vetette: amely kikelvén, mindeniktől különböző, igen kellemetes színekkel játszó, s teljes virágú új faj eredett. Emennél számtalan sokaságú magnóliak126, azaleák, rododendronok vannak szabadon, úgyhogy egy frankért szép darabokat eladhat. — Majorokat ebben a hónapban Lehrmann társam útja fizetős lévén,
nem láthattam másképp mint az útról. Az így szerzett ismeretem és tapasztalásom e
részben tehát csak csekély lehet. Egész utam hosszat homokos teleket (sic) láttam, de
csuda szorgalommal mívelve. Minden gazda teleke (sic!) eleven sövénnyel van körülvéve, vagy csepőtékkel127, amely időközben tűzre való fát is ad, s azonkívül arra is
szolgál, hogy a mívelt és trágyázott homokot a szél el ne hordja. Ahol új szántást láttam, mindenhol cilinderrel128, s lábbal le volt a föld nyomva, tiporva. A gabona mindenhol le volt már aratva, s föld hosszat a kévék kupacokba állítva olyan fonnán,
mint minálunk a kendert szokják (sic) összerakni, míg a mag ki nem csépeltetett.
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Növények.
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119

Ferde lap.
Linné, Carl von (1707-1778), botanikus, a róla elnevezett nomenklatúra kidolgozója. Mint a
szövegrész is mutatja, Gerics jól ismerte kora valamennyi növénymeghatározási rendszerét.
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Iussieu, B e m a r d de ( 1 6 9 9 - 1 7 7 7 ) , botanikus, Trianon kertjének főfelügyelője, egy saját rendszer kidolgozója. Bátyja, A n t o i n e de Iussieu ( 1 6 8 6 - 1 7 5 8 ) maga is elismert botanikus, a francia főváros botanikuskertjenek felügyelője.
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Mellszobor.
Thuja occidentalis

123

Cassel, Franz Petcr ( 1 7 8 4 - 1 8 2 1 ) , kölni szülctésü orvos, botanikus, 1819-től a Gcnti Egyetem
professzora. Kölni gimnáziumi tanárként állította össze fő művét: Lehrbuch der natürlichen
Pflanzenordnung.
Francfurt-am-Mayn, 1817.

L.
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Helyesen: Van Damme ( ? - ? ) , azonosíthatatlan.
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Azalea

126

Magnólia

L .= Rhododendron
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Bokrokkal.
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Henger.

spp.

L. Szinonim elnevezések.

Mely könyveket olvasott ebben a hónapban? Mely gazdaságbeli intézeteket,
mely gazdaságbeli vagy más tudós társaságokat, juh- és lóegyesiileteket, baromorvosi intézeteket látogatott meg, s mely állapotban talált mindent?
Olvasó könyvem csak 'Leighs New Picture of London' volt 129 . Gentben megismerkedtem Delbecque 1 j 0 úrral, ki szekretáriusa amaz elhíresült gazdaságbeli társaságnak, mely annáljaiban 1 J1 a flandriai, s máshonnani gazdaságbeli nevezetességeket annyi hírrel, s haszonnal közli. Remélem, hogy nevezetes [...] oeconomicumra
is találandok itten. De mindjárt tudtomra esett, hogy egy eke és lenvágó modelájokon kívül semmijek sincsen. Ezek is éppen haszonvehetetlenek. Az univerzitás
gyűjteményei is csak kezdetben vannak.1 j 2 Említést csak a sokféle szeletek1 érdemelnek az anatómia comparatára 1,4 nézve, amelyből lecke is adatik. A veterinariára lj:> még nincsen tanító szék ezen univerzitásnál. Jeles azonban a physico
chemicum, mely tudós Hauff Károly1"6 úr gondviselése alatt vagyon. Ebben emlékezetes különösen az optikát illető műszerek gyűjteménye, nevezetesen egy telesz1 "KI

1

1 ^Q

kóp, melyen Newton, Gregor, ésHuygens ideája egyesülve van. Ez a király
ajándéka. Egy kaleidoszkóp, mely több száz esztendős lehet már, amelyben az objektum fixálva141' van a szegletre összerakott tükrök között, s a szem különböző
pontokról láthatja azt. Ezt Hauff úr Harderwykből, 141 a híres Neuhof kabinetből 142
129

A Gcrics által használt kötet ma is megvan az egykori Festetics családi könyvtárban.
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131
132

Dclbccque, Vinccntius Joscph (1772-1843) holland teológus, tanácsos. Gcnt városának szellemi életében jelentős szerepet játszott.
Évkönyv.
Kezdetlegesek.
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Keresztmetszetek.
Összehasonlító anatómia.

135

Állatgyógyászat.

136

Hauff, Johann Kari Fridrich (1766-1846), német természettudós, filozófus. Előbb Marburgban
a filozófia professzora, m a j d ausztriai és morvaországi éveket követően 1817-től 1830-ig a
Gcnti Egyetemen a fizika cs a kémia professzora.
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N e w t o n , Isaac ( 1 6 4 2 - 1 7 2 7 ) , angol fizikus, matematikus.
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Helyesen: Grcgory, J a m e s (1638-1675), skót származású matematikus, fizikus. Fő m ü v e :
Optics Promoted, or the Mysteries of Reflected and Refracted Rays Demonstrated
by the
Elements of Geometiy. London, 1663.
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Huygcns, Christian ( 1 6 2 9 - 1 6 9 5 ) , holland fizikus, matematikus.
Rögzítve.

141

Kikötőváros a hollandiai Gcldcrland tartományban.

142

Helyesen: Nicuhoff. Korabeli részletes leírását lásd: De usu antliae pneumaticae
in Arte
Medica
commantatio,
qua
Academiae
Gandensi
felicem
supellectilis
physicae
Harderovicensis
adventum gratulatur Carolus Hauff. In: Annales Academiae
Gandavensis
MDCCCXVII-MDCCCXVIII. 5-9.

szerezte meg. Elég tanú, hogy a kaleidoszkóp nem szinte új találmány. Többféle tubusok, 14 ' tükrök, összetehető, s részeire elbontható szemmodelákon 144 kívül emlékezetes egy-egy nagy üveg cucurbita, 143 melyet haszonnal lehetne a bélszakadásoknál alkalmaztatni. Ennek hosszas leírását adta a feltaláló maga Hauff Károly úr
De usu medicae antliae pneumaticae, Francofurti ad Moenum 1818. című munkájában. 146 A dolog arra megy itt ki, hogy egy üveg cucurbitában a levegő megritkíttatik, s egy kampanára 147 srófoltatik. Ha ezt valaki 'in repositione hernia' 14 ^ használni akarná, a kampanát a mezítelen hasra állítaná, s a cucurbitát vele közösíteni 149
kellene. Ekkor mindjárt secundum legem equilíbriiIMJ a campana üregébe tódul minden, ami az üveg alá esik /valamint azt a köpölő résznél láthatni/, de éppen azért üreg
származik a hasban /in abdominis cavo/, s a kinyomuló belek helyükre önként
visszatérnek. — Az idea igen szép! Sok esetekben igen jóltevő lehet a szenvedőnek!
De próbát mindeddig tudtomra senki se tett vele. Az incarceratiónál bl azonban csak
az operácio segíthet, s csak úgy, ha az kelletekor jó korán vitetik véghez. — Az univerzitás bibliotékája elég nagy, de az ujabb időbeliekből szegény. Közös minden városbeliekkel, nem csak az univerzitás tagjaival. — A város költségén épül az
univerzitás számára egy roppant épület, mely Gentnek máris igazán nagy dísze,
1000000 frank van reá szánva. Az épületekre a városnak, a többire a kormányozó
széknek kell gondjának lenni. — Londonban a Horticultural Society szekretáriusával 132 van Mons' "J ajánlása után megismerkedtünk, s a szeptember negyedikére eső
gyülekezetre meghívattattunk, s több ajánlásokra reménységet nyertünk ...
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Itt: lombik, kémcső.
Modellek.
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146

Mecl. csésze, köpöly.
A mü pontos címe: De usu antliae pneumaticae
Moenum, 1818.
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Hcngcralakú edény.
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A sérv visszahelyezése.
Kombinálni.
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A kiegyenlítődés második törvényeképpen.

in arte medica.

Gandac et Francfurti ad
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Kizáródás.
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Sabinc, Sir Edward (1788-1883), természettudós, a Horticultural Society titkára. Utóbb a
Royal Society elnökévé választották.
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Mons, Jan Baptist van (1765-1842), természettudós, orvos, mezőgazdász. Autodidaktaként
képezte magát, m í g a gyógyszerészeti vizsgát letehette. Harminchárom évesen a Societc de
physiquc cxpcrimentalc dc Bruxcllcs titkárává választották, s kora valamennyi j e l e s fizikusával és vegyészével kapcsolatban állt. U t ó b b a Lövcni E g y e t e m tanára lett.

(Olvasmányainak
pénzekről.)

felsorolása,

részletes kimutatás a rendelkezésére

álló kész-

Gerics Pál M[aga] K[ezével]
MOL P 274 3. cs. 5. fol.

145-147v

10.
Liverpool, 1821. oktober 15.
Gerics részletes beszámolója a Directiónak Woburn Abbeyben és Petworth-ben
tett látogatásáról, gazdálkodási módszerekről, pénzügyi helyzetéről,
továbbá
egyes angliai kertészek eredményeiről, a Királyi Botanikus Kertről, és a Windsori
Parkról.
Tekintetes Directio!
A közelebb eltelt szeptember hónap ismét kötelességem egyikének teljesítésére
emlékeztet. ím ezennel az ezen hónapban tett utakról, s azokon gyűjtött tapasztalásokról számolok az elejbém tett kérdések rende szerint, amint következik.
Mely gazdaságokat vagy majorokat látogatott meg ebben a hónapban, mely ismereteket, tapasztalásokat, észrevételeket tett a föld, rét, etc. mívelésében? S kinek
segítsége, s ajánlása által? Minemű barmokat talált a majorok mindenikében, ú[gy]
m[int] juhokat, lovakat, szarvasmarhákat, sertvéseket, apró baromfiakat, etc., mint
bánnak velük, mind gazdasági, mind orvosi tekintetben?
Az ezen hónapban meglátogatott gazdaságok közt első helyen kell említenem a
woburnit, ahol a bedfordi herceg' 34 nyáron által lakik. — A föld itt nagyobb részint
fövenyes és sovány, mindazonáltal a szorgos mívelés által szép, s termékeny. A
mívelés úgy megy végbe, hogy parlag helyett két egymás után következő esztendőkben réti füvek termesztetnek. A vetés bőven trágyázott földön történik. A magvak neme többféle, de úgy, hogy a Lolium perenne, 133 s a Festuca elatior 136 a többit
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Bcdford hcrccgc, Russcll, John (1766-1839), híres mintagazdasága volt a bcfordshirc-i
Wobumben, ahol az évenkénti gyapjúbemutatók nagy feltűnést keltettek. A woburni gazdaság
elismertségét azonban bátyja, Francis Russcll (1765-1802), Bcdford ötödik hcrccgc alapozta
meg.
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Angolpcrjc, Lolium perenne L.
Cscnkcsz féle, Festuca elatiorL.,

nom. cimbig.=Festuca

pratensis

Huds.

meghaladja. A vetett réteknek egy része legelő, midőn a másik kaszálóra használtatik. Az olyas rétek mindazonáltal, melyek magasabb, s termékenyetlenebb (sic) helyen vannak, csupán legelőre használtatnak. A rét mívelése szorgos. A rét egyik
sarkán, vagy inkább szegletén mély gödrök vannak ásva, amelyekbe az esővíz
összegyűjtetik, s a rét megöntözésére használtatik. Minthogy pedig ezen reservoirok b 7 a rétnek felemeltebb helyén vannak, a rétöntözés könnyen megtörténhetik, midőn a reservoirbol a keresztül-kasul vágó csatornákba általmegyen a víz. A
csatornák nem azon irányba vannak húzva, mely felé a víznek esése van, hanem
arra, amerre a víz a csatornában szabadon folyhat mindaddig, míg az egész kanális
meg nem telik. Ekkor a gátak—valvula 1 "8 — betétele által a csatornában levő vizet
oda lehet árasztani, ahova tetszik. Azonban ezen resrvoiroknak ritkán van kelletek,1"9 minthogy a parkban levő tavak vize is ide származtathatik. Az öntözésre
többnyire ezen víz használtatik, oly kimenetellel, hogy egy acre (=1125 négyszögöl) közönségesen két tun (=40 mázsa) szénát ad. Soha szebb rétet ennél még nem
láttam. Úgy tetszik, hogy az annyira dicsért memseini vagy hoyai rét ennek alig árnyéka. Ezen rétek megjárásakor alkalmam volt az angol széna szaga iránt eligazodnom, s az igaz okára jöhetnem: 'miért a londoni piacon, s a környéken látott szénának nem tapasztaltam aromatikus szagát?' 1. a sok eső, a fünem, a rétnek lapályos vizenyőssége az, amiből vezérem 160 mindent megfejtett. — A fű magvát, vetésre, úgy veszik, minthogy azt gazdaságosabbnak találják, mint a magtermesztést.
— A rét felszántatván 2.) trágyában turnip161 vettetik. 3.) Árpa lóherrel 4.) lóher
termesztetik, 5.) búza, vagy zab lóherrel. A trágyázáskor a fehér főid (lime)162 nagy
mennyiségben használtatik. Ennek készítéséről majd alább. — A barmokat ami illeti; 1.) Birkák vannak mindössze 1600 darab, ez úgy nevezett south-down (Angliában favorit) fajból, melyek négy majorra vannak elosztva úgy, hogy rossz időben
az istállóban szénával, turnippel, s tört borsóval tartatnak, máskor pedig kinn legeltetnek. Sót soha se kapnak. Minthogy a bedfordi herceg merino juhairól hallottam
is, olvastam is valamit, kérdést tettem azok iránt, hogy hol vannak? Vagy tartatnak-e a többiek nemesítésére, vagy maguk közt szaporodva? — Erről semmit sem
akart a gazda tudni. — A szarvasmarháknak három féle faja míveltetik Woburn-
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Víztárolók.

158

Zsilip.

159

Ritkán van rájuk szükség.

160

Kalauz.

161
162

Tarlóépa, Brassica
Mész.

rapa L. subsp.

rapa

Briq.

ben, t[udni] i[llik] Devon- és Hertfordshire-beliek, megholdemessiek 163 . Amazok
vonóban, s hizlalásra, ezen utolsók pedig tejelésre használtatnak. A tejelők legelővel, s turnippel, a göbölyök szénával, s olajpogácsával tápláltatnak. A széna
mennyisége nincs meghatározva. Annyit kapnak, amennyit megemészthetnek.
Olajpogácsát pedig kettőnél többet nem kapnak naponként. A göbölyistálló elrendelése úgy van, hogy egy hosszas négyszegű épületben a fal mellett mindenütt jászolok vannak úgy, hogy a jászolba ismét egy négyszegletes, szurokkal beöntött
edény vagyon friss vízzel. Az épület közepén pedig az éléskamara vagyon. Ezt az
ide mellékelt ábrázolás világosabbá fogja tenni. — Az ökrök kordélyokban használtatnak mindenféle majorbeii munkákra. A kordélyba úgy vannak befogva, mint
a lovak fogatni szoknak (sic), s zabla segítségével kormányoztatnak. A zabla, s
kantár készülete hasonló a lovakéhoz. Az utolsó azonban amattól annyiban különbőz, hogy fent a szíj közepe ki-, s becsatoltathatik, amely alkotása a zabiának a
szarvak miatt szükséges. Az ökrök lába meg van patkolva úgy, hogy mindenik körmön különös patkó vagyon. E patkónak egy párját megszereztem, melyet a többi
küldendőkkel együtt veend a Te[kin]t[e]tes Directio. — Az állítás leábrázolását,
mely az ökör patkolására használtatik, ide mellékelem. —- Lovai a hercegnek tenyésztésre kevés számmal vannak; két kanca tfudni] i[llik] és egy monyás,164 melyek különös 163 rekeszben legelnek. A csikókkal együtt legelve találtam két láma
birkát is, melyeket a herceg Amerikából vett. Termetük hasonló a tevéjéhez csaknem, de kisebbek. A nőstény világos hamuszínű szőrrel, vagy inkább gyapjúval
bír, a kanjáé valamivel sötétebb. Igen serény futók, félénkek; lehetetlen volt őket
megfoghatni. — A major elrendelését ami illeti, az a következendőkből áll: amint
az ember Woburn felől a majorba vezető főúton megyen, balkézre esik a gazdának
vagy igazgatónak a lakása jobbkézre a major, úgyhogy a gazda lakását a majorból
egy tágas út választja el. A majorban középhelyet foglal el a malom, s cséplő
machina egy fedél alatt. A malom alkotása igen emlékezetes, minthogy az víz által,
s ha ennek a mennyisége nem volna elég a kerékhajtásra, lóerővel hozatik folyamba. A víz a parkban levő tavakból van rejtek csők (sic) segítségével a majorba /tudniillik amelynek fekvése a tavakhoz képest alacsonyabb/ s a malomba vezetve; a
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A Róbert Bakewell nevéhez fűződő állattenyésztési eredményeket, az egyes ló-, juh- és szarvasmarhafajták tulajdonságainak és ismertető jegyeinek átfogó leírását, George Culley tette
közzé először Obsei-vations on Livestock című 1786-ban Londonban megjelentetett könyvében. E könyve Über clie Veredlung und Auswahl der vorzüglichsten Hciusthiere címmel Berlinben is megjelent 1804-ben, s ennek egy példányát már Festetics György beszereztette a
Georgikon számára.
Mén.
Külön.

rejtek csökből egy-két függősen/ perpendiculariter álló csőkben egyenesen fel, s
onnét a malom nagy kerekére leszökik. De ez a viz nem mindig elég a malomra,
amely esetben az örlőkő egy kerék által, mely máskor a cséplő machina mozdítására használtatik, jön mozgásba, amely hogy megtörténhessék, csak a köz orsót kell
kivenni, s a kereket a csép helyett a malomkővel összekötni. Ezt az ide mellékelt
ábrázolás világosabbá fogja tenni. A malomnál az egyik fő idea az, t[udni] i[llik] a
víz származtatására s felszöktetésére nézve, amelyet az Inkei 166 deszkametszőjénél
igen szépen realizálva láttam. A liszt háromféle, amely egyúttal készül, t[udni] ifiilik] a szita, amely az oldalán adja ki a lisztet, fenn sűrű, alább ritkább gyolcsból van
készülve, s aszerint az által vert liszt is finomabb vagy gorombább. — A malomtól
jobbra van a granárium 167 , melynek az a különlegessége, hogy az ajtónak fele egyszersmind grádics168 gyanánt szolgál. A malomnak másik felén van a göbölyistálló. /Mind a kettő ábrázolatját ide mellékelem./ A göbölyistállónak által ellenében
van egy szála169, amelyben azelőtt többnyire nyírés alkalmatosságával gyülekezet
/meeting/ tartatott. Ezen gyűlések két esztendő óta megszűntek, s a szála gyapjas
kamara gyanánt használtatik. Benne függ mindazonáltal most is a boldogult herceg
/az angol gazdaságnak ama halhatatlan atyja/ oszlopképe 170 rajzolatja, amelynek
az originálja a londoni Russel Square-t /legszebb piac Londonban/ díszesíti. Ezen
szálával egyes a birkaakol. A göbölyistálló és akol, meg a göbölyistálló, s malom
között vannak a trágyagödrök, kikövezve, hosszas négyszeg formában úgy, hogy a
gödrök közepe felé mélyebb, gödrösebb. Ezen épületekkel paralel hátulról nyúlik
hosszat egy épület, melynek egyik szélén a kovácsműhely van; a többi a dolgos lovaknak úgy van szánva, hogy minden Zugnak 1 ' 1 különös istállója van. Hátrább
ugyanezen épülettel paralel 172 van az ökrök udvara, s istállója. Ezzel oldalhossz
balra esik a baromfiak udvara. A lóistálló előtt vannak az itató vályúk, melyekbe a
rejtekcsőkön idevezetett tóvíz feladja magát. — A majortól távolabbra van az uraság lakása, melynek frontját a megszerzett 'Leigh's Picture of England and Wales'
szépen előállítja 17j . A pompás épület, mely valaha cisztercita lakás volt, most két
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Feltehetően Gerics itt az Inkey család dcl-dunántúli birtokán tett látogatására utal.
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Magtár.

168

Lépcső.

169

Terem.

170

Egészalakos.

171

Igáslónak.

172

Párhuzamosan.

173

Bemutatja.

négyszegű nagy udvart formál, sok szép képekkel, régi és újabb statuákkal 174
díszeskedik. Oldalközt (sic), a ponttól jobbra esik az úgy nevezett pleasure ground,
amelynek egy szakasza csupán füveknek van szánva. Mindenféle faj különösen el
van rekesztve deszkákkal a tövénél, hogy egyik bokor a másikhoz el ne gyökerezzen. Azon füvek, melyek a vizenyős helyet szeretik, cserépedénybe vannak téve, s
minthogy a füvek elrendelése Linné szisztémája szerint van, az eszerint kijelelt
(sic) helyre egy gödörbe helyheztetve. Ezen kis füves kertből egy hosszú oszlopos
folyosón /colonnade/ által a tejes pincébe /dairy/ juthatni. Ezen épület kínai ízlésre
van készülve, egy a fák által beárnyékozott helyen olyformán, hogy az egész pavilon körül a tető mintegy három lábnyira kiszolgál 1
hogy az épület környülete
esőben szárazon, melegben hűsön tartassék. Az épület hosszat (sic) négyszegű. A
délre eső oldalát kivévén nagy, földig lenyúló ablakok vagyis inkább ajtókkal, melyeknek üvege kipingált, van felkészítve. Az ajtón belül néhány lépcsők (sic) vezetnek le, ahol mindenféle igaz kínai edények vannak rendbe helyhezve,
némelyekben tejfel, édes tej, vagy túró van téve. Kívülről mindenik ajtó előtt sűrű
vasrostélyok vannak, amelyek mindig be vannak zárva, az üvegajtóknak legalább
egyike nyitva hagyatván többnyire. Egy kis távolságra ettől egy hasonló ízléssel
készült húsos kamara van; a falak helyén dupla renddel vannak lécek felszegezve,
valamint minálunk a kukoricagóréknál, belül rudak vannak keresztül nyújtva,
amelyeken sonka, szalonna volt felakasztva. Valamelyes távolságra ettől van egy
gömbölyű épület /rondelle/, amelynek falai szintúgy lécezve vannak. Középütt egy
oszlop nyúlik fel, amely körül erős abroncsok vannak helyhezve. Az abroncsokon
néhány foglyok, s nyulak függöttek. Ezen épületek azonban inkább mulatság, s
kedvtöltés kedvéért láttatnak készülve lenni, amelyre nem csak az egész készület,
hanem más környülállások is, úgy mint a konyhához távollétei, s csak a pleasure
groundon lehető odajutás, a tejnek, tejfelnek, túrónak vadnak szalonnának kevés
volta /hogy hasonlatossággal éljek, egy szegény paraszt, akinek csak egy tehene, s
egy leölő sertvése van, az is mutatna elő annyit kamarájában/ etc. mutatnak; előjelei azonban a boldogult herceg ártatlan idő-, s kedvtöltésének. — A feljebb adott
major leírás a park farmot illeti, amelyről azt kell megjegyeznem, hogy a gazda házán, lóistállón, s kovácsműhelyen kivül, minden majorbeli épület fából van, veresre megfestve. A többi három majorbeli épületeknek semmi különössége nincs. Az
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Szobrokkal.

175

Előrenyúlik.

asztagok azokban téglából rakott lábon, a park farmban pedig faragott köveken állanak, olyformán, mint azt Sir John Sinclair176 kódexében lerajzolta.
Továbbá illik említenem Lord Egremont gazdaságát. Ennek külső tekintete is
más, mint a bedfordi hercegé. A majorok a parkon kívül vannak árendába 177 adva.
Epületjeiben éppen semmi követésre valót nem láthatni, t[udni] i[llik] amelyekre
igen kevés gond láttatik lenni. A birkák számára semmi fedél nincsen. A göbölyöknek és ökröknek számára egy fészer van az almáskert — orchard — falához csinálva. Annál emlékezetesebb a park, amelynek 14 mérföld a kerülete. Ez minden
különös ékességgel amit a mesterség adhat szűkölködik, elég gazdag lévén a természet ékeivel. Csak a hegytetőn láttam egy [...] tornyot, /mely belvedere 178 gyanánt szolgál/ s egynéhány hársfák árnyékában egy fehér márványoszlopot. Az
urasági lakás egy nagy pompás épület, egy csendes völgyben van, által ellenében a
tónak, melynek körülete mindenféle házi állatokkal csaknem mindig el van foglalva. A tón túl, déli nyugatra, hosszan elnyúlnak a legelők, melyek kívülről élő fákkal, belülről karókkal vannak bekerítve, s több szakaszokra elosztva. A ménes 7
monyásbol, s 20-30 kancából áll. A monyások közt egy 10 esztendős szürke, igen
becsültetik, minthogy szép, s már többször nyert a versenyt futásban. Octavius,
Frolick, és Wahlebone 1 ' 9 is becsesek, s mind különös rekeszben az istállóban tartatnak. A többiek kinn voltak, de nevek még nincsen, minthogy még futáson nem
voltak. A legelőnek minden kerítéséhez, a felemeltebb helyen, van egy istálló,
amely rossz időben a lovaknak menedékhelyül szolgál. Az istálló úgy van
helyheztetve egyébiránt, hogy az a deszka- vagy karókerítés által kétfele oszol, s
egyik része egyik kerítésbe szolgál, a másik a másikba ...
(Utalás a Londoni Állatorvosi Iskolában, valamint Lehrmann-nal a Kertészti
Társaságnál tett látogatásra.)
Mely levelek mentek tőlem vagy Directiómtól kezéhez?
Minő állapotban volt a kassza a hónap végeztével?
Augusztus végével maradott a kasszában:
a) Váltó levélben 944 frank 65 centime
b) Készpénzben 1.) francia pénz 1840 frank
2.) anglus pénz 62 fontsterling 10 shilling 8 pfenig ebből költöttem:
176

Sinclair, Sir John (1754-1835), közgazdasági szakíró, a B o a r d of Agriculturc elnöke. Sinclair
munkásságáról először Pethe Ferenc tudósította a magyar olvasókat első szaklapjában, a Vis'gálódó Magyar Gazda 1797. évi 22-cs számában. Siclair t ö b b müve megtalálható az egykori
Festetics családi könyvtárban.
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Bérbe.

178
179

Kilátó.
Wahlebone szobra ma is megtalálható a Pctworth Housc-ban kiállított műtárgyak közt: No. 89a.

a) a megengedett célokra mindössze 5 fontsterling 13 shilling 2 pfenig
b) szeptemberi fizetésem fejében kivettem 10 fontsterling 12 shilling 5 pfenig
Marad: 46 font ster[ling]
3 shilling 1 pfenig
Van-e még valami észrevétele?
Az angol kertészek közül elsőnek tartatik Conrad Loddiges 180 Hackney-ben, aki
hatvan esztendők előtt Németországból ide szakadt. Kertészkedését a geográfia tudományával kezdette, az idegen plántákkal való bánásban mindig a klíma lévén
szeme előtt. Szerencsésb volt nyövevényekkel (sic) való bánásban, mint kertész
társai, akik a globológiával 181 való foglalatoskodását eleinte nevetségessé tenni
igyekeztek. Kertjében van plánta ami sub gradii 60° latitudinis meridionalis & 82°
latitudinis septerritonalis 182 tenyészik. A kertbe bemenetkor két üvegház különösen magára vonja a figyelmet, t[udni] i[llik] a pálmaház, mely öntöttvas oszlopokon nyugszik, fele, s oldala csupa üveg, tágas, s tropika plántákkal tele lévén, a
benne lévő majd egy más világ részébe (sic) lenni gondolhatná magát. A nyövevényeken kívül, melyeket katalógusában előad, nevezetet érdemel 1.) a mesterséges
eső, amelyet úgy eszközölt ki Loddiges, hogy egy vas csőt egyenesen felfele állíttatott a fal mellett, és ezzel egybekötött egy más csőt, amely apró lyukakkal által van
lyuggatva, s az ablakráma alatt a házban hosszat (sic) a plánták felett elnyújtva. A
víz a perpendikuláris 18j csőbe fel, s ebből ismét a horizontális csőbe általszökik, ha
amazon a csap megfordíttatik. A horizontális cső lyukain ismét a víz eső formában
a plántákra leesik. Ezen találmányért egy medált kapott Loddiges. 2.) A szellőztetés. A tető fele igen magasan fenn lévén az ablakok helyhezve, az ablak kinyitás és
szellőztetés nehezen menne véghez, ha az ablak úgy nem volna készítve, hogy a
kötő megeresztésével az ablak önként kinyílana, t[udni] i[llik] a sarkok alább vannak az ablakrámára csinálva, hogysem ahová a centrum gravitatis esik. Ezt, valamint a ház formáját is ábrázolatban ide mellékelem. A ház eddig kályhákkal fíilt,
ezután gőzzel fog fűlni, valamint a vasház is, amely különösen magára vonja a figyelmet, formáját ide mellékelem. Róla csak azt jegyzem meg, hogy északi része
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Loddiges, Joachim Conrad (1738-1826), német származású kertész. Számos mediterrán és
trópusi dísznövény angliai meghonosítása fűződik nevéhez. A fiaival közösen irányított családi kertészet Hackncy-bcn, a Marc Streeten működött. Fia, George (1784-1846), további elismerést szerzett az apja által indított vállalkozásnak.
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Itt: eredeti természetes viszonyok szerinti dísznövényncvclés.

182

... a déli szélesség 60. foka alatt és az észkai szélessé 82. foka alatt.

183

Függőleges.

domború, csupa vasból van, déli része rézből. Amaz kameliákkal 184 van megrakva,
s egy szép Aroccaria excelsával 183 felékesítve, emez pedig Neu Holland-i plántáknak van szánva. — Mr Lee 186 Hammersmith-ben valaha Loddigest megelőzte,
1R7

1 R8

most utana van. 300 species encaja van, sok proteaja , kameliája, egy nagy
Araucaria excelsa, Mimosa glauca 189 v[agy] Esterházia 190 etc. Mr Grange 191
Daltonban arról nevezetes, hogy szilvát, barackot, de leginkább szőlőt nagy menynyiségben hajt, amely végre melegvízgőzt használt. A vízgőz, a damfkesselből' 92 a
gőzcsőkbe altalvezettetven, csapfordítás engedtetik, csapon eresztetik ki a melegház üregébe, ahol a meleg által egy ingerlő, a vizgőz által egy tápláló eszköz adatik
egyúttal a plántáknak. Mile Endben Archibald Thompson19'' magból nevelt magnóliákat. Egy ezen úttal nyert különös faja a maga nevéről Magnólia Thompsoniának nevezett. Tuját194 bujtással szaporít, amely nemű plántából Loddiges igen
két szép spallert19" nevelt. Egy nagy specimen Laurus camphorája 196 szabadon van,
s csak télen fedetik be. Egyébiránt ez is, mint Whitley, Brane és Milne, 197 magvakkal kereskedik. Smith198 veteménye nem annyira ritkasága, mint sokasága által nevezetes. Még inkább Colline 199 akik mint kereskedők a plántákkal a tenyésztést,
nem annyira sokfélében, mint nagyban űzik. — A kew-i Királyi Kert 200 arról emlékezetes, hogy itt gyűlnek össze először a világ minden részéről a plánták. A kert
gazdagabb az idegen, mint a honi nyövevényekben. Itt volt alkalmam látni a
184

Camellia.

185
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Helyesen: Araucaria excelsa L., dcl-amcrikai fcnyőfélc.
Lee, J a m e s (7-1824), skót származású kertész, L i n n é rendszerét követő szakíró. Lewis K c n ncdyvcl társulva az 1750-cs évektől árult facsemetéket, dísznövényeket. Halála után fia folytatta m u n k á j á t a családi kertészetben.
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Ericaceae, hangafélék.
Proiea, csodafcnyő.

189
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Mimóza.
Esterhazya

191
192

Grange (?-?), azonosíthatatlan.
Helyesen: Dampfkcsscl, vízmelegítő.

193
194

T h o m s o n , Archibald ( ? - ? ) , kertész.
V.ö. 122. sz. jegyzetet.

195

Helyesen: espalicr, vagyis lécrácshoz támasztva nevelt fa.

Mikan. Scrophulariceae.

196

Babérféle (Lauraceae),

197

M i n d h á r o m azonosíthatatlan.

Bolíviában és Brazíliában található.

k á m f o r f a (Cinnamomum

camphora).

Takarással áttelel.
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Smith ( ? - ? ) , azonosíthatatlan.
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Colline (?-?), azonosíthatatlan.
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A Királyi Botanikus Kert, népszerű nevén K c w Gardcns, a mai London dél-nyugati részén, a
Temze j o b b partján található. Frigyes walesi herceg (1707-1751), a későbbi III. György
( 1 7 6 0 - 1 8 2 0 ) király apja alapította a 18. század közepén.

hydrangia v. hortensia podonia arborescens,~ és rosa chinensis" " első exemplárjait, melyek Európába jöttek egymás mellett. — Mint gazda a fiivek iránt voltam
leginkább interessálva. Még eddig mindenhol csaknem rendetlenül, s kevés gonddal ápolva találtam a fiiveket, itt különös szorgalommal. Azonkívül, hogy a tisztaság nagy volt ezen részben, az igen megérdemli az emlékezetet s követést, hogy
midőn a füveknek szánt osztály koncentrikus cirkuláris ágyakra elosztatott, minden faj között a fóld mintegy 4 vagy 5 ujjnyira megásatlanul hagyatott, avégett,
hogy alatt a füvek egymáshoz által ne gyökerezhessenek. Ezen osztályban egy
phytophysiologica Jb emlékezetesség, t[udni] i[illik] egy nagy carpinus 204 , amely
egy más fának törzsökébe van oltva. Szembetűnő az rajta nagyon, hogy kérge színe, s egész formája különbőz attól, amelyből táplálását veszi, s törzsökénél sokkal
vastagabb. Egyébiránt ez az osztály is eleven sövénnyel van bekerítve, s a szél, hideg ellen oltalmazva. Az arborétum gazdag a rhododendronokban, magnóliákban,
azaliákban, dísze azonban egy Pinus zembra 205 , s egy Cédrus libani 206 , amelynek
társait III. György egy paroxizmusaban 207 kivágatni parancsolta. A kert Európában
a külföldi plántákra nézve elsőnek tartatik. Kár, hogy a fundust a Parlament semmivel se nagyobbítja. Ha új nyövevények érkeznek meg, az előbb hozottaknak nagy
része veszendő, minthogy az újonnan nyert plánták számához képest se a melegházak, se a legények száma nem szaporíttatik. — Windsornál két park van. Valamint
minden angol parkok az együgyűséggel, 208 szép pázsittal ajánlják magukat, úgy
ezek is. Az úgy nevezett little park nagyobb részint igen kopár teleken vagyon, nem
csak a gyöp, hanem az alatta levő föld is sok helyre úgy van hordva, a kopár meszes
sziklák hegyébe, amelynek megmutathatása végett egy meredek hely studia 209
míveletlen hagyatott. Ez szép kontrasztív egyszersmind a többi mívelt telekkel. A
nagy parkban, ahova az úgy nevezett long walk 210 /első allénak tartják az angolok
Európában/ vezet. Emlékezetes a Royal Cottage 211 , egy paraszt ház, szép pakolt
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Helyesen: Hydrangea

202

Kínai rózsa, v. baba rózsa.

arborescens,

203
204

Növényélettani.
Carpinus betulus.,

205

Helyesen: Pinus cembra.,

206
207

Libanoni cédrus.
Kitörés, roham.

cserjés hortenzia.

gyertyán.
havasi fenyő.

208

Egyszerűséggel.

209
210

Tanulmányozásra.
Fákkal szegélyezett nagy sétány.

211

Királyi Lak.

gyöppel 212 , amelynek egy része éppen készülőben volt, a többi pedig minden kilenced nap kaszáltatni szokott. 2.) Cumberland Lodge 2 1 j , ahol egy 72 láb 214 hosszú és
16 láb szélességű melegházban egy nagy tőke van, amelynek töve a férgek ellen
mohával van befedve, 18 esztendős, és most 1500 fejnél többet mutathatott. A melegház tőkéjével álmélkodásra indított bennünk (sic): gőzzel fül. Ennél még nagyobb a Hampton Court-i tőke, amely egy 72 láb hosszúságú és 20 láb szélességű
melegházat elfoglal, de nem olyan jó vegetációban van, noha gyökerét szintén a
Temze vizéig elnyúlni mondják. Ez utolsó 1769-ben ültettetett, 2272 fejet hozott
már egyszer, de most a Cumberland Lodge-beli termékenyebb. Hampton Courtban
a darazsakat úgy fogják el a gyümölcsprédálástól, hogy cukrot olvasztanak fel serben, s azt egy széles szájú üvegben a gyümölcs mellé függesztik. A darazsak ideszállnak, s elvesznek. — A labirintusról, s a kert többi emlékezetességéről 'Leighs
New Picture of London and Its Environs' bőven értekezik. Én tehát csak a menést
hozom fel, amely a kerttel határos. Az öreg ménes 3 monyásból és 23 kancából áll.
A monyások közt Malcolm, egy 20 esztendős fehér arabs igen derék. Waterloo egy
3 esztendős pej igen szép, hanem egyik talpa gyenge, úgyhogy neki a kerekpatkót
[...] viselnie kell a gyenge talpú lábán. A harmadik nyomorék, minthogy még versenyt nem futott, névtelen. Ezen monyásokon kívül használtatnak másoké is [...]
csikók nagyobb részét más monyások fajzatinak találtam nagyobb részint. A csikók nagyobb része Rubenstől és Blooke-tól valók; az utolsóról valók a legszebbek.
— Legelőjük igen jó van, amelyek 32 szakaszra vannak elosztva, hosszat kőfal,
szélben deszka a kerítés. Az egész kerítésen belül karfák mennek körül, mintegy 3
lábnyi távolságra a kerítéstől, s 5 v[agy] 6 lábnyi magasságra a földtől. Minden kerítésben van egy istálló, amelyben sráglya,213 egy abrakos vályú van pléhvel, és egy
itatóvályú cinnel kiverve. Az istállót hol 10, hol 15 lépésnyire egy kerítés veszi körül, ahova télen és esős időben szalma hordatik, hogy száraz helyen fickándozhassanak. Az ajtószárfába karvastagságú, s körül forgó cilinderek vannak szabva,
hogy a lovak maguknak ne árthassanak. Közönséges táplálásuk a legelő, mindazonáltal van széna vagy lucerna kevés mennyiségben mindegyik istállóban. Ezen
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Gycpkockákkal.
Az cpülct, mely a Windsori Parkban található, II. György király (1727-1760) második fiáról,
Vilmos Ágostról (1721-1765), Cumberland hercegéről kapta nevét. A herceg 1746-tól volt az
épület tulajdonosa.
1 láb = 30,48 cm.
Saroglya. Itt: elválasztó rács, fal.

a takarmányon kívül sárgarépát is kapnak gyakorta téli időben, vágva és korpával
meghintve, kivált olyankor, midőn a legelőt a hó ellepte, vagy az esővíz elborította.
Liverpool, október 15. 821. P[ál] Geries M[aga] K[ezével]
MOL P 274 3. cs. 5. fol. 149-154 v.

11.
Woodstock, 1821. november 30.
Geries részletes jelentése a Direetiónak Holkham Hallban és más gazdaságokban
tett látogatásáról, élményeiről, továbbá a skóciai tudományos szervezetekkel és a
newmarketi lóversenyekkel kapcsolatos
tapasztalatairól.
Tekintetes Directio!
Mely tapasztalásokat gyűjthettem légyen a múlt októberben, ím ezen értekezésemben arról számolni igyekszem. Most is az elejbém feltett kérdések rendéhez tartom
magamat, amely így következik:
Mely gazdaságokat vagy majorokat látogatott meg ebben a hónapban? Mely ismereteket, tapasztalásokat, észrevételeket tett a föld-, rét-, etc. mívelésben? S kinek segítsége, s ajánlása által? Minémü barmokat talált mindenikében az általa
meglátogatott majoroknak? Hogy bánnak velük, mind gazdasági, mind orvosi tekintetben?
Októberben tett utamban volt alkalmam látni a legnevezetesebb angol gazdaságokat. Ide tartozik legelőször is a Holkham Hall-i, 216 mely Thomas William Coke
Esquire 217 birtoka, és sokak által a bedfordi herceg gazdaságánál is többre becsültetik. A rét-, földművelés igen jeles, úgyhogy mióta Coke úr Norfolkban gazdálkodik,
a házbeli szükségre nem csak elegendő mennyiségben terem a gabona, hanem nagy
mennyiségben exportáltatik is, nevezetesen a wellsi kikötőhelyből Londonba.
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A lenyűgöző kastélyt itáliai minták alapján William Kent (1685-1748) tervezte a 18. század
elején. A kastély körül elterülő park Laneelot v. „Capability" Brown (1716-1783) nevéhez fűződik. Holkham Hallt ma is több ezer látogató keresi fel cvente.
Coke, Thomas William (1754-1842), a másodszori címadományozás szerint 1837-től
Lcicestcr első grófja. Coke mindig büszke volt arra, hogy a gazdálkodási eredményei alapján
kapta meg a címet.

Coke úr maga kormányozza 1700 ho[l]d föld mívelését, máshol árendába vannak
adva javai. Egy nagy telek minden további mívelés nélkül el van hagyva, s csak
nyúltenyésztésre használtatik, oly haszonnal, hogy esztendőnként 14 vagy 15 száz
(sic) nyulat esztendőnként kivadászhatnak. Ami földmívelést illeti, az úgy megy
véghez, hogy mély szántásba bő trágyába 1.) répát, babot, kolompért vet, azután 2.)
árpát lóherrel, 3.) lóhert, 4.) búzát termeszt. Zabot egy szemet se. Egy különös
szekcióban len és kender míveltetik, de ez a szakasz nincs a többi földdel, s annak
turnusával egybekapcsolva, minthogy az inkább a leányok kedvéért, mint gazdaságbeli haszon végett míveltetik, a föld nem lévén ezen célra alkalmatos. Az első
szántás igen mélyen vitetik véghez, amely végre az úgy nevezett grúbert 218 használják. /Mind a grúber, mind az eke le van rajzolva Sinclairnél./ A többi szántás, a
gabonanemekre t[udni] i[llik] nem oly mély. Mind a vetés előtt, mind a vetés után
nagy vascilinderek 219 vonszoltatnak a földön hosszat, s a vetés mindig drill
machina 220 segítségével megy véghez.
Mr Blaikie" 21 , inspektor, eleinte igen ellene volt a drill machinának, most mindenféle vetést annak segítségével viszen véghez. Egy vető eszközben azt kívánná
meg a többi tulajdonságok közt, hogy azt szélben is lehessen használni. Evégett a
vető eleibe egy rámába kifeszített vásznat függesztett. A lentörésre egy különös
machinát láttam itt használni. Bandy 2 "" készítménye ez, s ha Weatherley úr a többi
machinák közt ezt meg nem küldötte, azt Londonba visszatértemkor azt megszerezni — kicsinyben — modelában érdemesnek tartom.
Az állati trágyának azon nemén kívül, melyet a ganéjból készít, mást is használ
Coke úr: t[udni] i[llik] mindenféle állatok csontjait összeveszi, két egymásba vágó
cilinder közt összetördelteti és a szántóföldre elszóratja. Ezen kívül fehér földet is
használ azon mód, mint más helyeken a meszet szokták. A trágyakészítés iránt
Blaikie egy munkát írt, 22j amelyet Londonban megszerezni szándékozom.
A vetni való magvat úgy készítik el, hogy azt részenként rostában fogják fel, s
egy ládában megmossák. Az üres és könnyű magvak jobban feladják magukat,
mintha azok nagy mennyiségben egyszerre beáztatnának. A vetésre egy holdra három mérőt vesznek az árpából, négyet a búzából, s az ilyen bő vetést igen hasznos-
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Angolul: scarificr.
Henger.
Vetőgép.
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Blaikie, Francis (1770-1856), skót származású mezőgazdász, számos gyakorlati kézikönyv
szerzője. Tizenkét évig élt és dolgozott Holkhamben.
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Bandy (?—?), azonosíthatatlan.
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Blaikie, Francis:

On the M a n a g e m e n t of Farm-Yard Manure. London, 1820.

nak találják"" . A jobbnemű földekben Coke leghasznosabbnak találta a vetéssorokat úgy intézni, hogy azok északról dél felé menjenek. A soványabbakban keletről
északnak irányozni jobbnak találta. Hogyan történhetik ez? A tüneményt ugyan
nem tudja megfejteni magának elegendőképpen, de azt tapasztalta, hogy az említett irányban mindig jobb aratása volt, mintha a sorokat ellenkező mód intézte el a
drillérozásban" 23 . Aratáskor nem vár tökéletes megérést, minthogy a gyakor (sic)
szél miatt igen sok magot elvesztene. A mag becsére nézve mégsem alább való a
londoni piacon, mint a teljes értében aratóké, minthogy az övé szinte olyan áron elkel. A gabona asztagokban van. Ezek iránt az emlékezetes, hogy az asztagok alját,
a földtől fogva mintegy két lábnyi magasságra bemalteroztatja. Az ilyen asztagok
három esztendeig is elállnak anélkül, hogy az egerek, etc., kárt tennének. Eleinte
két lábnyi magasságú állásokat csináltatott téglából minden asztagnak, azután az
asztagok alját ismét bevakoltatta, mintegy két lábnyi nagyságra. De minthogy az
állásnak semmi különös hasznát nem tapasztalta, azokra ezután nem fog költségeskedni. Az állásokat is lerontotta, kivévén a négyszegleteken. A mag kitisztítása az
egyik pajtás kertben cséplők által, a másikban egy cséplő műszer segítségével
megy végbe. A műszernek semmi különössége nincs, ilyen forma van csaknem
minden majorban hat vagy négy, öt lóerőre. Gondolom a Weatherley által cséplő
műszer ennek a közönségesen használtatni szokottnak mása.
A rétmüvelés is jeles, különösen a Dactylis glomeratát 226 , melyet az angolok közönségesen Coke's footnak neveznek. A rétek megöntözése olyan formán megy
véghez, mint a bedfordi herceg rétjeiről említém, t[udni] i[llik] a rétnek azon részén, melyről a többire esés — fali — lehet, összegyűjtetik az eső, s más víz, s csatornák által mindenfelé elvezettetik. — Ami a bannokat illeti, a juhoknak itt
kedvelt faja, az úgy nevezett south down sheep neveltetik, esztendőnként ezeregynéhány száz. Most, ittlétemkor 300 darab volt egyszerre hizlalóban, t[udni] i[llik] a
turnip földön /300 acre/ a répasorok úgy fordíttatnak haszonra, hogy váltva egy
rend kiszedetik a szarvasmarhák számára; a többi megmaradóit sorokat bekerítik, s
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Ha a korból rendelkezésre álló szántóföldi növénytemesztési adatok alapján megállapított relatív hozamokat összevetjük, akkor Magyarország esetében átlagban 3-4 szem gabonával számolhatunk minden elvetett szem után. Hasonló adatok vonatkoznak Lengyelországra és
Oroszországra is. Nemetföldön 5.4-cs átlagot, Franciaországban, Itáliában és Spanyolországban 5.9-cs átlagot regisztrálhatunk. Angliában és Hollandiában azonban kiugróan magas hozammal, 11.3-es átlaggal szembesülünk. An Introduction to the Sourccs of European Economic History 1500-1800. Vol.l: Western Europc. Eds.: Wilson, Charles - Parker, Geoffrey.
London, 1977. 121. p.
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Vetésben.
Csomós cbír, ang. orchard grass.

a juhokat reá hajtják. Ezek először a levelet emésztik meg, azután a répa kihúzdalva
hányatik elébük, míg más szakasz répa kerítésbe nem jönnek. Egyébiránt se télen,
se nyáron nincsenek fedél alatt. — A szarvasmarhák faja devonshire-i pirókok, -formájuk becsük olyan forma, mint minálunk a tiroli fiaknak. A tejelők jó időben a
legelön vannak, szarvuk végén egy rézgolyóbis lévén, hogy egymásba a döféssel
kárt ne tegyenek. A hizlalók a pajtás kertek rekeszében a sertvésekkel együtt vannak, s [...] tartatnak, meg turnipsal. Télen felfedett istállóban vannak. -—• A majorbeli épületek nincsenek mind együtt. A gazdaság úgy lévén elintézve a 14 mérföldnyi parkban, hogy a szemnek egy tetsző kép állíttasson eleibe. A major az úri
lakástól távol a déli szélen van, cséplő pajtával, magtárral — granarium —, szerszámos fészerrel, kovácsműhellyel és sertvés istállóval. — Más két helyen van ismét két pajtáskert. A nyugatra esőben lévő pajta hosszas négyszegű épület, semmi
különösséggel nem bír, cséplésre használtatik. A napnyugati pajtáskertben lévő
épület kereszt formában van, úgyhogy az egyik szárnya a cséplő machinára, a másik granariumnak, a többi kettő gabonatartásra van szánva.
Az elsőbb helyen említett udvar, vagy úgy nevezett park farm elrendelése emlékezetesebb, hogysem annak leábrázolását ide ne mellékelném. Vezérem Coke úr
maga volt. Hozzája Twine"" úr ajánlott. — Ezen nagy gazda példája után sok gazdaságot láthatni, de amelyeken könnyen megtetszik, hogy csak követés mindenik,
kivált a közelebbi vidékeken.
— Különös emlékezetet érdemel továbbá William Crockford 2 2 9 majorja
Newmarkethoz közel, amely Bloomnak - ' 0 van árandába adva, azon részét kivévén,
mely a lótenyésztésre van szánva. A földet igen szorgalmasan mívelve találtam.
Bloom négyszer szánt a gyökeres veteményekre, s bőven trágyáz alájok. Azután
áipát vagy zabot vet lóherrel. Harmadik esztendőben a lóhert részint szénának, részint legelőnek használja. Negyedikben búzát termeszt egyszeri szántásban. Éppen
vetéskor valék itten, s volt alkalmam látni, hogy egyfelől a lóhertábla felszántatott,
s azután két asszony a felszántott földön egymáshoz közel lyukakat csináltak egy
ilyen forma vaseszköz segítségével: i Ezek után két kis leánykák jöttek elő, kik a
balkarjukon levő kosárból 3-4 szem búzát vetettek egy-egy lyukba. Ezek után ismét más két leányok porrá tört csontot hintettek a búza magvak fölé. Azután a lyukakat földdel behintették és megtapodták. Bloom ezt a búzarakást — to set wheat
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Vöröses színű szarvasmarha.
Twinc (?-?), azonosíthatatlan.
Crockford, William (1775-1844), igen alacsony sorból küzdötte fel magát. A vagyonát szerencsejátékkal, továbbá játékkaszinók működtetésével alapozta meg.
Bloom (?—?), azonosíthatatlan.

— sokkal hasznosabbnak ítéli, mint a vetésnek akármi nemét. Elhiszem, annyival
inkább is, minthogy mások ítélete, s tulajdon tapasztalásom által meggyőződtem
arról, minő derék gazda Bloom, s távol van minden teóriáktól. — Ám egész házában egy könyvet se láttam, s beszédjéből tudománybeli mívelésre éppen nem konkludálhattam 231 . Mindent csak tapasztalása után mondhat jónak vagy rossznak; de
azt kétlem, hogy kivihetné ki azt nagyban, amit Bloom kis telekjén, egy népes helység közellétében. A föld mívelésére 16 darab Suffolk fajú 232 lovakat (sic) tart, vágott zabszalmával, s darált babbal. Ezeknek istállóját különös leírásban idemellékelni szükségesnek tartom, minthogy az nemcsak sokrészről ajánlja magát, hanem egyszersmind alkalmat ad némely megjobbításokra, melyeket (sic) az
istállóépitésben megkívántatnak. Tehenei csak a ház szükségére vannak. 500 darab
juhai mindig a szabad ég alatt, s többnyire répával élődnek. Sertvést számosan tart
Bloom, úgyhogy némely esztendőkben kétszáz darab sertvése van. Kolompárral,
répával, s mindenféle eleggyel tartja őket. — A lovakat ami illeti, azoknak tenyésztése a majorhoz közel van, de ahhoz Bloomnak semmi köze sincs. A birtokos maga
lókereskedő lévén, maga lát a méneshez, az egész hét kancából, három mony ásból,
és néhány csikókból áll. A monyások hágatásra kiadatnak bérben, s sokat behajtanak uroknak, minthogy kettejök azon monyások közé tartoznak, kik az országban
legnagyobb névre kaptak. Rubens, egy igen derék világos pej, most a tizenhatodik
esztendőben van. King Richárd hét esztendős, setét pej. A harmadik még nincs három esztendős, s nevetlen, minthogy még vörsönt 2jj nem futott, de igen különös
szépségű, s sokat ígérő. — A velük való bánásról semmi különös megjegyzésem
nincs, minthogy azt a petworth-i bánásmóddal megegyezőnek találtam, azt az
egyet kivévén, hogy itt a víz egy különös reservoire-ban gyűjtik össze (sic), minthogy a friss kútvíz meszes, s rossz. A legelők itt is be vannak kerítve, hol sövénnyel, hol karokkal. Az épületek nyomorultak, s sövényezettek, mint nagyobb
részint a somogyi parasztházak, de most uj épületek vannak kezdetben, amelyek a
major derék épületei mellé illendők lesznek. A gyökeres vetemények közt, valamint más suffolki gazdák, úgy Bloom is a sárgarépát, a turnips mellett nagy
mennyiségben termeszti. A búzanemek közt egyedül az úgy nevezett egyiptomi
fajt miveli.
Willowbankben Harley" ,4 gazdasága talán egyetlen egy a maga nemében. Fő
célja ennek a glasgow-iakat friss tejjel elgyőzni. Evégett 100 darab marha az úgy
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Angolul: Suffolk punch. V.ö. Culley: Über die Vercdlung i.m. 27. p.
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Versenyt.
Harley (?-?), azonosíthatatlan.

nevezett short homed cattle fajból, melyet Hollandiából ideszakadottnak állítanak,
van összeállítva, négyes sorban, úgyhogy mindenfelül a marhához hozzá lehessen
férni, amint azt az ide mellékelt leábrázolásból egy tekintettel láthatni. Előttük
hosszat nyúlik egy alacsony jászol, melynek alkotása olyan forma, mint múltkor a
hollandiai relációmban említém. De ezen jászolba csak széna vagy más zöldség
adatik nekik. A vágott, vagy forrázott takarmányadásra vasabroncsos sajtárok
használtatnak. Ezek, hogy fel ne dűlhessenek, egy fel, s alá mozogható, s egyenesen lefüggő cserény 233 közé csíptetik. A cserényt egyéb iránt, ha egészen le nem
eresztetik a vályú vagyis jászol külső szélére, saroglya gyanánt, s arra szolgál, hogy
a széna, s más zöld takarmány a jászolon túl ne hulljon el. Hátulról hosszat nyúlik
mindenik sor marha megett egy csatorna, mely a ganéjt felveszi. Ezen csatornáknak mindenike a fenéken levő lyukak által összefügg az istálló alatt levő boltozattal. A ganéj egy huruglya 236 által csak a lyuk felé taszíttatik, amelyen által a
boltozat alá esvén határba rakatik, s trágyának készíttetik. Lejárás van ide szekérrel
is, amelyre a trágyát felrakhatni annak idejében, s a földre kitakaríthatni. A marhák
állásoknál rekeszekbe vannak állítva, úgyhogy minden rekeszben két tehén vagyon
egy vasdoronghoz oldalaslag megkötve, amit az ábrázolat jobban megvilágíthat.
Az istállónak ezen elrendelésénél megemlékezetesebb a víz használása. Egy
közel lévő víz, melynek a majorba esése van, rejtett csatornák által az udvarba van
vezetve. Itt az kétfelé oszlik, egy része hidegen van elszármaztatva mindenhova,
ahol a majorban hideg vízre lehet szükség. Más része egy nagy rézkádba gyűl
össze, ahol a kőszén tüze által megmelegülvén ismét rejtek csőkön mindenhova eloszlik, ahol melegvízre szükség van; a gőzes része nemcsak minden kályhákat a
házban, majorban megmelegít, hanem a kuppot 2 " 7 /Butterruhrfass/, répavágót
mozgásba hozza, a répát, kolompért megfőzi. A machináknak ugyan magában
véve semmi különösségek nincs, hanem az emlékezetes, mint vannak azok a gőzműszerrel összeszerkesztetve, s általa mozgásba hozva. Ide táblabeli rajzolat volna
szükség, de amelyet adni tehetségemben nincsen. Egyéb iránt is Harley rövid idő
alatt ezen intézetének leírását táblákkal megvilágítva, közre fogja bocsátani. — A
marhákkal való bánás igen szorgos. A bőr tisztaságára igen ügyelnek. A vakarás, s
kefélés minden nap legalább egyszer megtörténik. Az etetést öt órakor kezdik reggel, s a jobb időszakaszban zöld eleséget, késő ősszel, télen, s tavasz elején szénával forrázott vagy vágott répával, s kolompérral meg az égető seprejével váltva
adnak nekik. A fejés regvei és estvemeg[y] véghez. Minden fejőkanna belső oldal-
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Itt: elválasztó vagy takaró lap.
A v é g é n kis kerekekkel ellátott hosszúnyelü villa.
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Köpülő.

ara egy skála van vágva, amelynek fogva a tejnek mindenkori mennyiségét minden
nap, s annak apadását vagy bővülését is, ez protokollumból 238 megláthatni. A
tejespince hűs, minthogy fákkal van egyfelől, másfelől épületekkel körülvéve, s
szellő minden irányban férhet a helyhez, a falakon lévő rostélyos lyukakon. Azon
edények, melyekben a tej árultatik, úgy vannak alkalmazva, hogy a fedelükön egy
kis lyuk van hagyva a levegőnek, de melyen vizet be nem ereszthetni a tej megvesztegetése végett. Ez érthetőbb lészen az ide mellékelt ábrázolatból. A majorban van
egy pék vagy fűtőház is, olvasásra, játékra szánt szobák, ferdők a férfi, s asszony
személyek, s gyermekek számára külön. Ezek iránt az a legfőbb nevezetesség,
hogy a kályhák melegítése a följebb emiitett gőzös fazékból elvezetett csők által
történik. Harleyhoz Doktor Hooker 239 úr ajánlott, s maga tisztbeli foglalatosságában a környéken lévén feltartóztatva, vezetőül az ipát, egy éltes, tisztes irlandi240
öreget adta mellém.
Mely kiterjedésű telek lenne elegendő ezen marhák kitartására? Minő legyen a
bevett termésváltozás"41 rend[j]e? Meg nem tudhattam, minthogy Harley úr maga
mindig nyomomban volt, s noha más kérdéseimre megnyugtató feleletet adott, itt
igen udvariasan elkerülte az egyenes feleletet. Több szavait összevévén csak azt következtethetem, hogy tán bizonyos turnusa nincsen, hanem a szükséghez képest,
majd e[z], majd ama takarmánytermesztéshez kap, s eleséget néha pénzen is veszen.
Végre említem Dishleyt, a leicesteri grófságban, hol valaha Bakewell élt, az úgy
nevezett Dishley vagy New Leicester juhfajt szerzette, s a megjavított marhatenyésztés módnak atyja /father of the improved breeding, amint Sir J[ohn]. Sinclair
nevezi/ lett.24" Ha Woburnt kiveszem, eddig való utamban alig fogott el oly érzés,
mint itt. Azért-e, hogy Bakewell emlékezete kellemmel foglalta el elmémet?
Azért-e, hogy a majornak egész külseje az eddig látott majoroktól különböző, s inkább egy magyar, mint angol gazdasághoz hasonlónak tetszett, s ilyenkor könnyen,
s örömest visszagondoltam honomba magamat? Tanúságul azonban csak az szolgált többnyire, amit láthattam. Vezetőmmel nem sokra mehettem, minthogy az
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Itt: feljegyzés.
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Hooker (?-?), azonosíthatatlan.
írországi.
Vetésforgó. A „termésváltozás" vagy „termésváltoztatás" Pethe Ferenc szóhasználata nyomán
terjedt el.
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Vő. 163. jegyz. Róbert Bakewell tenyésztési módszereinek és munkáságának hatásával kapcsolatban lásd az újabb elemzések közül: Wykes, Dávid L.: Róbert Bakewell (1725-1795) of
Dishley: Farmer and Livcstock Improver. In: Agricultural History Revicw 52. (2004) (1.)
38-55. p.

öreg Smith, — Dishleynek mostani tulajdonosa — nem volt otthon, s az ő távollétében a gazdaságra ügyelő fia tisztbeli dolgában foglalatoskodott...
(Langley Priory és más gazdaságok állatartásának és növénytermesztésének
jellemzése.)
Mely könyveket olvasott ebben a hónapban, mely gadaságbeli vagy más tudós
társaságokat, intézeteket, vásárokat, juh- és lóegyesületeket baromorvosi intézeteket látogatott meg, s mely állapotban talált mindent?
Időközben Sir John Sinclair Code of Agriculture-ja volt olvasó könyvem, és
Leigh's New Picture of England and Wales meg New Picture of Edinburgh. Különös gyülekezetben nem voltam, amelynek a gazdaság lett volna tárgya, minthogy
az ilyesek itt, noha gyakorta, de nem az ilyes időszakaszban tartatnak. — Más tudós
társaságok gyülekezete sem volt ezen alkalommal. Egyes tagokkal mindazonáltal
megismerkedtem, gyűjteményeiket megnéztem. Úgy nevezetesen Edinburgh-ban
a Veterinary Society 24j kabinetjét, mely tiszta ásványdarabokkal díszeskedik, s az
univerzitáséval egyesülve van, t[udni] i[llik] amelynek épületében van a társaság
gyülekezetei. A Caledonian Horticultural Society -44 , ameddig a derék Patrick
Neilr 4 " Hollandiában, s Franciaországban utaztatta, egy experimentális kertet akar
felállítani a kerti mívelésre nézve, de minden csak plán még. — A kereskedőknek
Waterloo Roomja Edinburgh-ban mindenféle merkantilis és politikus periodika
írásokkal bővelkedik.
Newmarketben 246 október két első napjaiban tartatott a lóegyesület első októberi gyülekezete /first october meeting, vagy the Grand Duke Michael Stakes/. Minden napon versenyfutás volt ezen idő alatt, meg lólicitáció. Mindeniknek elsőjén
jelen voltam. Az első napra 65 futó volt kandidálva, de ezek közül csak 24 futott,
t[udni] i[llik] 6 elsőben egy mérföldet, azután 18 két mérföldet Lord Grosvenor 24 '
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Skóciában az agrárcgycsülcti cs oktatási szervezetek, intézmények kialakulása a XVIII. század utolsó harmadában kezdődött. A The Highland Socicty of Edinburgh 1784-ben alakult
meg, s a város egyetemén 1790-től működött mezőgazdasági tanszék. Gcrics látogatása idején
az Edinburgh-i Állatorvosi Iskola szellemiségét elsősorban William Dick (1793-1866) tanári
tevékenysége határozta meg, s egy időben több külföldi hallgatója volt az intézménynek, mint
skóciai vagy angol.
A Skót Kertészeti Társaságot 1809-ben alapították, a The Highland Socicty of Edinburgh tagjainak kezdeményezésére.
Ncil, Patrick (1776-1851), kertész, botanikus, természettudós.
A suffolki, kelet-angliai város 1752-től adott otthont a Jockcy Clubnak. Newmarketben már I.
Jakab (1603-1625) uralkodásának időszakától rendeztek lóversenyeket.
Lord Grosvenor, Róbert (1767-1845), utóbb Westminster márkija, a lóversenyek állandó vendége volt. Lovai számos alkalommal diadalmaskodtak, de Grosvenor Londonban a Bclgravia
építtetőjeként is megörökítette nevét.

három esztendős csikaja, Thunderboldt, győzött, s 200 guineát 2 4 s nyert. Angol vérrel kellene bírnom talán, hogy a szegény marha ilyenkori kínzásában mulatságot
lelhetnék. Engem jobban érdeklett volna a kandidátusokkal való bánásmód látás —
the training — ha a titkolódzó Boice, Perkins, vagy Robertsonnál 2 " 9 bemenetet
nyertem volna. A lólicitációban azt a különöst vettem észre, hogy először a legnagyobb árt mondják ki, azután alább szállanak. P[éldának] o[káért] egy szép kancát
első szóra 40 guineára tartottak, azután lassanként nyolc guineára szállottak le az
áruval (sic), de azon se kelt el. Minálunk, amint tudva van, ez ellenkező módon történik. — Baromorvosi intézet az egész környéken nincs amelyen utaztam. Egyes
kovácsok látnak a gyógyításhoz, s tanítványokat is nevelnek, anélkül hogy különös
institutumjok volna. Búrt" 30 azonban, Edinburgh-ban, mind physiologica mind
pathologica preparátumokkal bír, amelyek mind a ló lábát illetik, de nem egy kovácsműhely szegletét, hanem akármi derék kabinetet is ékesíthetnének ...
Woodstock, november 30-án 1821-ben
Geries Pál M[aga] k[ezével]
MOL P 274 3. cs. 5. fol.

155-163v.

12.
London, 1822. január 14.
Geries beszámolója a Directiónak
sárokról, piacokról.

húsfeldolgozási

eljárásokról,

londoni

állatvá-

Tekintetes Directio!
Ez a harmadik december, melyet idegen földön zárék be. — Most is azon belső vigasztalással zárám be az esztendőt, mint eddig. Semmit nem mulattam el, ami tőlem kitellett. — Azonban, hogy „kész a lélek, de a test erőtlen" csak most eltellett
esztendőben tanultam meg, mit jelentsen teljes értelemben. — Mennyiben gyarapodhattam a közelebb elmúlt december lefolytával, ím a következendő értekezés a
szokott kérdések rend[j]e szerint elő fogják adni...
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1 guinca = 1 font 1 shilling.
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Azonosíthatatlan s z e m é l y e k . Feltehetően m i n d h á r m a n trénerek.
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Burt ( ? - ? ) , kovács, azonosíthatatlan.

(Részletes beszámoló olvasmányairól, különböző húsfüstölési
eljárásokról,
ajánlólevelek
beszerzéséről.)
Ebben a hónapban két vásáron voltam jelen. Egy lóvásáron, és egy marhavásáron. A lóvásár a Hyde Park Corneren tartatott, egy arra a végre szánt udvarban. Itt
az udvar két oldalán istállók vannak, amelybe az eladandó lovak szoknak (sic) szállíttatni. Az egyik oldalon hosszat nyúlik egy fészer, amelynek végén egy
cancellus 231 van csinálva, a licitáns számára. A licitálandó ló ez elejbe vezettetik,
azután a folyosón hosszat fel-alá futni engedtetik. — A licitáció egyéb iránt olyan
formán ment véghez, mint a múltkor, Newmarketről említém, t[udni], i[llik]. a kiáltó először a legnagyobb sommát mondja ki, azután amint az igérök szólnak lejjebb száll. 400-500 guineán kezdik, 40-30 guineán végzik. Ittlétemkor egy derék
szürke 300 guineán ment el, egy pej 50 guineán. A többiek többnyire közép áron
keltek el. — A lóvásárral együtt kutyavásár is tartatott, de a kutyaárusok nem az udvarban telepedtek le, hanem azon az úton, amelyen a lóárusok ki, s be kellejárni.
Az ilyenforma lóvásár ugyanezen a helyen minden hétfőn tartatik.
A marhavásár Goswell Street, West Smithfieldben tartatott december 16-án. Ez
a marhavásár különböző attól, amely West Smithfield piacán a szabad levegőn
tartatik. Itt t[udni]. i[llik], nem a csupa adás, s vevés volt a vásár célja, hanem egyszersmind ösztön és jutalom adás a szorgalmatos gazdáknak, kik a baromtartásra
nézve akármely tekintetben érdemet tettek. Itt a barmoknak nagyobb része az udvaron volt sráglyák közé rekeszelve. A kisebb rész, amely sertvésekből, s két dámvadakból állott, istállókba voltak rekesztve, úgy mindazonáltal, hogy aki bemenetet nyert az udvarba, — s ezt mindenki megnyerheti egy shillingért = 28 Xr23~
C[onventions]. M[ünze], —, az ezen rekeszekbe is szabadon bemehet. Az első sorban állottak rendben rekeszek közt a birkák. Fajuk, idejük, táplálásuk /mivel híztak, csupa legelőn-e, tumipson-e, vagy mindeniken, vagy más módon?/, s gazdájuk
neve egy cédulára a rekesz mellé, vagy a falra fel voltak jegyezve. Emellett öregebb""'"1 betűkkel, ha kiknek a társuk jutalmat adtak (sic), a sommá 234 fel volt írva.
Példa kedvéért ide egyet feljegyzek:
Faj — Southdown (a sussexi hegyekről vett név) Breed — Southdown
Idős — 3 esztendős Age — three years old
Takarmány — réti legelő, s turnip Feeding — pasture and turnip
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Karzat.
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Krajcár.
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Nagyobb.
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Összeg.

Jutalom — 20 guinea Reward — 20 guineas
Bloomfield árendás vagy anglusul: Breeder Bloomfield
Azután a göbölyök, tehenek, sertvések hasonló mód voltak elrendelve. A vásárnak vége lévén öt órakor, ebéd tartatott a fogadóban, ahol a meghatározott ebéd árának letételével, mely egy guinea volt, mindenkinek részt venni lehetett. Ezen
alkalommal új subscriptio 233 tétetett a tavasszal ismét tartandó vásáron megjelenő
érdemes gazdák megjutalmazására. Ezen vásárt 'Duke of Bedfords Autumnal
Cattle Show'-nak nevezik, arról, hogy a bedfordi herceg protekciója alatt megy ez
véghez, nem pedig, amint magam is gondoltam — de elég hibásan — az annunciációból, 236 mintha csupán csak a herceg barmai tétetnének ki. Minden gazdának
nyitva áll a hely, ha a helypénzt leteszi. — A helyről még kell bővebben értekeznem. Az anglusok klímája igen gyakorta, s hirtelen változó lévén, a kereskedés végett kis helyeken is vannak épületek felállítva, amelyeknek fedele alatt az idő
viszontagsága ellen mind az ember, mind a portéka bátorságban lehet, s a kereskedés akadályt nem szenved. Egyedül a nagy marhavásár állásokat kell ezen észrevétel alól kivennem, t[udni], i[llik]. ahol ezer meg ezereknek fedelet készíteni
csaknem lehetetlen volna. A kisebb marhavásár állások azonban fedéllel vannak
felkészülve. Ilyen például azon hely, ahol az előbb leírott marhavásár tartatott. Ez
tulajdonképpen egy négyszegű udvar, mely körül a három oldal istállókból, a negyedik lakószobákból áll. Az udvar egész tere négy sor oszlopokon, melyek in
quicuncem2"'7 vannak elrendelve, nyugvó fedéllel van beárnyékozva. A szükséges
világosság négy nagy laternán 2 ' 8 szolgál le a tetőről. Egyik felől van grádics felállítva, amely a ház felsőbb emeletének pitvarába, vagyis a folyosójába vezet. Ezen
folyosó egyszersmind az udvarra nézve egy galéria gyanánt szolgál, amelyről az
egész vásárt egy tekintettel általnézhetni ...
(További részletek Gerics olvasmányairól,
sáról, londoni piacokról.)

a British Museumban tett látogatá-

London, január 14-én 1822-ben Gerics Pál M[aga] k[ezével]
MOL P 274 3. cs. 5. fol.

255

Előjegyzés.
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Kihirdetés, bejelentés.
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Négyszögben.
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Lámpás.
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MOLNÁR ANDRÁS
DEÁK FERENC ÚJABB ÜGYÉSZI IRATAI
1826-1831

Deák Ferenc az ügyvédi diploma megszerzése után, 1824 és 1831 között tiszteletbeli tiszti aliigyészként tevékenykedett Zala vármegyében. Közel nyolcesztendei
ügyészi tevékenységének kutatásával, és ekkor keletkezett iratainak feltárásával
azonban korábban alig foglalkozott a magyar történetírás. A Deák beszédeinek
összegyűjtésére vállalkozó országgyűlési gyorsíró, Kónyi Manó volt az első, aki
Zala vármegye levéltárában felkutatta, és „Deák Ferencz beszédei" című,
1882-ben megjelent könyvében publikálta Deák talán legjelentősebb ügyészi munkáját, a többszörös rablógyilkos, Babits József védőiratát.1 A Deák életrajzát később feldolgozó, és műveinek válogatott gyűjteményeit közreadó szerzők mind a
Kónyi Manótól átvett — Kónyi által tévesen védőbeszédnek nevezett — egyetlen
védőirattal jellemezték Deák ügyészi tevékenységét. így tett Deák első, mindmáig
legnagyobb hatású monográfusa, Ferenczi Zoltán, 2 és így a Deákot példaképének
valló, ugyancsak zalai születésű jogtudós és politikus, Wlassics Gyula báró is.3
Az 1920-as években Zala vármegye akkori főlevéltárnoka, a történészként is jeleskedő dr. Fára József kezdte meg Deák ügyészi iratainak módszeres feltárását.
1926-ban a „Zalamegyei Újság" c. helyi hírlapban „Deák Ferenc első vádbeszéde"
címmel adta közre Deák legkorábbi, Török Miska és Decsák Istók gyilkosok büntetőperében megtalált vádiratát." (Deák valójában itt sem vádbeszédet tartott, hanem a vádat képviselte az általa indított írásbeli büntetőperben. 3 ) 1930-ban, a „Zala
vármegye feltámadása Trianon után" c. könyvben látott napvilágot, hogy Fára Józsefismeretlen, kiadatlan Deák Ferenc-beszédeket és iratokat talált a vármegye le-

1

Deák Ferencz beszédei. Összegyűjtötte: Kónyi Manó. Bp., 1882. 1. köt. 1-6. p. A könyv második, bővített kiadásában: Bp., 1903. I. köt. 1 - 7 . p.

2

Ferenczi

3

Deák Ferencz munkáiból. Sajtó alá rend.: Wlassics Gyula. Bp., 1906. 1. köt. 81-88. p., Báró
Wlassics Gyula: Deák Ferenc. Bp.. 1923. 14-15. p.
Fára József: Deák Ferenc első vádbeszédc. In: Zalamegyei Újság, 1926. április 4. 4. p.

4
5

Zoltán:

Deák élete. Bp., 1904. 1. köt. 73. p.

Vö. D e á k Ferenc ügyészi iratai 1824-1831. Sajtó alá rend.: Molnár András. Zalaegerszeg,
1995. 2 8 - 3 1 . p.

FONS XIII. (2006) 2. sz. 297-311. p.

297

véltárában. „A komoly tudós a Magyar Történelmi Társulattal lépett összeköttetésbe, mely kieszközölte e beszédek és iratok kiadását. A vármegye ennek a
költségeihez 10.000.000 koronával járult hozzá. A jelzett kiadvány Deák Ferencnek vármegyei fiskusi működése idejéből származó periratait és jogi véleményeit
tartalmazza, melyek eddig teljesen ismeretlenek voltak. Ezen anyag tudományos
feldolgozása és magyarázatokkal való ellátása dr. Fára József főlevéltáros rendkívüli alapos és értékes munkája." 6 Fára tervezett munkája — talán pénzügyi nehézségek, 7 vagy a szerző más irányú, hivatali elfoglaltságai miatt — sohasem jelent
meg, a kéziratnak pedig (ha elkészült egyáltalán) nyoma veszett.
Mintegy fél évszázaddal később, az 1970-es években Sándor Pál történész kutatott a Zala Megyei Levéltárban Deák Ferenccel kapcsolatos dokumentumok után,
és Zala vármegye büntető törvényszékének 1826. és 1828. évi periratai között felfedezte Deák három ügyészi véleményét. Sándor Pál mindhárom iratból idézett
egy-egy rövidebb szövegrészt a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei Könyvtár
1988. évi névadó ünnepségére készített előadásában, 8 közülük két ügyészi iratot
pedig teljes terjedelemben megjelentetett a Századokban 1999-ben közreadott —
valójában azonban még 1995, tehát saját dokumentumkötetünk kiadása előtt készített — forrásközleményében. 9
Jelen sorok írója 1992 és 1994 között Hanák Péter professzor megbízásából, az
Országos Tudományos Kutatási Alap támogatásával végzett forrásfeltárást a Zala
Megyei Levéltárban Deák Ferenc 1824 és 1848 közötti zalai közéleti tevékenységére vonatkozóan a „Deák Ferenc Összes Művei" címmel az MTA Történettudományi Intézetében elkészíteni tervezett kritikai forráskiadvány számára. Ekkor
Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek és iratainak, valamint a vánnegye
büntető törvényszéki pereinek módszeres és alapos átvizsgálásával csaknem hiánytalanul sikerült felkutatni Deák 1824 és 1831 között keletkezett ügyészi véle6

7
8

9

Zala vármegye feltámadása Trianon után. Zalai fejek. írta cs sajtó alá rendezte: Bckássy Jenő.
Bp., 1930. 46. p. A könyv Fára József életrajzánál is utalt rá, hogy a főlevéltárosnak sikerült
„rendkívül értékes, ismeretlen Deák Ferenc kéziratokat felfedeznie, melyek a közeljövőben
fognak magyarázataival megjelenni." Uo. 159. p.
A vármegye anyagi támogatása 1927. január elseje (az új papírpénz, a pengő bevezetése után)
után mindössze nyolcszáz pengőt ért.
Sándor Pál: Deák Ferenc politikai pályakezdete Zala megyében (1824—1832). In: Nótárius. A
zalai honismereti mozgalom folyóirata. 1988/2-3. sz. 17-18. p. (Deák Kehidán, 1825. augusztus 29-én, 1825. december 17-én, és 1827. május 29-én kelt ügyészi véleményei Salamon Károly esküdt hivatali visszaélései, Kun Gábor gyilkossága és a rádiak önbíráskodása ügyében.
Vö. Deák Ferenc ügyészi iratai 54-58., 84-85., 100-102. p.)
Sándor Pál: Újabb kiadatlan Deák források. In: Századok 133. (1999) 6. sz. 1280-1282. p.,
vö. Deák Ferenc ügyészi iratai 84-85., 100-102. p.

ményeit és védőiratait, valamint az általa indított büntetőpereket, amelyekben a
vádat képviselte. A tervezett kritikai kiadás munkálatai ugyan a Történettudományi Intézetben később kudarcba fulladtak, a Zalában feltárt ügyészi iratok azonban
dr. Magyar Károly, a Zala Megyei Bíróság elnöke segítségével, és az Igazságügyi
Minisztérium anyagi támogatásával önálló kötetben láttak napvilágot 1995-ben. A
„Deák Ferenc ügyészi iratai 1824-1831" címmel a Zala Megyei Bíróság és a Zala
Megyei Levéltár közös kiadásában megjelent, és a levéltár két munkatársa,
Árkovics Istvánné, valamint Oláhné Szakály Gabriella segítségével általunk sajtó
alá rendezett kötet Deák 94 ifjúkori ügyészi iratát adta közre 210 oldalon. Ugyanekkor a forráskiadványban közzétett egyik iratot, a Tornyos József cifraszürös
útonálló ügyében készített ügyészi véleményt egy, a teljes pert bemutató, és az esetet tágabb történeti-néprajzi összefüggésekbe is belehelyező tanulmányban dolgoztuk fel. 10 (Utóbbi tanulmányunk rövidített, ismeretterjesztő változata később a
zalai sajtóban is megjelent.")
Az ügyészi iratokat tartalmazó forráskiadvány zalaegerszegi bemutatása alkalmával, a „Bün és bűnhődés Zala megyében a XVI-XX. században" címmel 1995.
március 29-én a Zala Megyei Bíróságon megrendezett tudományos konferencián a
pécsi egyetem jogtörténésze, dr. Béli Gábor tartott előadást Deák ügyészi iratainak
jogtörténeti tanulságairól. 12 A forráskiadványt a Levéltári Szemlében Dominkovits Péter soproni levéltáros, az Aetasban dr. Balogh Elemér szegedi jogtörténész,
az Ethnographiában Szilágyi Miklós néprajzkutató, a Századokban Sándor Pál ismertette 1995-1996-ban. 1J A Bírák Lapjában 1995-ben dr. Magyar Károly ajánlotta a könyvet a jogászok figyelmébe, 14 az Ügyészek Lapjában pedig ugyanabban az
évben dr. Szendrei Géza méltatta a kötetet, idézve belőle több ügyészi vélemény
hosszabb-rövidebb részletét is. 13

10
n

12
13
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15

Molnár András: Deák Ferenc cs a budafai cifraszürös útonálló. In: Vasi Szemle XLVIII. cvf.
(1994) 4. sz. 533-543. p.
Molnár András: A „bűnös" cifraszür a reformkorban. In: Zalai Hírlap 2000. január 29. 7. p.,
vö. Zalai millennium. Szemelvények Zala megye múltjából. Szcrk.: Molnár András. Zalaegerszeg, 2000. 71-73. p. (A „bűnös" cifraszűr.)
Béli Gábor: Deák ügyészi iratainak jogtörténeti tanulságai. Az előadás kéziratának másolata a
szerző tulajdonában.
Dominkovits Péter recenziója In: Levéltári Szemle 45. (1995). 3. sz. 8-87. p., Balogh Elemér
recenziója In: Actas (1995) 4. sz. 177-178. p., Szilágyi Miklós recenziója In: Ethnographia
106. (1995) 1066-1067. p., Sándor Pál recenziója In: Századok 130. (1996) 1. sz. 190. p.
Magyar Károly: Könyvajánló. In: Bírák Lapja 1995. 2 - 4 . sz. 178-179. p.
Szendrei Géza: Híres emberek, régi ügyészek: Deák Ferenc. In: Ügyészek Lapja 1995. 6. sz.
65-71. p.

A forráskiadványban közölt egyik jogesetet, a szentgyörgyvölgyi Török testvérek feleséggyilkossági ügyét e sorok írója dolgozta fel 2001-ben egy hírlapi cikkben. 16 Deák valamennyi ügyészi iratát, ill. egész ügyészi tevékenységét összefoglalóan elemeztük az Urbán Aladár ötvenéves tanári jubileumának tiszteletére
2002-ben megjelentetett emlékkönyvben. 17 (Ugyanez a tanulmány napvilágot látott 2003-ban az Ügyészek Lapjában is.) 18 Deák legkorábbi, még 1822-ben, a rablással és orgazdasággal vádolt Romleitner József és társai ügyében patvaristaként
készített védőiratát a Deák joggyakornoki éveit bemutató tanulmányunk függelékeként adtuk közre a Századokban 2002-ben. 19 A Deák ügyészi tevékenységéről
eddig megszerzett ismereteinket „A fiatal Deák Ferenc" címmel 2003 szeptemberében megjelent monográfiánkban foglaltuk össze.20
Szintén a Deák-bicentenáriumhoz kapcsolódva, 2004-ben adta ki az Arcanum
Adatbázis Kft. a Deák nyomtatásban közzétett munkáit tartalmazó CD-ROM-on
az ügyészi iratokat közreadó forráskiadványunk teljes, a Zala Megyei Levéltár által a kiadó rendelkezésére bocsátott szövegét. 21 Az egyik újabban előkerült, és a
korábbi forráskiadványban még nem szereplő — ám a fiatal Deákról szóló könyvünkben már hivatkozott — ügyészi véleményből a Zala Megyei Levéltár nemesi
címeresleveleinek gyűjteményét feldolgozó, 2004-ben megjelentetett albumunkban közöltünk részleteket. 22
Eddigi ismereteinket kiegészítő újabb forrásközleményünk teljes terjedelemben tartalmazza Deák fent említett, 1830. augusztus 9-én, a Szalay família armálisa
ügyében készített ügyészi véleményét, valamint közreadja a korábbi forráskiadványunk megjelenése, 1995 óta előkerült, és Deák ügyészi tevékenysége során, 1824
és 1831 között, saját maga által fogalmazott, mindeddig kiadatlan egyéb iratokat is.
A Szalay-féle irat mellett közzéteszünk két olyan, a vármegye közgyűlési iratai és
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Molnár András: Útban volt a feleség. Deák Ferenc tíz év után bizonyította be a gyilkosságot.
In: Zalai Hírlap 2001. október 17. 7. p.
Molnár András: Deák Ferenc alügyészi tevékenysége Zala megyében (1824-1831). In: Magyarhontól az Újvilágig. Emlékkönyv Urbán Aladár ötvenéves tanári jubileumára. Szcrk.:
Erdődy Gábor és Hermann Róbert. Bp., 2002. 145-161. p.
Molnár András: Deák Ferenc alügyészi tevékenysége 1824-1831. In: Ügyészek Lapja 2003.
3. sz. 5-34. p.
Molnár András: Patvarísta Zalában, jurátus Pesten. Deák Ferenc joggyakorlata 1821—1823. In:
Századok 136. (2002) 6. sz. 1331-1345. p.
Molnár András: A fiatal Deák Fcrcnc. Bp., 2003. 71-103. p.
Deák Fcrcnc munkái. (Arcanum élctmüsorozat.) PC CD-ROM. Bp., Arcanum Adatbázis Kft.,
[2004.]
Armálisok. Nemesi címcrcslcvclck a Zala Megyei Levéltár gyűjteményéből 1477-1898.
Szerk.: Molnár András. Zalaegerszeg, 2004. (a továbbiakban: Armálisok) 72. p.

büntető-törvényszéki periratai közül újabban előkerült ügyészi véleményt is,
amelynek rövidebb, jegyzőkönyvi kivonatát korábbi forráskiadványunk már közölte. A negyedik iratot, a Szabó János táblabíró és felesége válóperes ügyében
Deák által fogalmazott bizottsági jelentést a válóperes jogeseteket kutató zalai levéltáros kollégánk, Németh László fedezte fel és engedte át közlésre, míg az ötödik
forrás, Deáknak az egyik ismert nemességigazolási ügy kapcsán 1831-ben írt, baráti segítséget kérő levele 2005 áprilisában került elő a sümegi Városi Múzeum
kéziratos anyagának rendezése közben.2"1
Deák Ferenc újabb ügyészi iratait modernizált helyesírással adjuk közre. A
központozásban, a szavak egybe- és kiilönírásában, a nagy- és kisbetűk, a hosszú és
rövid magán-, ill. mássalhangzók használatában, továbbá a tulajdonnevek írásában
a mai helyesírást követjük. Az aposztrófokat elhagytuk, a „cz" helyett „c"-t írtunk,
az egyértelmű rövidítéseket pedig külön j elzés nélkül feloldottuk. Ugyancsak minden megjegyzés nélkül kijavítottuk a nyilvánvaló elírásokat, az értelemszerű kiegészítéseket pedig szögletes zárójellel jeleztük. Az idegen eredetű és régies szavakhoz, ill. kifejezésekhez, valamint a kevésbé közismert személynevekhez magyarázójegyzeteket fűztünk.

Források

1.

Kehida, 1826. október 28.
Deák Ferenc ügyészi véleménye a rendzavarással és káromkodással
gyanúsított Kustos M i h á l y gyömörői nemes ügyében
Zala vármegye 1825. február 21-i kisgyülésén jelentették fel a gyömörői Kustos
Mihályt, hogy lövöldözéssel és a plébános szidalmazásával zavarta meg a közrendet. Az eset kivizsgálásával Horváth Antalfőszolgabírót
bízta meg a közgyűlés. "4 A
főszolgabíró jelentése nyomán az 1826. augusztus 7-i közgyűlés Csesznák József
23

24

Deák mindeddig ismeretlen levelének másolatát Miklósi-Sikcs Csaba, a sümegi Városi Múzeum igazgatója bocsátotta rendelkezésünkre. Szívességét, ugyanúgy, mint Németh László segítségét, ezúton is megköszönjük!
Zala Megyei Levéltár (= ZML) IV. 1. a. Zala vármegye nemesi közgyűlésének jegyzökönyvei
(= kgy. jkv.) 1825:294.

főszolgabírónak adta át az ügyet véleményezésre. ° Deák az 1827. január 8-i közgyűlésen mutatta be ügyészi véleményét.
Az./. alatt idezárt kérelemlevélben 26 vádolt gyömörői nemes Kustos Mihály ellen a
.//. alatti tanúknak" 7 vallásából bébizonyodik az, hogy ő még 1825. esztendei
februarius holnapnak 13-án mint vőfény[sic!] a falu közepén pisztollyal lövöldözött, és midőn nem csak közbirtokos társai, hanem maga a helybéli plébános úr is
őtet ezért dorgálni, s a további lövöldözést az akkori erős szélben tilalmazni kezdették, sőt a nemes vármegyének a közbátorságot tárgyazó rendszabásait is emlegették, ő illetlen visszafelelgetések mellett az engedelmességet makacsul megtagadta,
az elkezdett lövöldözést folytatta, és a dorgáló plébános úrnak élő Istenét szidalmazván, fertelmesen káromkodott is (amint ezt a panaszolkodó plébános úrnak kérelemlevelén kívül az első tanú is bizonyítja); az alolírt tiszti ügyész tehát az 1826.
esztendei augusztus 7-én tartatott kisgyülésben az 1892. szám alatt hozott végzés
következésében azt az alázatos vélekedést adja, hogy nemes Kustos Mihály mint a
nemes vármegye végzéseinek megszegője, a közcsendesség és bátorság felzavarója, és fertelmesen káromkodó ellen bűnpör rendeltessék.
Kehidán, 8-ber 28 28 -án 1826. esztendőben
Deák Ferenc
becsületbeli tiszti aliigyész
S. k. eredeti. ZML IV. 14. sz. Zala vármegye büntető törvényszékének
Büntetőperek 1827. Fase. 3. No. 60. Permelléklet. Az ügyészi vélemény
könyvi kivonatát közli: Deák Ferenc ügyészi iratai 99. p.

iratai.
jegyző-

A közgyűlés Deák ügyészi véleményét jóváhagyva büntetőpert rendelt el Kustos
Mihály ellen.'9 A pert 1827. május 14-én indította meg Malatinszky Ferenc tiszteletbeli tiszti aliigyész a vármegye törvényszéke előtt. A törvényszék 1827. szeptem-
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Z M L kgy.jkv. 1826:1892.

26

Az 1. számú melléklet, Farkas Mihály gyömöröi plébános feljelentő levele hiányzik a per ira-

27

tai közül.
A per 2. számú iratmcllékletc, Horváth Antal szolgabíró Ukkon, 1829. május 28-án kelt tanúkihallgatási jegyzőkönyve Kustos György nemes, Csalló József agilis és Dávoti János (mindhárman gyömörői lakosok) kihallgatásáról.
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Október.

29

Z M L k g y . j k v . 1827:135.

ber 13-án hirdetett ítéletet. Kustos Mihályt bűnösnek találták, és a lövöldözésben
megnyilvánuló „megátalkodott nyakasságáért", valamint a vármegye végzései ellen elkövetett „ szántszándékos és veszedelmes cselekedetéért" egy hónapnyi, katona-vason és „ tulajdon kenyerén " eltöltendő fogságra ítélték. Ítéletét heti két napi
böjttel
súlyosbították,30

2.
Kehida, 1828. december 16.
Deák Ferenc ügyészi véleménye a verekedéssel és káromkodással
gyanúsított Bálás János arácsi lakos és társai ügyében

Zala vármegye 1827. június 6-i közgyűlésén verekedéssel és káromkodással vádolták meg Bálás János, Juhász Sándor és Juhász Gábor arácsi lakosokat. Az eset kivizsgálásával Rosos Pál alszolgabírót bízták meg.31 Az alszolgabíró jelentése nyomán az 1828. március 17-i közgyűlés az ügyészi hivatalnak adta át az ügyet véleményezésre.3~ Deák Ferenc a vármegye 1829. január 12-i közgyűlésén terjesztette elő
ügyészi véleményét.
Ifjú nemes Bálás János arácsi lakos az A betű alatti kérelemlevélben" J két rendbéli
kegyetlen verekedésről és fertelmes káromkodásokról vádoltatik. Elsőben ugyanis
1826. esztendei november hónapnak 22-én Szerki István kövesi lakost, aki tulajdon házának falán a panaszlottnak udvarára ablakot nyittatott, a szentek és teremtés ellen szórt fertelmes káromkodások között megtámadván, egy felkapott lapáttal
úgy főbe ütötte, hogy a lapátnak egyik széle tüstént letörött; midőn pedig Szerki István elszaladott, a falat vakoló kőmíveseknek egyikét, ifjú Haraszt Jakabot ugyanazon lapáttal megütötte, a másik kőmívest azonban el nem érhetvén, az eltörött
lapátot dobta utána, s ezek után kövesi nemes Balog Jánostól egy fejszét kérvén, a
kőmíveseknek állását és szerszámait öszvevagdalta. Ismételte nemes Balog 34 János másodízben is ezen vétkes kiszökést, 3 ' mert 1827. esztendei februarius hónap30

Z M L IV. 14. sz. Zala vármegye törvényszékének iratai. Büntetőperek 1827. Fasc. 3. No. 60.
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Z M L kgy.jkv. 1827:1750.
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Z M L kgy.jkv. 1828:884.

33

A per A betűvel jelölt iratmellékletc, Szerki István agilis, kövesdi adózó keltezetlen, cs az

34

1827. június 6-i közgyűlésen beterjesztett panaszlcvclc.
Helyesen: Bálás.

35

Értsd: kihágást.

nak 10-én Szerki Istvánnak ablakját egy póznával bétörvén, a megkárosított házigazdát, midőn az házából kiszaladott, egy hasábfával főbe ütötte, s ezen ütés által a
sipkát is kidobta annak fejéből, és mikor ezen panaszolkodónak felesége férjének
segítségére odasietett, előre elkészült társaival, arácsi Juhász Sándorral és Gáborral együtt az asszonyt is megtámadták. Balogh János annak szentjét, teremtését
öszvekáromlotta, és mind a hárman hasábfákkal olyannyira megverték, hogy vére
könyökén folyt le.
Az első rendbéli verekedésnek és káromkodásnak valóságát a B alatti j7 ötödik
és hatodik tanúk"' bizonyítják, akik az egész eseten jelen lévén, mind a verekedést
látták, mind pedig a fertelmes káromkodást hallották; a másodízben elkövetett verekedésnek a B alatti első, második, harmadik és negyedik bizonyságok" 9 szemmel
látott tanúi voltak, 40 látták ezek, midőn arácsi ifjú nemes Bálás János, és társai,
arácsi Juhász Sándor és Gábor Szerki Istvánt, s annak feleségét hasábfákkal kegyetlenül megverték; látták a vért a megvert asszonynak könyökén lefolyni, hallották ifjú nemes Bálás Jánosnak ezen szavakkal tett biztatásait: „Csak üsd, mind
énreám, ha agyon ütheted is", hallották végre ugyan Bálás Jánost fertelmesen káromkodni, s a panaszolkodónak szentjét, teremtését mívelni.
Mivel tehát ezen tiszti vizsgálatból arácsi ifjú nemes Bálás János ellen az ismételve elkövetett kegyetlen verekedés és fertelmes káromkodások tökéletesen bébizonyodnak, arácsi Juhász Sándor és Juhász Gábor ellen pedig meg vagyon az mutatva, hogy Bálás Jánosnak a második rendbéli véres verekedésnél résztvevő bűntársai voltak, az alolírt tiszti ügyész a tekintetes nemes vármegyének 1828. esztendei martius 1 T-i közgyülekezetben a jegyzőkönyv 884. száma alatt hozott kegyes végzése következésében azon alázatos véleményét adja, hogy arácsi ifjú nemes Bálás János, Juhász Sándor és Juhász Gábor, mind a hárman bűnpörbe idéztessenek.
Kehidán december 16-án 1828.
Deák Ferenc
becsületbeli tiszti alügyész
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Helyesen: Bálás.
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A per B betűvel jelölt iratmcllékletc, Rosos Pál alszolgabíró Kövesen, 1828. j a n u á r 14-én kelt
tanúkihallgatási jegyzökönyve.
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A z ötödik tanú ifjabb Haraszt Jakab, a hatodik pedig M é s z á r o s Dániel ( m i n d k e t t ő arácsi la-
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A z első tanú Sipos Pál, a második Kis Éva (Ötvös Ferenc felesége), a h a r m a d i k Pcrádán Teré-

kos) volt.
zia (Horgas János felesége), a n e g y e d i k pedig Tamás Éva (mindegyik kövesi lakos) volt.
40

Értsd: s z e m t a n ú k voltak.

S. k, eredeti. ZML Zala vármegye nemesi közgyűlésének iratai 1832:738. Az ügyészi vélemény jegyzőkönyvi kivonatát közli: Deák Ferenc ügyészi iratai 149. p.
Zala vármegye 1829. január 12-i közgyűlése elrendelte ugyan a gyanúsítottak perbefogását, erre azonban mégsem a vármegye törvényszéke előtt került sor, mert
KuthyPálfőügyész
időközben kiderítette, hogy Bálás János és társai nem nemesek,
ezért ügyüket az illetékes úriszéknek adták át.41 A gyanúsítottak
ügyében a
devecseri uradalom úriszéke hozott ítéletet Petenden, 1830. október 2-án. Az úriszék a váddal szemben hitelt aclott az alperesi tanúk szavainak, és azt állapította
meg, hogy Bálás János a Szerki István által megsértettjogainak
védelmében folyamodott tettlegességhez,
és káromkodását sem minősítették súlyosnak. Az ítélet
Balást — valamint társait — felmentette a verekedés vádja alól, és a sértett által
gerjesztett indulatból elkövetett tetteiért csupán dorgálást kapott. Szerki István
ezek után magánúton, polgáriperben követelhetett csak elégtételt a történtekért42

3.
Szentpéterúr, 1829. február 2.
A Szabó János táblabíró és felesége, Dely Anna közötti békéltetésre
kirendelt bizottság Deák Ferenc tiszti ügyész által fogalmazott jelentése

Az egymással 1823 óta civakodó házastársak, Szabó János táblabíró, uradalmi
ügyész, és neje, Dely Anna válóperes ügye 1826. április 11-én került Zala vármegye polgári törvényszéke elé4' A férj által kezdeményezett házasságbontó
(örökös
elválási) perben mindkét fél tanúinak kihallgatása, valamint több közbenszóló ítélet meghozatala után, a polgári törvényszék 1828. május 17-i ülésén — újabb
közbenszóló ítélettel — egy öttagú bizottságot neveztek ki a perlekedő felek lakóhelyükön történő kibékítésére. (Az alperes feleség mindaddig gyermekének beteg-
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ZMLkgy. jkv. 1829:277.
ZML Zala vármegye nemesi közgyűlésének iratai (kgy. ir.) 1832:738. Kcrkapoly István főszolgabíró Zalaegerszegen, 1832. március 27-én kelt jelentése, mellékletében az úriszék ítéletével.
ZML Zala vármegye törvényszékének iratai. Polgári perek jegyzőkönyvei (Polg. p. jkv.) 1826.
április 24. 18. sz. (utólag beiktatva), ZML IV. 14. c. Zala vármegye törvényszékének iratai.
Polgári törvényszéken befejezett perek (= Polg. bcf. p.). 1826. Fasc. 59. No. 571.
Perjegyzőkönyv.

ségére hivatkozva maradt távol a törvényszék színe előtt megkísérelt békéltető
tárgyalásokról./4
A Szentpéterúrra kiküldött bizottság jelentését az abban alügy észként tevékenykedő Decik Ferenc fogalmazta meg.
Alábbírottak a tekintetes törvényszéknek ítélete által Szabó János táblabíró úrnak 43
és hitvesének, Dely Anna asszonyságnak 46 házassági elválását tárgyazó pörben a
netalán történhető barátságos öszveegyeztetés és isméti megbékülés eszközlésére
kiküldetve lévén, a mai alolírt napon és esztendőben Szentpéterúri helységbe a
tisztelt asszonyságnak házához kimentünk, és ott Szabó János úrnak és hitvesének
a mi kiküldetésünk célját előadván, őket a megbékülésre nemcsak hajlandóknak,
hanem már valóban öszvebékülteknek tapasztaltuk, amint is előttünk azonnal kinyilatkoztatták, hogy ők a köztök fennforgó házasság elválási pört megsemmisítvén, attól végképpen elállának, hanem együtt élni és lakni, az élet terheit együtt
viselni, és gyermekeiket közös ápolgatással és megosztott gondos figyelemmel kívánják nevelni; mely barátságos öszveegyezést írásba is tévén, az arról készült levelet tulajdon aláírásokkal erősítve, nékünk általadták. Mi tehát ezen eredett
egyességlevelet./. alatt idezárva, 47 ezen alázatos jelentésünk mellett ezennel a tekintetes törvényszéknek bémutatjuk.
Költ Szentpéterúrban, februarius 2-án 1829. esztendőben.
Botka József 48 mint kiküldött elölülő
Csány István táblabíró 49
Deák Ferenc kiküldött tiszti ügyész
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ZML Polg. p. jkv. 1828. május 8. 18. sz., vö. ZML Polg. bcf. p. 1826. Fasc. 59. No. 571. Pcrjcgyzőkönyv.
Szabó János táblabíró, szentgyörgyvölgyi majd zalamindszcnti birtokos, 1837-től 1841-ig
Széchenyi István gróf Zala megyei, pölöskei uradalmának ügyésze, a zalai liberális ellenzék
ismert tagja, 1845-ben a Pesti Hírlap helyi tudósítója.
Deák alig másfél hónappal korábban arról adott ügyészi véleményt, hogy Dely Anna kegyetlenül bánik az első házasságából származó, Dicncs Istvántól született kislányával. Vö. Deák Ferenc ügyészi iratai 143-144. p.
A jelentés 1. számú iratmcllékletc, Dely Anna és Szabó János közös (a férj által fogalmazott)
nyilatkozata, Szcntpétcrúr, 1829. február. 2.
Botka József (1777-1840), táblabíró, 1834-től 1837-ig Zala vármegye első alispánja.
Csány István (1786-1839), táblabíró, alsócsányi birtokos, Csány László bátyja.

S. k. eredeti. ZML Polgári törvényszéken
Permelléklet.

befejezettperek.

1826. Fcisc. 59. No. 571.

A békéltető bizottság jelentése nyomán a megye polgári törvényszékének 1830. november 29-i ülése—Deákjelenlétében
— megszüntette a pert, és elrendelte, hogy a
vármegye levéltárában helyezzék el a
periratokat^

4.
Zalaegerszeg, 1830. augusztus 9.
Deák Ferenc ügyészi véleménye Szalav József dombóvári nemes
származása és armálisa ügyében

Zala vármegye 1830. augusztus 9-i közgyűlése tárgyalta a Tolna megyei Dombóvár mezővárosban élő Szalay József Zalaegerszegen, 1830. július 11-én kelt kérelmét. Szalay azt kérte a vármegyétől, hogy adják ki a részére eredetiben vagy
másolatban a Szalay család 1631. május 11-én, II. Ferdinánd által adományozott,
és 1774 óta a vármegye levéltárában őrzött nemesi címereslevelét (armális át)
Zala vármegye közgyűlése még az ügy napirendre tűzése előtt ügyészi véleményt
kért a jelenlévő Deák Ferenctől.
Szalay József dombóvári lakosnak a tekintetes nemes vármegyére béadott azon
folyamodása eránt, hogy az ötet illető, és vármegyénknek levelestárában lévő armális néki vagy eredetben, vagy legalább másolatban, de hiteles pecsét alatt kiadattassék, az alolírt tiszti ügyész e következendő alázatos véleményét adja:
1773. esztendőben bizonyos Szalay József, Veszprém vármegyei lakos, pápai
születés, egy, a nemes vármegye által rendelt kiküldöttség előtt nemességének
bébizonyítására a hagyárosi Szalay, másképpen Mód nemzetségbélieket mint tanúkat kihallgattatta. Ezen tanúknak vallásából azt látván a tekintetes nemes vármegye, hogy hagyárosi Szalay vagy Mód Mihálynak fia, György Dombóvárra elszakadván, bizonyos Szalay famíliát illető armálist is elvitt magával; mely armális
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ZML Polg. p. jkv. 1830. november 22. 12. sz., vö. ZML Polg. bef. p. 1826. Fase. 59. No. 571.
Perjegyzőkönyv.
ZML Zala vármegye nemesi közgyűlésének iratai (kgy. ir.) 1830:2384. Az armális levéltárba
adásáról: ZML kgy. jkv. 1774. április 27. No. 24.

azonban őtet éppen nem illethette, mert azon Szalay nemzetségnek férjfiága egészen kihalt, ő pedig csak a leányágnak maradéka volt. Nehogy tehát említett Szalay
vagy Mód György, kit mesterségéről Szűcsnek is neveztek, azon armálissal visszaéljen, azt a nemes vármegye tekintetes nemes Tolna vármegye által tőle elvetetni, s
ide felküldetni kérte, amint az ./. és .11. alatt idezárt irományokból 32 világos.
Megküldötte ezen armálist nemes Tolna vármegye 1774. esztendőben a .///.
alatti levél mellett.3"5 Tekintetes nemes Zala vármegye azt a többi magvaszakadt
nemzetségek nemesi címereslevelei közé tetette, ahol ez most is tartatik.34
Későbben 1792. esztendőben pört mozdított a hagyárosi Szalay nemzetség nemességének bébizonyítására, s a nemes vármegyének levelestárában lévő armálist
magára kívánta alkalmaztatni. 33 Maga azon György, ki az armálist Tolnába vitte, s
akinek kezéről az a nemes vármegyének kívánsága következésében elvetetett, ezen
nemességet kereső folpörös Szalayaknak egyike volt, de mivel az armálist magokra alkalmaztatni nem tudták, 1796. esztendőben az 4./. alatti ítélet által keresetektől
elvettettek. 56
Ezen, keresetétől elvetett Szalay Györgynek fia, József folyamodik most az armális kiadásáért, de az alolírtnak alázatos vélekedése szerint az néki ki nem adattathatik mindaddig, míg tökéletesen bé nem bizonyítja azt:
1 -ör, hogy azon Szalay nemzetség, melynek az említett armális adatott, férjfíágban sem halt ki, hanem ő annak valóságos, egyenes és kétségtelen maradéka.
2-or, hogy a nemesi jussakat minden háborgatás nélkül használja.
Ha pedig ezen armálist hiteles másolatban legalább oly végből, hogy nemességét bébizonyítani kívánván, a folyamodó ezen armális próbáinak megszerzésére
néki utasításul szolgáljon, kiadatni rendelné a tekintetes nemes vármegye, akkor
minden visszaélések elkerülhetése végett szükségesnek ítéli a tiszti ügyész, hogy
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Az 1. és 2. számú iratmclléklctek: Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyvének Háry Farkas
levéltárnok által készített kivonata, 1773. november 3. 155. pag., és az 1773. november 3-i,
38/62. számú közgyűlési irat kivonata.
A 3. számú iratmelléklet: Tolna vármegye Simontornyán, 1774. március 4-én kelt átiratának
másolata. (ZML kgy. jkv. 1774. április 27. No. 24.)
Z M L Armálisok és diplomák gyűjteménye 34. sz. Zalay, másképpen Varga János nemesi
címereslevele. Közli: Armálisok 72-73. p., vö. Kempelen Béla: Magyar nemes családok. Bp.,
1932. 11. köt. 159. p.
Z M L IV. 14. k. Zala vármegye törvényszékének iratai. Nemességvitató perek 1792. Fasc. 8.
No. 22.
A 4. sz. iratmelléklet: kivonat Zala vármegye polgári törvényszékének 1796. február 29-én hozott ítéletéből.

mindezen most elszámlált környülállások a hiteles kiadásban világosan elszámláltassanak.
Zalaegerszegen, augustus 9-én, 1830.
Deák Ferenc
becsületbeli tiszti aliigyész
Eredeti, de idegen kéz írása, csak a dátum és az aláírás saját kezű. ZML kgy. ir.
1830:2384. Kihagyásokkal közli: Armálisok. Nemesi címereslevelek a Zala Megyei Levéltár gyűjteményéből 1477-1898. (Szerk. Molnár András)
Zalaegerszeg,
2004. 72. p.
Zala vármegye 1830. augusztus 9-i közgyűlése Deák Ferenc javaslata
megtagadta az armális eredetijének vagy másolatának a kiadását.37

nyomán

5.
Kehida, 1831. január 4.
Deák Ferenc levele ismeretlen rokonához Nemeskéri Kiss Pál őseinek
leszármazása ügyében

Nemeskéri Kiss Pál cs. kr. kamarás Zala vármegye 1830. augusztus 9-i közgyűlésére nyújtotta be kérelmét, amelyben anyai ágon való őseinek zalai nemességéről és
birtokosságáról, valamint saját származásáról kért igazolást. A közgyűlés Kuthy
Pálfőügyésznek adta át a kérelmet, ő bízta meg Deák Ferencet az ügyészi vélemény
kidolgozásával.38 Deák a levéltári kutatás mellett egyik rokonától is segítséget kért
a Forintos família leszármazásának
tisztázásához.
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ZML kgy. jkv. 1830:2384.
ZML kgy. jkv. 1830:2382.

Kehidán, januarius 4-én 1831.
Kedves Fetterem!" 9
Kiss Pál60 barátomnak kérésére édesanyjának, néhai Forintos Jozefa61 asszonyságnak származási öszveköttetéseit nyomozgatván, Háry archivarius úr 62 , kit munkálódásomban segédnek megkértem, közlött vélem a Forintos nemzetségről egy
származási táblát, melynek fokonként leendő bébizonyítása végett tisztelt Fetter
Uramhoz utasított. Hogy Forintos Jozefa Zalalövőn lakozott néhai Forintos János 6j
úrnak leánya volt, arról a kezemnél lévő keresztelőlevél bizonyságot szolgáltat; de
hogy ezen János Péternek volt fia, és ki volt azon Péternek édesatyja, sem tudva,
sem bébizonyítva még nincsen. Bízván tehát Fetter[em]nek szíves barátságában,
bizodalmas kérésem odajárul: méltóztassék, ha lehet, ezen két rendbéli származások eránt próbákat 64 kezemhez szolgáltatni, s azokat legalább párban egy tisztviselőnek, példának okáért tulajdon fiának aláírásával hitelesítve, ezen levelemnek
vivője által nékem megküldeni. Azon irományt, mely próbául szolgáland, nem lesz
szükséges egész terjedésében közleni; tessék csak azt, ami a szánnazásnak megmutatására szolgál, a többit elhagyván, kiíratni.
Kérésemnek teljesítését egész bizodalommal remény Ivén, tapasztalt barátságos
szívességébe zárt tisztelettel vagyok
Fent tisztelt Fetter Uramnak
alázatos szolgája
Deák Ferenc
5". k. eredeti. Városi Múzeum, Sümeg. Leltári szám:

72.68.2483.

Deák Ferenc Kehidán, 1831. január 15-én kelt ügyészi véleményében nincs nyoma
annak, hogy a Nemeskéri Kiss Pállal egyébként perben álló rokonságtól megkapta
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Fetter: nagybácsi, unokatestvér, rokon, atyafi (német).
Ncmcskéri Kiss Pál (1799-1863), cs. kir. kamarás és királyi tanácsos, konzervatív politikus,
1837 és 1848 között Fiumei kormányzó, Deák Ferenc távoli rokona volt. (Első unokatestvére
Deák Ferenc nővére, Deák Jozefa férjének, Ncmcskéri Kiss Józsefnek.)

61

Deák így írta: „Joscpha".

62

Háry Farkas (1765-1851), 1794-től 1849-ig Zala vármegye Icvéltárnoka.

63

Forintos János 1756-tól 1768-ig az egerszegi járás főszolgabírója, 1768-tól 1771 -ig pedig Zala
vármegye főjegyzője volt.
Értsd: bizonyítékokat, bizonyító erejű iratokat.

64

volna a kért adatokat.63 Deák ügyészi véleményében ezek nélkül vázolta fel a Forintos nemzetség leszármazását, és az iratokból így is bizonyítottnak látta, hogy
Nemeskéri Kiss Pál tőlük származott, ezért a kért igazolás kiadását javasolta66 A
vármegye 1831. január 17-i közgyűlése azzal a megszorítással állította ki az igazolást, hogy a Forintos nemzetségnek „régi időkben volt birtokosságai ezen oklevelekből nem erősíthetvén ",67
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Az ügycszi vélemény mellékletei között sincsenek erre utaló iratmásolatok.
ZML kgy. ir. 1831:166. Az ügyészi véleményt közli: Deák Fcrcnc ügyészi iratai 179-180. p.
ZML kgy. jkv. 1831:166.
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hátsó b o r í t ó n , a jegyzetelés s z a b á l y a i t a Fons, 2. ( 1 9 9 5 ) 2. sz. 2 5 9 - 2 6 7 . oldalain foglaltuk össze, k é r j ü k szerzőinket, h o g y az ott leírtakat alkalmazzák.
A m e g j e l e n t cikkek tartalmáért a szerzők felelnek, c í m ü k a szerkesztőségben. A Fons
m á s o d k ö z l é s r e n e m vállalkozik. Ú j r a k i a d á s csak a szerkesztőség e n g e d é l y é v e l történhet. K é z i r a t o k a t és lemezeket n e m őrzünk m e g és n e m küldünk vissza.
K ü l ö n l e n y o m a t : A szerzők 20 k ü l ö n l e n y o m a t o t k a p n a k .
K o r á b b i s z á m o k : Korlátozott s z á m b a n beszerezhetők a terjesztő címén.
Terjeszti: B u d a p e s t Főváros L e v é l t á r a , 1139. B u d a p e s t , Teve utca 3 - 5 . tel.: 2 9 8 - 7 5 1 7

HAVADI G E R G Ő
AZ ÚJ „NÉPI SZÓRAKOZÓHELY"
A ,, hosszú " ötvenes évek Budapestjének

életvilága a szocialista

vendéglátásban

Az ötvenes évekről számos társadalom- és történelemtudományos igényű írás jelent meg, de a korszak hétköznapi emberének szórakozási lehetőségei nem tartoznak a kiemelt társadalomtörténeti kutatási témák közé. Pedig itt lenne az ideje, a
korabeli szociológiai, illetve makrotörténeti munkák kritikai revíziójának, ami elsősorban a korszak társadalomtörténetét kutatók feladata (is) kellene, hogy legyen. A társadalomtörténeti kutatásokban (elméleti szinten) egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a mindennapok történetére, a naplók, memoárok, elbeszélések,
életutak, narratív interjúk, mint források jelentőségére. A vizsgált korszak hétköznapi emberét értelmező, leíró mikrotörténeti kutatások száma mégis csekély1, a
szórakozási szokások feltérképezése pedig még teljesen járatlan ösvény.
A fogyasztói szokások, illetve a szociális élet megnyilvánulásainak teret engedő és időt biztosító vendéglátó intézmények (félnyilvános terek) eddig jellemzően
az államosítással vagy az iparosítással összefüggésben kerültek a korszak társadalomtörténetét kutatók figyelmének középpontjába. 2 Az általam vizsgált időszak, a
kommunista hatalomátvételtől, a negyvenes évek végétől a totalitárius rezsim „puhulásának", a Kádár korszak konszolidálódásának kezdetéig, azaz a hatvanas évek
elejéig terjed. Ezt a korszakot nevezem „hosszú ötvenes éveknek". Jelen írásommal e korszak Budapestje vendéglátásának, illetve az ehhez kapcsolódó étkezési és
szórakozási lehetőségek leírására illetve társadalomtörténeti elemzésére teszek kísérletet.
A kocsmák a korszak hivatalos diskurzusában az alkoholizmus, a prostitúció és
a bűnözés melegágyaként, a politikailag megbízhatatlan elemek gyűjtőhelyeként
kerültek bemutatásra. A hétköznapi emberek életében betöltött szerepük viszont

1
2

Azcrt akad néhány kivétel, mint például Tóth Eszter Zsófia, Majtényi György újkelctü munkái.
Majtényi - Szatucsek, 2001.; Horváth, 2000. Ezeken kívül nem társadalomtörténeti ihletettségü, de témánk szempontjából hasznos forrásmunkának számít Molnár Gál, 2001., valamint
Gundel — Harmath, 1979. Rájuk a későbbiekben többször is hivatkozom.
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továbbra is fontos maradt, használatuk a hivatalos propaganda beállításától eltért.
Emiatt sem tehető egyenlőségjel a közvélemény, a mindennapi emberek általános
megítélése — még ha ezt nem is vállalhatták nyilvánosan — valamint a korabeli
forrásokban tükröződő hivatalos szemlélet közé.
A vendéglátás meghatározó terepe társas életünknek, de intézményeit különböző módon használjuk társadalmi identitásunk és státuszunk szerint, így az egyes
közösségeinkbe ágyazott társadalmi csoportok életmódjának fontos jellemzője."
Különösen igaz ez Budapesten, ahol a 19. század végétől sohasem látott konjunktúra kezdődött a vendéglátásban, elég ha csak a virágzó kávéházkultúrára gondolunk. Ez a folyamat a két világháború között megtört, ami már bizonyos mértékben
az igények változásának jeleit mutatta. Ám a vendéglátás különböző intézményeinek a hétköznapi ember életében betöltött funkciója változatlanul fontos maradt. A
negyvenes évek végétől, ötvenes évek elejétől a vendéglátó üzletek államosításával a kommunista diktatúra fokozatosan kezdte ellenőrzése alá vonni a vendéglátást is, így változtatva meg a mindennapok szórakozási szokásait, mintáit és lehetőségeit. Melyek voltak ennek az átváltozásnak a főbb sajátosságai, állomásai a vendéglátásban, illetve mit értett a propaganda a „bűnös régi", valamint a helyes „új
fonnák" alatt? S mindezekhez hogyan viszonyult a pesti ember? Vajon milyen lehetőségei adódtak a diktatúra szorításában az egyénnek és társaságának a szórakozásra? Sikerült-e a pártnak teljesen ellenőrzése alá vonni a vendéglátás intézményeit, vagy csak részlegesen tudta kontrollálni a társas fogyasztás és magánélet e
szféráit? Mindezen kérdések vizsgálatához eddig még feldolgozatlan vagy csak

3

„A kocsmák férfias intézményként komoly kihívást jelentettek a domináns hivatalos kultúra
számára. Egyrészt annak családközpontú és középosztálybeli ideákra épülő szabadidő-eltöltési
normái miatt, másrészt a kocsmák nem pusztán szembenállást jelentettek a hivatalosan is támogatott értékrenddel, hanem életmódbeli alternatívát is kínáltak. Ez abba az értelmezési keretbe is illeszthető, amely szerint az iparvárosokba bevándorlók számára a kocsmai közösség a
falusi, közösségi értékek transzformálását és továbbélését is jelképezte — ami az
indusztrializációhoz kapcsolódó közösségi formákkal szembeni ellenállásként is értelmezhető.
[...] A kocsma, az egyik legfontosabb intézmény annak kifejezésére, hogy az ipari munkásság
megkülönböztesse és elhatárolja saját kultúráját a többi társadalmi csoportétól." In: Horváth
2004. 160. p. Ami a polgárnak a kávéház vagy a klasszikus vendéglő, az a munkásnak sajátos
félnyilvános térként a kocsma, amely nemcsak egy-egy szubkultúrához kötődő nyilvánosságnak ad teret, hanem belső törvényeivel, közösségi szokásaival, tárgyi kultúrájával és autonóm
hangulatával sokak számára — a külvilággal szemben — az otthonosság érzetét is megadja.

részben feldolgozott levéltári dokumentumokra, életútelbeszélésekre 4 és a korabeli sajtóra támaszkodom. 3 Amellett, hogy írásomban — a fenti kérdések vizsgálatával — szeretném érzékeltetni a korszak propagandájának hatását, a vendéglátás
bevett szokásainak megbélyegzését és intézményrendszerének leépülését, úgy vélem a politikai vezetés akarata ellenére nem sikerült teljesen kiiktatni bizonyos
„eretnek", a polgári világból átmentődött, a vendéglátáshoz kapcsolódó szokásokat és értékeket. A kíméletlen elnyomás ellenére az emberek megtalálták a kiskapukat boldogulásukhoz, ám az így előtérbe kerülő korrupciós mechanizmusok a
későbbiekben a társadalom minden rétegében éreztették hatásukat a mindennapi
gondolkodásmódban és gyakorlatban. A feketézés a vendéglátásban is bevetté,
megszokottá, „értékké" vált. A fogyasztói igényekben bizonyos változások már
korábban megkezdődtek, a háború után pedig egyenesen szükségszerűek voltak.
Elöljáróban ezekre a változásokra és a vendéglátásban bevett intézmények funkcióira és típusaira szeretnék kitérni.

„Félnyilvános terek" változásai, az espressók forradalma és a kávéházak
alkonya
Az első világháborút követően a húszas évek átmeneti gazdasági föllendülése a
Nagymező utca környéki szórakozónegyed (Broadway) felfutását eredményezte.
Gundel Imre így jellemezte a korszak vendéglátását: „A café-restaurantokban dizőzök léptek fel, bridzsszalonok és pingpongtermek nyíltak a kávéházakban. Megjelentek a kis bárok hangulatvilágítással, egy-két zenésszel, tánccal és mulatói
árakkal. Nagy sikerük van a különböző fantasztikus és egzotikus (török, fegyház,
eszkimó, hottentotta) berendezésű szórakozóhelyeknek. De rövid fellángolás után
az infláció éveiben tucatjával el is tűnnek ezek. [...] A stabilizációt követő újabb
fellendülés során létesült fényes üzletek jellemzően az úri városrészekben nyílnak,

4

Az alábbiakban néhány általam készített élctútintcrjú-idézct, egy-egy hely közönségét leíró
elbeszélés illetve történet segítségével (is) kívánom szemléltetni a szocializmus első két évtizedének vendéglői kultúráját. Az elbeszélők főként budapesti kocsmák, vendéglök egykori
szakemberei, üzletvezetői, tisztviselői. Az interjúkat magam készítettem. Az élctútinterjú-alanyok identitását meghatározó kispolgári, polgári családmodell és a vendéglátás értékeinek
kapcsolódásai az idézett interjúrészletekből is jól érzékelhetőek.

5

Az idézetek a legtöbb helyen szó szerint kerültek a szövegbe, szerkesztésükre csak akkor került sor, ha az a megértést az eredeti szöveg nyelvtani szerkezeténél fogva gátolta, ezt külön
jelöltem.

a perifériákon néhány kispolgári vendéglő mellett csak a csapszékek, a szegényes
kifőzdék, a rossz hírű lebujok szaporodnak." 6
A harmincas években az életritmus gyorsulása, a gazdasági válság, az éleződő
konkurenciaharc miatt megkezdődött a kávéházak számának fokozatos apadása,
beolvadása más üzletágakba, s ez a nemrég még virágzó kávés ipar válságához vezetett' éppúgy, mint a kisebb szállodák, panziók esetében.8 Ennek ellensúlyozásaként kezdtek ekkor megjelenni tárgyi kultúrájukban lényegesen egyszerűbb,
szűkösebb vendégteret, illetve választékot kínáló, viszonylag kis tőkebefektetést
igénylő espressók. 9 Szintén a szakma térvesztésére utal, hogy a férfi iparosoknak
1910-ben még 14%-a, 1930-ban már csak 6%-uk dolgozott a vendéglős szakágazatban. 10
A második világháború után a vendéglátás stagnált, egyre-másra zárták be a
kocsmákat, vendéglőket. A negyvenes évek végén a Gundel-kézikönyv 11 1200 bu-

6

7

Gimdel - Harmath, 1979. 44. p. A szerző többgenerációs vcndcglős-család sarja, akit a szocializmusban csak mint tanárt hagytak érvényesülni, illetve származása miatt ez a pálya maradt
nyitva előtte. 1979-ben megjelent könyvében nyilván ezért sem rajzolhatott a szocializmust
megelőző korszakról kedvezőbb, plasztikusabb képet.
Egy másik, a kávéházak életét ékesen szemléltető történésztől, Zeke Gyulától származó frissebb adatgyűjtés szerint is hasonló tendencia érvényesült: „1880-ban 168, 1885-ben kereken
200 volt belőlük [kávéházakból - H.G.], 1900-ban 376. Számuk 1908-ig ismét háromszáz alá
szállt, de csak egyetlen évben, 1905-ben volt két és fél száznál kevesebb (246), hogy azután
1909-ben 329-cl újra fölfelé íveljen. Az utolsó békeévben 368 állt nyitva, 1916-ban pedig m é g
mindig 343 várta reménykedve, hogy visszazökkenjen régi kerékvágásába az idő, de a nagy
összeomlást 1922-rc már csak 223 élte túl. Az 1920-as években számuk valamivel kétszáz alá
szállt, hogy 1930-ban és 1931-ben még utoljára fölé emelkedjen (208; 206). Onnantól már folyamatos a csökkenés, de 1944-ben még pontosan 150 kávéház hitte Budapesten, hogy városával együtt elkerülheti pusztulást." Zeke, én. 10. p.

8
9

A Főváros Címjegyzéke 1940-ben már csak egyetlen fogadót említ.
A korszakban elterjedt olaszos írásmódja később, a hatvanas évektől változik meg, a mai helyesírás szabályai szerint „fonctizálódik" eszpresszóra. Az első hagyományos eszpresszó 1937
végén nyílt meg a Vigadó utcában Quick néven. Az eszpresszók gyors elterjedését elősegítette, hogy viszonylag kis befektetéssel, a kávéházaknál jóval szerényebb rezsivel, jövedelmező
profilnak bizonyultak. Létjogosultságot adott számukra egyrészt az új olasz kávéfőző gépek
'20-as évektől kezdődő megjelenése, másrészt az az igény, hogy ne nagy kávéház-hodályokban, szinte a kirakatban kelljen ülni, hanem meghitt sarkokban lehessen fogyasztani. A harmincas éves végén megnyílt a hasonlójellegű, részben önkiszolgáló American Eszpresszó (V.
Petőfi Sándor u. 1.) és a Lucullus Sandwich Bar (V. Martinclli tér 7.), mint a hidegkonyhai termékek fogyasztásának kultuszát feltámasztó üzletek előőrsei. A nevekből is kiérződik az amerikai fogyasztói kultúra egyre erősödő hatása.

10
11

Bene, 1928. 42. p.
Gimdel - Harmath,

1979.

dapesti vendéglátóhelyről tesz említést, ami az 1938-as 3500 üzemegységhez képest drasztikus csökkenés. A kávéházak a múlt dinoszauruszaiként vegetáltak,
teraszaik pangtak, sorra jelentek meg újságcikkek a kávéházak „haláláról", ami
egyben a „dzsentri" korszak bukását is fémjelezte. 12 A fogyasztói igények egyszerűsödésével az eszpresszók és az olcsó bárok, kifőzdék kezdték átvenni a kávéházak és a vendéglők szerepét. A nevek változása is követte az igények és az üzletek
jellegének, profiljának átalakulását: Szatyor bár (volt Hadik kávéház), Nylon
espressó, Corvin buffet, Poló espressó, Oké bár, Sztálin téri kioszk, Ádám buffet.
Mind egyszerű, gyors szolgáltatást és kényelemnélküliséget sugalltak.
A háborús károk és az ezt követő általános szegénység következtében a vendéglátás teljes mértékben háttérbe szorult. Az átalakulás stílusromboló volt, a művészi
enteriőrök, a historizáló eklektika helyébe, az egyszerűség és a praktikum lépett. A
Thonet- illetve Khon-székek, a nádból hajtott újságoskeret, hatalmas aranyozott
oszlopok és az ezüstös falitükrök, márványlapú asztalok, biliárdasztalok, tölgyfalambéria valamint a húszas-harmincas évektől előtérbe kerülő polgárias artdeco lámpatestek, rézcsillárok és alpakka falikarok fényeit a minden komfortot
nélkülöző füstös talponállók homálya váltotta föl, amit részben új, szegényebb
„melós" közönségük igényelt.
Az egyes vendéglátóhely-típusok használatát, nagyban megszabja környezetének lakossága, társadalmi státusza, illetve magának a helyiségnek a miliője, kinézete. Ezért is lehet egy hely, ha formálisan étterem vagy vendéglő néven működik
is, hangulatában más, ha például törzsközönsége kocsmának használja. A munkásnak kocsma 13 , a maga közvetlenségében és egyszerűségében, a polgárnak vendéglő a maga egyediségében valami olyasmit kínál, amit egyetlen más intézmény sem
képes nyújtani. A munkásnak a családon kívüli életet, és a feszültségoldás légkörét, míg a polgár számára az otthonosság, közösségi reprezentáció fontos színtere. 14
Ezért alkalmas a vendéglátóhely a ismeretségek, baráti közösségek kialakulására,
vagy még inkább ezek fenntartására, ápolására (szociálpszichológiai terminusokban: a csoporttudat, identitás erősítésre). A kocsmák egyrészt hasonló szerepet töl-

12
13

14

Sorsuk bemutatását példázza, Csapó Katalin a New York kávéház történetének leírásában.
Csapó, 1996. 194. p.
A kocsmáknak a város életében betöltött integráló erejéről, megjelenésükről a közbeszédben,
valamint a munkások kocsmákhoz is kapcsolódó szabadidős szokásairól igen sok történeti, városantropológiai és kultúrtörténeti írás született már, különösen az angolszász irodalomban.
Például Gorham-Dumett
1950, Monckton 1969, Hutt 1973, LeMasters 1975, Bürke 1981,
Rosenweig 1983, Tomasz 2001.
Horváth, 2002. 36-51. p.

tenek be tehát, mint a „polgári" vendéglök vagy kávéházak, ám utóbbiakból az
ötvenes évekre csak néhány maradhatott fent. Bár e patinás helyek teljesen nem
tűntek el, jellemzően átalakultak, és egy furcsa „hibrid" formában éltek tovább. A
későbbiekben, az ötvenes évek kezdetétől kibontakozó és helyüket betölteni
igyekvő italboltok, eklektikus eszpresszók, kisvendéglők, bisztró jellegű éttermek,
sőt még a cukrászdák egy része is, mind közegükben, mind kialakításukban elsősorban az alkoholfogyasztásra (a tervteljesítésre) helyezték a hangsúlyt. A kávéházak és a vendéglők sokszínűsége helyett a gyors és alacsony színvonalú' 3 kiszolgálást lehetővé tevő népbüfék, italboltok és eszpresszók jöttek divatba, de a társas
térhasználatban megmutatkozó egyenlőtlenségeket az államosítások sem tudták
elsimítani. A vendéglőbe és szórakozóhelyre járás igényét és a régi szokásokat
nem sikerült teljesen eltüntetni, bár az új divatnak megfelelően a kávéházak és mulatók helyére lépő „proletarizált", üzemszerű vendéglátó üzlettípusok (italbolt,
népbüfé) részben más funkciókat láttak el.16 De mint arra korábban utaltam, a kávéházak korának hanyatlása már a világháború előtt megkezdődött. Mint ahogy az
államosítás, úgy a kávéházak átalakítása és a gyorsbüfék, eszpresszók megjelenése
sem kizárólag a szocializmus találmánya, hanem (részben) a harmincasas évek társadalmi igényeinek szüleménye.
A világháború utáni kiskereskedelem újjáéledését, a fővárosi teraszok, vendéglők, kávéházak újbóli benépesülését a háborús károk, a közművek, az infrastruktúra elégtelensége, a hiányos élelmiszerellátás valamint az emberek egzisztenciális
helyzete hátráltatta. Ám emellett a vendéglátás intézményei (közülük is kiváltképp
a kávéház és a lokál) a háború előtti „bűnös" polgári értékek szimbólumaivá váltak17, és a Horthy-rendszer társadalmának miliőjét hordozták magukban. Ilyen, a
politikai vezetés által elavultnak nyilvánított, majd felszámolásra ítélt „intézmények" lettek a tulajdonosokat tömörítő vendéglős, szállodás, kávés és kocsmáros
ipartestületek, a „trónoló" főúr, a frakkban, „lakájként" rohangáló pincér, a borravaló, a békebeli mulatók világa. Lekerültek a pódiumról a bárkit szabadon kifigurázó kabarék, nem kívánatossá, sőt üldözendővé vált a prostitúció, illetve megváltozott általában a nőkkel való bánásmód. E változásoknak a bemutatása segíthet
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Mindenki számára egyformán alacsony színvonalú volt a kiszolgálás.
Jól példázza ezt a változást az újjáalakult New-York cipőraktárrá, vagy a Nyugati téri Ilkovits
népbüfévé alakítása.
Az MDP 1948. évi kongresszusán elhangzottak szerint „a belkereskedelem nemzetgazdaságunk egyik olyan területe, ahol még nagymértékben megmaradt a tőkés rend anarchiája". In:
Gundel - Harmath, 1979, 36. p.

megértenünk, hogy a hétköznapi ember hogyan alkalmazkodott ezekhez életmódjában, — és miként maradhattak fent, vagy alakultak ki a propaganda által elítélt
szórakozási szokások.

Államosítás és propaganda-hadjárat a „bűnös" polgári világ vendéglői
mentalitása ellen: Ipartestület, lokál, borravaló, frakkos főúr, jampec ...
1948 után megindult az éppen hogy újjáéledő vendéglátás államosítása. Egy 1948
júliusi, a Pénzintézeti Központ (PK) által készített kimutatás szerint a fővárosban
214 vendéglős köztartozása közel 7,3 millió forintra rúgott. 1 s A listán szereplő vendéglőtulajdonosok közül kiemelkedik Gundel Károly, aki két vendéglőjében ekkor
összesen 279 alkalmazottat tartott, de száz fölötti létszámmal büszkélkedhetett az
összeírás szerint Ilkovits Miksa a Marx téren (152 alkalmazottal), Somló és Füzék
VI. Dalszínház utcában (131), Behrmann és társai az Erzsébet körúton (125),
Szimandt József az Erzsébet királyné útján és Berliner Manó az Andrássy úton
(103) 19 Az üzletekhez vállalatvezetőket rendeltek ki 20 , akikről hamar kiderült alkalmatlanságuk. Gyakran leváltották azon vállalatvezetőket, akiket pár hónapos
működésük során nem tartottak megfelelőnek, de mivel káderhiány volt, sokszor
azért döntöttek egy üzlet bezárása mellett, mert nem találtak megfelelő, megbízható vezetőt. Az ellátás színvonala tovább romlott, mivel a kinevezett káderek nagy
része nem értett a vendéglátáshoz, alacsony iskolai végzettségűek, gyakran fizikai
munkások voltak," 1 így nem volt affinitásuk a vállalatirányításhoz vagy az adminisztrációhoz.
A vendéglátó magánkereskedők kiszolgáltatottak voltak — csakúgy, mint másutt a kiskereskedelemben —, hiszen üzletüket szinte bármikor becsukhatták, mivel képtelenek voltak alkalmazkodni a sűrűn kiadott rendeletekhez, jelentős adótartozásuk volt, s az 50-es évek propagandájának céltáblájára kerültek. Ha az illető
kereskedő kellően magas szintű kapcsolatokkal rendelkezett, és le tudta kenyerezni a pártfunkcionáriusokat — olykor azok saját fogyasztási szükségletei és igényei
miatt —, akkor sokszor szemet hunytak a nyilvánvaló szabálytalanságok felett.

18
19
20
21

Ez nagyjából ma 3,4 millió forintnak megfelelő átlagos összeg fejenként.
MOL XIX-G-jj 36.
1949. évi 20.sz. törvényerejű rendelet 16 §-a alapján. M O L XIX-G-4-jj 36.
Akadt közöttük vasesztergályos, vasipari munkás, szövőnő, vegyipari munkás, pék és még cipész is. M O L XIX-G-4-jj 36.

Ilyen volt például a szakszervezeti „zugbüfé" jelensége, a klubhelyiségekben, büfékben történő engedély nélküli szeszesital kimérés.22
A Belkereskedelmi Minisztériumban (BkM) funkciójuk szerint szakosztályokba sorolták az államosított vendéglátó egységeket — ami gyakorta nem egyezett
azok tényleges, látogató közönségük által gyakorolt felhasználási módjával és
színvonalával. A magánkereskedelmi államosítási kimutatások sokszor üzemekként említik ekkor a kereskedelemi vendéglátóhelyeket is, mivel ténylegesen
üzem- és nem üzletszerű működést írtak elő számukra. Ennek az elképzelésnek tökéletes megfelelője a népbüfé, mint a korszak (ötvenes évek) „típusvendéglátó"
egysége. Az ingatlanok államosítással járó megkurtítása (panziók szobáinak és az
üzlethelyiségek egyes részeinek elvétele), forrás- és eszközelvonás, valamint a titkos hálózati megfigyelés a vendéglátó- és szórakoztatóipart fokozottan érintette,
mivel a hatalom így kívánta a vélt és valós ellenséges politikai csoportok működését (kapcsolattartását) ellehetetleníteni. A szabadidő „félig nyilvános" tereinek
korlátozásával az informális közösségek csatornáit akarták ellenőrzés alá vonni:
„ Afelszámolás során számításba jöhető espressók száma, a Központ szerint 70-re
tehető, amelyeknek felszámolását indokolttá teszi az a körülmény, hogy ezek mind
reakciós elemek búvóhelyei és munkanélküliek találkozóhelye. A nyilvántartásunkban lévő magán espressóknak ilyen formában való fenntartása politikailag nem kívánatos. A hetven espressón kívül, amelyeket felszámolni tervezünk, vannak még
úgynevezett törpecukrászdák, ezeknek a felszámolását azonban nem tartjuk időszerűnek. " 2 j [kiemelés tőlem-H.G.] Ez utóbbi cukrászdák lefoglalására 1952-ben
került sor.
A vendéglősök, kávésok, szállodások, kocsmárosok ipartestületei tehetetlenek
voltak, és 1948/49-től a propaganda folyamatos támadásának kereszttüzébe kerültek. A időközben egységesített szakszervezet (a Magyar Vendéglátóipari Munkások Országos Szabad Szakszervezete — MVMOSZSZ, később a Kereskedelmi
Pénzügyi és Vendéglátóipari Dolgozók Szakszervezete — KPVDSZ) rendszeres
kirohanásokat intézett az ipartestületek ellen. Többek közöt azt kifogásolták, hogy
nem foglalkoztatnak elegendő számú munkást. Nem is tudtak, hiszen működésük
az egyre csökkenő árak és nyereségkulcsok következtében deficites volt, és a hatalmas hiteltartozás és adóteher részleteit nyögték. Kifogásolták azt is, hogy a kocsmáros ipartestület szabadnap bevezetését kérvényezte. Az ipartestületek működé-
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MOL XIX-G-4-bbb BkM- 1001/957 személyi, elvi, újítási kérelmek kivizsgálásainak dokumentumai
Feljegyzés Tausz János államtitkár elvtárs részére, BkM. Szervezési Osztály, Bp. 1950. október 5. MOL XIX-G-4-jj 36.

se formálissá vált, és a szakszervezet fölöslegesnek tartotta további ténykedésüket:
„Példájuk [a kocsmáros ipartársulaté - H.G.] ékesen bizonyítja, hogy az ipartestületek egyesülését már nem lehet tovább halogatni. A szakmának egy szakszervezete van, semmi szükség hát öt-hat ipari oligarchiára." 24 Aki nem vett részt a szakszervezetmunkájában, nem bizonyult lojálisnak, a „régi szellemet" képviselte, és a
vendéglátásból eltávolítandó. Ilyen célpont lett a Plantázsbeli Weisz vendéglője is:
„Elöljáróban el kell mondanunk, hogy a régi lokál rendszert, melynek szelleme még
mindig itt lebeg, meg akarjuk és megfogjuk semmisíteni. Ez az egyik oka, hogy nem
tartjuk alkalmasnak Weisz Miklós Plantázsbeli23 alkalmazását, aki még mindig a
régi szellemet képviseli, és nem tud, vagy nem akar megváltozni. " A kinevezett vállalatvezetőknek „meg kell találniuk a megoldást, hogy milyen legyen az új népi
szórakozóhely, ami a volt lokál rendszert végleg elfogja felejtetni. " 26 A politikai
vezetés tehát nem tudta pontosan megfogalmazni, milyen kivitelezhető alternatívái (üzlettípusai) lehetnének az új népi szórakozóhely eszményének megvalósításának, ezért a részletek kidolgozását a frissen kinevezett, szakmailag nagyrészt
képzetlen és tapasztalatlan vállalatvezetőkre bízták.
Önálló vendéglőssé a háború előtt az ipar öröklésén kívül általában csak jó pár
év szakmai gyakorlattal, sokszor főpincéri múlttal, valamint jelentékeny tőkeberuházás árán válhatott valaki. Ebből adódóan, a háború után az átlagosnál „korosabb" 27 iparoscsoport jobban ragaszkodott a nehezen megszerzett üzletéhez, kialakított vendégköréhez és azok szokásaihoz. Ezért is tekintette a szakszervezet rendkívül maradinak, a szocialista haladást gátolónak a kávés és vendéglős ipartestületeket.
A régi polgári hagyományok közé tartozott a borravaló intézménye: „A borravalót eltöröltük a vendéglátóipari üzemekben, s eltörölték a postások az ő területü-

24
25
26
27

Vcndéglátóipari Munkás (VM), 1949. 7. sz. 15. p.
A harmincas evekben kedvelt táncos szórakozóhely Budapesten.
A eredetiben kiemelés a cikk szerzőjétől. VM, 1949 7. sz. 15. p.
1 92 8-ban a szállodás- és vendéglősiparban dolgozók nagyrészc az 50 éves korosztályba tartozott, amivel az ipar főcsoportjai közül a legidősebb átlagéletkorral rendelkeztek. Míg a többi
iparos foglalkozási ágban általában a 21-40 év közöttiek játszották a vezető szerepet, addig a
vendéglős iparosok csoportjaiban a 4 0 - 6 0 évesek tették ki az összlétszám többségét. (53%). A
4 0 - 6 0 évesek csoportja csak két iparágnál, a kávéházi és szállodaiparnál kerül 50% alá, hogy
annál nagyobb helyet engedjen a 60 évnél is idősebbeknek. A feltűnően magas kortagozódású
vendéglősipar relatív jelentőssége a legidősebb, 60 éves kort meghaladó iparosok körében
még tovább növekszik, itt már majdnem minden tizedik iparos a vendéglős- és szállodaiparban tevékenykedik. Elsősorban az önállósodáshoz szükséges jelentős tőkeszükséglctt okozza,
hogy az önállók száma még a legidősebb korosztályban is jelentékeny — a háború után ezért
sem tudtak sokan újraindulni. Lásd Bene, 1928. 56. p.

kön. De a borravaló mégsem ment ki a divatból és ez egyaránt bűne annak, aki adja
és annak, aki elfogadja. A közönség proccoló hajlamát, amely a borravaló adásában megnyilvánul, mindenki ismeri. [...] Annál is inkább csodálkozunk a szervezett munkásokon, akik, még borravalós területen dolgoznak, és még nem csatlakoztak a borravaló-ellenes mozgalomhoz. Elvárjuk a más területen dolgozó társainktól, hogy keményen utasítsák el maguktól a lealázó alamizsnát." 28 A borravaló
szokását nem sikerült még az ötvenes évek elején sem teljesen kiiktatni a vendéglátásból . Az élmunkás ugyanúgy használta, mint a „bűnös" polgár. A „jatt" része volt
a pincérek megélhetésének, a bérezési rendszernek. 1947-ben bevezette a szakszervezet a százalékos, más néven „rayon"- rendszert, amivel a borravaló intézményét kívánták felszámolni. A pincér nem fogadhatott el borravalót, hanem felszolgálási százalékot kellett felszámítania, amiből az üzemben dolgozó összes alkalmazott részesült. 29 „Hogyan történt a múltban? A vendég bejött a kávéházba, étterembe vagy vendéglőbe. A felszolgáló odasietett, lesegíti a kabátot, a vendég alá
tolja a széket, kívánságára el is helyezi a holmikat a ruhatárban. Azután étlapot ad a
vendégnek és várja a rendelést. [...] A felszolgáló, aki esetleg hat-hétszer szaladt
ki-be, vagy fel-le a vendég asztalától a konyháig, ki volt szolgáltatva ennekjó vagy
rossz kedvének, gavallériájának vagy szűkmarkúságának. És ha pincérnek egy nap
rossz sorozata volt, akkor egésznapi szaladgálás és fárasztó munka után sem tudott
hazaadni a családnak semmit. Ez volt a borravaló-rendszer alatt." 30 Ezzel szemben
merőben más képet vázolt fel az egykori pincér az akkori vendéglátós kereseti lehetőségekről: „A Búsuló Juhászban is egy nagyon menő bár volt. Nem olyan értelemben, mint egy Las Vegas-i bárban, csillogás meg minden. Ez egy olyan kis
otthonos, klubszerű éjszakai hely volt. Mondtam, hogy ott volt az a gyönyörű nő a
pultban, aki maga is egy vonzerő volt, kivágott gyönyörű ruhában. Akkor volt egy
belügyes pincér, mindenki tudta, hogy nekik dolgozott, de nagyon jó pincér volt. O
neki az volt a feladata, hogy figyeljen. Oda nem lehetett csak úgy bekerülni, hogy te
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Postások sem fogadják cl a borravalót c. cikk. In: VM, 1949 február.
„Az államosított vcndéglátóipari egysegek fenntartására az állam előbb Élelmezési Nemzeti
Vállalatot alakított, majd megalapították a Budapesti Vcndéglátóipari Vállalatot. A kor igényeinek megfelelően alakultak át a szolgáltatások, a belső terek; s ezzel egyidejűleg a kiszolgáló személyzet magatartása is megváltozott. 1948. november 5-cn a vcndéglátóipari
dolgozók szakszervezete a dolgozók kezdeményezésére megszavazta a borravaló eltörlését.
Meghirdettek azt a szlogent, hogy a vendéglátóipar dolgozói a jövőben nem lesznek szolgalclkü kiszolgálói az úri vendégseregnek, hanem öntudatos dolgozóivá válnak a demokráciának.
Az államosított vendéglők öntudatos és udvariatlan dolgozói azonban sokak emlékezetében az
elmúlt rendszer cmblematikus figurái maradtak. In Majtényi, cn.
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VM, 1946. szeptember, 2. oldal. Részlet Erős Lívia (kávéházi tisztviselő) írásából

jó szakember vagy. Azok olyan hatalmas pénzeket kerestek, például a bárban ennek a pincér ürgének volt vagy negyven öltönye, az egy dúsgazdag ember volt,
mondjuk az átlagkereset volt akkor 1500 forint, ő meg keresett 15 ezret havonta.
Mondjuk az apám egy szövetkezetnek volt a műszaki vezetője, és volt 3000 forint a
fizetése. Én, mint [akkor még csak] ruhatáros, akinek semmihez nem kellett értenie, annyit kerestem egy éjszaka, mint az ő egész hónapban. Mert csak így bedobták a 100-ast, és az akkor nem volt kis pénz, abból meg tudtunk ketten-hárman
vacsorázni. Például a Baross kávéházban 12,50 volt a konyak, ami a legdrágább
ital volt, akkor 18,70 volt egy rántott szelet, ami szintén az egyik legdrágább étel
volt."31
Gyakran a vendég már azért fizetett előre, hogy „normális" adagot vagy egy erős „feketét" kapjon. 32 A korszakban végig működött az ilyen és ehhez hasonló jövedelemkiegészítő tevékenység, ugyanis a vendég előre szerette volna biztosítani, hogy
megfelelő kiszolgálásban és figyelemben fog részesülni. Sőt előfordult, hogy ha nem
kapott baksist a csapos vagy a kávéfőző, akkor spóroltak a normán, így a vendégen.
Ez a probléma az ötvenes évek végén a szaksajtóban is egyre inkább felmerült, s levonták a következtetést, hogy „a borravaló intézményét adminisztratív eszközökkel
megszüntetni nem lehet." 3j Külön problémát okozott — elsősorban a szoros elszámolású egységekben — a kötelező többszörös adminisztráció és a napi leltározás.
Egy Ludas Matyi-cikk epilógusa némi iróniával mutat rá a pesti vendéglőkben kialakult állapotokra. A vendég (szerző) által büdösnek talált rántotthalat nem vitték
vissza, majd nem engedték, hogy ezek után bármi mást rendeljen:
„De ha a halnak nem is volt szaga, a Savoy-Kávéházban akkor is bűzlik valami.
S én kérdezem az illetékesektől:
1. Helyes-e az az álláspontom, hogy a szocializált [értsd, szocialista szellemű megjegyzés HG] Savoy-Kávéház dolgozóinak legalább annyira figyelmesnek kell
lenniük, mint a tőkés Savoy-Kávéház pincérei voltak? (Mert miért adjunk lehetőséget a reakciónak, hogy sóhajtozó összehasonlításokat tegyen a régi pincérek javára?)
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Interjú K. Tamással, Bp., 2006. Készítette H. G.
Ezt nevezték akkoriban „kemény blokknak", ami a kifizetett blokk alá tett apró (I vagy 2 forintos) volt, a kávéfőzőtől sokszor csak ekkor számíthatott valaki jó minőségű (a normának
megfelelő) feketére.
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Például Varga Emil: Néhány szó a borravalóról című cikkében vizsgálta ezt a kérdést. In: Vendéglátás, III. évf. (1959) 7. sz. 8. p.

2. Nem volna-e helyes körülnézni ebben a kávéházban, azon az alapon, hogy
minden halak közül a rántotthal bűzlik leginkább a fejétől?" 14
A korabeli viccek gyakori témája, hogyan rövidítik meg a dolgozók dupla kávéját
szimplára, hogy amit szimplának hívtak egyenlő volt a néhány csepp kávésvízzel,
vagy hogy rendszerint hogyan csapolják alá, másképp szólva „hanzlizzák" 3:i agyon
a sört.
A vállalati kezelésbe vett vendéglátóhelyek sokszor nem voltak képesek az
alapvető ellátás biztosítására sem, a munkaerőhiány és a csekély szakmai hozzáértés miatt. A „vendégközpontú" beállítódás immár a múlté:
„Bementünk az eszpresszóba. Két szimplát kértünk. Telt múlt az idő, de nem
hozták a kávét. Barátom egyre idegesebb lett. Odament a két kiszolgálóhoz, akik
egy nagy asztalon papírszeleteket rendezgettek.
— Tessék egy kicsit várni, most váltás van, és fel kell dolgozni a blokkokat.
[...] Ezután a kávézó vezetőjéhez zarándokolt, aki azonban idegesen hárított el
minden beavatkozást:
Napi jelentést készítek—mondja ridegen—ne haragudjon most nem érek rá." 36
A pincéreket sem kímélték, viseletüket uniformizálták, és aki ettől eltérni merészelt, azt kipellengérezték/'A frakkos pincér képében nem pusztán a régimódi
vendéglátás továbbélését, hanem egyben a polgári értékek szimbólumát is látták,
ezért a frakk viselését már korábban betiltotta a szakszervezet: A frakk, „ez a korszerűtlen és idejétmúlt ruhadarab még mindig nem került le a felszolgálókról. Itt
maradt hirdetni az elmúlt idők lakájszellemét. Nagyon érdekes, hogy a legtöbb helyen a felszolgálók ragaszkodtak hozzá. [...] A szakszervezet kiharcolta, hogy
csak könnyen mosható munkaruhát köteles a pincér magának beszerezni, ha a
munkaadó frakkot vagy más pojácaöltözéket ráakasztani, akkor azt a saját költségén kell megvennie. A közeljövőben a szakszervezet meg fogja szüntetni a frakk
viselését a dolgozók részére. Hordják a frakkot a bálozok és a diplomaták. El fog
tűnni egy egészségtelen és kényelmetlen ruhadarab, hogy helyet adjon egy megfelelőbb, kényelmesebb és ízlésesebb öltözéknek.'" 8
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Idczct Tabi László: Hal a Savoyban című cikkéből. Ludas Matyi, VII. évf. (1951) 16. sz., április, 6. p.
A hanzli a csaposnál mellécsurgatott sörhab, állott sörlé. Lásd Dr. Draveczky Balázs: Kisszótár régi vendéglátós kifejezésekből. Gundcl Imre (1927-1993) emlékének.
http://www.stickcr.hu/vendegfogadas/kisszotr.htm
Palásti László: Kérek egy szimplát című írása. Ludas Matyi, VIII. évf. 1952. 19. sz. 4. p.
VM, 1949 6. szám 14. p. Deresre fektet: Tóth Béla rovat.
VM, 1946 7. szám. Frakk! című írás Tóth Bélától.

A pincérek társadalma a századfordulón szigorú hierarchiát követett, melynek
alján a pikoló, tetején az „Úristennel" egy magasságban elhelyezkedő főpincér állt,
akiből idővel gyakran önálló kávés vagy vendéglős lett. E rend zártságát, az I. világháború bontotta meg, ekkor jelentek meg a frontra vonuló, sokszor soha vissza
nem térő frakkos „uraságok" pótlására a nőpincérek, akik azonban helyüket az
1920-as évektől csak kivételképp voltak képesek megtartani. Visszaállt a rend, s az
1930-as évek végén még botránynak számított az itt-ott bevezetett újítás, amely a
főúrnak járó fizetőpincéri reputációt szétosztotta az összes pincér között.39
Az éjszakai élet sajátos csoportját alkották a jampecek, akik lázadó divatukkal
és zenéjükkel vonták magukra a szervek figyelmét, mivel a jampec szubkultúra, illetve az életformájuknak teret biztosító vendéglátók is a propaganda kereszttüzébe
kerültek. A jampecek, az ötvenes évek jellegzetes figurái, hozzá tartoztak a város
éjszakai életéhez. 40 Öltözködésükben és szórakozási szokásaikban nyíltan tüntettek az uniformizálódás ellen, amerikás divatot igyekeztek követni, hegyes orrú cipőt, csőnadrágot, nagy, kockás zakót viseltek. Voltak olyan üzletvezetők, akik abba
a hibába estek, hogy táncos mulatóikat jampec-figurákat ábrázoló plakátotokon
hirdették. Ilyen volt a VIII. kerületi Vendéglátóipari Vállalat Marika espressója a
Rákóczi út 16. szám alatt: „[...] A múlt héten amikor elsétáltam a Rákóczi út
16-ban lévő Marika espressó előtt, majd leültem a csodálkozástól. Zsoszánné szaktárs maga sem volt elragadtatva egy hónappal ezelőtt amikor a VIII. kerületi Vendéglátóipari Vállalat dekorációjától megkapta a remekbeszabott plakátot, de jobb
híján kitette. [...] A [jampecokat ábrázoló - H.G.] plakát azonban nem egyedülálló
a VIII. kerületi Vendéglátóipari Vállalat történetében, mert a József körút és a Népszínház utca sarkán is ennek az állatkertbe kívánkozó jampecnek a segítségével
próbálják felhívni a figyelmet a vállalat egyes üzemeire." Kérdés, hogy ténylegesen mennyire voltak népszerűek az így reklámozott helyek? A jampec szubkultúra
és megjelenése, könnyűzenei ízlésvilága nem terjedt el széles körben, inkább csak
szokatlan stílusával hívta föl magára az emberek figyelmét, hol komikus, hol inkább lenézett csoportnak számítottak. „A Pipacsban és a Jerevánban most kezdődik az élet. Sokan forgolódnak a táncparketten, halkan, tompán szól a zene a
sejtelmes félhomályban — ennyi maradt meg a két mulatóhely hírhedt légköréből.
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Zeke, ón. 21. p.
Ez az ötvenes evekre jellemző szubkultúra az ifjúság körében alakult ki. Feltűnésüknek a propaganda is nagy figyelmet szentelt. A jampecek testesítették meg azokat, akik értékrendjükben
nem a hivatalos normákhoz, hanem alternatív életformákhoz kötődnek, a fiatalok azon csoportját, akik negatív példát adnak társaiknak a „kapitalista értékrend", a divat követésével.
Lásd erről részletesen Hoi-váth, 2002.

Eltűntek a sokakat felháborító műsorszámok. De hol késnek az újak és a jók? Itt
egyelőre csak táncolni lehet. S örömünkre: alig látunk már csőnadrágot, jampec-cipőt. Eltűnt a jampec tánc is, igaz, a zene se csábít ilyesmire."41
A fenti, 1954-ből való Nők Lapja idézet érzékletesen adja vissza a kor mulatójának kissé fojtott hangulatát, de mit is értett az „agitprop" a „sokakat felháborító műsorok" alatt? A lapban népnevelő szándékkal cikksorozat indult a „könnyű műfajról". Alapvetően a jazz, szalon tánczene, a könnyed, humoros kabarék újbóli
megjelenési formáiról kezdtek szűk keretek között beszélni. A „vitában" megszólaltattak színészeket, vendéglősöket és vendégeket egyaránt. A legnagyobb ellentmondás az volt, hogy a táncon, zenén, humoron és kultúrán nem ugyanazt értett a
káder, az értelmiségi, a paraszt vagy a munkás, ami megnehezítette a hatalom „kultúra-uniformizáló" törekvéseit. A cenzúrázott és kultúrpolitikailag részben előre
megkomponált olvasói levelekben elsősorban a humor megjelenési formáit, illetve
a korszak jellegzetes politikai kifejezéseinek kifigurázását tették szóvá: „A szerkesztőségünkbe érkezett egyik hozzászólás részben elítéli, egészében azonban helyesnek tartja az Emke műsorát. [...] Emlékeztetőül jegyezzük meg, hogy a műsor
kifogásolt része így hangzott: »Röpgyűlésen láttalak meg tégedet, rögtön megtetszett a keresztmetszeted.« [...] Úgy gondoljuk, hogy az a bizottság, amely engedélyt adott egy ilyen műsor lejátszásához, tisztában volt azzal, hogy igenis az énekesnőnek csakis ilyen kritikával kell foglalkoznia, amely sajnos Gyenes elvtárs
szerint »bárgyú ízléstelenség.«"4~
Az ötvenes-hatvanas években készült fotók szerint az egyszerű munkásember
is kiöltözve járt kedvenc presszóiba, ezt az interjús visszaemlékezések is igazolták.
A férfiak fehér inget, szürke vagy sötét öltönyt és nyakkendőt viseltek, a nők fehér
ingblúzt és szoknyát, fejkendőt vagy kalapot hordtak. 43 A korabeli képek tanúsága
szerint hideg időben a presszóvendégek magukon hagyták a ballon- vagy lódenkabátot. Néhány magasan jegyzett (osztályon felüli) vendéglőn, kávézón kívül nem
volt, vagy megszüntetésre került a ruhatár, fogas is csak elvétve volt látható, és a fűtéssel is takarékosan bántak. Ebben az időszakban jellemzően csak beállított fotók
készülhettek egy-egy hely közönségéről, ezért ezeknek a tényleges forrásértéke
időnként kétséges, illetve elsősorban arra jók, hogy az ideológiai szempontok sze-
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Nők Lapja VI. évf. (1954) 28. sz. 3-4. p. Ugyanezeket a szórakozóhelyeket (Jereván, Pipacs),
egy 10 evvel későbbi, 1964-cs állambiztonsági jelentés a pesti éjszakai élet legzüllöttcbb helyeiként tartja számon. Lásd Bácsalmási, 2005. 111. p.
Nők Lapja, VI. évf. (1954) 22. sz. 7. p.
E szokás a hetvenes és különösen a nyolcvanas évekre teljesen eltűnt, maradt általában az egyszerű munkásöltözék, szandál, farmer, atlétatrikó.

rint megjeleníteni kívánt, idealizált hétköznapok képét mutassák be. A sajtóban
csak olyan felvételek kaphattak helyet, melyek tanúsága szerint az üzletek pultjai
látszólag roskadoztak az étel- és italválasztéktól. A vendégek, vásárlók jól öltözöttek, szinte kivétel nélkül áradó optimizmussal tekintenek a jövőbe.
A sajtó megkülönböztetett figyelemmel kísérete az élmunkások üdültetését, és
ezt propaganda célokra használták. „ Mi Gályán [Galyatetőn - H.G.] a következőképp csináljuk: társas kirándulásokat rendezünk, meglátogattuk a parádi üveggyárat, majd jól sikerült házimulatságot rendeztünk, ahol a vendég a szálló személyzetével és az élmunkásokkal közösen hajnalig ropta a táncot." 44 Életüket mesésnek
és gondtalannak beállító ehhez hasonló cikkek tömkelege nyilvánvaló ellentmondásban állt a munkás családok valóságos megélhetési problémáival, illetve fogyasztási szokásaival. 4 '
Vendéglátóipari „szakmai" ankétok témái az orosz ételek adaptációjára, diétás
ételek elterjesztésére a húsételek kiváltására, ellensúlyozására — ami megegyezett
az olcsó, hús- és fehérjementes ételekkel, az egyébként borzasztó konyhai körülmények kozmetikázott bemutatására és javítására szorítkoztak. Ezen eseményeket
propagáló cikkek, tanulmányok szerzői gyakran önellentmondásba kerültek, például a „takarékos anyagfelhasználás a kávé minőségének javítása érdekében" vagy
az „olcsó üzemi típusebéd jobb minőségű, mint a szabadpiacon beszerzett, pazarló
anyagfelhasználással dolgozó iparosok menüje". 46 Az üzemi élelmezésben a szakszervezetek a vállalatok önköltségének állandó csökkentése mellett akarták javítani az ételek minőségét, választékát. 47
1953 júniusát, Nagy Imre kormányra kerülését követően már az áruhiánnyal és
a minőséggel kapcsolatos kritikus észrevételek is megjelentek.4'" Ennek legszemlé-
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VM, 1948 szeptember (2. szám), 7. p.
Egy ötfős, kétkeresős gyári segédmunkás család átlagos havi jövedelmének több mint 50%-át
fordította élelmezésre (ami a decemberi áremelések hatására 17%-al, 1154 forintra emelkedett), dc ennek kevesebb, mint 0,02 százalékét költötte házon kívüli étkezésre (691 forintból
11 fillért), valamint nem egészen egy litert italra. A fennmaradó keresetének közel 19%-a maradt élvezeti cikkekre valamint üdülésre. Egy másik, négyfős kétkeresős szakmunkás család
esetében a havi átlagos házon kívüli étkezés az élelmezési költségek 10%-a (39 Ft) italra pedig valamivel több, mint 3 liter jutott, így viszont üdülésre és dohányra a fennmaradó kereset
12% maradt meg mindössze 1951-ben. Forrás: Három budapesti munkáscsalád fogyasztási
szerkezete 1951-ben és az 1951. decemberi áremelések után. a KSH számításai. In: Bclcnyi,
2000. 196-200. p.
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VM, 1948. szeptember (2. szám), 3. p.
Belényi, 2000, 297. p.
Többek között az üzemi étkezés rossz minőségét, az elégtelen választékot, és a szakmai hozzáértés hiányát tették szóvá. 1953-ban az MDP Politikai Bizottsága határozatot hozott, amely-

letesebb ábrázolását a Ludas Matyi számaiban találhatjuk, amely 1954-ben szinte
mindegyik számában „ércelődött" a vendéglátásban kialakult helyzeten. A korábbi
időszakhoz képest a politikai vezetésben már valamivel nagyobb figyelmet szenteltek a lakossági fogyasztásnak, a mindennapi élethez szükséges cikkek (és szolgáltatások) terén mutatkozó hiányok mérséklésének. 49 A vendéglátás II. világháború utáni első igazi szakmai sajtóorgánuma (és sokáig egyedüli fóruma), a BkM
által 1957-től kiadott Vendéglátás című folyóirat volt, amely hosszú, fényképekkel
illusztrált cikkekben számolt be az árleszállításokról, a választék bővüléséről, új
vendéglátó egységek megnyitásáról, boldogan és elégedetten fogyasztó dolgozókról, akik természetesen hálásak voltak a pártnak és a kormánynak ezekért az életszínvonal-javító intézkedésekért. E nyilvánvaló propagandacélok mellett lehetőség nyílt az ország különböző vendéglőseinek, kocsmárosainak és cukrászainak tapasztalatcseréjére, külföldi riportok bemutatására és így a szakmai szempontok
megfogalmazására is.

A vendéglátás fogyasztási tendenciái 1949 és 1961 között
A vendéglátást leíró statisztikai adatok 1945 és 1953 között igen szegényesek, csak
az ötvenes évek második felétől közölt részletesebb adatokat a szektorról a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A magánszektor háttérbe szorulása és a fogyasztási szerkezet megváltozása a meglévő adatokból is szemléltethető. A kiskereskedelemből származó nemzeti jövedelem háromnegyede, míg a vendéglátásból
származónak közel 90%-a a magánkereskedelemből származott még 1949-ben
is. 30 Ez azt mutatja, hogy az amúgy is foghíjas üzlethálózat ellátásának zavartalan
biztosítása nem volt egyszerű feladat a BkM számára.
„A vendéglátás forgalmának fejlődése része annak az általánosan jellemző folyamatnak, hogy a fogyasztásban növekszik a feldolgozott termékek jelentőssége.
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ben újraszabályozta az iparengedélyek kiadását. A cél egyértelműen a korábban teljesen
negligált fogyasztói igények kielégítése volt, ugyanakkor meg akarták védeni az állami ipart a
fogyasztói igényekre orientált kisipar és kereskedelem versenyétől, s így próbálták elejét venni annak, hogy a kisiparosok közületek és vállalatok részérc is termeljenek. Lásd Mujtényi Szatucsek, 2004. 24-25. p.
Ennek hatása viszont az árak lassú emelkedése volt, 1956 augusztusában például az alkoholtartalmú italok ára közel 50-70%-al emelkedett. Ez nem kis szerepet játszott az elégedetlenség
növekedésében, amit a későbbi kocsma és italbolt fosztogatások is tükröztek.
Statisztikai Évkönyv 1949. Bp., KSH. 1950. 6. p.

[...] 1958-tól 196 l-ig a vendéglátás ételforgalma évenként átlagosan 12%-al emelkedett, egyidejűleg a bolti élelmiszerforgalom növekedése ennél jóval kisebb, kb.
8%, de még ennél is lassabb a lakosság élelmi szerfogyasztásának éves növekedése.
(Ez utóbbit az magyarázza, hogy a bolti forgalom növekedése jelentős részben nem
fogyasztásnövekedést tükröz, hanem a fogyasztás áttevődését a központi árualapokra.) Bár a vendéglátás fokozódó jelentőségének tendenciája az utóbbi években már
kialakult, az üzemi étkezés ebéd igénybevételének aránya, továbbá az egy lakosra
jutó évenként mindössze öt vendéglői étkezés arra utalnak, hogy a vendéglátás a lakosság élelmiszerfogyasztásában egyelőre még nem játszik jelentős szerepet."31
A statisztikai adatok alapján a vendéglátás fogyasztási tendenciái az ötvenes
években egyre inkább az egyoldalú italfogyasztás felé tolódtak el."'" Az alkoholizmus erősödése, a nélkülözés, a tartós hiány (mind az anyagi javaktól, mind a magánélettől való megfosztottság) korszakában az italfogyasztás funkciója megváltozott. Bizonyos fokig a rendszer hajszolta az ivásba az egzisztenciájuktól és
vágyaiktól megfosztott embereket. Az általános bizalom megrendülése (éberséghisztéria), az erőltetett iparosítás kóros hatásai (sztahanovizmus), a nők olykor nehéz fizikai munkára kényszerítése és elvonása a házimunkától, továbbá a diplomás
szülőkkel rendelkezők továbbtanulásának akadályozása, a munkás vagy paraszti
életformára szocializálódottak vezetői-értelmiségi pályákra terelése, mind-mind
olyan napi frusztrációt (szélsőséges esetben személyiségzavarokat) okozott a lakosságban, amit sokan csak az ivás „örömével" tudtak kompenzálni. Szemléletváltozás következett be az emberek életében, a munka mitizálása, az állandó ellenőrzés, a hajszoltság okozta az alkoholos kompenzációs kényszert.
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A vendéglátás forgalma 1961 évben. Bp.. KSH, 1962. 15. p.
A kocsmáros (italboltvczctő) „szépen reggel bemenet, kiadta az árut, még a nyitás előtt ugye
felkészítette az árut, azaz fölcipelte a pincéből. Azt hiszem már korán reggel hat órakor nyitottunk, az volt a divat hatkor kellett nyitni. Ez egy sztenderd volt, hogy reggel bejöttek az emberek, egy felest vagy többet is behajítottak, és úgy mentek dolgozni. Nagyon sok rövidital
fogyott. Egy nap mondjuk a Rákóczi téren, biztos vagyok benne, hogy minimum ötven liter
pálinka elfogyott. De tudok olyan italboltot, a Kisfaludy utca és az Üllői út sarkán volt egy
italbolt, most ott valami játékterem van, szemben a Kilián laktanyával, ahol úgy eladták a
150-200 liter röviditalt reggel, mint a pinty. [...] Ez a fekete címkés cseresznye korszaka volt,
ezek abszolút kommersz, hideg úton készült, azaz tiszta szesz és aroma összetételű italok voltak, tehát nem eredeti főzött kisüsti, [de] olyan is volt, azt is szerették rettenetesen." Interjú A.
Ervin vendéglőssel, készítette Havadi Gergő, Bp., 2006.

Az igények változása. Az éjszakai élet és a vendéglátóhelyek tárgyi
kultúrája az ötvenes években
A neonfény a szocialista vendéglátóipar változásainak és korszerűségének szimbólumává vált: „Szombat este 8 óra. Ekkor éled esti életére Budapest. A Községi
Élelmezésügyi Nemzeti Vállalat kávéházain és espressóin elevenen villog a piros-zöldszínű neonfény lámpa, amely mutatja, hogy a vendéglátóiparban is milyen
nagy változások történtek Budapesten az utóbbi néhány hónapban." 3 "
Az esti programkínálat az ötvenes évek végéig igen szegényes volt, egy-két varieté, néhány tánclehetőséget biztosító hely hirdetése maradt ránk. A második világháború után az elsők között nyílt meg a Rákóczi út 43. szám alatti Palace étterem
és kávéház, amely 1946-ban már úgy reklámozta magát a Vendéglátóipari Munkásban, mint „a dolgozók fillérjeiből épült első vendéglátóipari nagyüzem". 3 4 Müsorajánlójában olvashatjuk: „Jilly Joker" varieté 12 attrakciójának 2 órás műsora
minden este 8-kor a Palace kávéházban, a VIII. Rákóczi út alatt a Guttenberg zenekara húzza a talpalávalót." Van zene, reggeli, ebéd, vacsora, olvashatók a napi- és
hetilapok, szombaton és vasárnap egész éjjel nyitva van — mindez a háború előtti
Budapest kávéházaiban magától értendő szolgáltatás volt. 36
A negyvenes-ötvenes évek fordulóján a legnépszerűbb éjszakai kávéházak közé tartozott a patinás múltú Andrássy úti Savoy és az Abbázia 37 . Ez utóbbinak az
1948-as újranyitása után is töretlen maradt népszerűsége, viszont a korabeli tudósítások szerint most már munkások és káder-értelmiségiek alkotják a közönséget.
Ám valójában, a későbbi átalakítások ellenére is, a környék önálló iparosai, kereskedői és a Broadway művész világa látogatta a kávéházakat, a munkások igényeinek ezek nem feleltek meg. Az Abbázia egykori dolgozója, így emlékszik vissza a
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Szombat esti körséta a községi üzemeiben. In: VM, 1949 7. sz. A neonfclirat igazán szeles
körben csak az ötvenes évek végétől kezdett elterjedni.
VM, 1946. 7. szám 4. p.
VM, 1946. 10. számában megjelent hirdetés.
Az éjjeli nyitvatartási a 332.500/1947 B.M. sz. csendrendelet korlátozta, amelyben a táncos
zenét szolgáltató helyek vasárnap és ünnepnapokon éjfél után l-ig lehettek nyitva, míg hétköznap 11-ig. Ám a gyakorlatban ennek nehezen tudtak érvényt szerezni. OSZK
Kisnyomtatványtár, Ipartestületek, 1947.
Az Abbázia kávéházat 1888-ban alapító Stcucr Gyula volt az a neves kávés, aki forradalmasította a szakmát azzal, hogy a Fiume kávéház gazdájaként megszüntette a zárórát, azaz non
stop tartott nyitva. Lásd Erki, 1996. 59. p.

kávéházra a hatvanas évekből: „Sajnos ma már megszűnt. Az egy nagyon népszerű
kávéház volt az Oktogonon, reggeltől estig tele volt. Reggeliztetés is volt, ebéd és
vacsora is, mellette meg folyamatosan kávéház. [...] Egy nagy fogyasztótér volt és
körben a fal mellett végig pult, abból volt a kiszolgálás. Akár oda is lehetett menni,
de az nem voltjellemző, hogy oda ültek [volna] a pulthoz, tehát nem olyan volt,
mint egy bárban, az inkább a felszolgálóknak volt a helye, [no meg] sütemények,
szendvicsek, vagy ott volt a kávéfőző. [...] Volt egy kávéházi rész, ahol kisebb asztalkák voltak, meg egy olyan rész, ami inkább ebédre volt, és ott meg kisebb szettekkel volt megterítve, de ott is ilyen kisebb asztalok voltak. Döntően egy nagy
oszlopos tér volt, ahogy bejött, belátta jóformán az egészet. Sötétebb tónusok voltak, de bent szép világos volt, mert gyönyörű nagy ablakok voltak a körút és az Oktogon fele. Olyan óriási forgalom volt ott, hogy nem tudtam megebédelni, annyian
voltak. Ezért volt az Abbázia nagyon kemény, de egy este megkerestem egy öltöny
ruhát a Váci utcai szabónál. Akkor az idősebbek még úgy használták, mint régen a
kávéházakat. Kiöltözve jártak oda reggelizni, uzsonnázni, ott találkozott a barátnőjével, ez így működött. Ott akkor volt a forró csokoládétól kezdve a presszókávéig,
akkor még volt szimpla is. [...] Ami volt azt bármikor lehetett kérni, ha valaki délben akart reggelizni, akkor délben reggelizett. Már 10-től lehetett ebédelni. Ezért
volt nehéz, mert már az is időbe telett, amíg fölsorolta, hogy mit kért. Mert például,
ha kértek egy szimpla kávét, akkor mellé ki kellett vinni egy kis porcukrot, egy kis
habot külön, akkor egy féldeci bort vagy rövid italt külön, kért még hozzá egy
olyan kiflit, egy olyan zsemlét, egy olyan süteményt, 8-10 féle [rendelést] leadott
egyszerre. Volt olyan vendég, aki szinte egész napokat töltött ott, és ha kért valamit, ami esetleg nem volt az aznapi étlapon, akkor ez nem volt gond, megcsináltak
a konyhán mindent. Gyönyörűen működött. [...] Név szerint szólítottak, de a kollegákat is. És mi is tudtuk már, hogy ez a kötős néni, az inges, ez a kardműves, és
ugyanez volt például később a Baross kávéházban 38 is. Megmaradt még érdekes
módon abban az időben az iparosságnak egy bizonyos része, akik valahogyan tovább tudták vinni az ipart, vagy zsidók voltak, és megtarthatták. És akkor ezek az
emberek, próbálták továbbra is ezt a polgári életet élni. Mi ismertük őket, hogy ez a
lakatos szemből, vagy a kulcskészítő, vagy a Barossban a kardműves, aki szállította a filmekhez a kardokat a gyárba. Vagy volt szintén a Barossban egy hangszerjavító, nagyon jól keresett, mert jöttek a zenészek és a művészek, és akkor adtak neki
pénzt, hogy a drága hangszereiket jól csinálja meg, amit egyébként sehol máshol
nem tudtak volna megjavítatni. Ezért akkor megtehette magának, hogy mindennap
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Táncos-zenés szórakozóhely cs étterem a hatvanas években, a Baross utca és a Körút sarkán.

beüljön, mert annyi ideje volt, hogy megette az ebédjét és ment vissza. Ugyanez
volt az Abbáziában is. Másrészt, megvolt az a réteg, amely igényelte is, hogy ha
oda bemegy és találkozik XY-nal, összeültek, beszélgettek órákig, aztán mentek
haza. Akik nyolc órában, hivatalban vagy gyárban dolgoztak, azok nem jártak oda,
csak mondjuk hétvégén, vasárnap. Ezekre a helyekre nem volt jellemző, hogy
munkások jártak. Azok inkább a külvárosokban a kisebb kocsmákba jártak. Megmaradt az a cifra nyomorúság, hogy egyszer valakik voltak, de mára már senkik se.
Akkor nagy élet volt Budapesten, volt élőzene. Ide [az Abbáziába] jártak a művészek, a vezető művészréteg a Gábor M iklóstól a Rodolfóig, a Darvas, a Tolnay Klári ezek mind megfordultak itt, ilyen helyekre jártak. Vagy az írók, itt beszéltek
politikától kezdve mindenről. Mert ugye ott voltak közel a színházak, a Broadway.
Kávéztak, beszélgettek. Ez fokozottabban így volt a Fészek klubban. Akkor tudtuk
már, hogy az „ilyen" ügyvéd úr, az „olyan" doktor úr, ezek is jártak. Akkor ezek a
már említett iparosok, mert a belvárosban nagyon sok önálló magán kisiparos megmaradt, övtáskás, nyakkendős, cipész, ilyenek. Nagyon nagy élet volt.' 09
Alapvetően azonban az új típusú zenés-táncos bisztró-éttermek kerültek előtérbe. Ilyen volt az Erzsébet-büffé, a Sörszanatórium és az Operett vendéglő, mely
utóbbiban (1947-ig) volt egyedül lehetőség a hajnali zárásig melegkonyhai étkezésre. Az államosítások után a tovább üzemeltetett régieket a kor igényei szerint átalakították, és eltűntettek minden olyan berendezési tárgyat, amelyek a polgári
miliő emlékeit idézték (cégérek, reklámok, szervírozó tárgyak). Helyükre vasból
és pozdorjából készült típusbútorok kerültek. A reklámok, hirdetések helyét átvették a mozgalmi plakátok, a falakat a párt vezetőinek (elsősorban Rákosi, Gerő és
Sztálin) képmásai díszítették.
A vendéglők államosításakor felvett leltárak aprólékosan kiterjedtek mindenre,
az alapanyagoktól kezdve egészen a berendezésekig. A nívósabb helyeken zongora, zafír kályha, ezüsttükör, csipkefüggöny, esetleg ventilátor is bekerült a lajstromba. Szinte minden üzlet tartozéka (itt most természetesen ne a külvárosi munkástelepek italméréseire gondoljunk) a National kassza, a stelázsi, thonet szék, sörpult, és az eszpresszógép. A leltározásból befolyt összegeket a minisztérium átutalta az adóhatóságnak, amiből teljes egészében fedezték a magánkereskedők által
felhalmozott tartozásokat: „Megjegyezzük, hogy a fenti felsorolt vendéglátóipari
üzemek ellenértéke fejében befolyt összegeket a Gazdasági Főtanács, illetve az Országos Közellátási Hivatal útján azzal a rendeltetéssel utalta be hozzánk, hogy
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Interjú K. Tamással, aki többek között az Abbázia kávéház egykori felszolgálója volt. Készítette: Havadi Gergő, Bp. 2006.

azok teljes egészében az említett vállalatok adótartozásának csökkentésére fizetendők be az illetékes adóhivatalokhoz." 60
A kávéházakat, ha az államosítás után tovább üzemeltették, leginkább eszpresszóvá, a korcsmákat italboltokká alakították. Eszpresszóvá zsugorodott a Newyork61, a Budapest kávéház (volt Moulin Rouge), a Dalszínház étterem (volt Fi'izék). Ez utóbbiban vezették be először, hogy kétforintos belépő mellett fogyasztási
kötelezettség nélkül táncolhatnak. „Az EMKE (volt EMKE kávéház helyén) helyiségeiben sem találni ezen a szombat estén üres helyet. Cigányzene és két énekes
szórakoztatja a közönséget, a kis helyiségben pedig olcsó árak mellett ragyogó műsor szórakoztatja a vendégeket." 6_ Budán ekkor csak a Bagdadban, a Sanghaiban és
a Zöldfa étteremben nyílt lehetőség éjszakai szórakozásra. 6 'A rádióban olykorolykor helyszíni közvetítéssel jelentkeznek egy-egy, a „szocialista erkölcsöknek"
megfelelő, a kultúrált szórakozás megvalósításában élenjáró üzemből.
A sajtóforrások ugyan nem említik, de az ötvenes évek egyik kiemelkedően híres intézménye volt az Ilkovits 64 büfé a Nyugatinál. A hivatalos kultúra szemében
reakciós és veszélyes „elemek" látogatták, ám az interjús forrásokból nem ez az oldala domborodott ki: „Az Ilkovits ugye a Nyugatinál szemben volt, ez a MÁV épületekkel, pont a főbejárattal szemben volt, ott egy hatalmas tűzfal volt, mielőtt
odaépiilt a Skála Metró. Annak a nagy tűzfalnak, egy ilyen első emeletes lepény része volt. Abba volt egy kocsma, a hírhedt Ilkovits, ami éjjel-nappal nyitva volt, hisz
jöttek-mentek a vonatok a Nyugatiba, aki nem akart a restibe, akkor oda kiültek, leültek. Ennek aztán volt egy olyan belső része, ahová le lehetett ülni, egy harmad-
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Pénzintézeti Központ jelentése a Belkereskedelmi Miniszterhez. MOL XIX-G-4-jj 36.
A kávéház nevének eredeti írásamódja.
Szombat esti körséta a községi üzemeiben. In: VM, 1949. 5. sz.
Műsoros éjjeli szórakozóhely még a hatvanas évek elején is alig volt egy-kettő a fővárosban,
de az idegenforgalom, az életszínvonal és a szabadidő növekedésével lassan gyarapodott a
számuk. Gyors és olcsó szolgáltatások tekintetében az ön- és gyorskiszolgálás mellett a Mézes
Mackók, a hetvenes-nyolcvanas évektől a tej- és ételbárok megjelenése és terjedése mind új
színfoltokkal gazdagította a vendéglátás üzlettípusait. Lásd Gwulel - Harmath, 1979. 48. p.
A forgalmas helyeken és a pályaudvarok szomszédságában feltűntek az első gyorsbüfék. A
leghíresebb a Nyugati téren lévő Ilkovits vendéglő volt, ahol naponta négy-ötezer vendég is
megfordult. Alapítója Ilkovits Izidor (1889-1949) vendéglős. 1926-ban, a mai Teréz krt. Nyugati tér - Jókai utca által határolt területen működött üzlete, az akkor ismert Ilkovits-büfé,
ahol konyha, cukrászmühcly, állóbüfé, söntés, hagyományos és önkiszolgáló étterem volt, elsőként tálcás önkiszolgálással. Maga konstruálta automata gépeit. Újító, szervező üzletember
volt. 1937-ben üzlete eladására kényszerült. Lásd: Magyar Életrajzi Lexikon 1000-1990.
http://mck.oszk.hu/00300/00355/html/ABC06707/06729.htm

osztályú hely volt. De ebben olyan szakmai munka volt, és olyan szakszemélyzet
volt ott, hogy hihetetlen. A kézzel húzott rétestől a széles skálájú menüig, a csülkös
bablevestől, ezek a régi magyaros pörköltek, paprikások, belsőségek, csülkök, sorolhatnám, esetleg halak, minden ilyen cukrászkészítménnyel együtt kapható volt,
és mindent tudott biztosítani. És hát természetesen ennek egy olyan része is volt,
ami ilyen áteresztő: hogy jött oda be, hogy két kriglert kérek, ha bekönyökölt,
összeesett, kidobták, jött a következő, szóval [így működött]. Az Ilkovits ez erről
volt híres, és egy hihetetlen forgalmat csinált, nagyon nagy üzlet volt. Az Ilkovits
egy szimbolikus hely volt akkor. Mint a körtéren lévő népbüfé, ugyanolyan volt. És
én merem állítani, hogy olyan ételek voltak ott, amitől az ember mind a tíz ujját
megnyalta, mert nagyon jó szakemberek főztek, nagyon jó minőségű ételeket, csak
egy ilyen gyors kiszolgáló, majd később önkiszolgáló lett, [hasonlóan] ilyen lett a
Rákóczi úton a Rákóczi étterem, ami már [szintén] megszűnt. De viszont aki akart,
az onnan átment a Metropolba, annak is ott volt a söröző része, és aki még jobban
[állt anyagilag], annak ott volt az első osztályú része is a Metropolnak, majd szemben ugye ott volt a Palace Hotel, másik oldalt a Nemzeti Hotel. Na most én [ez utóbbiban] tanultam, ott is kiváló szakácsok, konyhások, éttermesek dolgoztak, volt,
aki négy-öt nyelven beszélt, tehát annyira képzett emberekből állt az a hely. Na
most ezek voltak, azok a helyek, amiért kialakult a nosztalgia a hatvanas évekhez.
De ahogy aztán mentünk a körúton, a Góbé, az egy igazi kisvendéglő volt. Az még
más néven most is megvan, ott a Tolnai utcában, a rendőrség felé kell menni, most
ilyen kurvatanya, meg mit tudom én, ugye a Rákóczi tér után van. Aztán a Népszínház utcában, a Corvin éttermet, a Corvin áruház háta mögött, ami megint egy jómódú, jó nevű dolog volt. De itt ki kell emelnem még mind a Nyugatinak, mind a
Keletinek az éttermeit. Akár a másod-, akár az első osztályú éttermeket, ahol nagyon mentek a konyhák, egyrészt azért, mert innen készítették föl a különböző resti
büféket, akár ilyen vajas sütemények, vagy blundel — ez a túrós batyu, vagy pogácsaféléket. Ezeket innen százával vitték, sőt a Keletinél az Utasellátónak volt egy
húsfeldolgozó üzlete, ahol ők saját maguknak csinálták a virslit, a debrecenit, meg
mindent, ők ízesítették, és hadd mondjam el, hogy ma olyan árut nem lehet sehol
sem kapni, mint ott, olyan roppanós, szaftos virslijük volt. Ezek mind hozzátartoztak ehhez a miliőhöz, és ezek a különböző vendéglátóipari vállalatnak voltak ilyen
üzleteik. [...] Az Ilkovitsban énjártam, de én még annyira fiatal voltam akkor, hogy
én nem dolgoztam ott, oda nem jártam, csak úgy bementünk, ittunk egy málnát. [...]
Azt hiszem, ennek a helynek inkább a hírhedt része az volt, hogy rengeteg a részeg
ember ott, és ez vonzotta oda az alvilágot és a [prostituáltakat]." 65
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Interjú P. Gyulával, készítette Havadi Gergő, Bp. 2006.

Egy másik szakmabeli így emlékszik vissza rá: „Az Ilkovits a régi elitnek volt a
találkozóhelye. 66 Ott általában büdös volt, füst volt, de olyan emberekkel tudott találkozni, hogy lenyűgözve hallgatta órákig, amiket beszéltek. [...] Olyan műsor
volt, hogy kettéállt mindenkinek a füle. Pedig az a hely egy rossz kocsma volt, most
nem pejoratív értelmében. A kocsma az nem egy rossz hely, de ez kifejezetten egy
rossz talponálló volt, köpködtek, füst volt. [...] Egy semmi, mint egy rossz önkiszolgáló Az éjjel-nappal jóformán nyitva volt. [...] Mikor elkezdtem [tanulni] a
szakmát, ezekről hallottunk, meg el-eljártunk, és akkor még ezeknek a nyomai még
megvoltak. [...] Akkor [az ötvenes évek végén] az Ilkovits, az volt talán a legjobb.
Amikor én dolgozni kezdtem, már nem üzemelt, valamilyen tejbüfét csináltak helyette. Az a hely óriási volt. Minden este olyan társaság volt, a szegényebb értelmiség, egyetemisták, akik hallani akartak valamit, hogy hogyan működnek itt a dolgok [valójában], az eljárt az Ilkovitsba." 67
A sajtópropaganda ellenére az üzletek nagy részében melegkonyha nem volt, s a
munkások által jobban kedvelt italboltok kerültek előtérbe, és az italok közül az olcsó kommersz égetett szeszek, leginkább a rum. Sör és különösen márkás külföldi
szeszesital csak nagyritkán volt kapható egy-két belvárosi üzletben, ott is igen korlátozottan. Ezekhez az üzletvezetők csak megfelelő kapcsolatok és kölcsönös
gesztusok útján, lefizetések révén juthattak folyamatosan. 68 Az Árhivatal intézkedéseinek megfelelően egyre csökkentek a szolgáltatások árai, ám ez egyben a minőség visszaesését is maga után vonta.
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Veszi Endre (1916-1987), író, így emlékezett vissza a harmincas évek végi kocsma közönségérc 1979-ben: „És szemben a Nyugati pályaudvarral a legendás Ilkovits-büfé, ahol az úgynevezett fehér teremben — fehér terítős asztaloknál — jobban minősített kistisztviselők, kispénzű értelmiségiek ebédeltek, vacsoráztak, a piros teremben viszont... Igen, a piros teremről
mégiscsak külön kell beszélni: ez a szabad, vagy magukat szabadnak hirdető szegények találkozóhelye volt, köztük íróké, költőké, gyönyörűséges, kelekótya nőké, nagyszakállú, gnosztikus igehirdetőké! Ide járt olykor József Attila is, s később a mi társaságunk, költők a nemzedékemből: leginkább világmegváltók, baloldaliak, ahogy ezt ma már egyszerűsítő összefoglalással jellemezni lehet. Vészi Endre: Kézirat.
http://mck.oszk.hu/03300/03312/html/h7mpr.htm
Interjú K. Tamással, készítette Havadi Gergő Bp. 2006.
„HG: Nem volt hiány, mondjuk leginkább sörből? AE: Nem, a j ó kapcsolataimnak köszönhetően — mondom, az igazgatóval nagyon jóban voltam, és ő szólt, hogy legyen mindig sör.
Nem volt olyan, hogy elfogyott volna. Nyáron nagyon nagy kánikulában, akkor esetleg, de
nem volt probléma, akkor azt meg tudtuk oldani." Részlet A. Ervin interjújából, ebben a részben az italboltvezctői időszakáról beszél.

Vendéglők színvonala és árai: osztályon feliili és osztályon aluli
A Nők Lapja Okos Kata levele című rovatában tudósított arról, hogy az első osztályú besorolást kapott nagy múltú vendéglőben milyen viszonyokkal szembesült a
„hétköznapi" menüt kérő futóvendég: „[...] Március 23-án, kedden egy kisebb társasággal az Abbázia-étteremben ebédeltem. Hosszú keresgélés után találtunk egy
szabad asztalt. [... ] Az asztalterítő azonban piszkos, ételfoltos volt, a villán odaszáradt spenótmaradék. [...] Közel fél órás várakozás után megjelent a pincér, s újabb
10 perc múlva étlapot is hozott. Ezen csodálkozva olvastuk, hogy ez az étterem
elsőosztályú. Megrendeltük az ebédet. Ujabb negyedórás várakozás. [...] Végre
megérkezett a leves. Társaságomból többen is diétás menüt rendeltek, darakrémlevessel. Ez azonban elfogyott. Az erőtlen levesben paradicsom és mosogatórongyfoszlányok úszkáltak. [... ] Rövid 20 perc múlva a pincér felszolgálta a második fogást — a székelykáposztát. Ebben hajszálat (vagy disznósörtét?) találtunk.
[...] Egyikünk babfőzeléket kért — ehelyett burgonyakörítést kapott. Az adagok
kicsik voltak, a tálalás pedig ízléstelen. [...] Éhesen és elégedetlenül távoztunk az
Abbázia-étteremből, amely csak rangsorolásában és áraiban első osztályú." 69 Az
ötvenes évek végéig a legnívósabb kereskedelmi vendéglőknek is kötelezőn kellett
biztosítaniuk üzemi étkezési lehetőséget, legalább kétfajta menüvel. Kimondottan
vállalati kezelésben lévő üzemi konyhákra, éttermekre is igaz volt az, hogy ha nem
étlapról, vagy bankett keretében rendeltek, hanem az olcsó menüket és üzemi étkezést választották — amit javarészt a kispénzű átlagemberek —, akkor rendszerint
nem laktak jól, és sokszor napokon keresztül ugyanazt ehették. Ez a következő panaszlevélben így fogalmazódott meg: „A heti étrend: egyik nap tarhonya, másik
nap tarhonya és a harmadnap a változatosság kedvéért ismét tarhonya. Ha burgonyát főznek vagy nyers, vagy fekete, ha tésztát, egy csomóban van az egész. Ráadásul mindig minden zsírtalan és hideg. [...] Baj van a tisztasággal és az udvariassággal is." Ellenben „a fizetővendég jóízű ételeket rendelhet étlapról. Ha valamilyen bankett van, pompás ételeket készítenek. Egyszóval: főzni tudnak, csak nekünk nem." 7 0
Az egyes üzemegységek besorolása, sokszor nem mutatkozott meg az árakban,
azaz előfordulhatott, hogy egy negyedosztályú helyen drágábban mérték a rossz
minőségű bort, mint egy elsőosztályú étteremben. A minisztériumban (BkM)
funkciójuk és az ellátás színvonala szerint szakosztályokba sorolták az államosított
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Nők Lapja, VI. cvf. (1954) 13. sz.
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vendéglátó egységeket. Az első osztályú, illetve osztályon felüli reprezentatív belvárosi éttermek kivételével, a másod-, harmad- valamint a negyedosztályú besorolást kapó — azaz felszolgálás nélküli — italboltok, talponállók fogyasztói árrésében szinte alig volt különbség, közönségük ennek ellenére nem keveredett egymással, viszont kinézetükben, formavilágukban az egyes típusok teljesen uniformalizáltak voltak, mindegyik szinte ugyanolyan képet mutatott kívül-belül.' 1
Átlagos étkezésnek a bűvös 10 forint körüli ebéd számított. A vendéglők nagyrészében, az esti zenés felárral is, csak ritkán kerültek 20 forintot meghaladó fogások az asztalokra. így volt ez például a várban és környékén található nagymúltú éttermek közül a Pest-Budában vagy a Márványmenyasszonyban, mely utóbbi csak
II. osztályú üzemként működött ekkor. 7- A kötelezően előírt menü még az osztályon felüli helyeken sem haladta meg a 10 forintot. „P. Jenő, egy szegedi üzletvezető elmondja, hogy kispénzű emberek járnak vendéglőjébe, 10 forintnál drágább
ételeket ezért nemigen készítenek. Legkedveltebb a halászlé, amelyből jókora adagot adnak 10,10 Ft-os áron."73
Ezzel szemben a fővárosban a minőségi kiszolgálást igénylő „elit" vendéglátását az '50-es évek közepétől újból megnyíló Múzeum kávéház, az Astoria kávéház
és a Gundel képviselte, amelyek formavilágukban igyekeztek megőrizni és ápolni
a háború előtti hagyományokat. A Gundel étteremben 1952 májusában a legdrágább fogás, egy adag libasült pirított burgonya körettel 71,55 forintba került délben, míg este 80,10-et kellett ezért a vendégnek ugyanott fizetnie.74 De volt babfőzelék 2,65-ért illetve délig kétféle zóna 9 forinttól. A hatvanas évek Gundeljének vendégköréről így emlékszik vissza egykori konyhafőnöke: „Általában
nagycégeknek a vezetői, diplomáciai testületek, ezekkel kapcsolatos fogadások,
ebédek, vacsorák, üzleti tárgyalások, és általában a módosabb kereskedők jártak
oda, mert azért régen is egy-egy jól menő maszek, szűcs stb., ha nem is rendszeresen, de alkalmanként megengedhette magának, hogy bejöjjön. Nagyon sok külföldre szakadt hazánkfia, aki hazajött, és a Gundel volt náluk a nimbusz, meg a
Gellért, és itt meg is kapták azt a pénzükért, amit mondjuk elvártak. Fiatalok nemigen jöttek, mert mint ahogy kezdtem mesélni, hogy egy május 1-én ugye bejött,
most mondjam, hogy akkor nálunk 210 forint volt egy konyak, de a legolcsóbb
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Hivatalos besorolásától függetlenül egy borozó, cukrászda vagy presszó is vonzhatott kimagasló (elsődleges) közönséget, ilyen volt például a Kedves presszó is.
Az étterem 1959-cs étlapján a legolcsóbb a zónapörkölt, zene nélkül 7,55-ért és a legdrágább
2 személyes Márványtál műsoridőben 50,20-ért kapható. Lásd Gál, 2005, 81. p.
Vendéglátás, 1957. I./l. sz., 22. p.
Gundel étterem étlapja 1952. május 28-án, szerdán. MOL XIX-A-30-c V/068/1951-52 (9.d.)

menü már 21 forintért elérhető volt. [...] Egy Napoleon konyak abban az időben
nagy érték volt. Na most beült a kerthelyiségbe a vidéki emberke, kért két konyakot, a fele fizetése mindjárt elment, és mikor megkapta a számlát, akkor nagyon sok
nem is tudta kifizetni, ez komoly probléma volt. Na most, csak azt mondom ezzel,
hogy az egyszerűbb, alacsonyabb keresetű embereknek nem volt elérhető. Kommersz italokat nem is árusítottunk, volt főzéshez meg egyébhez, de jellemzően a
legdrágább dolgok voltak. A követségek is, ha tartottak valamit, és azok is mire
megkapták a számlát, hát hihetetlen összegek jöttek ki. Mert mellette Kéményseprő vagy az Ezerjó Étterem, a fürdő mellett ugye, azok nyilván ilyen másodosztályú
olcsó kis éttermek voltak abban az időben, oda is lehetett menni." 73
Ezzel szemben egy, a dolgozók által drágának tartott Éttermi és Büfé Vállalat
üzemi büféiben 1 forint 70 fillérbe került a szalámis szendvics. Az államosítások
után tehát a vendéglátásban részben fennmaradtak a státuszfogyasztás, a presztízs
színterei. Az egyszerű munkásemberek a nyílt propaganda ellenére nem engedhették meg, hogy osztályon felüli vagy első osztályú éttermekbejárjanak — még ha az
nem is volt számottevően drágább. Maradt az elsősorban az italfogyasztást preferáló igényeiknek megfelelő italbolt (kocsma), és a felfelé törekvő szakmunkás rétegek számára a kisvendéglő és az eszpresszó.
Pusztán a népbüfékben történt fogyasztása alapján immár nem lehetett megkülönböztetni az egyes rétegeket, az étkezési és szórakozási szokások tehát — látszólag — elvesztik társadalmi pozíciót jelző szerepüket. Az egységesítési, uniformalizáló törekvések sajátos módon szembe találták magukat a polgári, kispolgári
csoportok identitása mellett a munkásrétegek egyes csoportjainak a vendéglátással
kapcsolatos értékeivel is. A jobban kereső (és kispolgári mintákat követő) szakmunkásoknak (munkásarisztokrácia) számos olyan vendéglője, kávézója volt,
amely törzsvendégének saját társadalmi csoportján belüli elitpozícióját, vagy éppen kispolgári kötődését volt hivatott hangsúlyozni. így tehát sokan egyfajta presztízsveszteségnek élték meg, ha kedvenc ételük, italuk vagy pincérük helyett szegényes üzemi kosztot szolgáltak fel hiányos szakértelemmel, vendégszeretet nélkül, rideg, piszkos helyiségekben — még ha olcsón is.
Az ötvenes években a vendéglátás típusegységeinek — a divathoz hasonló 76 —
uniformalizálódásában nem pusztán a politikai akaratnak volt meghatározó szerepe, hanem az áruhiánynak, a lakossági fogyasztás drasztikus csökkenésének és az
alacsony jövedelmeknek. A hiánygazdaság a maga működési logikája szerint nem
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Interjú P. Gyulával.
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csak az ideológiai szempontból nemkívánatosnak minősített luxuscikkeket tüntette el, hanem igen gyakr an a hétköznapi étkezés nélkülözhetetlen kellékeit is luxuscikkekké alakította át. Ilyen volt a nem üzemszerű éttermi fogyasztás is, amit csak
kevesen engedhettek meg maguknak az ötvenes években. Ám a hatvanas évektől
egyre inkább elkülöníthetővé váltak az egyes presztízs-csoportok igényeinek megfelelő vendéglátóhelyek.

Külváros és Belváros találkozása
Az ötvenes évektől egyre inkább divatba jöttek a kerthelyiségek. A külvárosban
több ezer férőhelyes kertvendéglők nyitották meg kapuikat, amelyek hétvégi szabadidős programokat kínáltak a szórakozni vágyó családoknak. Ilyen volt a budafoki Promontor borozó, vagy Pesterzsébeten a 400 férőhelyes Erzsébet Sörkert. Itt
„a vendégek kényelmes párnás székeken ülve, fehér damasztabroszokkal terített
asztalok mellett válogathatnak a kőbányai, nagykanizsai, pécsi, soproni sörgyárak
palackozott különlegességei között. Megkóstolhatják a 0,33 literes kis-Kinizsit, a
zalai ászoksört, a Sirályt, a Márciusi Extrát, vagy Pannónia Extrát, II. osztályú árakon. A 16-féle sör mellett kapható 5-féle szörp, 5-féle Turmix-ital is. [...] A szórakoztatásról négytagú tánczenekar gondoskodik." De hasonlóan kedvelt volt az
pesterzsébeti Aranycsillag Étterem, a kőbányai Népkert, árpádfoldi 1007. sz. Rigófészek kisvendéglő vagy a csepeli Stadion Étterem. Ez utóbbi III. osztályú étterem kerthelyiségében, a folyóiratban közölt útikalauz a leginkább kedvelt étkekként említi a pirított májat 8,15-ért, a hagymás rostélyos 9,65-ért, a rántott borjúlábat tartárral és rizzsel 9,50-ért és a pacalpörköltet 5,50-ért. Ezekért a fogásokért
egy belvárosi első osztályú étteremben zenés felár mellett akár 50-100%-al többet
is elkérhettek. Budán a 2000 férőhelyes Hűvösvölgyi Népkert (Hársfa vendéglő)
számított kultikus helynek ekkoriban. 77
Egy vendéglős így emlékezik vissza a Hársfáról és „sztár" vendéglőséről: „A
Hársfáról nem tudom hallott-e, [mert] az egy nagyon j ó étterem volt fönt a Hűvösvölgyi út tetején nagy kerthelyiséggel. Az a minket megelőző korszaknak [ötvenes-hatvanas] évek a legjobb étterme volt, a vezetője, ez az ember egy virtigli
vendéglős volt, ízig-vérig vendéglős, aki minden porcikájával azt leste, hogy hogyan tudja a vendégeit minél jobban kiszolgálni. Egyetlen egy öröme volt, hogyha
megdicsérték. Na most egész pártunk és kormányunk följárt hozzá, és ez is egy
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Vendéglátás III. évf. (1959) 7. sz. 9. p. Mára ezek a nagyméretű kerthelyiségek szinte teljesen
eltűntek, illetve jellegükben más típusú üzletek vették át szerepüket.

ilyen gebines 78 vendéglő volt, korlátozva volt a havi bevétel, csak mondok egy számot, mondjuk tízezer forintban. Na most látható volt, hogy nem tízezret, de még
nem is száz, hanem legalább egymillió forintot csinál, mert reggeltől estig tömve
volt. De ott volt a titkosszolgálatoktól kezdve mindenki, amíg egyszer valaki megelégelte a sikerét, és elkezdte felhergelni az akkori Kádár elvtársat vagy tán a feleségét, hogy micsoda polgári attitűd ez, [amit ez a vendéglős megenged]. Az, hogy
„polgári", ez azt jelentette akkor, mint ma az aljas gengszter, mondjuk ezt körülbelül. Ő igazi polgár volt, az öreg, 5.-nak hívták, és egy kiváló étteremet csinált —
egyszer én is voltam ott, ami ritkaságszámba ment akkoriban, ezt tudni kell. De
ugye valaki fölpiszkálta pártunk és kormányunk figyelmét, onnan meg egyenesen
a sittre vitték az öreget — nem volt azt hiszem egy évig vagy egy félévig, nem soká-
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„A gcbin nem egy hivatalos elnevezés, ezeket úgy hívták, hogy önelszámoló üzletek, ami azt
jelentette, hogy cl kellett számolnia a beérkezett árunak a megadott haszonkulccsal felszorzott
értékével. Tehát bejött magához mondjuk száz liter bor, a gcbincs kocsmába, és akkor volt a
haszon italkulcs 50 százalék, ennyi lehetett, akkor százszor 150 forinttal cl kellett számolni,
tehát a haszonkulccsal megemelttel. Ez azt jelentette, hogy magának ezt naponta bc kellett fizetnie, és mikor a leltári időszak kifutott, mondjuk elfogyott a száz liter bor, akkor a leltár nulla mennyiséget talált és a befizetésnek stimmelnie kellett az eladási értékével. Ezen kívül más
kötelezettsége nem volt, illetve voltak különböző üzleti tervek meg ilyesmik, de ez nem volt
lényeges. Magyarul a többletét egyszerűen cltchcttc. Tehát ha volt borravalóból még az ötven
százalék fölött húsz százalék, akkor kész, az az övé, tehát azzal nem tartozott a cégnek. Míg
egy nem gcbincs üzletben abszolút szoros volt minden. Annyira szoros volt minden, hogy a
pulton a kiadott áruról blokkot kellett adnia a pincérnek, és a blokk szerint kellett elszámolnia.
Ott a pincéméi megmaradt a borravaló, amit szétosztottak egy bizonyos pontrendszer alapján.
A konyhából kiérkező minden árut blokkolni kellett és cl kellett vele számolni. Külön gazdasszonyok voltak, akik napi vételezés alapján kiadták a naponta megtervezett étclmcnnyiségct.
A szakács összeírta, hogy tíz adag ilyet, húsz adag olyat harminc adag amolyat főzött, annak
megvolt a kalkulációs íven a megfelelő anyaghányada, és kiszámolták, hogy kettő kiló és 25
deka sót kell kiadni ma, és ennyi borsot meg majoránnát és ennyi húst meg lisztet stb. így működött. A működés nagy része az volt, hogy ezeket a szabályokat hogy játszák ki, mindenféle
oknál foga. Mert ugye nagyon sok olyan szakács volt, aki nagyon jó szakács volt, de ha megjelent egy üzletben, rögtön tönkretette, mert az anyagfelhasználása olyan iszonyú rossz volt,
tudni illik nem spórolt az anyaggal, és nem tartotta bc a kalkulációs könyvben előírt, egyébként elég bőséges előírásokat, hanem ami neki eszébe jutott, azt tette bele és úgy. Nagyon jó
szakácsok voltak. Híresek voltak azok a régi mcstcrszakácsok között volt egy-két ember, aki
elment egy üzletbe — ők ilyen nagy szoros étteremben dolgoztak, szóval ilyen Hungária méretű étterem meg hasonlóak —, híresek voltak arról, hogy egy év alatt teljesen ronggyá tudták
tenni az üzletet. De ezzel együtt vitték őket jobbra-balra, mert iszonyúan jól főztek, és akkor
híre volt annak a kocsmának, Mátyás Pince például. Na így működött egy szoros, amúgy meg
egy gcbincs üzlet. Ez volt minden típusban: eszpresszó, étterem, söröző, bár stb." Interjú A.
Ervinnel. Készítette Havadi Gergő, Bp. 2006.

ig volt bent. De jellemző, hogy utána bement a Belvárosi Vendéglátóipari Vállalathoz (ma Taverna), és bement az igazgatóhoz. Ez az igazgató ugyanaz az ember
volt, aki engem a tröszthöz vitt, csak a megszűnése után átvitték oda igazgatónak
(Bandi bácsi). De a lényeg az, hogy bement hozzá és azt mondta neki, hogy
—- Vezérigazgató úr, adja nekem oda a legrosszabb üzletét.
— Magának, hát most jött ki a sittről — felelte az igazgató.
-— Adja ide, a legrosszabb üzletét, a fejemmel kezeskedem, hogy egy éven belül
a legjobb lesz. — Ugyan, ne vicceljen.
— Próbáljuk meg, a fejemmel kezeskedem, visszavitethet a börtönbe, hogyha
nem sikerül.
Megkapta a Napoletanat 79 , ami a Vigadó téren, az Apáczai Csere János utca sarkán volt. Abszolút halott hely volt, de egy év múlva lett belőle a kerttel együtt egy
4-500 személyes étterem, ami állandóan tele volt. Tehát ilyen ember volt, aki ezt
meg tudta csinálni egy éven belül. Na jó, de reggeltől estig az üzletben volt, a felesége ott ült a pultban, a lánya mit tudom én hol, és az egész életük erről szólt, semmi
másról csak erről. Mindenféle szuper üzletvezetőket raktak oda, és semmit nem
tudtak vele csinálni. Na most ezt csak azért mondom, mert egyéniség nélkül nincs
egy karakteres, jó étterem. [...] De addig, amíg nincs egy személyiség az étterem
élén, az nem fog feléledni. És nem is teremtődik meg, mert ha ezt valaki nem hivatásszerűen csinálja, ja és nem baj, ha ért hozzá, azon kívül, hogy szereti, akkor
nincs. [...] Ez volt a baja az öregnek is, hogy nem ismerte a saját határait ott a Hársfában, amit én két évig csináltam nem is olyan régen. O nem volt egy intelligens
ember, egy nagyon helyes ember volt, tényleg mindenki szerette az öreget, de nem
tudta fölmérni, hogy ezt ma már nem fogja tudni sokáig csinálni, mert előbb-utóbb
a hurok a nyakába kerül, és így is volt."80
„Nagy-Budapest" megalakulásával, 1950. január elsejével létrejövő kerületek
lakosságának összetétele, szokásait tekintve, alapvetően kétféle arculatú volt. Az
egyik, az újonnan a fővároshoz csatolt külkerületek, perifériák (Újpest, Rákosszentmihály, Kispest, Csepel, Erzsébet és a már eddig is a fővároshoz tartozó Józsefváros, Ferencváros, Angyalföld vagy Óbuda egyes részein), jelentős arányban
munkáscsaládok laktak. Merőben más volt a belvárosi és a budai kerületek vagy a
pesti villaövezetek (Cinkota, Mátyásföld) polgári miliőjének igénye, és ennek
megfelelően kialakult szokásai. A belvárosi kerületekben sokkal fejlettebb volt az
üzlethálózat, mint a munkáslakta peremkerületekben. Az üzletek jól felszereltek,
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Az interjúalany a Hársfa vendéglősének a sorsát az Ónódy-ügyhöz hasonló példaként említette
meg. Interjú A. Ervinnel, készítette Havadi Gergő. Bp. 2006.

tágasak voltak, külön irodahelyiséggel rendelkeztek, míg a külváros ivóit jellemzően a tulajdonos lakásából leválasztott, zsúfolt helyiségekből alakították ki. Ha
egyáltalán volt, akkor a lakással közös a konyha és illemhely. Előszeretettel költöztek a gyárkapuk tőszomszédságában düledező bódékba is. A minisztériumban fő
feladatként Budapest ellátatlan, munkáslakta részeinek hálózatfejlesztését irányozták elő. Elsősorban új gyorséttermek, népbiifék, eszpresszók, cukrászdák,
kertvendéglők létesítésével valamint a meglévők államosításával próbálták ezt elérni. A söntések bezárását hivatalosan, elsősorban a vendéglősök és a vendégek
megbízhatatlanságával indokolták: „A Tripolisz, Mária-Valéria és hasonló, elsősorban munkáscsaládok lakta telepek a bűnözés melegágyai, és az itt működő söntésekből sokat ezért bezárattunk". 81 Leginkább e külvárosi italmérések, talponállók helyén nyíltak meg először az állami italboltok, büfék majd egyre inkább az
ezektől alig különböző eszpresszók, utóbbiak elsősorban az ötvenes évek derekától
kezdődően.
Szamos Márton üzemi bizalmi 1949-es jelentéséből bepillantást nyerhetünk a
korabeli Csepel Weiss Manfréd (W. M.) gyára mellett virágzó kocsmák utcaképébe: „Tassonyi Dezsőné, Csepel Rákóczi Ferenc út 112. szám alatt lévő üzlete szerdán szünnapot tart, és így az üzlet belsejét nem láttam. [...] Külsőre elég elhanyagolt állapotban van, és valószínű belül sem néz ki rendesebben, konyhát nem
vezetnek. A környékén terepszemlét tartottam, a Rákóczi Ferenc útról, illetve két
mellék utcájából nyílik a W. M. I. és II. számú kapuja, a II. számú kapu előtt van egy
söntés korcsma (Siklóssy), a Tassonyi féle üzlettől kb. 50 méterre, a másik oldalon,
elég forgalmasnak néz ki. [...] Az I. számú kapu felé van a Sárközy Sándor
Benjáminné Vendéglő-kocsmája, a forgalmát illetően nincsenek értesüléseim, de
nagyon szép és rendben tartott üzlet, sok helyiséggel. A W. M. I. számú kapuja illetve főbejárata előtt a Somogyi Béla utcában kb. 8 korcsma és vendéglő van, aránylag rövid térközökben. Egymás mellett egy csomó élelmiszerüzlet, pék, hentes a
főbejárat előtt a jobboldalon, három-négy nagy fabódéban kerékpármegőrző,
ezeknek a helyén volna fantázia valami büfészerűséget csinálni. [...] Valamikor régebben volt Csepelen a Rákóczi úton egy nagyvendéglő (Langmahr), bezárták az
üzletet, és terményraktárnak hasznosítják, pedig nagyforgalmú üzlet volt, vagyon
tételben vásárolt borokat." 82
Munkás hagyományaival a külvárosok közül is kiemelkedő Angyalföldön például első lépésben a nagyobb éttermek, majd a kocsmák-talponállók, végül az
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Alapy Gyula fővárosi főügyész jelentése. B F L XXV.óO.a. 1955/3080/2.sz.
Kelt. 1949. VII. 6-án. MOL XIX-G-4-jj 36.d.

eszpresszók, cukrászdák államosítására került sor. 8j 1951 végén, 1952 elején szinte az összes magánkézben lévő egységeket államosították, az üzletek nagyobb része kisebb tatarozási munkálatok után újra megnyílt. A kerület nagyobb alapterületű és alkalmazotti létszámmal bíró üzleteit (kávéházakat, éttermeket) már
1948/49-ben lefoglalták, de jellemzően nem vendéglátó ipari célokra hasznosították. Az 1952. december 31-én meglevő üzlethálózatra általában jellemző volt,
hogy az egységek legnagyobb része—főleg azok, amelyek a legutolsó államosítás
során kerültek a XIII. kerületi Vendéglátóipari Vállalathoz — szük alapterületű,
elavult berendezésű, minden szociális és egészségügyi előfeltételt nélkülöző üzletek maradtak. 84 A kerület főként munkáslakta északi részére jellemző korcsmák,
étkezdék többnyire a tulajdonos lakásával épültek egybe, sokszor közös konyhával. Itt állt elő az a helyzet, hogy a kocsmák államosításakor csak az italboltok helyiségei kerültek államosításra, a konyhák továbbra is a volt kocsmatulajdonos
lakásához tartoztak, mert ez a lakás szerves részét képezték.
Egy-egy üzlet korszerűsítése több lépcsőben ment végbe, ahogy az üzlet mellett
lévő helyiségeket meg lehetett szerezni. A kerületben a területi igény kielégítésének legfőbb gátja a helyiségprobléma. „Ha az 1959-es üzlethálózatot nézzük, mégis meg kell állapítani, hogy a „munkáslakta" kerület ellátását igen nagymértékben
javította az a tény, hogy a korábbi 32 üzlet helyén már 118 egysége van a vállalatnak" — áll a leírásban. A mellékelt táblázat (3.) is szemlélteti, hogy a kerület e két
lakóövezetben az üzemtípusok fogyasztási lehetőségeket meghatározó különbségei megmaradtak. A déli, lipótvárosi rész hálózata továbbra is sokkal színesebb
maradt. Itt a kocsmák mellett volt többfajta étterem, eszpresszó valamint színház és
mozi, míg a munkáslakta Angyalföldön az italboltok, a kocsmaszerü kisvendéglők
dominanciája még erősödött is az ötvenes és később a hatvanas években (lásd: melléklet 4. táblázat).

Epilógus
Budapest a „Kávéházak" fővárosából az ötvenes évek elejére kis túlzással az italboltok fővárosa lett.8"1 A főváros lakóinak életvilága ekkor igen ellentmondásos ké83
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Dr. Soós Péter. Egy munkáslakta kerület vendéglátóiparának monográfiája. Budapest, Belkereskedelmi Minisztérium, Vendéglátó Főigazgatóság, 1960.
Uo. 31. p.
„Ha a kávéházi kultúra jelképezte a háború előtti városok, kiváltképp Budapest mindennapi
életét, akkor a fordulat éveiben bekövetkező változásokat leginkább a népbüfék alapítása
szemlélteti." In Majtényi, én.

pet mutatott. Egyrészt a háború utáni gyors újjáépítés, valamint a társadalmi
egyenlőtlenségek lebontásába vetett hit miatt az átlagemberben nagy volt a várakozás, másrészt viszont az egyre erősebb szorítású diktatúra államosításai, a fogyasztási lehetőségek minimalizálása behatárolta a mindennapok szórakozási szokásait,
megszabta a kikapcsolódási lehetőségeket, az ünnepek örömeit.
Az ivás — amellett, hogy maradt az ünneplés, a társas-baráti összejövetelek velejárója — a társas élet beszűkülésével egyfajta menekülési úttá is vált. A nagyvárosi
felgyorsult és formális életvitelhez való alkalmazkodás külön nehézséget oko- zott a
rengeteg vidékről fölkerült, paraszti hagyományaiból „kivetkőzni" kénytelen munkásnak. Számukra idegen világ maradt a klasszikus értelemben vett (és polgári mintákra építkező) vendéglátás. Az életformaváltás, a családtól való el- és a közösségből
történő kiszakadás, a nélkülözés és a bizalmatlanság légköre megtörte az embereket. 86 Az ellátási feszültségek és a hiány tartóssá válásához a lakossági fogyasztást
háttérbe szorító gazdaságpolitika mellett az is hozzájárult, hogy a magánkereskedelem drasztikus korlátozását követően, az ötvenes évek elején kialakított, főként tanácsi és szövetkezeti kezelésbe kerülő vendéglátó vállalatok a tervutasításos rendszer
körülményei között képtelenek voltak a valós kereskedelmi igények szerinti működésre. 1953-tól lassan megindult a fogyasztás növekedése, és az 1956-os megtorpanás után a „hosszú hatvanas évekre" a vendéglátás már többet nyújthatott az embe-
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Az egyik interjúalany így vélekedett az alkoholizmus, az italozás szerepéről az ötvenes évek
emberének életében: „Nem kéne ezt a két dolgot összefűzni véleményem szerint. Biztosan
nem lehet úgy beállítani a dolgot, hogy szegény, reménytelen magyar nép az alkoholba fojtotta
a bánatát, a fenét. Egy viszont igaz, hogy az az állapot, miszerint ki volt zárva minden kitörési
lehetőség, mint ahogy ma ez nincs kizárva. Tehát arról akkor itt szó nem volt, hogy valaki
szorgalmasan elkezd dolgozni, és akkor majd vesz magának egy boltot, egy üzemet vagy egy
gyárat, és a szorgalma és a szakértelme révén fejlődik anyagilag, szakmailag, és bekerül a gazdasági élet vérkeringésébe, szó nem volt erről. Ez biztos, hogy befolyásolta a dolgot, ezek a
korlátok talán, de alapvetően szó nem volt bánatról. Akkor már régen túl volt mindenki a bánaton, ezt mindenki tudomásul vette, sőt a mclós bizonyos értelemben meg volt elégedve,
mert bement a gyárba, nem csinált semmit, fölvette a fizetését, és hazajött. Hát biztos ismeri
ezt a rejtett munkanélküli jelenséget. De ez ténylegesen így volt, a szó szoros értelmében, arról nem beszélve ugye, hogy ez kapcsolódott ahhoz, hogy ilyen kölcsönösségi alapon, kaláka
rendszerben, hogy ha valakinek volt valamilyen munkája, ez főleg vidéken volt így, akkor kivettek hat nap betegállományt, otthon maradtak, és fölépítették a házat nyolcan, vagy idényjellegű munkáknál, és ezt mindenki tudta. Elég drága mulattság volt ez az országnak, most is
isszuk a levét. Az biztos, hogy ezek a korlátok meghatározták az életformát, hogy ha már
ilyen szociális síkon vizsgáljuk. Dc nem direkt oka volt ennek ez, dc egy dolog biztos volt,
hogy a szabadidejükkel nem tudtak mit kezdeni az emberek. Focimeccsre lehetett menni meg
a kocsmába, ha nem akart hazamenni. Haza meg minek menjen, hogy hallgassa a feleségének
szájaskodását, mondta ő." Interjú A. Ervinnel.

reknek annál, mint pusztán a rossz minőségű, szegényes üzemi étkezés. Budapesti
vendéglők életében az ötvenes évek végétől elindult egyfajta új fogyasztási konjunktúra, bizonyos fokig lehetőség nyílt a házon kívüli étkezésre és egyéb társas összejövetelekre szánt idő és költés növekedésével bizonyos fokig az ízlésvilág szempontjainak elválására. Ahogyan az ötvenes évek gazdaságpolitikáját a mennyiségi, úgy a
hatvanas, és főként a hetvenes-nyolcvanas éveket már egyre inkább a „minőségibb",
a fogyasztási szokások szerint differenciálóbb gazdasági szemlélet jellemezte, ami
lehetőséget kínált a különböző társadalmi csoportok önazonosságának és tradíciónak kifejezésére a vendéglátás nyilvános tereiben is.
A szórakozás formái, bár még erősen korlátozottak maradtak, a hatvanas évektől már közvetlenül nem (vagy csak egyes esetekben) ellenőrzöttek, a „fél-nyilvánosság" terei fellélegezhettek. Az üzemi tömegellátással szemben, a fogyasztói
igényekre reagáló kereskedelmi vendéglátás előtérbe kerülésével, a hatvanas évek
végére megnyílt a lehetőség a lakosság sokrétűbb, illetve magasabb szintű szórakozási igényeinek és bizonyos divatirányzatoknak az elfogadására. Az idegenforgalom szempontjait ekkor már a pártvezetés sem hagyhatta figyelmen kívül, így
sorban nyíltak a fővárosban a reprezentatív szállodák és éttermek (Citadella, Körszálló, Royal, stb.). Az új szórakozási fonnák, a „könnyű műfaj" megjelenésével
(például különböző művelődési otthonok, mint például a „Csili" 87 vagy az Ifjúsági
Park, Budai Parkszínpad) a későbbi beatkorszak divatjának, ifjúsági szubkultúrájának térhódításával szemben a hatalom már tehetetlen volt.

Táblázatok
1. A magán és állami vendéglátás forgalmának, bruttó hasznának és az
ágazatból származó nemzeti jövedelemnek százalékos megoszlása 1949-ben

Á l l a m i vendéglátóipar^

8

Magánvendéglők
Forrás:

87
88

Statisztikai

Évkönyv

Forgalom %

B r u t t ó haszon %

Nemzeti jövedelem %

11,2

na

13,7

88,8

40,0

86,3

1949, (Bp., KSH,

1950.)

A hatvanas évek fiatalságának körében kiemelkedő, divatformáló mulatónak az 1920-as években keletkezett szleng elnevezése, hivatalosan a Pesterzsébeti Vasas Művelődési Otthon.
É.N.V. és egyéb együtt

2.) Kiskereskedelmi

vendéglátó üzemek száma, százalékos
1952-1955 (év végi adatok)89

megoszlás,

Év

Állami

Szövetkezeti

Magán

Összesen

1952

50,0

49,7

0,3

100%

1953

52,9

46,7

0,4

100%

1954

49,8

49,0

1,2

100%

1955

47,3

49,4

3,3

100%

Forrás: A vendéglátás forgalma 1961 évben, (Bp., KSH, 1962.) 19. p.

3.) A magánvendéglő

egységek száma aXIIl. kerületben 1950 és 1958 között

Év

Magánvendéglátó egységek száma
a kerületben

1950

191

1951

152

1952. április. 30.

59

1952. december 31.

2 (kifőzök)

1953.

2 (kifőzök)

1954.

5

1957.

5

1958.

5

Forrás: XIII. kerületi Vendéglátóipari Vállalat, 1959. (In: Soós, 1960.)

89

Az adatok az üzemélelmezési vállalatok konyháit, a saját kezelésben lévő üzemi konyhákat, a
kifőző konyhákat, az üzemélelmezési vállalatok éttermeit és segédüzemeit nem tartalmazzák.
Uo. 251. p.

4.) A vendéglátó üzlettípusok száma és megoszlása a XIII. kerület északi és déli
felében 1951-ben és 1961-ben
1960-ban

1951-ben
Északi rész,
Angyalföld

Déli rész,
Lipótváros

Északi rész,
Angyalföld

Déli rész,
Lipótváros

1

2

4

9

...

_

5

—

Kiscukrászda

„

_

2

1

Eszpresszó

1

6

4

9

Cukrászda

1

2

9

5

Népbüfé

_

2

2

3

Italbolt

11

6

28

18

Büfé

_

_

8

9

Termelő

_

_

_

2

Összesen

14

18

62

56

Étterem
Kisvendéglő

Forrás, XIII. kerületi Vendéglátóipari

Vállalat, 1959. (In: Soós, 1960. 23. p.)
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KOLTAI GÁBOR
A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA BUDAPESTI BIZOTTSÁGÁNAK
PÁRT- ÉS TÖMEGSZERVEZETI INFORMÁCIÓS RENDSZERE
(1948-1956) 1

A tanulmány célja a Magyar Dolgozók Pártja (a továbbiakban: MDP) Budapesti
Bizottságán belül működő pártinformációs rendszer elemzése. 2 A folyamatosan
napvilágra kerülő ügynöklisták miatt a közbeszédben sokat foglalkoznak a pártállami időszak megfigyelési, illetve információszerzési rendszerével. Ezt a főként
belügyi és katonai vonalon végzett tevékenységet már sokan vizsgálták, a terület
népszerű kutatási témának számít. 3 A hírek, értesülések, vagyis az információ párton belüli útjával azonban a szakirodalom nem, vagy csak érintőlegesen foglalkozott, ezért a dolgozat reményeink szerint újat tud felmutatni ezen a területen. Feltételezésünk szerint létezett az MDP Budapesti Bizottságán belül egy vagy több
olyan szervezet, amely összehangolta az egyes pártszervezetek tájékoztató munkáját, biztosította az információ útját az alapszervezetekig, illetőleg onnan a pártvezetés felé. Feltevésünk alapját azok a hangulatjelentések képezik, amelyek egyegy téma kapcsán ismertetik a lakosság, a párttagok (illetve az őket „képviselő"
1

2

3

A tanulmány levéltár szakos szakdolgozatom rövidített változata. Köszönettel tartozom
Fehérné Bozsics Máriának, aki hasznos tanácsokkal látott cl a munka készítése során, továbbá
Péteri Györgynek, aki új szempontokra is felhívta figyelmemet.
A szervezet pontos megnevezése MDP Budapesti (1950-ig Nagy-Budapcsti) Pártbizottság
volt, azonban a választott vezető szervek egyikét is pártbizottságnak nevezték, így a félreértések elkerülése végett a teljes — vagyis a budapesti vezető szerveket, kerületi és üzemi pártbizottságokat, valamint az alapszcrvczetckct is magában foglaló — pártszervezet megnevezésénél a Budapesti Bizottság formulánál maradtunk.
A teljesség igénye nélkül az államvédelem működésével kapcsolatban kiindulási alapul szolgálhatnak a következő munkák: Baráth Magdolna-. Gcrő Ernő a Belügyminisztérium élén,
1953-1954. In: A Történeti Hivatal Évkönyve. Szerk.: Gyarmati György. Bp., Történeti Hivatal, 1999. 147-166. p. (Trezor 1.); Boreczky Beatrix: Az Államvédelmi Hatóság szervezete,
1950-1953. In: Uo. 9 1 - 1 1 4 . p.; Cseh Gergő Bendegúz: A magyarországi állambiztonsági szervek intézménytörténcti vázlata, 1945-1990. Uo. 73-90. p.; Gyarmati György. Kádár János és
a Belügyminisztérium Államvédelmi Hatósága. In: Uo. 115-146. p.; Államvédclcm a Rákosi-korszakban. Szerk.: Gyarmati György. Bp., Történeti Hivatal, 2000. (Állambiztonsági Történeti Tár); A Belügyminisztérium Kollégiumának ülései 1953-1956. S.a.r.: Kajári Erzsébet.
1-3/2. kötet. Bp., Történeti Hivatal, 2001—. (Állambiztonsági Történeti Tár).
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alapszervezetek) véleményét. 4 Témánk időhatára az MDP fennállásának időszaka,
vagyis az 1948-1956 közötti periódus. ' Az elemzés helyszíne Budapest, mivel a
fővárosi példa egyrészt reprezentatív értékű a többi megyei pártbizottság információs rendszerére nézve, 6 másrészt a legnagyobb, nem országos szintű pártbizottság
bemutatása a későbbiekben hasznos támpontokat nyújthat az állampárt belső tájékoztatási rendszerének feltárásához.
A tanulmány témájára nézve leginkább szervezettörténetnek tekinthető, mivel
egy nagyobb apparátus működési mechanizmusát kíséreljük meg benne bemutatni. A források és maga a téma szemléltetésénél azonban nem csupán az intézményvagy szervezettörténet módszereivel kívántunk élni, hanem a főként az új társadalom- és kultúrtörténet által alkalmazott, 7 következtetéseken alapuló módszert is
megpróbáltuk felhasználni. 8 Azaz a kutatás egyes fázisainak megfelelően, lépésről
lépésre haladva, a lehetséges nyomokat felkutatva próbáltuk meg rekonstruálni a
párt budapesti szervezete információs hálózatának működését. Természetesen ez
nem jelenti azt, hogy munkánk kultúr- vagy társadalomtörténeti jellegű lenne. A
módszer kiválasztásának az volt a fő indoka, hogy nem tudtunk már korábban meg4

5
6
7

8

Például egy pártbizottsági ülésen kiemelt témaként foglalkoztak azzal, milyen a lakosság hangulata az árleszállítás után. Budapest Főváros Levéltára (BFL) Magyar Dolgozók Pártja Budapesti
Bizottsága vezető testületi üléseinek iratai (a továbbiakban: BFL XXXV.95.a) 84. őc. Pártbizottsági ülés, 1953. szeptember 8. 29-32. p. Az információs- és hangulatjclcntésckről bővebben az
Agitációs- és Propaganda Osztály információs munkája című részben szólunk.
1956-ból sajnálatos módon kevés irat maradt fenn az M D P Budapesti Bizottságának központi
anyagában, így vizsgálatunk korszakhatárának inkább 1955 tekinthető.
Az egypártrendszer viszonyai miatt az egyes pártbizottságok lényegi elemeikben nem különböztek egymástól.
Új társadalomtörténeten a kvantitatív, nagy ciklusokkal dolgozó makrovizsgálatok ellenében
kifejlődött társadalomtörténeti irányzatokat (mikrotörténct, történeti antropológia, új kultúrtörténet) értjük. Az irányzatok elemzése, illetve a mikrotörténclcm sajátosságainak leírása már
magyar nyelven is számos kötetben megjelent. A teljesség igénye nélkül: Bevezetés a társadalomtörténetbe. Szcrk.: Bódy Zsombor - Ö. Kovács József. Bp., Osiris Kiadó, 2003.; Gyáni
Gábor. Emlékezés, emlékezet cs a történelem elbeszélése. Bp., Napvilág Kiadó, 2000.;
Gérard Noiriel: A történetírás „válsága". Bp., Napvilág Kiadó, 2001.; Jacques Revei. Történelem Földközelből. In: Giovanni Lcvi: Egy falusi ördögűző és a hatalom. Bp., Osiris Kiadó,
2001. 5-35. p.; Történeti antropológia. Szcrk.: Sebők Marcell. Bp., Replika Kör, 2000.; Szíjártó M. István: Történeti antropológia és mikrotörténclcm. Az új társadalomtörténet. In:
BUKSZ, 12. évf. (2000) 2. szám. 151-159. p.
A következtetésen alapuló módszerről ld. Carlo Ginzburg: „Fülcimpák és körmök": a következtetésen alapuló paradigma gyökerei. In: Café Bábel, 8. évf. (1998) 4. szám. 49-67. p.; K.
Horváth Zsolt: Az ötök jele. Nyom, nyomozás, értclcmképzés a microstoria látószögéből. In:
Léptékváltó társadalomtörténet. Tanulmányok Bcnda Gyula tiszteletére. Szcrk.: K. Horváth
Zsolt - Lugosi András - Sohajda Fcrcnc. Bp., Hermész Kör - Osiris Kiadó, 2003. 94-119. p.

jelent, a pártinformációs munkára vonatkozó szakirodalmi művekre támaszkodni,
ugyanis az állampártok belső információs szisztémáját még nem dolgozták fel. 9
Romsics Ignác megállapítása, miszerint „a rákosista diktatúra államáról és politikájáról részletes feldolgozás nem áll rendelkezésre", érvényes magára az állampárt
belső működésére vonatkozóan is.10

Az M D P országos szervezeti felépítése
A Budapesti Bizottság információs rendszerének vizsgálatához feltétlenül szükséges az M D P (országos és budapesti) szervezeti felépítésének rövid ismertetése, hiszen csak ennek ismeretében térképezhetjük fel, milyen szerveken keresztül áramlott az információ a párton belül."
A Magyar Kommunista Párt (a továbbiakban: MKP) és a Szociáldemokrata Párt
(a továbbiakban: SZDP) országos szinten 1948. június 12-én egyesült hivatalosan. 12 Az egyesülés után megalakult MDP 1948. június 12-14. között megtartotta
I. kongresszusát. Ezen kidolgozták a párt alkotmányát, amely egyben az M K P
szervezeti felépítésének átvételét jelentette. 1 "'

9
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n

Rákosi Sándor a korszakkal foglalkozó szcrvczettörténctc hasznos munka, dc tcmánk szempontjából alig ad támpontokat. Rákosi Sándor: Az MKP és az MDP szervezeti felépítése 1944-1956.
Bp., MSZMP KB Párttörténeti Intézete, 1964. 67 p. (a továbbiakban Rákosi S., 1964.)
Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. 3. jav. bőv. kiad. Bp., Osiris Kiadó,
2005. (a továbbiakban Romsics, 2005.)
Az MDP országos szerveinek ismertetését T. Varga György 2005-ben megjelent tanulmánya
alapján mutatjuk be, a továbbiakban erre külön nem hivatkozunk: T. Varga György. Az M D P
Központi Vezetősége, Politikai Bizottsága és Titkársága üléseinek napirendi jegyzékei. I. kötet, 1948-1953. Összeáll.: T. Varga György. Bp., Magyar Országos Levéltár, 2005. (Magyar
Országos Levéltár Segédletei 18.) (a továbbiakban: T. Varga, 2005.). Az ismertetés a témánk
szempontjából fontos szervekre terjed ki, így külön nem szólunk a Központi Ellenőrző Bizottság, Központi Revíziós Bizottság, illetve ezek budapesti megfelelőinek szerepéről és más, a
párt belső információs rendszerének bemutatásához nem feltétlenül szükséges szervről.

12

Ezzel befejeződött a két párt egyesítése, ugyanis alapszcrvczctcktől felfelé haladva már korábban, 1948 májusában egyesültek az alsóbb szintű MKP- és SZDP-szcrvczctck. Az egyesítés és
az MDP-időszak kronológiájához Id. A szocializmus útján. Szcrk.: Szabó Bálint. 2. jav. bőv.
kiad. Bp., Akadémiai Kiadó, 1982. (a továbbiakban A szocializmus útján), illetve Rákosi S.,
1964. 53. p.

13

Ld. Rákosi S., 1964. 13. p. Az MDP Szervezeti Szabályzatát Id. A Magyar Dolgozók Pártja
határozatai, 1948-1956. Főszcrk.: Izsák Lajos. Bp., Napvilág Kiadó, 1998. 33-41. p. (a továbbiakban: Az MDP határozatai)

A párt legfelsőbb szerve elméletileg a kongresszus volt, amely megszabta az
MDP politikai irányvonalát, illetve többek között megválasztotta a neki felelős
Központi Vezetőséget (a továbbiakban: KV). A pártalkotmány szerint két kongresszus között ez a szervezet vezette a pártot. Az elméletileg háromhavonta, a gyakorlatban rendszertelenül ülésező KV választotta meg a többi országos vezető testület tagjait. 14 A szervezeti szabályzat szerint a legfontosabb párt- (és állami13) kérdésekben a KV döntött. A valóság azonban mást mutatott, az igazi hatalom és befolyás a KV által választott Politikai Bizottság (a továbbiakban: PB) és a Titkárság
kezében volt.
A PB kéthetente ülésezett, tagjai irányították az operatív ügyeket két KV-iilés
között. 16 1953-ig hat tagja (mindegyik titkársági tag is egyben) felügyelte továbbá
a KV-osztályokat, ami biztosította számukra az ellenőrzést az állami és pártügyek
intézése felett. 17 A PB készítette elő a KV-üléseket, a KV szerepe tulajdonképpen
csak a határozatok jóváhagyására korlátozódott. 1953-ig azonban mégsem ez a testület, hanem a hetente ülésező Titkárság hozta meg a legfontosabb döntéseket. Bár
döntéseit a PB elé kellett vinni, ez csak formaság volt, a titkársági határozatokat
ugyanis mindig elfogadták. A két testület hatásköre nem volt konkrétan meghatározva, működésük így nem is különült el egymástól egészen 1953 júniusáig. 18 Ekkor a KV nevezetes június 27-28-ai ülésén elfogadottak szerint a Titkárság addigi
formájában megszűnt, helyette létrehozták a Központi Vezetőség Titkárságát, ami
a PB alárendeltségébe került. 19
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A KV 71 tagból állt, tehát magas létszáma miatt sem lehetett operatív irányító testület. Az üléseket az MDP korai időszakában havonta, később egyre ritkábban hívták össze; előfordult,
hogy félév is eltelt két KV-ülés között. Romsics, 2005. 341. p.; vö. T. Varga, 2005. 20-23. p.
A párt és állam összefonódásának taglalását nem tekintjük feladatunknak, ez a szakirodalom
és a történelmi tapasztalat által már igazolt tény evidenciaként szerepel dolgozatunkban.
A PB kezdetben 14, majd 1951-1953 között 17 tagból állt, végül az M D P 1954. május 24-30.
között megtartott III. kongresszusa után kilenc tagra csökkent létszáma. Az ülések időközét tekintve téved Romsics Ignác, mert a PB nem hetente, hanem általában kéthetente ülésezett,
mint az a testület napirendi jegyzékeiből kiderül, ld. Romsics, 2005. 341-342. p.; vö. T. Varga,
2005. 24-51. p.
Ezt a feladatot a KV titkárai vették át a PB 1953. július 15-ci határozata után. Ld. T. Varga,
2005. 13. p.
„A Titkárság elvileg a folyó ügyekkel és a szigorúan konspiratív jellegű kérdésekkel, míg a
PB a nagy elvi és politikai jellegű témákkal foglalkozott." Ld. T. Varga, 2005. 10-11. p.
Ez az a KV-ülés, amelyen Rákosi Mátyás a szovjet vezetők nyomására önkritikát gyakorolt, és
az ülést követő bő egyéves időszakban időlegesen csökkent befolyása az MDP élén. Az ülés
határozatait ld. Az MDP határozatai, 188-206. p.

Azonban az 1953-ig fennálló Titkárság tagjai" sem voltak egyenrangú politikai
felek, hiszen a KV tudta nélkül működött az ún. Honvédelmi Bizottság, amelynek
három tagja volt az MDP igazi vezetősége a Sztálin halálát követő változásokig. Ez
a három tag: Rákosi Mátyás, Gerő Ernő és Farkas Mihály volt. 21
Az MDP országos vezető szervei közé tartozott továbbá a Szervező Bizottság (a
továbbiakban: SZB). Ez a testület főként pártépítési, szervezési feladatokkal foglalkozott 1953 júniusi megszűnéséig. Kezdetben hetente kétszer, 1949-től hetente
tartott ülésein a PB és a Titkárság határozatainak konkretizálását végezték, illetve
ezen határozatok végrehajtásának ellenőrzését felügyelték. A már említett 1953 júniusi KV-ülésen a szervet megszüntették, feladatait javarészt az újonnan alakult
KV Titkárság vette át.
Az országos vezető szervek mellett fontos megemlíteni a KV osztályait, amelyek hatásköre lefedte az állam- és pártélet teljes területét, irányításuk pedig a PB
hat tagja, illetve 1953-tól a K V titkárok alá tartozott. Ezek az osztályok gyakoroltak ellenőrzést az alsóbb szervek apparátusa, így a Budapesti Bizottság megfelelő
osztályai felett is. 22

Az M D P Budapesti Bizottságának szervezeti felépítése
Az MKP és az SZDP összeolvadása alsóbb szinteken már 1948 májusában megtörtént. -J Budapesten május elején sor került az alapszervezetek, majd a kerületi szintű pártbizottságok egyesítésére. Az egész fővárosra vonatkozóan az egyesülés a
május 29-ei nagy-budapesti pártszervezetek egyesítő konferenciáján fejeződött
be.24 A Budapesti Bizottság szervezeti felépítésével a konferencia után a június
4-ei budapesti pártbizottsági ülés foglalkozott. Az ülésen megállapították, hogy „a
hatalmasra duzzadt MDP szervezeteket az eddigi módszer szerint irányítani nem
fogja tudni [a pártbizottság]". 23 Ez azonban nem jelentette, hogy az MKP-tól átvett
struktúrán érdemben változtattak volna. A Budapesti Bizottság szervezeti felépítésével általánosságban az 1948. június 12-14. közötti egyesülési kongresszuson el-
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A Titkárság összetétele is többször változott 1948 és 1956 között, ld. T. Varga, 2005. 14. p.
Ld. Romsics, 2005. 342. p.
Az MDP KV osztályairól és az MDP további országos szerveiről bővebben ld. T. Varga,
2005.; Rákosi S., 1964.
A két párt delegáltjaiból álló, az egyesítést előkészítő — 1948. március-május között működő
— cgységbizottságokról ld. Rákosi S., 1964. 53. p.
A szocializmus útján, 78. p.
BFL XXXV.95.a. 12. őc. Bp. PB-ülés, 1948. június 4. 2. p.

fogadott MDP szervezeti szabályzat is foglalkozott, amely meghatározta a
legfontosabb testületeket, illetve megállapította azok létszámát. 26
A Budapesti Bizottság legfelsőbb szerve a Pártértekezlet volt, amelyen — többek között — megválasztották a vezető testületek tagjait. Két pártértekezlet között
a Pártválasztmány vezette a Budapesti Bizottságot, amelynek elméletileg kéthavonta kellett volna üléseznie. 27 Létszámát az MDP pártalkotmánya 31-43 fő közötti számban határozta meg. 28 A Pártválasztmány saját tagjaiból választotta meg a
két választmányi ülés közötti irányító szervet, a Pártbizottságot (a továbbiakban:
Bp. PB). A június 4-ei Bp. PB-határozat szerint ennek a 15 főből álló testületnek
két-háromhetente kellett üléseznie. 29 A szervezeti szabályzat szerint a Bp. PB egyrészt a Pártválasztmánynak, másrészt az MDP KV-nak volt felelős. Ez a testület
közvetítette a PB és a Szervező Bizottság Budapestet érintő határozatait a fővárosi
vezető szervek felé. Az MDP 1954. május 24-30. között ülésező III. kongresszusán új szervezeti szabályzatot fogadtak el. Ennek Budapestet is érintő hatása abban
mutatkozott, hogy a Pártválasztmány nevét Pártbizottságra, míg az addig Pártbizottság néven működő testületét Párt-Végrehaj tó Bizottságra (a továbbiakban: Bp.
PVB) változtatták. 30
A Bp. PB (illetve 1954-től tehát Bp. PVB) mellett a héttagú Titkárság volt a legfontosabb operatív irányító testület, amely hetente legalább egyszer ülésezett. Feladata hasonló volt a központi Titkárságéhoz, a Budapesti Bizottság tényleges irányítását ez a testület végezte. A szervet 1950 februárjában megszüntették, ennek
következtében a Pártbizottság kezébe került a Budapesti Bizottság vezetése. Az
1953 őszén újjáalakult Titkárság szerepe megegyezett a KV Titkárságéval, vagyis
szervező, pártépítési feladatot kapott a Bp. PB alárendeltségében." 1 A Budapesti
Pártbizottságon belüli osztálystruktúra szintén hasonló volt a központiéhoz, csak
természetesen kevesebb osztályt alakítottak itt ki. Az osztályok a Bp. PB-nek, illetve a felettes KV-osztályoknak voltak felelősek.
A Budapesti Bizottság vezető szervei alá tartoztak a kerületi és a kerületi szintű
üzemi pártbizottságok. Ezek a Bp. PB-hez hasonló belső szervezeti felépítéssel, de
kevesebb osztállyal rendelkeztek. A kerületi és üzemi pártbizottságok alá pedig az
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Az MDP határozatai, 38-39. p.
A szervezeti felépítésről szóló konkrét határozatokat ld. BFL XXXV.95.a. 12. őe. Bp. PB-iilés,
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Rákosi S., 1964. 59. p.
BFL XXXV.95.a. 132-143. őe.

egyes körzeti, üzemi és egyéb pártbizottságok, vagyis az alapszervezetek tartoztak.
A Budapesti Bizottság három (vagyis az alapszervezeti - kerületi/nagyüzemi - fővárosi) szintjének irányítását a Budapesti Pártbizottság végezte. Tanulmányunk
feladata tehát az, hogy megvizsgáljuk, hogyan áramlott az információ eme három
szint között.
Mielőtt azonban belekezdenénk a Budapesti Bizottság információs rendszerének elemzésébe, meg kell határoznunk mit is értünk a dolgozatban információ és
információs rendszer fogalmak alatt. Ezek pusztán a párttörténet szemszögéből
nézve is legalább két típusra és ezen belül több alcsoportra bonthatóak. Első csoportnak a magánszemélyek (párttagok és nem párttagok) tájékoztatását és a róluk
történő tájékozódást vehetjük. A tájékoztatás főleg a tömegkommunikációs eszközökön keresztül történő híradást jelentette. Ennek ellentétes irányú változata a magánszemélyekről közölt információ, amelyet hírszerzési, vagy katonai-rendőri
információnak is nevezhetünk. Ezt az első csoportot dolgozatunkban nem vizsgáljuk részletesebben, ugyanis ez a tevékenység nem kifejezetten a pártszervezetek
belső működéséhez szolgáltatott adatokat.
Másik típusnak a párt belső működéséhez, a párttagok tájékoztatásához szükséges információfajták tekinthetők. De a párton belüli tájékoztató munka is többféle
adatszolgáltatást követelt meg. Egyrészt beszélhetünk írásbeli, másrészt szóbeli
informálásról. A budapesti vezető szervek napirendi jegyzékeiből kiderül, hogy az
ülések gyakran „Információ"-val kezdődtek, ezek általában a titkárok által előadott
közlések voltak valamely felettes szerv döntéséről, vagy valamely aktuális kérdésről. A szóbeli információ másik módja a nem hivatalos tájékoztatás (bizalmas közlés, pletyka) volt, amelynek természetesen így nem is maradt fenn írásos nyoma.
Ennek jelentőségét azonban nem szabad alábecsülnünk. A nem hivatalos információ útján történő tájékozódás és tájékoztatás a Rákosi-rendszer (és más diktatúrák)
egyik legfőbb sajátossága volt.
A párttagok tájékoztatásának is jelentős pillére volt a tömegkommunikációs
eszközök használata. A hivatalos napilapon (Szabad Nép) kívül más sajtóorgánumok, valamint a rádió és a filmhíradó adásai, illetve a röplapok is fontos tájékoztató és egyben propaganda feladatot láttak el.
Vizsgálatunk szempontjából azonban az írásbeli információk a legfontosabbak.
Ezek egyrészt lehetnek belső feljegyzések, beszámolók jelentések, illetve jegyzőkönyvek. Ezek jellegükből adódóan tájékoztató feladatot láttak el, de a pártszervezet infonnációs rendszerét csupán ezen irattípus vizsgálatával nem deríthetjük fel.
Témánk szempontjából a legfontosabb iratok az ún. információs- és hangulatjelentések. Mindkét iratfajta célja elméletileg az volt, hogy az adott pártszervezet vezetése, illetve annak felettes szerve felé közvetítse az alsóbb szervezetek hangula-

tát, az emberek véleményét. A gyakorlatban általában ezek a jelentések azonban a
felsőbb szervek elvárásainak megfelelő véleményt tükrözték vissza/ 2
Az MDP Budapesti Bizottság információs rendszere elemzésének alapötlete
ezen iratok olvasgatása közben fogalmazódott meg. Érdemesnek tűnt ugyanis az
infonnációs- és hangulatjelentések keletkezésének utánajárni; illetőleg azt megvizsgálni, hogy a bennük közölt információk, hogyan jutottak el a Budapesti Bizottság legfelsőbb vezetéséhez. A bevezető fejezeteket ezzel lezárva, elérkeztünk a
tényleges kutatási metódushoz. A Budapesti Bizottság információs mechanizmusának feltárásához először is meg kell vizsgálnunk a vezető szervek üléseinek
jegyzőkönyveit, találunk-e ezekben bármilyen központi utasítástjavaslatot a budapesti tájékoztató munkára vonatkozóan.

A Budapesti Pártbizottság határozatai
Az MDP Budapesti Bizottságának pártértekezleti és pártválasztmányi iratai között
még utalás szintjén sem szólnak a megmaradt források a Budapesti Bizottság információs rendszeréről. A legfontosabb irányító szerv, a Pártbizottság anyagában
azonban már az 1948. június 18-ai ülés dokumentumai között találunk utalást az információs munkára vonatkozóan.""' Az MDP létrejöttével a Bp. PB osztályainak
státusrendezését meg kellett oldani, hiszen két párt apparátusából kellett kialakítani az új osztálystruktúrát. Mint korábban már említettük, az új párt az M K P szervezeti rendszerét örökölte meg. Budapest szempontjából ez azt jelentette, hogy a
Pártbizottság alá kezdetben öt osztály tartozott/ 4 A június 18-ai Bp. PB-ülést megelőzően az egyes osztályok előterjesztették státusigényeiket. Ennek jegyében a
Szervezési Osztály (a továbbiakban: SZO) is megírta a maga kívánságait a Bp. PB
felé. Ebben az előterjesztésben találjuk az első nyomát annak, hogy volt külön információval foglalkozó csoport a Budapesti Pártbizottságon belül: „javasoljuk,
hogy az információs munka továbbra is a szervezési osztályhoz tartozzék". 33 A ja-
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Az információs- cs a hangulatjclcntésckct alapszervezeti, kerületi illetve fővárosi szinten nem
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Bp. PB alatt működött a Káder-, a Propaganda-, a Szervezési-, a Közigazgatási- és a Gazdasági Osztály, ld. Rákosi S., 1964. 53. p.

35

BFL XXXV.95.a. 12. őc. Bp. PB-ülés, 1948. június 18. 25. p.

vaslatban továbbá az információs feladatok ellátására egy politikai munkatársi és
egy adminisztrátori státust kért az osztály. A Bp. PB végleges határozatában —
amit felterjesztettek elfogadásra a Szervező Bizottság felé — már csak egy politikai munkatársat kértek az információs ügyekre. Ez a gyakorlatban azt jelentette,
hogy a Bp. PB számára fenntartott, a SZB által meghatározott 96 státusból egyetlen
ember feladatává tették az információs ügyek intézését.
Az előterjesztésből és a határozatból a munkajellegére vonatkozóan nincs adatunk, azonban ez a pártbizottsági ülés így is nagyon fontos adalékokat szolgáltat témánkat illetően. Egyrészt megtudtuk, hogy az SZO alá tartozott a Bp. PB-n belül az
információs ügyek intézése; másrészt kiderült, hogy már az MKP budapesti pártbizottságán is volt „információs munka", amely szintén az akkori Szervezési Osztály
alá tartozott. Az MDP Bp. PB június 18-ai, a pártbizottság átszervezésére vonatkozó határozatát — amelyet a budapesti Titkárság is támogatott —, az SZB október
1-jei határidővel elfogadta. 36 Az információs ügyeket tehát egy politikai munkatársra bízták az SZO keretein belül.
A Bp. PB 1949. július 29-ei ülésén foglalkozott ismét a pártapparátus átszervezésével. Az SZO több előterjesztést is készített az osztályok státusrendezésével
kapcsolatban. Az első javaslatban két politikai munkatársat kértek az SZO-n belül
működő „Információs Alosztályra".'' 7 Arról nem találtunk adatot, mikortól hívták
alosztálynak az információs részleget, de valószínűsíthetően ezt csak a javaslat
előlegezte meg. Az ülést megelőző második SZO-elöterjesztésben már négy politikai munkatársat kértek az új alosztályra egy alosztályvezető kinevezésével
együtt. j8 Az osztályok létszámáról az ülésen végül nem született döntés, a benyújtott javaslatokat át kellett dolgozni. 39
Az SZO augusztus 3-ai keltezésű végső előterjesztése ismét négy politikai munkatársat kért az információs ügyekre a Bp. PB-től. Az Agitációs- és Propaganda
Osztállyal (a továbbiakban: APO) kapcsolatban az előterjesztés megemlíti, hogy
ez az osztály készíti a hangulatjelentéseket az alapszervezeti agitprop. titkárok jelentései alapján. 40 A javaslat elfogadásáról konkrét adatunk nincsen, de a Bp. PB
1949. szeptember 23-ai ülésének határozata már az SZO-n belül működő Információs Alosztályról tett említést, utasítva az alosztályt arra, hogy az APO-val egyiitt36
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működve állítson fel egy információs csoportot, amelynek tagjai „felveszik a kerületektől, üzemektől érkezett jelentéseket és továbbítják a sajtónak és rádiónak". 41
A Bp. PB következő ülésén ismét foglalkozott az Információs Alosztállyal. A
szerv feladatává tették többek között az üzemi brigádok, élmunkások eredményeinek összegyűjtését; az üzemi versenyek állásáról, illetve a termelési eredmények
növekedéséről szóló adatokét. Az alosztálynak az összegyűjtött információkat az
agitátorok rendelkezésére kellett bocsátania, hogy azok ezzel is népszerűsíteni tudjak a partot. "
A Budapesti Pártbizottság anyagait átvizsgálva az 1950. február 17-ei ülés
anyagában találtunk ismét utalást az alosztályra vonatkozóan. A Bp. PB határozata
szerint a budapesti pártszervezetek vezetőségválasztásaival kapcsolatos bejövő jelentések értékelésére kell kijelölni embereket az alosztályról.4"1 Ennél fontosabb
adalékot nyújt számunkra az 1950. március 31 -ei Bp. PB-ülés, amelyen új néven: a
Szervezési Osztály Információs- és Ellenőrzési Alosztályaként nevezik a részleget.44 Az Információs- és Ellenőrzési Alosztály neve alatt készültek jelentések a
vezetőségválasztásokról, a bevezetett darabbérezésről, 4 " vagyis elmondható, hogy
a több alapszervezetet, alsóbb szintű pártbizottságot érintő összefoglaló jelentéseket az alosztály munkatársai készítették. 46
Az MDP központi osztályainak 1950-es átszervezése nyomán a Budapesti Bizottságon belül is megváltozott az osztályok felépítése, elnevezése. 47 A változás
előkészítésére már az 1950. július 7-ei Bp. PB-ülés utal, ahol egy előterjesztésben
felmerült, hogy az APO-n belül is legyen információs alosztály.48 A Bp. PB ezt a javaslatot végül nem fogadta el, sőt kimondta, hogy „jegyzőkönyvet be sem szabad
hozni az agitprop. osztályhoz, azok a pártszervezési osztályhoz fognak tartozni". 49
Az üléshez az SZO is készített előterjesztést az osztály átszervezésével kapcsolatban. A javaslatban feltüntetett alosztályok között már nem szerepelt az Informá41
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ciós Alosztály, amelynek feladatait a tervezet szerint az Instruktor Alosztály veszi
át.*0 A június 14-ei előterjesztés átdolgozásra szorult, a javított július 4-ei tervezet
már Pártépítési- és Tömegszervezetek Osztályaként nevezte az SZO-t. A tervezetből kikerült az Instruktor Alosztály, az információs munkát pedig a Pártépítési Alosztályon egy háromtagú összesítő csoport végezné. 3 ' A tervezetet azonban a Bp.
PB nem tárgyalta meg.
1950. július 28-án foglalkoztak ismét az SZO átszervezésével/ 2 Megalakult a
Párt- és Tömegszervezetek Osztálya (a továbbiakban: PTO).33 Az ülésen még nem
fogadták el a PTO szervezeti felépítésére vonatkozó előterjesztéseket, de ezek valószínűleg mégis életbe léptek. A feltételezés alapja az, hogy a Bp. PB 1950 folyamán többet nem foglalkozott — a fennmaradt iratanyag tanúsága szerint — a PTO
szervezetével, azonban az osztály ennek ellenére is működött. Ezek szerint a Szervezési Osztályból megalakult Párt- és Tömegszervezetek Osztálya négy alosztályból épült fel. Ezek közül a Pártépítési Alosztály foglalkozott az információs ügyekkel egy háromtagú összesítő csoport révén. Azonban feltevésünket a későbbiekben
ellenőrizni fogjuk a PTO iratanyagának vizsgálatakor.
A Bp. PB 1950. június 30-án és július 7-én foglalkozott az APO átszervezésével. Elhatározták, hogy öt alosztályt állítanak fel az osztály keretein belül. Az egyik
lett az Információs- és Ellenőrzési Alosztály, amelynek fő feladatává tette a határozat a hangulatjelentések készítését, a jegyzőkönyvek feldolgozását, az osztályok és
alosztályok számára gyors információ biztosítását. 34
A határozatot azonban nem hajtották végre, erre a Bp. PB 1950. december 1-jei
ülése világít rá. Az ülésén a Bp. PB ismét foglalkozott az agitációs munka javításával. A vita során Biszku Béla szóba hozta a pártbizottsági tagok informálásának
problémáját. „Egy-egy kampány idején hangulatjelentéseket kapunk, amik sok
esetben nem a való helyzetet tárják fel, hanem benne van minden szép és jó, benne
van, hogyan kellene kinézni egy dolognak, ha lemegy a pártbizottságokhoz...", de
nincs benne a hangulatjelentésekben „a képzetlenebb munkások, illetve a nem
párttagok véleménye", ami így nyilvánvalóan torzítja a beszámolókat. Biszku a
jegyzőkönyv szerint elvárná, hogy az APO által készített hangulatjelentések ne legyenek sablonosak, tükrözzék a valódi hangulatot, ehhez pedig az szükséges, hogy
az alsóbb szervezetek agitprop. titkárai minél szélesebb csoportok véleményét kér-
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Uo. 20. őc. Bp. PB-ülés, 1950. június 30. 194-196. p.

jék ki azon beszélgetések során, amelyek a hangulatjelentések alapját képezik. 3 '
Mint ez a Bp. PB-tilésen elhangzott beszéd is mutatja, az információ problémája
fontos kérdés volt az MDP-időszakban, és nem csak egy osztály hatáskörébe tartozott a hírek és értesülések begyűjtése, valamint a beszámolók, jelentések, illetve
beszélgetések értékelése. Az ülésen végül a Politikai Bizottság utasítása nyomán a
Bp. PB elfogadta azt a határozatot, amely az APO-n belül is felállított egy információs részleget három politikai munkatárssal. 36
1951. február 2-án foglalkozott az APO átszervezésével ismét a Bp. PB.
Csikesz Józsefné agitprop. titkár beszámolója szerint az információ eddig csak az
Agitációs Alosztályhoz tartozott. Az átszervezéssel az információs részleg az osztályvezető-helyettes alá kerül és „ezzel az egész osztály számára fogja felhozni a
problémákat". 57 A részleg vezetője Czibula Ilona lett, mellette munkatársként Bass
Tibornét nevezték ki.
A Bp. PB 1951. április 24-én tárgyalta ismét az osztályok státusainak kérdését.
A határozat szerint a PTO-n belül működő információs csoport három státust kapott továbbra is (Fajkos Aladár, Chajes Ida, Vígh László). 38
Az 1952. április 1-jei Bp. PB-ülésen ezúttal a PTO szervezeti felépítése került
napirendre. Az ülés jegyzőkönyve nem maradt fenn, de az előterjesztés szerint a
PTO-n belül ekkor tervezték először Táj ékoztatási Alosztály létrehozását az információs ügyek kezelésére. Az alosztályvezető alá két politikai munkatársat neveztek volna ki, akiknek státusát elvonták volna a Pártépítési Alosztálytól — ahol
ezzel meg is szűnt volna az információs összesítő részleg—, illetve még egy adminisztrátort állítottak volna be a munkára. 39 Azonban az előterjesztést nem követte
határozat, a kérdéssel június 10-éig nem foglalkozott a Pártbizottság.
A június 10-ei Bp. PB-ülés jegyzőkönyve a legfontosabb dokumentum a budapesti pártbizottság információs működésére vonatkozóan. Jelentősége abban rejlik, hogy ez az egyetlen vezető testületi ülés, ahol az egyik napirend kifejezetten az
információs munkával foglalkozik. A testület előtti vitában, illetve az előterjesztésben kapjuk az első konkrét adatokat a tájékoztatási munka folyamatára vonatkozoan.
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Az előterjesztésből kiderül, hogy 1952 júniusában nemcsak a PTO-n és az
APO-n, hanem az Ipari- és Közlekedési Osztályon (a továbbiakban: IKO) is foglalkoztak információs munkával. 61 Az IKO-n egy, az APO-n kettő, míg a PTO-n három politikai munkatárs volt erre a feladatra irányítva. Erről az IKO-ra vonatkozóan nem volt korábbi adatunk.
Az előterjesztés alapján a következőket mondhatjuk el az információs munka
elvi menetéről. A kerületi pártbizottságokon a tájékoztatási munkára kijelölt munkatársak hetente írásbeli beszámolót küldtek a hozzájuk tartozó kerület és az alapszervezetek munkájáról, az itt tapasztalt eseményekről. Ha figyelemre méltó jelenséget tapasztaltak, vagy jelentősebb esemény történt, arról külön szóbeli, vagy
írásbeli információ készült. Az alapszervezetektöl helyszíni interjúk, illetve alapszervezeti vezetőkkel folytatott telefonbeszélgetések, valamint tőlük kapott írásbelijelentések útján szerezték az értesüléseket. A kerületi és üzemi pártbizottságok
ezután felküldték információs jelentéseiket, a vezető szervi ülésjegyzőkönyvekkel
együtt a Bp. PB tájékoztatási csoportjaihoz. Ezek azután külön-külön összesítő információs jelentésekbe, illetve hangulatjelentésekbe dolgozták a kerületi és kerületi szintű pártbizottságoktól beérkező jelentéseket, amelyeket azután minden
héten az adott osztály vezetésének, majd a Bp. PB tagjainak, illetve a KV felé is
megküldtek.
Az előterjesztés szerint a három osztályon működő információs rendszer nem
volt kellőképpen hatásos. Míg a nagy kampányoknál az „osztályokon lévő információs csoportok együttműködnek, kapcsolatuk szoros", addig a „kampányok után ez a
kapcsolat meglazul, leszűkül időnkénti eszmecserére". 62 Ezért fordulhatott elő gyakran, hogy egy kérdésről a Pártbizottság akár három információt is kaphatott, míg más
fontos ügyekről egyet sem. Ezért a Bp. PB elhatározta, hogy egyesíti az APO és a
PTO tájékoztatási csoportjait a hatékonyabb munka érdekében.6"' Az előterjesztésbenkritizálták az információs jelentéseket abból a szempontból is, hogy nem értékelik a jelenségeket, csak közlik azokat, nem tesznek a hibák kijavítására javaslatokat.
Egyes kérdések túlzottan sokszor kerültek elemzés alá (például az üzemi problémák), míg másokkal (például a lakossági gondokkal) kevésbé foglalkoztak a jelentések. Az előterjesztés hosszasan sorolja a hibákat, majd többek között a következő
javaslatokat teszi a tájékoztató munka javításának érdekében:
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meg kell szüntetni az osztályokon működő információs csoportokat a
gyorsabb információ biztosítása végett és a PTO-n belül fel kell állítani a Tájékoztatási Alosztályt;
- az új alosztály feladata lesz a Bp. PB és az osztályok informálása a
pártszervezetek munkájáról, a párt- és kormányhatározatok végrehajtásáról, a dolgozók hangulatáról;
- hetente két, szükség esetén több hangulatjelentést kell az új alosztálynak készítenie;
- háromhónapos munkatervet kell készítenie a Bp. PB munkatervéhez
egyeztetve;
- az információs j elentéseknek támaszkodniuk kell a pártszervezetektől a munkaterv alapján kért jelentésekre, a fontosabb testületi ülések
jegyzőkönyveire, az információs alosztály munkatársainak személyes tapasztalatára. 64
Az APO és a PTO közösen beterjesztett javaslatát tehát 1952. június 10-én tárgyalta a Bp. PB. Az előterjesztést az ülésen elhangzottak is megerősítették, ez alapján nyilvánvalóvá válhat számunkra az eddig is gyanított feltevés, miszerint a tájékoztatási munka 1952 közepéig nem volt igazán megszervezve a Bp. PB-n belül.
Egyszerre több információs csoport működött, a jelentések nem voltak tervszernek,
számos problémát elhanyagoltak. Mint a KV által az ülésre küldött munkatárs meg is
jegyezte: „hogy a Budapesti Pártbizottságnál ezen a téren nincs minden rendben,
mutatja az a tény is, hogy most került csak pártbizottsági ülés elé ez a kérdés".63 Az
egyik legsúlyosabb hibaként értékelte továbbá, hogy a kerületekbe kijáró instruktorok nem számoltak be az ott tapasztalt jelenségekről, pedig jelentésük pontosabb képet adhatott volna az információs részleg számára. Az ugyanis gyakran, az írásos
anyagon túlmenően csak arra hagyatkozott, hogy pártmunkásokat hívott be egy-egy
pártbizottságtól elbeszélgetésre, ami ezért nem is adhatott tárgyilagos információt a
Bp. PB számára. A legfontosabb feladat a KV szerint a kerületek tájékoztatási rendszerének megszervezése, a személyes kapcsolatok erősítése a kerületekben, üzemekben. Ezenkívül nagyon fontos feladata az információs munkának a párthatározatok végrehajtásának ellenőrzése. Számos hozzászólás után végül a Bp. PB elfogadta az előterjesztést a következő módosításokkal:
- az előterjesztésbe foglalt határozati javaslatokat meg kell valósítani,
szervezettebbé és hatékonyabbá kell tenni a pártinformációs munkát
a Bp. PB-n belül, ezért a PTO és az APO információs csoportjait meg
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kell szüntetni és új Tájékoztatási Alosztályt kell létrehozni a PTO-n
belül; 66
- a párt- és kormányhatározatok közül csak a legfontosabbak végrehajtásáról kell a Bp. PB-t informálnia a Tájékoztatási Alosztálynak;
- a hangulatjelentéseknek a dolgozók hangulatán túl a pártszervezetek
munkájával is foglalkozniuk kell;
- a tájékoztatási munka javítása érdekében a kerületi pártbizottságokat
is informálni kell az ülésen elfogadott elvekről.
Mivel a Budapesti Pártbizottság nem foglalkozott következő ülésein a témával,
így feltételezhetjük, hogy az elfogadott határozatok életbe léptek. így felállt a PTO-n
belül a Tájékoztatási Alosztály és megszűnt a PTO-n és az APO-n belüli információs
csoport. 67
A kerületek információs működésével még ebben az évben foglalkozott a Budapesti Pártbizottság. Az 1952. szeptember 16-ai ülés anyagához csatolva találtunk
egy a Bp. PB által a kerületi pártbizottságoknak kiküldött körlevelet, amelyben a
kerületek információs működésére vonatkozóan adott utasításokat a testület. A békekölcsönjegyzés apropóján készült irat felhívja a kerületek figyelmét, hogy információs részlegeket kell felállítaniuk a pártbizottságokon belül, amennyiben ez
még eddig nem történt volna meg. Ennek két csoportból kellene állnia: az egyik a
politikai értékelő csoport lenne, amely az alapszervezetektől, apparátusi munkatársaktól beérkező információt értékelné; a másik a statisztikai csoport, amely a
jegyzések kapcsán készítene különböző statisztikákat. A levél ezután konkrét határidőket tartalmazó utasításokat adott a kerületi pártbizottságok számára, miszerint szeptember melyik napján, milyen jellegű jelentést vár el a Bp. PB a kerületektől. 68
A Bp. PB 1952. november 18-án határozott újból az osztályok státusaira vonatkozóan. A PTO ezek szerint az Információs Alosztályra négy státust kapott, vagyis
az alosztályvezető alatt két politikai munkatárs és egy adminisztrátor dolgozhatott
az információs feladatokon. 69
Majd két esztendeig tartó szünet után, az 1954. július 27-ei ülésén foglalkozott
legközelebb a már Párt-Végrehajtó Bizottságként működő testület az információs
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rendszerrel. Az ülésen megvitatták az APO javaslatait az osztály átszervezésével
kapcsolatban.' 0 Az átalakított APO-n belül lenne egy információs előadó, aki
összeállítaná a politikai információt és kapcsolatot tartana a sajtóval. „Ez más, mint
ami a PTO-n van, az a belső élettel foglalkozik...", ezt Komócsin Zoltán, a KV
APO vezetője mondta az ülésen, továbbá hozzátette, hogy KV-határozat született
arról 1954 februárjában, miszerint a fővárosi és a megyei pártbizottságok Agitációs- és Propaganda Osztályain belül is kell információs részlegeknek működniük. 71
Határozat végül nem született ezen az ülésen a kérdésben.
A Bp. PVB 1954. augusztus 17-ei ülésén elhangzottak a népnevelői munka értékelése során az alapszervezetek azon panaszai, hogy nem kapnak elegendő információt. 72 „A párttitkárok úgy érzik, hogy csak a Szabad Népre vannak utalva." 73 A
panasz utal arra, hogy hiába volt Információs Alosztály, még 1954-ben sem ment
zökkenőmentesen a tájékoztatási munka. A Bp. PVB a továbbiakban 1956-ig már
nemigen foglalkozott többet ülésein az információs kérdésekkel. Az 1955. február
22-ei jegyzőkönyv káderjavaslataiból derül ki, hogy 1952-től Barinkai Oszkár volt
az Információs Alosztály vezetője, akinek 1955. februártól Kállai Éva lett az utóda.74 Az utolsó utalás témánkkal kapcsolatban az 1955. július 26-ai ülésen hangzott
el, amelyből kiderül, hogy megvalósult az APO átszervezése: 1954 végén beállítottak az osztályon egy információs referenst a tájékoztatási munkára. 3

Titkársági és egyéb vezető testületi határozatok
Mint korábban már említettük 1950 februárjáig a Titkárság számított a legbefolyásosabb vezető testületnek a Budapesti Bizottságon belül. Ezért a pártinformációs
hálózat vizsgálatakor nem hagyhatjuk figyelmen kívül eme szerv határozatait sem.
Az első nyom 1948 decemberéből származik. A december 7-ei titkársági ülésen
az akkor még Propaganda Osztály néven működő APO feladatait vizsgálták, majd
az információs munkára vonatkozóan azt a határozatot hozták, miszerint az egyházi információt továbbra is a Propaganda Osztály végzi, míg „a többit Végh elvtárs". 76 Végh elvtárs valószínűleg azt a Vígh Lászlót jelentette, akinek nevével már
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találkoztunk a Bp. PB 1951. április 24-ei ülésén, a PTO háromtagú információ-összesítő csoportja egyik tagjaként." A Titkárság először 1949. szeptember
20-án kapott jelentést az újonnan megalakult Információs Alosztálytól. 78 A testület
1950 februárjában történő megszűnéséig gyakran kapott jelentéseket a szervtől, de
napirenden magával az információs szervezettel nem foglalkozott.
A K V 1953. júniusi döntéseinek következtében a Budapesti Bizottságon belül is
felállt ez év őszén a Bp. PB alá tartozó, immár megújult Titkárság. 1953. október
15-ei ülésén a testület már foglalkozott az infonnáció kérdésével. A Titkárság meghatározta, hogy az irányítása alá tartozó Budapesti Pártbizottság Irodája (a továbbiakban: PB Iroda) köteles tájékoztatót megjelentetni a pártválasztmányi tagok
informálása céljából. A tájékoztatót kéthetente kell kiadni, tartalmáért az adott információt szolgáltató osztály a felelős. A tájékoztató tartalmára a PB Iroda tesz javaslatot a Titkárság egy tagjával konzultálva, aki azután a kész anyagot is ellenőrzi
a megjelentetés előtt. 79 Ez az információ tehát a Pártválasztmány számára készült,
és jellegét tekintve periodikának is nevezhetjük.
A Pártválasztmány tagjainak informálásával a Politikai Bizottság is foglalkozott. A PB döntéséről Ács Lajos KV-titkár tájékoztatta Földvári Rudolfot, a Bp. PB
akkori első titkárát 1953. november 21-én kelt levelében. A PB határozata szerint a
Budapesti Pártválasztmány tagjai kapják meg információként mindazon párthatározatokat, amelyeket az alsóbb szervek tudomására hoznak [sic!]. Tájékoztatni
kell őket a legfontosabb párthatározatok végrehajtásáról, a vezetői pozíciókban
történt változásokról, a tagfelvételi- és fegyelmi ügyekről. Továbbá a Bp. PB-nek
biztosítania kell, hogy a „pártválasztmány tagjai a pártbizottság épületében a Központi Vezetőség és a pártbizottság legfontosabb határozatait tanulmányozhassák;
kivéve az egészen szigorúan titkos jellegű határozatokat". 80
A pártbizottsági tagok informálásának kérdésében többek között a következő
határozatokat hozta a Politikai Bizottság. A Bp. PB tagjai kapják meg a legfontosabb határozatokat és „azokból az anyagokból a legfontosabbakat, amit az első titkár is megkap". 81 Továbbá a tájékoztató jelentések közül kapják meg a leglénye-
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foglalkozott az információs munkával, dc valószínűsíthetjük, hogy az SZO-n, majd a PTO-n
dolgozó Vígh Lászlóról van szó az iratban.
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gesebbeket. Meg kell küldeni számukra a párt szervezeti életét jellemző alapvető
adatokat, statisztikákat. A pártbizottsági tagok kapjanak írásos tájékoztatót az alsóbb szervek ülésjegyzőkönyvei alapján. A Pártbizottság tagjai kötelesek az információkat bizalmasan kezelni és az átvett anyagokat három napon belül a Bp.
PB-nek visszaküldeni. 82 Az utasítás végrehajtásával a Titkárság későbbi ülésein
foglalkoztak.
A Titkárság a Politikai Bizottság utasítására a következő ülésein is napirendjére
tűzte a pártválasztmányi és pártbizottsági tagok informálásnak kérdését. Az 1953.
december 17-ei ülésen tárgyalták a PB Iroda előterjesztését e tárgyban. Az irat lényegében az Ács-levél által megkövetelt változásokat javasolja a Titkárság számára.8"1 A javaslatot azonban a testület visszaadta átdolgozásra. így a téma a szervezet
szilveszteri tanácskozásán is felmerült. A PB Iroda javított előterjesztését azonban
továbbra sem fogadták el. A Titkárság elvárása az volt, hogy a páltválasztmányi tagok kapják meg a PTO által készített információs jelentéseket, a KV határozatainak címeit, a Bp. PB legfontosabb határozatait és a negyedéves statisztikai összesítőket. A pártbizottsági tagok ezenfelül kapják meg a Bp. PB valamennyi határozatát és olyan anyagokat, amelyeket csak az első titkár kap meg. 84 A kérdés további
alakulásáról nincsen több adatunk, de feltételezhetjük, hogy a Titkárság elvárásai
alapján újfent elkészített javaslat átment a gyakorlatba. A Titkárság a későbbiekben nem foglalkozott többet a pártinformáció kérdésével.
A vezető szervek iratanyagának áttekintése után a következőképpen foglalhatjuk össze eddigi vizsgálatunk eredményét. Az MDP Budapesti Bizottság létrejöttekor — 1948 októberétől bizonyíthatóan — a Szervezési Osztály keretein belül
kezdett el működni az információs részleg. Az egyházakról szóló tájékoztatás kivételével — ami a Propaganda Osztály feladata volt — az alsóbb szervek és a Bp.
PB közötti információ biztosítását kezdetben egyetlen politikai munkatárs végezte. 1949 szeptemberétől kezdve magasabb szintre emelték az információs munkát.
Létrehozták az Információs Alosztályt, amely az SZO alá tartozott. Az alosztály
létszámáról és felállításának dátumáról nincsenek pontos adataink. 1950 márciusában az alosztály elnevezését Információs- és Ellenőrzési Alosztályra módosították. Legfontosabb feladata az alapszervezetektől és alsóbb pártbizottságoktól
befutó jelentések összegzése és értékelése volt. A PTO megalakulásával 1950
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őszén megszűnt az alosztály. Munkáját a Pártépítési Alosztályon felállított háromtagú információ-összesítő csoport vette át. Míg a PTO-n megszűnt az önálló tájékoztatási alosztály, addig az APO-n belül 1950 decemberében felállítottak egy
információs részleget. Itt kezdetben három, majd a részleg 1952. júniusi megszűnését megelőzően két politikai munkatárs dolgozott. A Bp. PB 1952. június 10-én
foglalkozott a pártszervezet információs munkájával. Megszüntették az A P O és a
Pártépítési Alosztály információs csoportját, a PTO-n belül pedig létrehozták az
Információs (Tájékoztatási) Alosztályt. Az IKO-n belül 1952 júniusáig — egy fő
által — működtetett információs csoport sorsáról nincsenek adataink. 1952 novemberétől az Információs Alosztályon négyen dolgoztak: az alosztályvezető irányítása alá két politikai munkatárs és egy adminisztrátor tartozott. 1953 őszétől a
Titkárság alá tartozó PB Iroda elkezdte megjelentetni a pártválasztmányi tagok informálását biztosító kéthetente megjelenő tájékoztatóját. 1954 végén az APO-n
belül ismét felállítottak egy információs részleget, ahol egyetlen referens dolgozott. Az egyes információs szervek működésének rekonstruálásához, az adatok
pontosításához szükséges tovább kutatnunk az egyes osztályok iratanyagában.

A Szervezési Osztály (1950-től Párt- és Tömegszervezetek Osztálya)
információs feladatai
Mint azt korábban már megállapítottuk az MKP struktúrájának megfelelően az
MDP Budapesti Bizottságán belül is leginkább a Szervezési Osztály feladata volta
párton belüli információ biztosítása. Adataink pontosítása érdekében először tehát
az SZO (később PTO) osztályértekezleteinek,
majd az alosztályvezetők
értekezleteinek, végül pedig az alosztály-értekezleteknek
a jegyzőkönyveit nézzük át.

Osztályértekezletek
A hetenként ülésező osztályértekezletek 1949 júliusáig nem foglalkoztak a tájékoztatás problémájával. Ami megállapítható, hogy az egyesülés után két alosztály
működött az SZO-n belül: a területi és az üzemszervezési. A korábban már szóba
került, információval foglalkozó politikai munkatársról viszont az osztályértekezletek anyaga alapján nem deríthető ki, melyik alosztály keretein belül dolgozott.

Az 1949. július 19-ei osztályértekezleten került először szóba az SZO átszervezése, de Információs Alosztályról ekkor még nem történt említés.83 Az egy héttel
későbbi tanácskozáson viszont már Információs Alosztályként említik a tájékoztatással foglalkozó részleget, amelynek feladata, hogy „kérje el minden osztálytól a
pártszervezetektől befutó anyagoknak, jegyzőkönyveknek, körleveleknek stb.
egy-egy példányát".
1949. augusztus 9-én Dabrónaki Gyula tartott tájékoztatást az újonnan felállított Információs Alosztály munkájáról. Az osztályértekezlet a beszámoló után határozatban rögzítette az alosztály feladatait:
- az alosztály adja meg az alapszervezetekhez kimenő politikai munkatársaknak (instruktoroknak), hogy mit kell pontosan az adott alapszervezetben megnézniük;
- a tag- és tagjelöltfelvételekkel is foglalkoznia kell az alosztálynak;
- valamint a titkárokat informálnia kell az SZO és a Bp. PB tapasztalatairól.87
A nem túl konkrét utasítás következtében a következő osztályértekezletek is az
alosztály feladatainak folyamatos bővítésével teltek, mindig új és aktuális munkát
találva a részleg számára.
Az SZO értekezleteiről 1949 novembere után legközelebb 1950 decemberéből
maradt fenn iratanyag. Az ekkor már Párt- és Tömegszervezetek Osztálya névre
hallgató szerv 1950. december 11-ei értekezletén megtárgyalta az osztály három
hónapos munkatervét. A Bp. PB elé terjesztendő javaslatban az információs munka kapcsán azt várták el, hogy minél szélesebb területről jöjjön információ az osztályra; az információs csoport munkatársai pedig menjenek ki kerületi rendezvényekre a kerületi pártbizottság segítése, de egyben ellenőrzése céljából is. Ezenfelül elegendő információ biztosítása céljából külső munkatársakat is foglalkoztatni kell a kerületekben, akik lehetőség szerint minél több eseményről kell, hogy
tájékoztassák a Bp. PB-t.88
Amint azt korábban említettük, ekkor már megszűnt az Információs Alosztály,
helyette a Pártépítési Alosztályon foglalkoztattak egy három tagú információs csoportot. A részleg működésével legközelebb az 1951. július 19-ei osztályértekezlet
foglalkozott. „Az információs csoport hetente feldolgozza a pártbizottságok jegy-
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zökönyveiböl és az instruktori jelentésekből az augusztus 20-ai munkaversennyel
kapcsolatos kérdéseket." 89 Ez, valamint az 1949 utolsó hónapjaiban kiadott utasítások is azt mutatják, hogy bár foglalkoztak az információ kérdésével vezetői szinten, ezek a határozatok mindig csak valamely aktuális kérdésre vonatkozóan születtek meg.
A PTO történetével kapcsolatban érdekes adalékot szolgáltat számunkra Vígh
Lászlónak a PTO 1952. január 17-ei értekezletén adott visszatekintése. A PTO
munkájának megvitatása során felszólaló Vígh — az osztály legrégebben ott dolgozó munkatársa — szerint 1948 júniusában két alosztály alakult az SZO-n: egy
instruktori és egy információs alosztály. 90 Állításának nem találtuk az iratanyagban
bizonyítékát, de ha voltak is ilyen alosztályok 1948-ban, akkor elég h a m a r
megszün- hettek, mivel 1948 augusztusában már a területi és az üzemszervezési alosztály működött az SZO-n belül. 91
Az 1952. március 12-ei értekezlet témája a PTO és a Káder Osztály egyesítésének előkészítése volt. A PTO-n belül hét alosztályt alakítottak volna ki a tervezet
szerint, amelyek közül az egyik a Tájékoztatási Alosztály lett volna. 92 A tervezettel
osztályértekezleti szinten a későbbiekben már nem foglalkoztak, de mint már korábban megtudtuk, a június 10-ei Bp. PB-ülés után valóban megtörtént a PTO átszervezése és az Információs Alosztály felállítása.
Az 1953. április 11-ei PTO-értekezleten a három hónapos munkaterv megvitatása során, az Információs Alosztály tevékenységét is értékelték. Az osztályvezetés szerint ingadozó teljesítményt nyújtott a részleg, hol kimagasló, hol pedig pocsékjelentéseket készítettek munkatársai. A vezetés szerint az alosztály működésének javulása attól függ, mennyire tudja biztosítani a párthatározatok végrehajtásáról szóló rendszeres tájékoztatást. Új feladatként a közelgő választások kapcsán
vártak el a részlegtől gyors és friss információkat. 93

Alosztályvezetői értekezletek
Az osztályértekezletek anyagában témánkra vonatkozóan több utalást nem találtunk, így a kutatást az alosztályvezetői értekezletek iratai között folytatjuk. Míg az
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osztályértekezleteken az osztályvezető, helyettese és adott témára meghívottak
vettek részt, addig az alosztályvezetői tanácskozások kifejezetten az alosztályvezetők és helyetteseik számára tartott fórumok voltak. Az 1949. augusztus 19-ei ülésen Dabrónaki Gyula képviselte az Információs Alosztályt. A részleg feladatait a
következőkben határozta meg az értekezlet: a taggyűlésekre kimenő levelek megfogalmazása és a tervkölcsön-mozgósítás menetrendjének elkészítése a legfontosabb aktuális munka. 94 Az augusztus 30-ai értekezleten további feladatként kapta
az alosztály a pártválasztmányi ülések határozatainak levitelét az alsóbb pártszervekhez. 93
Az 1949. szeptember 28-ai értekezlettől kezdve Barinkai Oszkár képviselte az
Információs Alosztályt az alosztályvezetői értekezleteken. 96 Mivel ekkor még
Dabrónaki Gyula is részt vett a tanácskozásokon, nem lehet pontosan megállapítani az SZO és a Bp. PB eddig feltárt irataiból, melyikük volt az alosztály vezetője.
A következő értekezleteken az információs munkák főként a kampányfeladatok
során kerültek említésre. így az alosztály feladata lett például az építőipari pártszervezetek kiépítésének ellenőrzése; az alapszervezeti agitációs munka vizsgálata; a
gyárak felülvizsgálatára vonatkozó tervezet előkészítése; de az alosztálynak kellett a
kerületi pártbizottságok ellenőrzésével, a taggyűlések előkészítésének, lezajlásának
vizsgálatával és számos más alsóbb pártszervezet ellenőrzésével is foglalkozni. Az
egyes feladatokat Barinkai Oszkár és Killián József nevére szignálták.97
Az 1949. december 23-ai értekezlet anyagából kiderül, hogy nem 1950 tavaszától, hanem már ettől a tanácskozástól kezdve Információs- és Ellenőrzési Alosztály
a szerv pontos megnevezése. Az új elnevezés utal a legfontosabb feladatokra: az
információk összegyűjtése és elemzése mellett az alsóbb pártszervezetek ellenőrzése is ugyanolyan súllyal esik latba. 98
Az 1950. január 28-ai értekezleten foglalkoztak érdemben először az SZO vezetői az
információs munkával. A tanácskozás számára beszámoló készült a tájékoztatási
részleg addigi tevékenységéről és a munka javításának lehetőségeiről. A jelentés
fontos dokumentum számunkra, ugyanis az 1952 júniusi Bp. PB-ülésig ez az egyetlen olyan forrásunk, amely konkrétan felsorolja az információs munka feladatait,
eszközeit. Az Információs- és Ellenőrzési Alosztály feladata a jelentés szerint:
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-

a párthatározatok végrehajtásának ellenőrzése;
az egyes pártszervezetek munkájának figyelemmel kísérése;
a pártszervezetek ellenőrzése, az ott tapasztalt jelenségekről jelentések készítése;
- az alosztály számára kitűzött cél, hogy az általa készített információs
jelentések ne csak általános kérdésekről, hanem aktuális problémákról is szóljanak;
- ajelentések pedig a probléma felvetésén túl megoldási javaslatokat is
tartalmazzanak."
Az alosztály munkája a pártbizottságok jegyzőkönyvein, a tőlük bekért jelentéseken, a Bp. PB osztályok munkatársainak személyes tapasztalatain és a külső
munkatársak jelentésein alapul. A források kiértékelése után az alosztálynak tájékoztatnia kell az SZO-t és a Bp. PB-t információs jelentések formájában. 100
Az alosztály a jelentésben beszámolt továbbá az elért eredményekről és a még
jelentkező hiányosságokról. A sztálinista rendszerekben szigorúan megkövetelt
önkritika jegyében a hiányosságok bemutatása nagy hangsúlyt kapott a beszámolóban. A legfőbb hibaként az ellenőrzések rendszertelenségét, a munkák kampányjellegét említették. Az önkritikába néhol rejtett bírálat is került, például: „feladataink túlzsúfoltsága miatt elhanyagoltuk a jegyzőkönyvek kiértékelését". 101
A hiányosságok magyarázata az MDP Budapesti Bizottsága információs rendszerének legfőbb bajaira is utal:
- az alosztály nem vizsgálta át a munkamódszereit;
- az elkészült jelentéseket nem mindig bírálták meg a munkatársak;
- az információszerzés lassan történt és körülményesen;
- kampányszerű volt a munka, az események sodrában dolgozott az alosztály, nem a munkatervének megfelelően;
- ajelentések főleg írásos anyagok alapján készültek, így azok nem is
lehettek eléggé tárgyilagosak;
- munkaerő hiánya miatt „8-10 szervezetet egy elvtárs nem tudott áttekinteni és megismerni". 102
A jelentés a következő javaslatokkal állt az SZO vezetése elé:
- a munkatársak között arányosan fel kell osztani a budapesti pártbizottságokat;
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az alosztály fő feladata ezután a párt- és kormányhatározatok végrehajtásának ellenőrzése legyen;
- a problémák feltárásán túl megoldási javaslatokkal is elő kell állnia a
részlegnek;
- az írásbeli anyagokon kívül a munkatársak személyes tapasztalatokra is igyekeznek a későbbiekben szert tenni;
- a dolgozóktól érkező bejelentéseket a részleg minden esetben meg
fogja vizsgálni;
- az instruktorok térjenek át az információs alosztály hetenkénti tájékoztatására;
- az alosztály mind a felsőbb szervekkel, mind a Szabad Nép szerkesztőségével szorosabb kapcsolat kiépítésére törekszik a jövőben;
- a színvonalasabb információs jelentések érdekében minden jelentést
és információt meg fognak vitatni az alosztály-értekezleteken. 10 "
Az alosztály a feladatok végrehajtására tízfős létszámot kért az SZO-tól, azaz az
alosztályvezető alatt nyolc politikai munkatárs és egy adminisztrátor dolgozna a
tervezet szerint. A munkatársakhoz nemcsak egyes területek, hanem problémakörök is tartoznának. A javaslat végén azonban némi ellentmondás figyelhető meg,
hiszen a munkatársak felsorolásánál az 1950. januári állapot szerinti négy fővel
számoltak, és rájuk osztották ki a korábban nyolc politikai munkatársnak szánt
munkát. Ezek szerint Kovács Emő, Szanyi Jenő, Killián József és Fajkos Aladár
dolgozott ekkor az alosztály politikai munkatársaként. Öt-hat kerület mellett a
pártépítési, termelési, szakszervezeti és ifjúsági szervezeti problémaköröket kellett köztük szétosztani."' 4 A tanácskozás elfogadta az alosztály munkájáról szóló
jelentést. Elismerték, hogy sok az eredmény annak ellenére, hogy az alosztály „fél
munkaerővel dolgozott". A továbbiakban több kezdeményezést és a kisebb jelenségekre való odafigyelést várta el az SZO vezetése az alosztálytól. 10 ' Sajnos az osztályvezetői értekezletek iratanyaga hiányos ebből az időszakból, így nem tudjuk mi
történt a javaslattal. Mindenesetre a Bp. PB nem vette fel a napirendjére az alosztály bővítését. A kérdésre az Információs Alosztály iratanyagának feldolgozása
után próbálunk meg választ adni.
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Az Információs Alosztály működése (1949. július - 1950. június)
Mivel az alosztályvezetői értekezleteknek 1953 után nem maradt fenn iratanyaga,
a korábbiak pedig nem foglalkoztak többet az információs munkával, így a kutatást
az alosztály-értekezletek jegyzőkönyveivel folytatjuk. Reményeink szerint az
1949-1950 között működő, majd 1952-től újra felállított Információs Alosztály, illetve az 1950-1952 közötti időszakra nézve a Pártépítési Alosztály iratanyaga még
hasznos adatokat tartogathat számunkra. Kezdetnek azonban az 1948-1949-es
évekre vonatkozóan a Területi- és az Üzemszervezési Alosztály anyagát fogjuk átvizsgálni.
Az 1948. június - 1949. július közötti időszakra vonatkozóan csak „Végh elvtársról" tudjuk, hogy 1948 decemberében az információval foglalkozott, de arról
nincsenek adataink, hogy azt az Információs Alosztály felállításáig végig ő végezte
volna. Sem az Üzemszervezési Alosztály anyagában nem találtunk adatokat az információval foglalkozó munkatársra, 106 sem a Területi Alosztályon dolgozók között. 10 Az alosztályok jegyzőkönyvei alapján elmondhatjuk: mindkét részleg foglalkozott a hozzá tartozó szervek ellenőrzésével, de kimondottan információs munkával foglalkozó munkatársról nincsen tudomásunk.
Az Információs Alosztály működésének első időszakáról eddig annyit tudtunk
meg, hogy 1949. július 26-án már létezett ez a szerv az SZO értekezletének tanúsága szerint; majd valamikor 1950 őszén a PTO megszervezésével szűnt meg feladatköre. Az alosztály első fennmaradt értekezleti anyaga 1949. július 28-án kelt, míg
az utolsó 1950. június 16-án, vagyis valószínűleg a szerv mindössze tizenegy hónapig működött.' 0 8 Az alosztályt 1952-ben újból felállították, de tevékenységéről főleg más szervek irataiból tudunk, ugyanis saját iratanyagának döntő része nem
maradt fenn; így nem zárhatjuk ki, hogy a korábbi időszakra vonatkozóan sem teljes az anyagunk. De a felsőbb szervek intézkedéseit átvizsgálva megállapíthatjuk,
hogy nagy valószínűséggel 1949. július végén állt fel az Információs Alosztály, és
1950 nyaráig működött. Feladataira és munkatársaira vonatkozóan az alosztály értekezleteinek irataiból várhatunk eddig még nem ismert adatokat.
Az első értekezlet technikai problémákkal is foglalkozott, be kellett indítani az
adminisztrációt. 109 Az ülés anyagához csatoltak egy a Szervezési Osztály által ké-
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szített feljegyzést az Információs Alosztály jövőbeni feladataira vonatkozóan. 110 A
július 25-én kelt feladatterv felosztotta a részleg öt munkatársa között a budapesti
pártszerveket és az „állandó jelleggel figyelemmel kísérendő problémákat". 111 A
munkamódszerre vonatkozóan a tervezet előírta a munkatársaknak, hogy minden
héten két példányban készülő értékelő lapot vezessenek a pártbizottságok jegyzőkönyveiről. A párt- és kormányhatározatok végrehajtásáról kéthetente kell értékelést végezni; a különböző jelentésekről és munkatervekről eseti jelleggel. Az
SZO-feljegyzés meghatározta továbbá, hogy a hetenként tartandó alosztály-értekezleteken a munkatársaknak be kell számolniuk a saját területükön tapasztalt
problémákról, a határozatok végrehajtásának alakulásáról. A helyi pártbizottságokról szóló jelentésekből állítják össze azután a heti összefoglaló feljegyzést,
amit először az alosztály tárgyal meg, majd az alosztályvezetői értekezleten ismertet az alosztály vezetője. Az értekezlet jóváhagyása után kerül az összefoglaló információs jelentés a Bp. PB tagjai elé.112
A feladatterv jellemzően bonyolult és zavaros megfogalmazásában az Információs Alosztály legfőbb feladata: „[...] az instruktor alosztály kiszállásainak előkészítése, az instruktor alosztály ütemtervének megfelelően. Ennek módja az, hogy
az illetékes szervezetnek, vagy szervezeteknek és problémák informátora, illetve
informátorai [sic!] a felső instrukciók alapján kidolgozzák részleteiben a megvizsgálandó problémákat, vázolják a jelenlegi helyzetet és tapasztalatokat és összeállítják és feldolgozzák az instruktor alosztály munkatársaival együtt az anyagot."" 3
Az SZO-utasítás későbbi pontjaiban is gyakran élt hasonló általános feladat-meghatározásokkal, aminek az lett a nyilvánvaló következménye, hogy ezeket az utasításokat nem is lehetett végrehajtani.
Az alosztálynak tehát az instruktorok kiszállásai kapcsán az Instruktor Alosztállyal kellett egyeztetnie; a káderügyekben pedig a Káder Osztállyal kellett kapcsolatot tartania. 114 A tervezet az adminisztrációval foglalkozó részletes ismertetés
után az alosztály létszámáról így szólt: „Az alosztály tagjai: egy alosztályvezető, 5
információs munkatárs, 1 építőipari referens, 1 vegyesüzemi referens, 2 adminisztrátor."11 3 A tervezet végrehajtásáról nincsen adatunk, de az alosztályon a korábban
ismertetett dokumentumok szerint az alosztályvezető és négy munkatársa dolgono
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Uo. 17-20. p.
A kiemelt témák: „pártépítés, termelés, tömegszerv, egyház, közigazgatás, községproblcma".
Uo. 17. p.
Uo.
Uo. 18. p.
Uo.
UO.

zott. A következőkben felsoroljuk az egyes üléseken résztvevő munkatársakat annak reményében, hogy a lista alapján talán kideríthető, hányan és kik is dolgoztak
valójában az alosztályon:
- 1949. július 28. Dabrónaki, Barinkai, Killián, Szabó, Ladányi (nincs
jelenléti lista, csak feladatok kiszignálva);
- 1949. július 30. Dabrónaki, Barinkai, Killián, Zsidi, Várnai, Apróné,
Kovács (Ladányi neve áthúzva, a másik név olvashatatlan; jelenléti
lista nincs);
- 1949. augusztus 22. Dabrónaki, Barinkai, Killián, Kovács, Koczina,
Ladányi;
- 1949. szeptember 5. Barinkai, Killián, Kovács, Ladányi;
- 1949. szeptember 15. Barinkai, Killián, Kovács, Ladányi;
- 1949. szeptember 22. Barinkai, Killián, Kovács, Ladányi;
- 1949. október 8. Barinkai, Kovács, Ladányi, Dérné, Szanyi (nincs jelenléti lista);
- 1949. október 20. Barinkai, Killián, Kovács, Ladányi;
- 1949. november 3. Barinkai, Killián, Kovács, Szanyi, Démé, Faithné;
- 1949. november 17. Barinkai, Killián, Kovács, Szanyi, Elszászer;
- 1949. november 24. Killián, Kovács, Szanyi, Elszászer, Faithné;
- 1949. december 5. Killián, Kovács, Szanyi, Elszászer, Faithné;
- 1949. december 10. Killián, Kovács, Elszászer, Faithné;
- 1950. január 6. Barinkai, Killián, Kovács, Szanyi, Elszászer, Faithné,
Fajkos;
- 1950. január 16. Barinkai, Killián, Kovács, Szanyi, Fajkos, Faithné;
- 1950. január 27. Barinkai, Killián, Kovács, Szanyi, Fajkos, Faithné;
- 1950. február 9. Barinkai, Killián, Kovács, Szanyi, Fajkos, Faithné;
- 1950. március 6. Barinkai, Killián, Kovács, Szanyi, Fajkos, Faithné;
- 1950. március 20. Barinkai, Killián, Kovács, Szanyi, Fajkos, Faithné;
- 1950. április 19. Barinkai, Killián, Kovács, Szanyi, Fajkos, Faithné,
Bagaméri, Németh, Gréczi;
- 1950. május 15. Barinkai, Elszászer, Szanyi, Fajkos, Faithné,
Bagaméri, Molnár, Németh, Gréczi;
- 1950. május 23. Barinkai, Elszászer, Szanyi, Fajkos, Faithné,
Bagaméri, Molnár, Németh, Gréczi;
- 1950. június 16. Elszászer, Szanyi, Fajkos, Kovács, Bagaméri, Molnár, Németh, Gréczi (nincs jelenléti sor)." 6
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Uo. 16-61. p.

A fennmaradt iratanyag tanúsága szerint az Információs Alosztály tizenegy hónapos fennállása alatt huszonháromszor tartott alosztály-értekezletet. Ez átlagosan
kéthetenkénti ülésezést jelent, de mint a felsorolásból látható, kezdetben hetente,
később már kevésbé gyakorta ültek össze az alosztály munkatársai. Természetesen
azt sem zárhatjuk ki, hogy nem került levéltári őrizetbe az alosztály összes jegyzőkönyve.
Az Információs Alosztály működése alatt az értekezleteken legalább tizenöt
munkatárs vett részt. Ez a szám kevesebb a fent felsoroltaknál. Ennek az a magyarázata, hogy nem vehetjük az alosztály állandó munkatársának azokat, akik csak a
feladatok felelőseként kerültek a listára, és egyetlen olyan ülésen sem vettek részt,
ahol volt jelenléti névsor. így valószínűsíthetjük, hogy Szabó, Zsidi, Várnai,
Apróné és Koczina nem dolgozott az Információs Alosztályon, vagy csupán rövid
ideig voltak ott állományban. Inkább arról lehet szó az ő esetükben, hogy a Bp. PB
apparátusa tagjaként az Információs Alosztállyal közös munka kapcsán került nevük említésre egy-egy feladat felelőseként a jegyzőkönyvekben."'
Az ülésjegyzőkönyvek alapján elmondhatjuk, hogy korántsem nevezhető állandónak az alosztály létszáma és gyakran változott a résztvevők személye is. A továbbiakban megpróbáljuk kideríteni, kik is foglalkoztak valójában az információs
munkával. A munkatársak azonosításához az alosztály anyagain kívül meg kell
vizsgálnunk a Bp. PB és a Titkárság ülésein beterjesztett káderjavaslatokat is. A
vizsgált személyeknek csak a budapesti pártapparátust érintő életszakaszát kívánjuk bemutatni az 1948-1956 közötti időszakban.
Az első három alosztály-értekezleten részt vett az a Dabrónaki Gyula, akinek
nevével már az osztályértekezleteken és az alosztályvezetői üléseken is találkoztunk. így feltételezhetnénk, hogy ő volt az Információs Alosztály vezetője. Azonban Dabrónaki a Titkárság ülésein is részt vett 1948. június 25-étől kezdve egészen
1949. október 4-éig, 118 amihez vagy titkári vagy osztályvezetői pozíciót kellett betöltenie. 119 Az 1948. június 4-ei Bp. PB-ülés alapján Dabrónaki a Szervezési Osztály vezetője lehetett, azonban az 1950-ig tartó időszakra vonatkozóan a Bp. PB, a
Titkárság és az SZO iratainak áttekintése közben sem találtunk arra pontosabb
adatot, hogy melyik funkciót töltötte be a budapesti pártapparátusban. 1 2 0
117
118
119
120

Az említett személyek további pályafutásával jelen munkánkban nem is foglalkozunk.
BFL XXXV.95.a. 132-140. őc.
A Titkárság tagjai a „házban dolgozó Osztályvezető elvtársak, Kádár, Köböl és Vágvölgyi elvtársak", ld. Uo. 12. őe. Bp. PB-ülés, 1948. június 4. 2. p.
Ezt a megállapítást erősíti meg a Magyar Szocialista Munkáspárt (a továbbiakban: MSZMP)
Budapesti Bizottságának Archívumában talált 1969-ből származó feljegyzés, amely szerint
„nem állapítható meg, titkári, vagy osztályvezetői funkcióban volt-e Dabrónaki

Dabrónaki a későbbiekben jelentős pártkarriert futott be, azonban nyilvánosságra
hozott életrajzi adatai sem segítenek tisztázni a kérdést.121 A Ki Kicsoda 1972-es
kiadása elintézi pályafutásának korszakunkba vágó időszakát azzal, hogy a pártapparátusban dolgozott 1945-1950 között és az MDP KB [sic!] tagja volt 1948-1953
között.1 ~2 A Magyar Életrajzi Lexikon Dabrónaki 1945-1950 közötti életszakaszáról csak az MDP KV tagság kapcsán ír. Az MSZMP ideiglenes vezető testületi üléseinek jegyzőkönyveihez készült névmutatóban az 1948-1950 közötti időszakra
vonatkozóan az szerepel, hogy Dabrónaki a Bp. PB osztályvezetője volt. Arról viszont nincs értesülésünk, milyen adatok alapján készült a névmutatóban közölt
szócikk. A kérdés végleges tisztázásához szükséges lenne az országos testületek,
illetve a budapesti Káder Osztály iratanyagának áttekintése, ezt viszont tanulmányunk keretei nem teszik lehetővé. Mindenesetre megállapíthatjuk, hogy Dabrónaki Gyula magas rangú káderként követhette nyomon az információs szerv működését 1950-ig, ekkor elhagyta a budapesti apparátust, és a Szikra Kiadó osztályvezetője lett, majd 1952-től az Élelmezésügyi Minisztériumban dolgozott. 12j
Az Információs Alosztály ülésein 1949. szeptember 5-étől kezdve Barinkai
Oszkár neve szerepel a jelenléti lista élén, továbbá ő képviselte az alosztályvezetői
értekezleteken is a részleget. Róla biztosan kijelenthetjük, hogy 1950 januárjában
az alosztály vezetője volt, hiszen azt az 1950. január 19-ei apparátusi értekezlet
kapcsán ezt közli is róla a jegyzőkönyv. 124 Valószínűsíthetjük azonban, hogy Barinkai az alosztály felállításától kezdve annak vezetője lehetett, hiszen mint láthattuk, Dabrónaki legalább osztályvezetői pozíciót betöltve vett részt az alosztályértekezleteken. Barinkai is szép pártkarriert futott be, így az ö pályafutását is nyomon követhetjük az Életrajzi Lexikon segítségével, amely szerint 1948-1956 között a Bp. PB alosztályvezetői pozícióját töltötte be. 1 Azonban ez az adat teljesen
nem erősíthető meg az általunk átvizsgált budapesti pártiratokból. A káderjavasla1948-1949-bcn". BFL BFL X X X V . l . g . (MSZMP Budapesti Bizottsága Archívumának iratai)
56. őc. Adatgyűjtemény az M K P , MDP, MSZMP, Budapesti Bizottság szcrvtörténcténck készítéséhez. 1969.
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Az 1 9 1 6 - 1 9 8 4 között élt politikus életéről ld. Ki Kicsoda. Szerk.: Fonó Györgyné. 2. átdolg.
bőv. kiad. H. n., Kossuth Könyvkiadó, 1972. 118. p. (a továbbiakban Ki Kicsoda); Magyar
Életrajzi Lexikon. A - Z. Föszerk.: Kenyeres Ágnes. 1994. /Arcanum D V D - k ö n y v t á r VI. Lexikonok, adattárak/ (a továbbiakban: Életrajzi Lexikon); A Magyar Szocialista Munkáspárt
ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei. I. kötet, 1956. november 1 1 . - 1957. január 14.
Szerk.: N é m c t h n é Vágyi Karola - Sipos Levente. H. n., Intera Rt, 1993. 343. p.
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Helyesen: az MDP KV tagja volt 1948-1954 között.
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Ki Kicsoda 118. p.; Életrajzi Lexikon
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BFL XXXV.95.a. 167. őc. Apparátusi értekezlet, 1950. január 19. 18. p.
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Ld. Életrajzi Lexikon i. m.

tokból annyi kiderül, hogy 1948 októberében került Barinkai az SZO területi alosztályára politikai munkatársként. 126 Az Információs Alosztály felállításáig nincs
adatunk beosztásáról, ekkor annak vezetője lett. Miután az alosztály megszűnt, valószínűleg a PTO-n maradt, de nem tudunk a konkrét beosztásáról egészen 1952 nyaráig. Ekkor az ismét felállított Információs Alosztály vezetője lett 1955 februárjáig,
amikor a Bp. PVB áthelyezte a VII. Kerületi Pártbizottsághoz másodtitkárnak. 127
A legtöbb alosztály-értekezleten—húszalkalommal — Kovács Ernő vett részt,
aki az alosztály működésének végéig a részlegen dolgozott Barinkaihoz hasonlóan. Kovács pályafutásáról nem sokat tudunk az alosztály 1950-es megszűnése
után, de valószínűleg a PTO munkatársa maradt, mivel egy 1952-es irat megemlíti,
hogy pártbüntetést kapott a Kossuth-szobor leleplezési ünnepségénél előfordult
szervezési hiba miatt.128
Az első alosztály-értekezleten megtárgyalt problémakör-felosztás szerint Kovácsé volt a termelés, a szocialista munkamódszerek és a szakszervezet területe,
Barinkaié pedig a tömegszervezetek, más pártok és az egyház. A maradék munkaterületen az első értekezletek további két munkatársa osztozott: Killiáné volt a közigazgatás, községpolitika, míg Ladányié a pártépítés területe. 129 Killián József
nevével az alosztályvezetői értekezletek anyagában is találkoztunk már. Killián az
1948. július 28-ai titkársági határozat után került a Szervezési Osztályra községi
instruktorként. lj0 Az Információs Alosztály létrejöttekor ide helyezték át, amelynek egészen 1950. április 19-ei értekezletéig majd minden ülésén — összesen tizenkilencen— részt vett. 1 j ] Az 1950. április 14-eiBp. PB-ülés után áthelyezték az
alosztályról a Gyárépítési Ipari Központba,1"12 onnan pedig 1952-ben az Építésügyi
Minisztériumba került. 1 j j
Az alosztály kezdeti állományának utolsó tagja egy bizonyos Ladányi nevű
munkatárs volt. Teljes neve az alosztály irataiból nem volt kideríthető. A budapesti
pártapparátusban több Ladányi is dolgozott az ötvenes években, így ahhoz a mód-
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BFL XXXV.95.a. 133. őe. Titkársági ülcs, 1948. október 12. 160, 183. p.
Uo. 120. őe. Bp. PVB-ülés, 1955. február 22. 120. p.
Uo. 60. őe. Bp. PB-ülés, 1952. szeptember 30. 193. p.
BFL XXXV.95.b. 7. őe. SZO Információs Alosztály értekezleteinek jegyzőkönyvei, 1949. j ú lius 28. 19. p.
BFL XXXV.95.a. 132. őe. Titkársági ülés, 1948. július 28. 127. p.
Barinkai Oszkár is ennyi alkalommal tűnik fel az értckczlcti névsorban.
Uo. 18. őe. Bp. PB-ülés, 1950. április 14. 173. p.
Ld. Életrajzi Lexikon. Kilián (Killián) József (1915-1974) nem azonos a szinten erre a névre
hallgató műegyetemi oktatóval (1925-1976).

szerhez kellett folyamodnunk, hogy megnézzük, mikor szerepelt utoljára az alosztályi értekezleten Ladányi, majd az ehhez a dátumhoz közeli vezető testületi ülések
iratainak átvizsgálásával juthatunk hozzá a megfejtéshez.
Ladányi hét alkalommal vett részt az alosztály-értekezleteken, legutoljára
1949. október 20-án. ABp. PB anyagában nem találtunk nyomot 1949 őszéről, de a
titkársági iratoknál szerencsével jártunk. 1949. november 2-ai ülésén ugyanis a Titkárság foglalkozott Ladányi Endre ügyével. Ladányi megkereste Kovács Endrét,
az SZO akkori vezetőjét azzal a problémával, hogy „úgy érzi rossz a párthoz való
viszonya". Kovács vizsgálatot indított, aminek következtében a Titkárság azt a határozatot hozta, hogy Ladányit el kell távolítani az apparátusból. lj4 Ezen az ülésen
foglalkoztak Elszászer Józsefkádemgyével
is, aki ekkor került az SZO-ra politikai
munkatársként. 133 Vele 1949. november 17-étől találkozunk az Információs Alosztály értekezletein, amelyeken nyolc alkalommal, egészen az alosztály megszűnéséig részt vett. Pártkarrierjének további alakulásáról nincsen információnk.
1949 szeptemberében bukkan fel először Dérné neve az alosztály-értekezletek
anyagában. A neki kiadott munkák jellege alapján ő lehetett az alosztály adminisztrátora, hiszen főleg különböző statisztikai összesítéseket, jelentéseket kellett készítenie. 1951 szeptemberéből van legközelebb értesülésünk róla, így nem tudjuk,
hogy pontosan meddig volt az alosztály munkatársa, hiszen nevével 1949 novemberétől kezdve nem találkoztunk az ülésjegyzőkönyvekben. Az 1951. szeptember
18-ai PB-ülés anyagából kiderül, hogy DérFerencné RosenbergMárta az SZO adminisztrátora volt eddig, majd a Bp. PB határozata alapján átkerült gazdasági vonalra. 136
1949 októberétől az alosztály megszűnéséig tizenöt alkalommal vett részt az értekezleteken Szanyi Jenő. Szanyi a Titkárság 1949. szeptember 6-ai határozata
nyomán került az SZO-ra politikai m u n k a t á r s n a k . N e m sokkal a határozat után
irányíthatták az Információs Alosztályra. Valószínűleg ő vette át Barinkai feladatainak egy részét, akinek idejét az alosztály vezetése elvonhatta a gyakorlati munkától.1"18 Későbbi pályafutásáról a Bp. PB-ülések káderanyagából értesülhetünk.
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BFL XXXV.95.a. 141. őe. Titkársági ülés, 1949. november 2. 12. p.
Uo.
Uo. 42. öe. Bp. PB-ülés, 1951. szeptember 18. 77. p.
Uo. 139. őc. Titkársági ülés, 1949. szeptember 6. 110. p.
Barinkai feladatainak megosztása már az alosztály 1949. szeptember 5-ci értekezletén is felmerült. „Barinkai elvtárs szervezeti feladatait felosztja az Alosztály Killián, Kovács és Ladányi elvtárs között, amíg az új munkatársak bejönnek." Ld. BFL XXXV.95.b. 7. őc. SZO
Információs Alosztály értekezleteinek jegyzőkönyvei, 1949. szeptember 5. 25. p.

Eszerint 1950 őszén kinevezték a PTO szakszervezeti alosztálya vezetőjének, 1 ^
majd ez év decemberében átkerült a Kohó- és Gépipari Minisztériumba.' 40
Az 1949. október 20-ai alosztály-értekezlet jegyzőkönyve felsorolta az akkor
ott dolgozó összes munkatársat. Ezek szerint politikai munkatársak voltak: Barinkai, Ladányi, Killián, Kovács, Szanyi; adminisztrátorok: Dérné és Faithné. Faith
Istvánné 1949. július 30-án került az SZO-ra, titkársági határozat szerint adminisztrátori beosztásban. 141 Az Információs Alosztályra 1949 októberében kerülhetett, és itt 1950. május 23-áig tizenhárom értekezleten vett részt. Sorsának az alosztály megszűnte utáni alakulásáról 1951 szeptemberéből van csupán adatunk, amikor is a Bp. PB eltávolította a budapesti pártapparátusból. 142
1950 januárjáig ebben a felállásban dolgozott az alosztályjanuár 6-án azonban
már Fajkos Aladár is a politikai munkatársak közé tartozott. Az alosztály megszűnéséig részt vett ezután az üléseken, mégpedig tíz alkalommal. Fajkos a Titkárság
1949. december 29-ei ülése után került a Szervezési Osztályra politikai munkatársnak, ahol egyből a tájékoztatási területre irányították. I4j Az alosztály megszűnte
után csupán ő került át a munkatársak közül a Pártépítési Alosztályon létrehozott
információs csoportba. Itt valószínűleg a csoport megszűntéig tevékenykedett,
amint arra egy 1952-ből származó, az apparátusi munkatársak szobajegyzékét tartalmazó irat is utal. 144
1950 márciusától kezdve alig maradtak fent alosztályi ülésjegyzőkönyvek, ami
valószínűleg nem az értekezletek hiányával magyarázható. 1950 áprilisától kezdve
megnőtt az alosztály létszáma: Bagaméri, Németh, Gréczi, majd májustól Molnár
elvtárs is az alosztály politikai munkatársa lett. Mivel Killián helyére jöhetett Molnár, így az alosztály megszűnésekor, 1950 nyarán összesen nyolc politikai munkatárs és egy adminisztrátor dolgozott az információs területen. Úgy tűnik a korábban
ismertetett 1950. január 28-ai SZO-előterjesztésnek mégis lett foganatja, még ha
három hónappal később is.
Az új munkatársakról kevés adat áll rendelkezésünkre. Bagaméri Istvánról csak
az 1951. december 4-ei Bp. PB-ülés kapcsán tudunk. A káderjavaslat foglalkozott
Bagaméri életrajzával, így megtudhatjuk belőle, hogy az Információs Alosztály
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Az információs csoport munkatársaiként Fajkos Aladár, Chajcs Ida és Takács Katalin egy szobában dolgoztak az apparátus épületében. BFL XXXV. 1 g. 56. őe. Archívumi iratok (1952).

megszűnése után a Budapesti Pártbizottságról a Fémáru- és Szerszámgépgyárba került. Majd a Bp. PB 1951. december 4-ei határozata alapján ő lett a gyár igazgatója.14:1
Németh János érkezéséről az Információs Alosztály jegyzőkönyve is beszámolt
1950. április 19-én, miszerint ő lett az alosztály új politikai munkatársa. Kinevezéséről a Bp. PB 1950. április 14-ei ülésjegyzőkönyve is említést tett.146
Molnár elvtárs kilétének kinyomozása nehezebbnek ígérkezett, hiszen ez gyakori vezetéknév, és nem tudtuk az illető keresztnevét sem. Egyetlen nyomként az
szolgálhatott, hogy 1950. április közepén kerülhetett legkorábban az alosztályra,
ezért érdemesnek tűnt az áprilisi és a májusi Bp. PB-ülések káder-előterjesztéseit
átböngészni. A keresés sikerrel járt, hiszen Németh János kinevezésével egy időben került az SZO-ra egy Molnár János nevű politikai munkatárs, akiről feltételezhetjük, hogy megegyezik az Információs Alosztály beosztottjával. 147 Sajnálatos
módon Gréczi elvtársra vonatkozóan nem találtunk adatot.
Az Információs Alosztály feladataira, működésére vonatkozóan túl sok újdonságot
nem tartogatott már számunkra az alosztály jegyzőkönyvi anyaga. Az értekezletek
irataiban megtaláljuk a konkrét feladatokat, amiket hétről hétre végre kellett hajtania az alosztálynak, de a nagy általános célokkal már a korábbi SZO értekezleti
anyagokban is találkoztunk. így a továbbiakban csak az eddig még nem szereplőket említenénk az alosztály iratainak ismertetésekor.
A jegyzőkönyvi anyag áttekintése alapján elmondhatjuk: az alosztály tulajdonképpen mindennel foglalkozott. Bár legfontosabb feladata a felettes pártszervek
határozatai végrehajtásának ellenőrzése volt, de a pártélet teljes területéről való információgyűjtés és ellenőrzés is ide tartozott. Nem véletlen tehát, hogy a túlzott elvárások és feladatok miatt nem is végezhették el teljesen a rájuk bízott munkákat.
Mint azt az 1950. január 6-ai jegyzőkönyvben meg is állapítják: a jelenlegi munkamódszerekkel az alosztály nem képes feladatai ellátására. 148 A munka javítása érdekébenjavaslatot dolgoztak ki az alosztályon, ez többszöri megvitatás után került
január 28-án az alosztályvezetői értekezlet elé. Az alosztályvezetői értekezletről
már szóltunk korábban, érdekesség hogy ez alapján Elszászer József január végén
már nem volt az Információs Alosztály munkatársa, hanem csak május táján került
oda vissza. A javaslat végrehajtásáról nincsenek adataink, de annyi eredményt
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mindenképpen elért az alosztály, hogy 1950 áprilisától kezdve már több politikai
munkatárssal dolgozhattak.
Az utolsó fennmaradt jegyzőkönyv az 1950. június 16-ai ülésről készült.' 4 9 Az
értekezleten tizenhárom határozatot fogadtak el, a feladatok többségét június végi
határidővel tűzték ki maguk elé. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy ekkor még nem
került szóba az alosztály megszűnése. 1950 júniusának végén azonban, a PTO
megszervezésével egyik napról a másikra véget ért az Információs Alosztály működése.

A Pártépítési Alosztály információs csoportjának működése
(1950. június - 1952. június)
A Párt- és Tömegszervezetek Osztálya megalakulásával tehát megszűnt az információs terület alosztályi szintű önállósága. Az újonnan kialakított Pártépítési Alosztály keretein belül kapott helyet a háromfős információ-összesítő csoport. A
csoport tagja az 1951. április 24-ei állapot szerint Fajkos Aladár, Vígh László és
Chajes Ida volt. 130 Faj kosról már beszéltünk korábban, Chajes Idáról viszont eddig
még nem tettünk említést. Először az 1950. január 6-ai Bp. PB káderjavaslatai között találtunk róla adatot, ekkor került az SZO-ra politikai munkatársnak. 131 A későbbiekben annyit lehet tudni pályafutásáról, hogy 1951-1952 során az információs csoport politikai munkatársa volt, majd az apparátusban dolgozott különböző
területeken.
Vígh Lászlóról is volt már szó a korábbiakban, 1948-tól dolgozott az SZO-n. Az
1951. augusztus 21 -ei Bp. PB-ülés szerint a háromhónapos pártiskoláról visszatért
Vígh visszakerült a PTO-ra politikai munkatársként. 132 Később is többször foglalkozott vele a Pártbizottság: 1952 januárjától a PTO főinstruktora lett, ami mutatja,
hogy Víghet megbízható kádernek tartották felettesei. 133 Az információs csoportnál nincs kinevezési határozat Vígh utódáról, de az 1952-es apparátusi szobaelosztást bemutató lista alapján Takács Katalin került a részleghez. Nevének ismeretében visszakerestük a Bp. PB 1951. őszi káderhatározatait, és az október 16-ai
ülés valóban kinevezte Takácsot a PTO adminisztrátorának.' 34 A vizsgált iratok
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alapján annyit tudni későbbi sorsáról, hogy 1953 decemberében is a — már alosztály i szintre emelt — részlegen dolgozott. 1 "
Az információs csoport működéséről nem tudunk túl sokat. A Pártépítési Alosztály első értekezletén jelentette be Barinkai Oszkár, hogy megszűnt az Információs- és Ellenőrzési Alosztály, amelynek feladatait a Pártépítési Alosztály és az
instruktorok vették át. 136 A PTO 1950. december 11-ei értekezlete foglalkozott a
részleg munkájával. A csoport feladatául kapta, hogy minél több pártrendezvényre
járjon ki, hogy minél szélesebb területről jöhessen be információ. l3 ' Az 1951 .június 18-ai alosztály-értekezlet is beszámolt arról, hogy három politikai munkatárs
foglalkozott az információs területtel. 158
Az értekezleti anyagokon kívül a PTO javaslatai és beszámolói között találtunk
még a csoport működésére vonatkozóan forrásokat. Egy 1950. december 7-én
Vígh László által készített javaslat fontos adalékot nyújt számunkra a Budapesti
Pártbizottság 1950 utáni információs munkájára nézve. Kiderül az előterjesztésből, hogy a Pártépítési Alosztály tájékoztató csoportjának a pártélet belső kérdéseivel kellett foglalkoznia, az APO információs csoportjának pedig az agitációval és a
tömegek hangulatával. Ezen túlmenően a Termelési Osztálynak a termelési értekezletekről szóló híradással kellett az előterjesztés szerint foglalkoznia. A Termelési Osztály pontos neve Ipari- és Termelési Osztály volt ekkor, amelyet 1952-ben
már Ipari- és Közlekedési Osztálynak neveztek. Az IKO kapcsán szóltunk arról,
hogy 1952-ben egyfős elemző részleg működött az osztályon. Az 1950-es előterjesztés szerint tehát az IKO elődjénél is működött egy termelési információkat
gyűjtő csoport. A részleg pontos létszámáról a jelentés nem tesz említést. 139 A javaslat szerint a három csoport által készítendő információs jelentéseknek a kerületi
pártbizottságok jegyzőkönyvein és jelentésein, a politikai munkatársak beszámolóin és a telefonos információkérés tapasztalatain kell alapulniuk. A három részleg
különböző témákról készíti a jelentéseket, így elkerülhető, hogy azonos témájú információkat kapjon a Pártbizottság. 160
1951. május 8-án újabb feljegyzés készült a PTO pártmformációs munkájára
vonatkozóan. Mint a bevezetés mondja: „a párt vezetésének egyik alapfeltétele a
tárgyilagos, gyors és sokoldalú tájékoztatás biztosítása". 161 A pártinformáció fel155
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adata, hogy tájékoztassa a Bp. PB-t a „pártszervezetek munkájáról, a tömegek
hangulatáról, az ellenség megnyilvánulásairól és az egyéb területeken tapasztalt
fontosabb eseményekről jelenségekről". 1 6 - A feljegyzés a továbbiakban arról szól,
hogy a munka elvégzésének érdekében hetenként információs jelentéseket kell készíteni a budapesti pártszervezetek munkájáról; a taggyűlésekről és kampányfeladatokról havonta kell összesítő feljegyzéseket írni; végül esetenként az instruktori
munka során felvetett problémákról kell szóbeli, vagy írásbeli információt adni az
osztályvezető részére. A friss információk érdekében biztosítani kell, hogy a kerületi pártbizottságok jegyzökönyvei 48 órán belül befussanak az információs csoporthoz. A részleg munkatársainak a kerületekkel telefonon, a kerületekbe kijáró
instruktorokkal személyesen kapcsolatot kell tartaniuk. Esetenként a részleg tagjai
is kimehetnek a kerületekbe aktíva-, vagy taggyűlésekre, ezzel is élőbbé téve az információt. 16 ' A munkamódszerre vonatkozóan az előterjesztés azt állapítja meg,
hogy a munkatársak között fel kell osztani a kerületeket, majd a befutott jelentések
alapján összesítő jelentést kell írniuk. 164 A fenti előterjesztés alapján elmondhatjuk, hogy az információs munka lényege nem változott az alosztály megszűnésével, csak most már három emberre (illetve a többi osztály információs csoportjára)
zúdították ezt a hatalmas munkát.
1952 januárjában újabb PTO-feljegyzés készült a pártbizottságok információs
munkájával kapcsolatban. A jelentés szerint a megelőző hónapokban javult a tájékoztatási munka minősége; a kampányfeladatoknál (békekölcsönjegyzés, pártvezetőségek újraválasztása) nagy segítséget jelentett az információs anyagok pontos
elemzése. 163 De két nagy hiányosságra hívja fel a figyelmet a javaslat. Egyrészt a
kerületek a KV felé történő tájékoztatásban látják az információs munka lényegét,
pedig az információk a budapesti és a kerületi pártbizottságok számára nyújtanak
leginkább fontos segítséget. Másrészt a kerületekben szervezetileg léteznek ugyan
információs csoportok, de a munka jelentőségét általában nem látják még át a helyi
pártszervek. 166 Az előterjesztés kimondja, hogy a Szervező Bizottság 1951. március 18-ai határozatát alapul véve kell a budapesti (és a megyei) pártbizottságok információs munkáját megszervezni. 167 Ez alapján a megyei szintű pártbizottságok
Párt- és Tömegszervezetek Osztályain kell az információs munkát végezni. Erre a
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budapesti PTO 1952. május 1-jéig kapott határidőt a jelentés szerint. 168 A jelentés a
továbbiakban az 1951. májusi feljegyzés által felsoroltakat ismétli meg. A feljegyzés végén előírták a pártbizottságok számára, hogy „az információs munkát fejlett,
pártmunkában jártas, tájékozott elvtársak végezzék". 169 Mint ebből is látható, az
információs munka bizalmi állásnak számított a pártbizottságokon belül.
1952 februárjában a Káder Osztály megszüntetésének tervezésekor már felmerült a Információs Alosztály felállításának a gondolata. 170 Ezután folyamatosan készültek feljegyzések, amelyek a PTO-n belül működő Információs Alosztály
felállításában látták az tájékoztatási problémák jobb kezelésének esélyét, de 1952
áprilisáig a Bp. PB nem foglalkozott a kérdéssel. Majd — amint azt a Budapesti
Pártbizottság határozatainál már ismertettük— 1952. június 10-e után megalakult
az új Információs Alosztály.

Információs (Tájékoztatási) Alosztály (1952. nyár - 1956. október)
Az alosztály státushelyzetére vonatkozó első biztos adatunk a Bp. PB 1952. november 18-ai üléséről származik. A testület elé terjesztett javaslat alapján az Információs
Alosztály négy státust kapott: az alosztályvezető irányítása alatt két politikai munkatárs és egy adminisztrátor dolgozott a tájékoztatási ügyeken. 171 Az 1954. július 27-ei
Bp. PVB-ülés az APO átszervezése kapcsán megemlíti, hogy a PTO-n működik egy
információs alosztály, ahol három előadó dolgozik az alosztályvezető irányítása
alatt. 172 Az alosztály-értekezletek iratanyaga sajnos nem maradt fenn, így a konkrét
feladatokra, illetve a munkatársakra vonatkozóan csak elszórt adataink vannak. Azt
már korábban közöltük, hogy ismét Barinkai Oszkár lett az alosztályvezető, majd őt
1955 februárjától a tragikus sorsú Kállai Éva követte ezen a poszton. 17 ' Kállai tapasztalt pártkatona volt, aki XI. kerületi párttitkárság után a budapesti öthónapos
pártiskola vezetője volt 1955-ig. 1 ' 4 Valószínűsíthetjük, hogy ekkortól az alosztály
működésének végéig ő töltötte be az alosztályvezetői munkakört. 173
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Kállai Éva 1956. október 30-án súlyos sérüléseket szenvedett a Budapesti Pártbizottság Köztársaság téri székházának ostromakor, sérüléseibe 1957 tavaszán halt bele. Ld. többek között:
Életrajzi Lexikon
BFL XXXV.95.a. 23. őe. Bp. PB-ülés, 1950. augusztus 11. 63. p.

A munkatársakra vonatkozóan csupán az alosztály hiányosan fennmaradt munkatervei adnak támpontot az egyes feladatok felelőseinek megjelölésével. Ezek
szerint Takács, Katona, Macsóné és Barnáné, vagyis az alosztályvezető mellett
négy munkatárs dolgozott 1953 decemberében az alosztályon. 1955 márciusában
Kállai mellett Erőssné, Macsóné és Barnáné, azaz csak három munkatárs nevét említik a munkatervek. 176
Takács Katalinról már szóltunk korábban, míg Erőssnéről nem áll a rendelkezésünkre információ. Mcicsó MiklósnéróX a Bp. PB 1950. november 17-ei ülésén beterjesztett káderjavaslatból tudunk: korábban a Kistext szervezőtitkára volt, innen
került be a PTO-ra, mint politikai munkatárs. 177 Arról, hogy mikor került az Információs Alosztályra és meddig dolgozott ott, csak annyit tudunk, hogy 1955 márciusában még az alosztályon volt. Katona és Barnáné néven több pártmunkás is
dolgozott a budapesti pártapparátusban, így pontos azonosításuk a káderanyag átvizsgálása nélkül nem lehetséges.
Az 1952. júniusi Bp. PB-határozatok kijelölték az alosztály számára a feladatokat. A munkaterveket vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a tájékoztatási munkajellege nem sokban változott a korábban felvázoltakhoz képest. Az alosztály saját
munkatervét a Pártbizottság és a PTO munkatervéhez kellett igazítania. A fő feladat továbbra is a párthatározatok végrehajtásának nyomon követése volt a „döntő
kerületekben és a kiemelt 22 üzemben". 178 Az 1953. első negyedévi munkaterv
szerint a tájékoztatási munka javítása céljából előadásokat kellett a részlegnek
szerveznie a kerületi és üzemi információs csoportok munkatársai számára. Az alosztálynak minden értekezletén napirendre kellett tűznie az aktuális párthatározatokat és meg kellett vitatnia az információ „levitelét" ezeken az üléseken. 179
A korábbi Információs Alosztály tevékenységéhez képest újdonságnak számított, hogy az alosztálynak hetente megjelenő periodikát kellett készítenie a Budapesti Pártbizottság tájékoztatására. 180 A Tájékoztató címet viselő kiadvány az
alosztály munkatervének megfelelően vetett fel vizsgálandó problémákat és tárta a
hibákat a Bp. PB elé. A munkatervek három hónapra előre meghatározták az alosztály munkáját, és ezzel a Tájékoztató tartalmát is. A PB-Iroda által kiadott — ko-
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Bár 1955-től nagyon hiányos a Budapesti Bizottság központi iratanyaga, feltételezzük, hogy
az M D P megszűnéséig, azaz 1956 októberéig fennállt az Információs Alosztály.
BFL XXXV.95.b. 22. őc. PTO alosztályok munkatervei, 1953. 66-88. p.
BFL XXXV.95.a. 26. őe. Bp. PB-ülés, 1950. november 17. 231. p.
BFL XXXV.95.b. 22. őe. PTO alosztályok munkatervei, 1953. 55. p.
Uo. 57-58. p.
Arra nincs adatunk, hogy mikortól kezdték el a „Tájékoztató" kiadását. A fennmaradt iratok
tanúsága szerint 1953 januárjától jelent meg.

rábban már említett — „Tájékoztató" más jellegű kiadvány volt, az ugyanis a Pártválasztmány, vagyis szélesebb párttagság informálását látta el 1953 őszétől. Az alosztályi Tájékoztatók lehettek havi és napi rendszerességűek is, de a legtöbb a heti
jelentésekből maradt fenn, így valószínűleg ez volt a legmeghatározóbb az információs jelentések gyakoriságára nézve. 1S1
A Tájékoztatók mellett a PTO összesítő információs-, instruktori-, bizalmas- és
hangulatjelentései látták el elsősorban a Bp. PB tájékoztatását. 182 Ezek a jelentések
is általában hetente készültek, de esetükben nem beszélhetünk rendszerességről. A
bizalmas-, illetve a hangulatjelentések leginkább nagyobb kampányok idején, illetve az M D P által fenyegetőnek ítélt jelenségekről készültek. A jelentéseket főleg
az Infonnációs Alosztály állította össze, kivéve az instruktori beszámolókat, mivel
azok írói nem az alosztály beosztottjai voltak. 183

Az Agitációs- és Propaganda Osztály információs munkája
Az MDP Budapesti Bizottságának infonnációs rendszerére vonatkozóan megállapíthattuk eddig, hogy szervezeti kereteit tekintve a Szervezési Osztály, illetve később
a PTO feladatkörébe tartozott az infonnáció biztosítása. Ezen tény ellenére nemcsak
a pártszervezési, hanem az agitációs és a tennelési területen is foglalkoztak információs munkával. Mint az agitációs osztály neve is mutatja, az itt dolgozó agitátorok is
járták a pártszervezeteket, tájékoztattak és tájékozódtak. Bár az osztály fő feladata
nem a belső pártinfonnáció biztosítása volt, a pártállamban nem lehetett a pártszervezeti, illetve a más jellegű infonnációkat szigorúan különválasztani.
Az eddig ismertetett vezető testületi és egyéb iratokból tudunk arról, hogy
1948-ban az APO elődjében, a Propaganda Osztályon foglalkoztak az egyházi hírek biztosításával. Az SZO Információs Alosztályának megszüntetése után az
APO Agitációs Alosztálya keretein belül felállt egy információs csoport. Ez eredetileg három főből állt volna, azonban az 1951. februári szervezeti felállás szerint
csak két ember alkotta az infonnációs csoportot. A részleg kikerült az Agitációs
Alosztályról, és közvetlenül az osztályvezető-helyettes irányítása alá tartozott. A
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BFL XXXV.95.b. 25-28. őc. PTO heti tájékoztatók.
Uo. 56-67, 168-168/b. őc. P T O jelentések.
Az instruktorok számára egy időben külön osztály működött, máskor szervezetileg összevonták őket az információs területtel. Az információs rendszerről való teljesebb képhez az instruktori szervezet bemutatása szorosan hozzátartozna, de munkánk keretei nem tették lehetővé
a téma feldolgozását.

részlegvezető Czibula Ilona volt, aki mellett Bass Tiborné dolgozott. ls4 Czibula
pályafutásáról nincsen további adatunk, Bassnéval kapcsolatban azonban több
információnk is van: 1948-ban került a budapesti adminisztrációra, előbb anyagelosztó, majd titkárnő lett.1 8 3 Az 1953. január 20-ai Bp. PB-ülés jegyzőkönyvéből kiderül, hogy Bassné Steiner Anna 1950-től az APO politikai munkatársa lett. Az
ülésen viszont a testület felmentette pozíciójából, mivel férjét letartóztatta a rendőrség. 186 1954 őszére gyökeresen megváltozott Bassné helyzete, mivel a Bp. PVB
kinevezte a Lapkiadó Vállalat igazgatójának. 187
Az APO infonnációs csoportját végül az 1952. június 10-ei Bp. PB-határozat
megszüntette. 1954 nyarán újból felvetődött a vezető szervek ülésein, hogy az agitációs területen is szükséges lenne infonnációs részleget felállítani, különös tekintettel
arra, hogy érvényes KV-döntés kötelezte erre a Bp. PVB-t. Végül 1954 végére az
APO átszervezésének folyományaként egy státust biztosítottak az APO-n működő
infonnációs referens részére.
Az APO infonnációs munkájának legfontosabb részét a hangulatjelentések készítésejelentette. Az Agitációs Alosztály 1949. március 11-ei ülésén meghatározták,
mi is a hangulatjelentések célja. Míg 1948-ban az „ellenséges erőkre való gyors reagálás" miatt volt ezekre szükség, addig „most már a dolgozók véleményére vagyunk
kíváncsiak a szocialista építéssel kapcsolatban". 188 A Bp. PB elvárta az alosztálytól,
hogy a hangulatjelentések kritikusak legyenek, többféle csoport véleményét mutassák be és a tényleges hangulatot írják le.189 Ezek az elvárások, mint azt Biszku Béla
korábban ismertetett 1950. decemberi Bp. PB-ülésen elhangzott felszólalásából is
megtudtuk, nem valósultak meg.
Biszku és a vezető testületek elvárását nem véletlenül nem teljesítették a hangulatjelentések, nem véletlenül váltak azok az évek során egyre sematikusabbá. A
Rákosi-diktatúra állama az emberek megfélemlítésén és megfigyelésén alapult.
1948-ban az emberek még viszonylag bátrabban beszéltek, a hangulatjelentések is
tartalmasabbak voltak. 1949-re beérett a diktatúra, lezajlott a koncepciós perek egy
része, aminek következtében a megkérdezettek nyilvánosan egyre kevésbé merték
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Az A P O foglalkozott a rcszleg kiegészítésének tervével több alosztályvezetői ülésen is, ld. BFL
XXXV.95.C. (MDP Budapesti Bizottsága Agitációs- és Propaganda Osztályának iratai) 7. őc.
A P O alosztályvezetői értekezletek, 1951. január 27. 18-19. p., illetve 1951. március 17. 38. p.
BFL XXXV.95.a. 134. őc. Titkársági ülés, 1948. november 16. 65. p.
Uo. 67. őc. Bp. PB-ülés, 1953. január 20. 210. p.
Uo. 115. őe. Bp. PB-ülés, 1954. október 26. 193. p.
B F L XXXV.95.C. 11. őc. A P O Agitációs Alosztály értekezleteinek jegyzőkönyvei, 1949. március 11. 58. p.
Uo.

felvállalni a rendszer bírálatát, illetve a jelentések írói sem merték már kritikai észrevételeket közölni. A hangulatjelentések ezzel üresekké és semmitmondóakká
váltak. Ez a megállapítás igaz az információs jelentésekre is, amelyek az évek során egyre kevesebb kr itikai információt tartalmaztak. Ezekre a jelentésekre továbbá az is jellemző volt, hogy az alapszervezetektől a kerületekig, illetve onnan a
Budapesti Pártbizottságig jutva, egyre kevesebb konkrét adatot tartalmaztak; vagyis lényegében az információ útközben elsikkadt. A rendszer Nagy Imre miniszterelnökségével valamelyest enyhült, de ezt a budapesti hangulatjelentéseken
sajnálatos módon nem tudjuk lemérni, mivel az 1953 utáni időszak ilyen típusú iratai meglehetősen kis mennyiségben maradtak ránk. 190 A téma lezárásaként és a jelentések átolvasása alapján még elmondhatjuk, hogy volt a PTO és az APO hangulatjelentései között egy kis különbség. Míg a PTO főleg meghatározott kérdésekben vizsgálta a tömegek hangulatát, addig az APO állandó jelleggel és mindenféle témáról készítette ezeket a jelentéseket.

Összegzés
Tanulmányunk célja az MDP Budapesti Bizottságán belül működő információs
rendszer bemutatása volt. Természetesen nem állíthatjuk, hogy teljességgel sikerült feltárnunk témánkat. Az egyes káderek pontosabb azonosításához a későbbiekben szükséges lesz a Budapesti Pártbizottság Káder Osztálya iratanyagának
átböngészése is. A Bp. PB Ipari- és Közlekedési Osztálya információs feladatait,
illetve az MDP országos vezető testületeinek tájékoztatási munkára vonatkozó határozatait szintén csak érintőlegesen tudta dolgozatunk bemutatni. Ennek ellenére
talán elmondhatjuk, hogy a budapesti vezető testületek, illetve a pártszervezési és
agitációs osztályok— 1953-ig jelentős mennyiségű — iratanyagának elemzésével
sikerült a Budapesti Bizottság információs működésének alapjait feltárni.
A párton belüli tájékoztatási munka korszakunkban leginkább a Szervezési
Osztály feladata volt, ahol az információval 1949-1950, illetve 1952-1956 között
alosztályi szinten foglalkoztak. A tájékoztatási csoport, vagy alosztály mindenkori
legfontosabb feladata a párthatározatok pártszervezetekben történő végrehajtásának ellenőrzése volt. Az előző fejezetekben részletesen ismertettük a felsőbb szervek elvárásait az információs munkával kapcsolatban; a dolgozat zárásaként más
szemszögből is szeretnénk rávilágítani az információs munkajellegére.
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Uo. 264-267. őc. A P O hangulatjelentései, 1948-1955.

A hangulatjelentések kapcsán már érintettük, hogy a Rákosi-diktatúra a társadalom megfélemlítésére, de egyben saját vezetői félelmére is épült. A politikai elit
mélységesen féltette frissen szerzett hatalmát, aminek egyik következménye az
volt, hogy mindenről mindent tudni akartak. A tágabb értelemben vett információ
biztosítására hatalmas pártapparátust szerveztek. Az apparátuson belül pedig az információs munka számított a talán leginkább bizalmi feladatnak, hiszen az e területen dolgozó munkatársak tudhatták a legtöbbet a pártszervezetekről és azok tagjairól. Lényegében tehát az egész pártapparátus olyan információs szervezetnek tekinthető, amely a bizalmatlanság és félelem alapjain szerveződött meg. Ennek
megfelelően a párton belüli tájékoztatást végző káderekre hatalmas nyomás nehezedett. A vezető szervek határozatai és a munkatervek alapján nyugodtan állíthatjuk, hogy a párt — illetve jelen esetben a Budapesti Bizottság — vezetői túlzott
elvárásokat fogalmaztak meg az információval foglalkozó részlegek felé, aminek
azok nem is tudtak megfelelni.
Ez egyrészt a rossz munkaszervezésnek volt köszönhető, hiszen — főleg 1952-ig
— több szervezet is gyűjtött ugyanazon témáról adatokat, írt ugyanarról a jelenségről
jelentéseket. Másrészt az elvárások teljesítéséhez biztosítani kellett volna a megfelelő mennyiségű és kvalitású munkaerőt, ami talán csak az Információs Alosztály működésének 1950. áprilistól júniusig tartó szakaszában történt meg. Mindennek az lett
a következménye, hogy az információs jelentések torzak, hiányosak, majd egyre sematikusabbak lettek. A felsorolt hiányosságok ellenére is működött azonban a párt
információs rendszere, amelynek révén a pártállam jóval több adattal rendelkezett az
emberekről, mintsem az egy magát demokratikusnak nevező rendszerben megengedhető lett volna.

M I K Ó ZSUZSANNA
AZ 1956 UTÁNI MEGTORLÁS
ÜGYÉSZSÉGI ÉS BÍRÓSÁGI SZERVEI BUDAPESTEN
1957-1959

1956. november 6-ról 7-ére virradó éjszaka szovjet páncélosok szállították Budapestre a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnökét és kormányának
addig Szolnokon tartózkodó tagjait. A kijelölt miniszterek és Kádár János miniszterelnök november 7-én 2 órakor tette le az esküt Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke előtt.1
A szovjetek jóindulatától függő hatalom számára létfontosságú volt, hogy legitimitását megalapozza, és önálló hatalmi tényezőként irányíthassa Magyarországot. A kádári politika egyik központi eleme 1957-1958-ban a forradalomban részt
vevőkkel szembeni megtorlás elveinek és gyakorlatának kidolgozása. Az új hatalomnak nem volt kész receptje a leszámolásra. A párt vezető testületei 1957-ben
többször is foglalkoztak a problémával, míg 1957 decemberére nagyjából körvonalazódott a megtorlás fő iránya és szempontrendszere. A leszámolás gyakorlati
lebonyolítására hivatott nyomozati, ügyészi és bírói szervezet 1957 elején teljesen
felkészületlenül állt a probléma előtt. Nem ismerte világosan a politikai elvárásokat, nem volt elégséges személyzeti állománya és „megfelelő politikai képzettséggel" rendelkező apparátusa. A statáriális eljárásról alkottak ugyan jogszabályokat,
de ez az eljárási forma hosszú ideig nem volt fenntartható, tehát az eljáró szervek
világos iránymutatást vártak a politikai vezetéstől: kiket, minek alapján, milyen eljárás keretében, milyen súlyú büntetéssel sújtsanak.
Az általam közölt források az eljárások szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bíró Fővárosi Bíróság és Fővárosi Főügyészség kezdeti működési nehézségeit
mutatja be. A közölt jelentések azt mutatják, hogy az eljáró hatóságok felkészítése
a tömeges megtorlások lebonyolítására nem volt zökkenőmentes. Hónapok teltek
el, mire a felső pártvezetés megnyugodva vehette tudomásul, hogy a megtisztított
bírói és ügyészi kar ellentmondás nélkül teljesíti a politika elvárásait.
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Huszár Tibor: Kádár János politikai életrajza. 2. kötet. 1957. novcmbcr-1989. június. Bp.,
Szabad Tér Kiadó - Kossuth Kiadó, 2003. 5. p.
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A jogszabályi háttér
Az első jogszabály, amelyet az „ellenforradalom" utáni felelősségre vonáshoz alkottak, az 1956. évi 22. számú törvényerejű rendelet volt az egyes
bűncselekmények tekintetében a büntetőeljárás egyszerűsítéséről, de ezt a gyakorlatban nem
alkalmazták. 1956. november 12-1957. január 15. között volt hatályban. Ennek értelmében vádirat nélkül bíróság elé állíthatók lettek volna mindazok, akiket gyilkosság, szándékos emberölés, gyújtogatás, rablás, fosztogatás, lőfegyver jogtalan
használatával elkövetett bűntett vagy ezen cselekmények kísérlete miatt tetten értek. Az eljárásban a bizonyítékokat azonnal a bíróság elé kellett volna tárni.
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az 1956. évi 28. és 32. számú törvényerejű
rendelettel (1956. december 11-én és 13-án hirdették ki) vezette be a statáriális bíráskodást. A rendelet alapján a katonai bíróságok járhattak el 1957. november 3-ig.
A rögtönbíráskodás hatályát a következő bűncselekményekre terjesztette ki az Elnöki Tanács:
1. gyilkosság
2. szándékos emberölés
3. gyújtogatás
4. rablás (fosztogatás)
5. közérdekű üzemek vagy a közönség életszükségletének ellátására szolgáló üzemek szándékos megrongálásával elkövetett bűntett, illetve ezen
bűntettek kísérlete"
6. lőfegyver, lőszer, robbanószer, robbanóanyag engedély nélküli tartása.
Ha a bíróság a fenti bűncselekményekben bűnösnek mondta ki a vádlottat, csak
halálbüntetést szabhatott ki.
A statáriális bíróságok munkája azonban kevésnek bizonyult. „Ezért a közrend
és közbiztonság megszilárdítása, valamint az ellenforradalmi erők szétverése és
maradványainak felszámolása a gyorsabb, átütő, kemény büntető ítélkezést tett
más területen is szükségessé." 3
így került sor az 1957. évi 4. számú törvényerejű rendelet megalkotására a gyorsított büntetőeljárásról, amely alapján 1957. január 15-től június 15-ig ítélkeztek a
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A 2/1957. évi kormányrendelet értelmében nélkülözhetetlen közérdekű üzem minden olyan állami, mezőgazdasági, ipari vagy kereskedelmi üzem, amelyben a rendszeresen foglalkoztatott
dolgozók száma meghaladja a 100 főt.
MOL M - K S 288.f. 30/1957. (MSZMP Központi Bizottsága Adminisztratív Osztály) 12. őrzési egység (őe.).

bíróságok. „A gyorsított eljárás bevezetésével már polgári bíróságaink egy része is
az ellenforradalom elleni harc élvonalába került." 4 Ez a jogszabály kiegészítője
volt a katonai rögtönbíráskodásnak. Hatáskörébe a betöréses lopás, a közlekedés
szándékos veszélyeztetése, az államrend elleni szervezkedés, a lázítás és a hűtlenség tartozott. A törvényerejű rendelet alkalmazásakor több bíróságon az is felmerült, hogy van-e lehetőség a gyorsított eljárásban az enyhítő körülmények figyelembevételére, mivel ezt a gyorsított eljárásról szóló törvényerejű rendelet nem
zárta ki kategorikusan, míg a statáriális eljárásról szóló jogszabály határozottan tiltotta. Domokos József 3 , a Legfelsőbb Bíróság elnöke külön felhívta a bírák figyelmét, hogy ugyanazt a büntetési tételt kell alkalmazni mindkét eljárásban, tehát
nincs mód például három hónapos szabadságvesztés büntetések kiszabására. „A
jogalkotó a bíróság kezébe buzogányt adott és mi ezt nádpálcává akarjuk faragni?
Nem ezért kaptuk." 6
Az igazságügyminiszteri beszámoló 7 szerint azonban a rendes polgári bírósági
eljárás nem volt elég hatékony az ellenforradalom elleni harcban. Valószínűleg
részben ennek hatására, és feltehetően a háborús bűnösök felelősségre vonásában
bevált gyakorlatot felidézve, a pártvezetés is arra az elhatározásra jutott, hogy új
megoldást kell keresni az erélyesebb leszámolás érdekében.
A népbíróságok létrehozásának szükségessége először az MSZMP Intéző Bizottsága 1957. április 2-án tartott ülésén merült fel. Az Intéző Bizottság, miután meghallgatta Kádár János beszámolóját a konnánydelegáció moszkvai útjáról, a következő
határozatot hozta: „Az I. B. szükségesnek tartja az ellenforradalom maradványainak
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A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1957. évi 4. számú törvényerejű rendelete a gyorsított
büntető eljárás szabályozásáról. In: Magyar Közlöny, 1957. január 15. 19-21. p.
Domokos József (1890-1978) 1918-ban szerzett jogi diplomát. 1920-ban Kolozsvárra,
1921-ben Bécsbe emigrált, 1925-ben tért vissza Magyarországra. 1945-ig ügyvédi gyakorlatot
folytatott, 1945-től 1953-ig a Legfőbb Államügyész posztját töltötte be. 1953-ban nyugdíjazták, majd 1954-ben a Legfelsőbb Bíróság elnökeként reaktiválták. 1958-ban magas kora és
megviselt idegállapota miatt maga kérte felmentését, amelyet a Politikai Bizottság jóváhagyott. Ld. Magyar Országos Levéltár (=MOL) M - K S (Magyar Szocialista Munkáspárt Központi és közvetlen alárendeltségű szervek) 288. f. 5/67. őc.
Domokos József legfelsőbb bírósági elnök megnyitója az országos bírói értekezleten 1957.
március 28. Közli: Iratok az igazságszolgáltatás történetéhez 2. Szcrk.: Horváth Ibolya, Solt
Pál, Szabó Győző, Zanathy János, Zinncr Tibor Bp., 1993. 704. p.
Beszámoló az 1956. évi október 23-a után kialakult büntetőbirói gyakorlatról. Budapest Főváros Levéltára (=BFL) XXV.4.h. (Fővárosi Bíróság iratai. TŰK elnöki iratok.) 1966. 315. VIII.
Igazságügyminisztcri felügyeleti tájékoztató.

komolyabb és gyorsabb felszámolását. Megbízza Münnich 8 és Biszku 9 elvtársakat,
hogy a népbírósági törvény, illetve meglévő büntető szerveink segítségével jelentős felelősségre vonásokat eszközöljenek sajtónyilvánosság nélkül." 10
A párt határozatának megfelelően a Népköztársaság Elnöki Tanácsa megalkotta
az 1957. évi 25. számú törvényerejű rendeletet, amelynek alapján felállították a
Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsát. A tanács öt tagból (egy szakbíró és
négy ülnök) állt.11 Eljárt minden olyan ügyben, amelyben az ügyész a népbírósági
tanács előtt emelt vádat. A tanács eljárhatott első fokon, fellebbezési fórumként és
a törvényességi óvásokat is elbírálhatta. Első fokú eljárásában statáriális tanácsként járt el. Fellebbezés esetén nem kötötte a súlyosítási tilalom, vagyis abban az
esetben is hozhatott az első fokú ítéletnél súlyosabb ítéletet, ha a védő a vádlott javára fellebbezett. A törvényességi óvás lehetőséget biztosított arra, hogy bármely
jogerősen lezárt ügyben új ítéletet hozhasson. A népbírósági tanácsnak joga volt
még perújítást is kezdeményezni.
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1957. évi 34. számú törvényerejű rendelete
hozta létre a megyei (fővárosi) népbírósági tanácsokat. A tanácsok 1957. június 15.
és 1961. április 16. között ítélkeztek. Népbírósági tanács a Fővárosi Bíróságon, a
Pest Megyei Bíróságon, a győri, a miskolci, a pécsi és a szegedi székhelyű megyei
bíróságokon működött.
A fővárosi és a megyei népbírósági tanács tanácsvezetőből és két népbíróból
állt, közülük csak a tanácsvezető volt szakképzett bíró.
Hatáskörüket tekintve a népbírósági tanácsok a következő bűncselekmények
esetében jártak el:

8

9

10
11

Münnich Fcrcnc 1956-1967 között az MSZMP Központi Bizottságának cs Politikai Bizottságának tagja. 1956-1957-bcn államminisztcr, a fegyveres erők minisztere, belügyminiszter cs
miniszterelnök-helyettes.
Biszku Béla 1956. október 31-től 1985-ig az M S Z M P Központi Bizottsága, 1957. november
7-től az MSZMP Intéző Bizottsaga tagja. 1957. február 28-án a Forradalmi Munkás-Paraszt
Kormány tagja lesz, megbízzák a belügyek vezetésével, május 9-én kinevezik belügyminiszternek. Az 1957. június 27-29-án lezajlott MSZMP Országos Értekezleten a Politikai Bizottság
tagjává választják. 1957. augusztus 26-án Moszkvában tárgyal a Nagy Imre-per előkészítéséről.
Ugyanezen az ülésen az Intcző Bizottság egyetértett a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsának felállításával is. M O L M - K S 288. f. 5/20. őc.
Az MSZMP Intéző Bizottsága 1957. április 6-án szavazott a Legfelsőbb Bíróság mellett működő népbírósági tanács tagjairól. Ennek alapján a népbírósági tanács tagjai: Keresztes Sándor, Bíró Mihály, Rudas Ernő, Massi Lajos és Lakatos Petemé. Az iratanyag mellett megtalálhatók a különbíróság tagjainak életrajzai is. M O L M-KS 288. f. 8/15. őc.

1.

népköztársaság vagy a népi demokratikus államrend elleni szervezkedés és az erre irányuló szövetkezés;
2. lázadás;
3. robbanóanyag, illetve lőfegyver vagy lőszer engedély nélküli tartásával
és robbanóanyag használatával, illetve lőfegyver jogtalan használatával
elkövetett bűntett;
4. hűtlenség;
5. közérdekű üzem, nyilvános közlekedési üzem vagy a honvédelem céljára szolgáló üzem szándékos megrongálásával elkövetett bűntett, illetve
az ilyen üzem területére való jogtalan behatolás vagy ott tartózkodás,
amennyiben ezzel, illetve más módon az üzem működését szándékosan
megzavarták, vagy az ilyen cselekményre való izgatás, vagy más ilyen
cselekményre való felhívás. A törvényerejű rendelet annyi megszorítást
tartalmazott, hogy ezen bűncselekmények miatt csak akkor járhatott el a
bíróság, ha a cselekmény tömeges munkabeszüntetésre irányult vagy
egyébként nagy veszéllyel fenyegetett;
6. gyújtogatás;
7. közlekedés veszélyeztetésével elkövetett szándékos bűntett;
8. gyilkosság és szándékos emberölés;
9. fosztogatás;
10. rablás.
A népbíróság hatáskörét annyiban szinte korlátlanná tette a jogszabály, hogy kimondta, a terhelt valamennyi bűncselekményével kapcsolatban eljárhat a bíróság,
tekintet nélkül arra, hogy a cselekményeket a törvényerejű rendelet taxatíve fel
sem tüntette.
Az illetékesség tekintetében is tág teret biztosított a rendelet alkalmazói számára, hiszen a jogszabály kimondta, az eljárásra az a megyei népbírósági tanács az illetékes, amelynél az ügyész az eljárás lefolytatását indítványozza. Ez a megoldás is
mutatja, hogy a jogalkotó hasznosította a háború után működő népbíróságok gyakorlati tapasztalatait, mivel már akkor is lehetővé tették ezt az eljárást. A megoldást
az a tapasztalat tette szükségessé, hogy a vádlott jól ismert környezetében túl sok
vele kapcsolatos szimpátia megnyilvánulásra kerülhet sor.
A népbírósági tanácsok a gyorsított eljárás szabályai szerint jártak el. A népbírósági tanács által kiszabható büntetéseket a jogszabály igen szűkre szabta. A bíróság halálbüntetést, életfogytig tartó büntetést vagy öt évtől tizenöt évig terjedő
börtönbüntetést szabhatott ki. További enyhítésnek helye nincs — mondta ki lakonikusan az 1957. évi 34. számú törvényerejű rendelet.

A népbírósági tanácsok 195 8 áprilisára befejezték az eléjük utalt ügyeket, így az
Igazságügyminisztérium már ekkor javaslatot tett a győri, a miskolci, a pécsi és a
szegedi népbíróságok megszüntetésére. 12 A Politikai Bizottság 1958. április 29-i
ülésén hozzá is járult a megyékben működő népbírósági tanácsok megszüntetéséhez, azzal a kikötéssel, hogy ezt nem kell publikálni. 1 ' A népbírósági tanácsok
megszüntetéséről az MSZMP Politikai Bizottsága számára Nezvál Ferenc14 igazságügyminiszter 1959. december 11-én készített előterjesztést. A megszüntetés
egyik indokaként azt jelölte meg, hogy a Fővárosi Bíróság népbírósági tanácsa
előtt ekkorra már csak négy ügy, a Legfelsőbb Bíróság előtt pedig hat ügy volt folyamatban, míg a többi különtanács már nem ítélkezett. A megszüntetés másik indoka viszont a politikai helyzet konszolidálódását jelezte: „Véleményem szerint a
népbírósági tanácsok fenntartására szükség nincs, a rendes bírósági tanácsok bármilyen politikai jellegű ügy letárgyalására is alkalmasak, arra pedig szintén nincs
már szükség, hogy a rendes bíróságok által kiszabható büntetéseknél magasabb
büntetések kerüljenek kiszabásra."1"1 Nezvál egyben azt is javasolta a Politikai Bizottságnak, hogy a fennálló népbírósági tanácsok megszüntetésével ne töröljék ezt
az intézményt a jogrendszerből, vagyis tartsák meg a hatásköri és eljárási szabályokat. Igazságügyminiszteri rendelettel bármikor újra felállíthatók lennének, és a hatályukban fenntartott jogszabályok alapján azonnal megkezdhetnék működésüket.
A politikai vezetés hosszú ideig érlelte magában a döntést, a PB csak 1961. március
21-én hagyta jóvá, hogy az Igazságügyminisztérium előterjesztést tehet a Minisztertanácsnak a fennálló népbírósági tanácsok megszüntetéséről és a kivételes büntető eljárási szabályok hatályon kívül helyezéséről. 16 A Politikai Bizottság elé került javaslat azt tükrözi, hogy ekkor már nem lehetett tovább halogatni a döntést,
mivel az előterjesztés készítői 17 szerint az ENSZ különböző fórumain és más nemzetközi szervezetekben is többször megrótták Magyarországot amiatt, hogy jogi
szempontból még mindig „kivételes állapotok" uralkodnak. így végül az 1961. évi
7. törvényerejű rendelet hatályon kívül helyezte a népbírósági tanácsokra vonatkozó összes rendelkezést.
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BFL XXV.4.h. 1966. 315. IX. Igazságügyminiszteri felügyeleti tájékoztatók.
MOL M - K S 288. f. 5/76. őc.
Nezvál Ferenc 1956. október 26-31. között város- és községgazdálkodási miniszter, 1956. november - decemberben a helyreállítási kormánybizottság tagja. 1957-1965 között az MSZMP
Központi Bizottsága tagja. 1956. dcccmbcr 29-től május 9-ig az Igazságügyminisztérium
megbízott vezetője, 1957-1966 között igazságügyminiszter.
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M O L M - K S 288. f. 5/76. őc.
M O L M - K S 288. f. 5/226. őc.
A javaslatot Kaszás Ferenc és Nezvál Fcrcnc készítette.

A Fővárosi Bíróság működése
A Fővárosi Bíróság munkájának megszervezéséről Szakács Ödönnek, a Fővárosi
Bíróság elnökének 1957. július 29-i összefoglalójából kapunk képet. 18
1957. november 15-én kelt az Igazságügyminisztérium szigorúan titkos felhívása a megyei és fővárosi bíróság elnökeihez, amelyben statisztika készítését írta
elő arra vonatkozóan, hogy mennyi és milyen jellegű ellenforradalmi ügy van folyamatban a bíróságokon. 19 A vádlottakat osztályhelyzetük szerint is csoportosítani kellett aszerint, mennyi a munkásosztályhoz tartozó, mennyi a dolgozó paraszt,
mennyi az értelmiségi és a kisiparos, mennyi az osztályellenség (huligán és csavargó), illetve az egyéb személyek számát is meg kellett jelölni. Külön fel kellett tüntetni a jelentésben, hogy a munkásosztály és a dolgozó paraszt osztályhelyzetű
vádlottak közül hány személyt vádoltak nagyobb jelentőségű és mennyit kiemelkedő társadalmi veszélyességi! bűncselekménnyel. 2 0 Az IM-utasítás arra is útmutatást adott, hogy kisebb jelentőségűnek kellett tekinteni az egyszerű dolgozók
verbális izgatási ügyeit, vagy az ellenforradalomban való tevékeny részvételük 21
olyan eseteit, amikor „valamely tisztség, funkció elvállalásán túlmenő aktivitást
nem tanúsítottak, s céltudatos ellenforradalmároknak sem tekinthetők." 22
A kezdeti időszak ítélkezési gyakorlatainak problémáit Jászai Dezső igazságügyminisztériumi főosztályvezető foglalta össze.2"1
A legfőbb problémát Jászai szerint az jelentette, hogy az eljáró szervek nem ismerték fel az események ellenforradalmi jellegét, vagyis azt, hogy az elkövetők a
népi demokratikus rendszer és annak alapintézményei ellen léptek fel. „Az ellenforradalmijelleg világos felismerésének a hiánya és a nemzeti fon'adalom feltételezése alakított ki olyan ítélkezési nézetet, hogy ezen cselekmények elkövetőivel
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Lásd 1. számú dokumentum.
BFL XXV.4.h. 007001/1957. 0079/1957 I.M.TÜK.
A Fővárosi Bíróság 1957. november 23-án kelt jelentése szerint a Fővárosi Bíróságon 156 ellenforradalmi jellegű ügyet tárgyaltak, ezekben az ügyekben 250 személyt vontak vád alá. A
munkás osztályhelyzetüek száma 107 fő volt, értelmiségi és kisiparos 99, osztályellenség 22,
egyéb származású 22. A munkás osztályhelyzetüek közül 49 személyt vádoltak kiemelkedő
társadalmi veszélyességü bűncselekménnyel. BFL XXV.4.h. 007001/1957.

21
22
23

BHÖ (Hatályos Büntetőjogi Anyagi Jogszabályok Hivatalos Összeállítása) 1. pont (2) bekezdés.
BFL XXV.4.h. 007001/1957. 0079/1957 I.M.TÜK.
Beszámoló az 1956. évi október 23-a után kialakult büntetőbírói gyakorlatról. A beszámoló
1957. április 16-i keltezésű. BFL XXV.4.h. 1966. 315. VIII. Igazságügyminiszteri felügyeleti
tájékoztatók.

szemben békésen, megértően kell eljárni."" Ezt a helytelen irányvonalat sikerült a
jelentés készítésének időpontjára valamelyest módosítani és a párt és kormány nyilatkozataival összhangban, illetve az Igazságügyminisztérium útmutatásainak köszönhetően 1957. márciusára az ítélkezési gyakorlat sokkal szigorúbbá vált. Erre
az időszakra vonatkozóan már csak azt hiányolta a minisztériumi tisztviselő, hogy
az ítéletek indoklásából hiányzott a politikai tartalom. A tényállást „.. .helytelenül
nem illesztik be az ellenforradalom széles körű, államrendünk létét fenyegető folyamatos láncolatába." 23
Az államrend elleni szervezkedés megítélésénél volt kezdetben a legnagyobb
bizonytalanság. A bíróságok túl enyhén ítélték meg ezeket a cselekményeket, vagy
egyszerű fegyverrejtegetés miatt vonták eljárás alá a vádlottakat, vagy egyáltalán
nem is értékelték azt, hogy a vádlottak fegyveresen részt vettek az októberi harcokban.
A demokratikus államrend elleni izgatást tettleges bántalmazással, a vörös
zászlók és csillagok megsemmisítésével, röpcédulák osztogatásával, emlékművek
lerombolásával és sztrájkra való felhívással lehetett megvalósítani. A bíróságok
azonban ezekben az esetekben sem értékelték kellő súllyal a társadalmi veszélyességet. Az esetek jelentős részében (60,5%) 1 éven aluli börtönbüntetést szabtak ki,
miközben a törvényi minimum 2 év volt, emellett magas volt a felfüggesztett büntetések aránya is (16,8%). Hiányosságként emelte ki a beszámoló még az ittas állapot megállapításának problémáját: „...a bírák könnyebben hajlanak az ittas állapot
megállapítására olyankor is, amidőn a vádlottak kétségtelen ital fogyasztása után, a
visszatartó gátlásoktól felszabadulva teszik meg izgató kijelentéseiket, a kijelentések összefüggő, logikus értelméből azonban következik, hogy nincsenek beszámíthatatlan, ittas állapotban." 26 Az utasítások hatására azonban 1957. márciusára
már megvalósult a politikai vezetés által elvárt szigorú eljárás, ekkorra 57%-ra
csökkent az 1 évi és azon aluli börtönbüntetések száma, sőt a jelentés kiemelte,
hogy egyre több esetben szabtak ki 2 - 3 év körüli börtönt szóbel i izgatás esetén is.
A fegyverrejtegetések esetében is a túl enyhe ítélkezést (1 éven aluli börtönbüntetések aránya 63,7%) emelte ki a jelenés, emellett azonban még nagyobb gondnak
értékelte a felfüggesztések magas arányát (22%). A rossz ítélkezési gyakorlatot
egyrészt a megyei büntető kollégiumok helytelen jogértelmezésére vezette vissza
Jászai. Hibásnak minősítette a bíróságok azon felfogását, hogy a statáriális rende-
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let lehetőséget adott volna a fegyverek büntetlen beszolgáltatására." 7 Másrészt véleménye szerint több esetben kialakult az a helytelen gyakorlat is, hogy ha a fegyverrejtegető ügye nem került rögtönítélő bíróság elé vagy gyorsított eljárásra, akkor már szükségtelen szigorú ítéletet hozni. „Ez a szemlélet persze merőben téves.
Az a körülmény, hogy ki kerül statárium elé vagy gyorsított eljárásra, mindig attól
függ, hogy a helyi viszonyoknak megfelelően szükséges-e az általános prevenció
érdekében különösen szigorú büntetés kiszabása." 2S
A köztörvényi bűncselekmények közül kiemelte a jelentés az élet elleni bűncselekményeket, hiszen az elemzés szerint az ellenforradalom alatt nemcsak a politikai szándékkal elkövetett emberölések száma volt magas, hanem a személyes
bosszúból fakadó cselekmények is elszaporodtak. Sok esetben azért született viszonylag enyhe ítélet, mivel a bíróságok megítélése szerint a forrongó hangulat kizárta az előre megfontolt szándék megállapítását.
A politikai szigor érvényre juttatása érdekében az Igazságügyminisztérium
1957. december 12-én újabb leiratot intézett a Fővárosi Bíróság elnökéhez."4 A leirat bevezetője hivatkozott arra a vádra, amelyet megyei bírósági elnökök fogalmaztak meg a Legfelsőbb Bírósággal szemben, vagyis hogy a Legfelsőbb Bíróság
az elsőfokú ítéleteket indokolatlanul enyhíti. Erre tekintettel kért információt az
Igazságügyminisztérium arról, hogy a Fővárosi Bíróság elnökének véleménye szerint a Fővárosi Bíróság esetében hány kifogásolható másodfokú ítélet született.
Emellett a minisztérium elsősorban a huligán, osztályidegen elemekkel szembeni
eljárás adatait kívánta összegyűjteni. 30
Az MSZMP PB 1957. december 12-i határozatának 11 végrehajtásáról az
Igazságügyminisztérium Felügyeleti Főosztálya 1958. január 30-án kívánt tájékozódni, és több pontban kérte a bíróságok elnökeinek beszámolóját. J "
A leirat a statisztikai adatok közlése mellett arról is tájékoztatást kért, hogy az
érdemi ítélkezésben miként tükröződnek a decemberi párthatározat előírásai. „A
párthatározat meghozatala óta megfelelő alapossággal vizsgálták-e a bíróságok,
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A vitatott jogszabályhely az 1956. évi 28. törvényerejű rendelet 2. § (2) bekezdése: „ A z o k ,
akik a jelen törvényerejű rendelet kihirdetése és a beszolgáltatási határidő között fegyvereiket
stb. beszolgáltatják, fegyverrejtegetés címén n e m büntethetők."
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B F L . XXV.4.h. 007001/1957. 0079/2/1957 I . M . T Ü K .
A Fővárosi Bíróság e l n ö k e válaszában 5 kifogásolható ítéletet jelölt meg.
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M O L M - K S 288. f. 5/54. őc. A „büntetőpolitikánk egyes kérdéseiről" napirendi pont alatt lezajlott ülés által elfogadott határozat határozta m e g a forradalmi tevékenység miatti felelősségre vonás irányvonalát.
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B F L . XXV.4.h. 8001/1958. 001/3/1958. I.M. T Ü K .

hogy az elkövető osztályidegen, huligán, lumpenproletár, szokásos bűnöző, vagy
osztályát eláruló dolgozó, illetőleg csupán megtévedt dolgozó-e? Helyesen döntöttek-e a bíróságok ebben a büntetéskiszabás szempontjából alapvetően fontos kérdésekben és a büntetés kiszabásánál érvényesítették-e és helyesen érvényesítették
a Párthatározatban megjelölt jogpolitikai szempontokat?""'' A leirat külön kérte
annak vizsgálatát, hogy a nyilvánosság kizárására vonatkozó előírások a gyakorlatban hogyan érvényesültek, illetve megtörtént-e az ellenforradalmi ügyek soron
kívüli tárgyalása.
A Fővárosi Bíróság elnöke az ítélkezésben érvényesülő elvekkel kapcsolatban
az általánosságokon kívül — vagyis biztosította a felügyeletet ellátó minisztériumot arról, hogy természetesen külön figyelmet fordítottak a tudatos ellenforradalmárok és a megtévedt vagy megtévesztett személyekkel szembeni különbségtételre — konkrét példákkal is illusztrálta az elvek gyakorlati érvényesülését.
A zárt tárgyalásra vonatkozó előírással kapcsolatban az elnök arról tájékoztatta
az Igazságügyminisztériumot, hogy a Fővárosi Bíróság abban az esetben, ha az ügy
anyaga nem volt államtitok, nem tartalmazott katonai vagy hivatali titkot, és erkölcsi okok sem álltak fenn, akkor nyilvános tárgyalást tartott. Az elnök szerint ezekben az esetekben semmi sem indokolta a nyilvánosság kizárását, az nem lehetett
kellő ok, hogy az ügy tárgya ellenforradalmi bűncselekmény, vagyis politikai ügy.
Sőt, a munkástanácsok elleni eljárásokban éppen a vállalatok dolgozóira irányuló
nevelő hatás miatt szükségesnek látta a nyilvánosságot, véleménye szerint a titkolózás csak nyugtalanságot keltett volna.
A soron kívüli tárgyalásokról a Fővárosi Bíróság annyit közölt, hogy a Fővárosi
Bíróság büntető tanácsai szinte kizárólag ellenforradalmi bűncselekményeket tárgyaltak, ezért a tárgyalások sűrítésével tudnak eleget tenni az előírásoknak.
A Fővárosi Bíróság büntető kollégiuma 1959 májusában tartott ülést „A Fővárosi Bíróság ítélkezése az ellenforradalmi bűncselekmények tekintetében" címmel. Az ülésre Szakács Ödön, a Fővárosi Bíróság elnöke készített előterjesztést.
Ekkorra már a perek nagy része befejeződött, ezért az ülés célja főként az volt, hogy
az ítélkezésben részt vevők értékeljék az elvégzett munkát. Az értékelés az államrend elleni szervezkedés és az izgatás ügyében hozott ítéletek elemzése alapján készült.34
Az elemzés először az ügyek előkészítésével kapcsolatos tapasztalatokat összegezte. Amellett, hogy elismerte a nyomozó hatóságok gyors munkáját, több szempontból kritikával illette az ügyészséget és a rendőrséget. Egyik hibának azt tar-
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totta, hogy az egyes személyek elleni nyomozás több esetben elszigetelten zajlott, a
történelmi háttér és az összefüggések felderítése nélkül."3 A másik problémának a
bíróság szempontjából azt találta, hogy a nyomozó hatóságok bizonyos esetekben
nem rögzítették írásban a nyomozás minden eredményét, más esetekben viszont
olyan terjedelmes jegyzőkönyveket vettek fel, amelyek tele voltak az ügy szempontjából érdektelen adatokkal, és ezeket a bíró kénytelen volt végigolvasni és szelektálni. Másrészt a nyomozóhatóságok rossz jegyzőkönyvei a nyomozás kiegészítését tették szükségessé, különösen amiatt, hogy az eljáró hatóságok a védelem
bizonyítékait sok esetben nem vették figyelembe, ezeket nem biztosították a tárgyalásra. A bíróság elnöke külön kiemelte azokat az eseteket, amikor a terhelt kezdetben tagadott, később azonban a beszerzett bizonyítékok hatására beismerte
tettét. A nyomozó hatóságok azonban sok esetben elmulasztották jegyzőkönyvezni a bizonyítékokat, így a bíróság előtt a vádlott az eltérő vallomásai miatti magyarázatként már arra hivatkozott, hogy erőszakkal és megfélemlítéssel vették rá a
beismerésre. Hibának minősítette az összefoglaló az előzetes letartóztatások gyakorlatát, vagyis azt, hogy a hatóságok a kisebb súlyú bűncselekmények elkövetőit
sem helyezték szabadlábra. Külön többletmunkát jelentett a bíróságoknak, hogy a
nyomozó hatóságok a házkutatás során sok olyan tárgyat foglaltak le bűnjelként,
amelyek az elkövetett bűncselekménnyel semmiféle összefüggésben sem voltak.
Ezeket a tárgyakat később sem adták vissza a tulajdonosaiknak, hanem áttették a
bírósághoz, így a bíróságoknak kellett rendelkezni a lefoglalás megszüntetéséről.
Az elnöki összefoglaló az ítéletek elemzésével képet adott az ellenforradalmi
bűncselekmények indító okairól. Az elkövetés motívumai között első helyen az
osztálygyülöletet emelte ki. „Magasabb képzettségű, legalábbis érettségizett, deklasszált értelmiségiek, volt horthysta katonatisztek és magasabb állami funkcionáriusok, ingatlan vagyonukat, termelő eszközeiket vesztett tőkések, akik képességeikkel arányban nem álló vagy igényeiknek meg nem felelő alacsonyabb munkakörben dolgoztak, az ellenforradalom idején elérkezettnek látták az időt, hogy elvesztett hatalmi, vagyoni helyzetüket visszaszerezzék." 36
Az összefoglaló szerint a vezető szerepet betöltők között a korábban elítéltek
voltak többségben, és ők játszották egyben a legkegyetlenebb szerepet is. Itt különösen kiemelte a jelentés a korábbi nyilas párttagokat. Az elkövetés indokai között
a vélt, vagy jogos sérelem volt még meghatározó, példaként említette a jelentés az
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indokolatlan fegyelmi elbocsátást. Külön csoportként beszélt az elemzés azokról,
akik az államrend elleni szervezkedés kevésbé súlyos formájában vettek részt, és
erőszakos cselekményt nem követtek el. Az elemzés szerint közöttük többségben
voltak a 20 és 30 év közötti fiatalok, akik vidékről kerültek a fővárosba, közülük
többen munkásszálláson laktak. Ebből a csoportból emelte ki az elnök a karrieristáknak nevezett réteget, akik a gyorsabb érvényesülés érdekében tudatosan álltak
az ellenforradalom oldalára. Kisebb csoportként jellemezte azokat, akik meggyőződésből csatlakoztak az ellenforradalmárokhoz. Ok jobbára volt partizánok,
MDP- és DISZ- tagok, és ők voltak azok, akik nézeteiket a bírósági eljárás során
sem változtatták meg. Külön említette a jelentés a munkástanácsok vagy forradalmi bizottságok tagjait, akik megtévedtek az ellenforradalom eszmei zűrzavarában.
Ok általában büntetlen előéletűek voltak, többük párttagsággal is rendelkezett. Ok
arra hivatkoztak, hogy az MDP szerveinek kérésére vállaltak szerepet a munkástanácsokban. „Nem vették észre és így nem is akadályozhatták meg az ellenforradalom oldalára tolódását." j7
Végül az összefoglaló említés szintjén kitért az izgatási cselekmények „tipikus
indítóokára", az alkoholmámorra.
Az elkövetők szociológiai elemzése címén a fiatalkorúak csoportját emelte még
ki a jelentés. 1957. január 1. és 1958. december 31. között az államrend elleni szervezkedés miatt elítéltek 8,9%-a, az izgatás miatt elítéltek 4%-a volt fiatalkorú. A
családi hátteret elemezve a jelentés azt emelte ki, hogy a fiatalkorúak többsége rendezetlen életviszonyai miatt vett részt az ellenforradalomban (nyilas, büntetett előéletű szülők, az apa hiánya, menhelyen nevelkedés). A jelentés szerint sok esetben
huligán bandák alakultak át fegyveres ellenforradalmi csoportokká. A röpiratszerkesztésben és terjesztésben elítélt fiatalkorúakra pedig főként a volt írószövetség
tagjai által hirdetett nézetek hatottak különös erővel.
Az összefoglaló külön problémaként elemezte a szervezkedés és izgatás elhatárolásának kérdését, melynek kapcsán azt emelte ki, hogy a minősítés gyakorlata
sok esetben ötletszerű volt. Ezt azonban Szakács Ödön elfogadhatónak tartotta,
mivel véleménye szerint nem lehetett általános érvényű szabályt alkotni arra, hogy
mely ponton válik az államrend elleni gyűlölet puszta felkeltése az államrend megdöntésére irányuló mozgalom részévé.
Az ítéletek elemzése után a bíróság elnöke azt állapította meg, hogy a népi demokratikus államrend megdöntése előkészítő cselekménye, vagyis a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalomra való felhívást kevés esetben
állapított meg a Fővárosi Bíróság. Ezt a minősítést főként röplapok terjesztése ese37

Uo.

tében tartotta megalapozottnak, ha a röplapokat az ellenforradalom fegyveres leverése után terjesztették, és azok szövege a megdöntött ellenforradalom fegyverek
helyett más eszközökkel való továbbfolytatására buzdított.
A büntetéskiszabás gyakorlatának vizsgálata esetében a bíróság elnöke éles határvonalat húzott a szervezkedés és az izgatás miatt elítéltekkel szemben kiszabott
büntetések mértéke között. Míg az előbbinél a megtorlás volt az elsődleges szempont, és a szokásos enyhítő körülményeket (büntetlen előélet, családi állapot) sem
vették figyelembe, addig az utóbbi cselekménynél az enyhítés dominált."18

A Fővárosi Főügyészség működése
Götz János fővárosi ügyész 1957. augusztusi jelentése azt mutatja, hogy az
ügyészségen is problémát okozott az ellenforradalmi ügyekben való eljárások
megindítása. 3 9
A legfőbb ügyész 003/1957. számú utasítása kiemelten foglalkozott azokkal a
bűncselekményekkel, amelyek esetében halálos minősítést kellett alkalmazni. 40
Az utasítás kötelezte a megyei (fővárosi) ügyészeket és a katonai ügyészségek vezetőit, hogy a halálos minősítésű büntető ügyeket személyesen kísérjék figyelemmel. Ilyen esetekben a vádirat benyújtásáról a Legfőbb Ügyészséget is értesíteni
kellett. A bírósági szakaszba került ügyek esetében a következőket rendelte az utasítás: „A halálos minősítéssel benyújtott vádiratok esetén, úgy az előkészítő ülésen, mint a tárgyaláson ehhez a minősítéshez ragaszkodni kell és amennyiben a
bíróság ettől eltérően minősítene, nyomban fellebbezési óvást kell bejelenteni." 41
A teljes körű ellenőrzés érdekében a legfőbb ügyész azt is elrendelte, hogy az első
fokú tárgyalás eredményéről értesíteni kell a Legfőbb Ügyészséget és az értesítéshez mellékelni kell a bírói ítélet értékelését. Az értékelésnek ki kellett terjednie a
cselekmény minősítésére és az alkalmazott büntetés mértékére is.
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Szakács Ödön statisztikai adatokkal is igazolta állítását. 1957-bcn a szervezkedés miatt elítéltek 33%-a kapott 10 évet meghaladó vagy életfogytig tartó büntetést, az elítéltek 12%-át halálbüntetéssel sújtották, 1 évet meg nem haladó börtönbüntetést viszont csak az elítéltek 3%-ával
szemben alkalmaztak. Az 1958-as évben egy kicsit változtak az arányok. A halálbüntetések
aránya ugyanakkora (12%) maradt, az 1 évet meg nem haladó büntetések arányszáma azonban
kissé kedvezőbb lett: 9,4%.
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1958. június 26-i keltezéssel Götz János fővárosi ügyész és Szakács Ödön, a Fővárosi Bíróság elnöke közösen foglalta össze az ügyészségek és bíróságok eredményeit az ellenforradalom megtorlásában. 42
Az összefoglaló először is kitért arra, hogy a fővárosi ügyészség és bíróság nemcsak a saját illetékességi területén járt el, hanem más, főleg határmenti ügyészségek és bíróságok feladatát is elvégezte. Az illetékességi terület átlépésének indoka
az volt, hogy egyes vidéki ügyészségek túl liberálisan jártak el az embercsempészek és határsértők ügyeiben. Emellett még kb. 20 ügyben kijelölés alapján járt el a
fővárosi ügyészség és bíróság.
A tájékoztató szerint időrendben először, 1957 első felében a fegyverrejtegetések ügyében jártak el az ügyészségek, és hoztak ítéletet a bíróságok. Később került
sorra a többi politikai bűncselekmény: a szervezkedés, az ellenforradalmi gyilkosság, az izgatás.
Az ügyészség munkáját értékelve arányszámokkal igazolva mutatta be a fővárosi ügyész, hogy az ügyészségek munkájában mekkora javulás mutatkozott. Egyrészt a megvádolt osztályidegenek aránya jelentősen növekedett 1957-hez képest
(korábban 2,7%, 1958-ban már 5,7%), ugyanakkor ezen időszakban 140 dolgozóval szemben megszüntették az eljárást. Felülvizsgálták, a rendőrséggel közösen, a
közbiztonsági őrizetbe helyezettek ügyét, és a munkás-paraszt származásúak nagy
részét szabadon engedték. 43
A legfőbb ügyész értékelése szerint a szervezet eredményes munkát végzett,
ezért úgy látta, hogy az ügyészség 1961 elejére teljesítette feladatát. A Legfőbb
Ügyészség 1961. április 21 -én keltezett leirata a Fővárosi Főügyésznek azt az utasítást adta, hogy az ellenforradalmi bűncselekmények üldözését le kell zárni, nem
lehet megengedni, hogy ilyen ügyekben újabb eljárások induljanak. 44 A Legfőbb
Ügyészség utasítása szerint még akkor sem indítható ilyen vizsgálat, ha egyébként
a terhelttel szemben 1956 után elkövetett politikai cselekménye miatt eljárás van
folyamatban.
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Ügyészek és bírák 4 3
A politikai vezetés számára kiemelkedő fontosságú volt, hogy a forradalommal
való leszámolás során a törvényesség látszatát fenntartsa. Ehhez természetesen
szükség volt arra, hogy az ítélkezésben részt vevők hajlandók legyenek együttműködni és végrehajtani a fentről jövő utasításokat. Ez azonban nem ment egyszerűen. A források tanúsága szerint a bírói kar kezdetben nem tanúsította azt az elszántságot, amit a vezetés elvárt tőle. Bizonyos ideológiai nyomásgyakorlás és a
megbízhatatlannak ítélt bírák eltávolítása után, csak 1957 végére kezdtek a bíróságok és ügyészségek a hatalom megelégedésére működni.
Az ideológiai nyomásgyakorlás első állomása az 1957. február 15-én összeült
országos bírósági vezetői értekezlet volt. Itt Nezvál Ferenc, az Igazságügyminisztérium kormánymegbízottja 46 megnyitó beszédében magyarázta el a jelen lévő bírósági vezetők számára a bíróságok helyét az új szocialista rendszerben: „...mi
tudjuk, hogy a bíróság minden államrendszerben és így a proletárdiktatúrában is az
uralkodó osztály erőszakszervezetének, az államnak egyik legfontosabb szerve és
mint ilyen, nem lehet független az állam célkitűzéseitől, amelyet viszont a párt határoz meg." 47 Hosszasan kitért a bírói függetlenség kérdésére is. Ennek fontosságát
elismerte és hangsúlyozta, hogy a bírák természetesen függetlenek, és csak a törvénynek vannak alávetve, de nyomatékosan felhívta a jelenlévők figyelmét arra is,
hogy a törvényeket az adott politikai és gazdasági helyzetnek megfelelően kell alkalmazni.
A kormánymegbízott különösen aggasztónak találta, hogy a bírói kar még ekkor is bizonytalan volt a forradalmi események megítélésében. Vagyis a bírák között még 1957 februárjában is viták zajlottak arról, hogy az októberi események
ellenforradalomnak vagy nemzeti szabadságharcnak minősülnek-e. Nezvál kulcsfontosságúnak tartotta elfogadtatni az összes ítélkezésben részt vevő bíróval, hogy
1956 októberében ellenforradalom zajlott Magyarországon. Ezt azért tartotta alapvetőjelentőségűnek, mivel véleménye szerint a bíróságok csak így válhatnak osztálybírósággá, és csak így lehetnek hű végrehajtói a párt célkitűzéseinek.
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A bíróságok személyi állományáról és az ott dolgozók forradalom utáni hangulatáról 1957 májusában készült az első összefoglaló jelentés. 48
A jelentés első mondatai rögtön magyarázatot kívántak adni arra, hogy a bíróságok miért is nem tudtak oly következetes szigorral fellépni az ellenforradalmárok
ellen, mint ahogy azt a pártvezetés elvárta volna. „Bár a felszabadulás óta történt ismételt elbocsátások következtében a bírói karnak több mint 2/3 része kicserélődött,
bíróságaink összetétele 1956 októberében politikai szempontból még mindig nem
volt megfelelő. Az 1031 bíró közül ugyan már csak 351 volt olyan, aki a felszabadulás előtt is bíróként működött, de ezek között — úgyszintén a felszabadulás előtt
fogalmazói szolgálatot teljesített 206 személy között is — még jelentős számban
maradtak olyanok, akik politikai szempontból nem voltak elég szilárdak." 49 A jelentés szerint a legnagyobb problémát az jelentette, hogy a forradalmi cselekményekben aktívan ugyan nagyon kevés bíró vett részt, de annál nagyobb arányban
kerültek a forradalom szellemi hatása alá.30
Szakács Ödön 1957 júliusában készített összefoglalójából derül fény arra, hogy
az 1956-os forradalom a Fővárosi Bíróság személyi állományát valóban elég mélyen érintette. 31
A budapesti ügyészségeken dolgozók forradalmi érintettségéről Götz János fővárosi ügyész 1957. augusztusi összefoglalója ad számot. 32

48

M O L X I X - B - l - g (Belügyminisztérium Választási iratok)
M S Z M P Intéző Bizottságához a bíróságok helyzetéről.

6-362/1-1957.

Jelentés

az

49
50

Uo.
A politikailag megbízható bírói kar megteremtése érdekében 1957 májusára megtörtént a tisztogatás.
Ellenforradalmi
vagy
nem
kielégítő
politikai
magatartás
miatt
az
Igazságügyminisztériumban 20 személyt leváltottak, a bíróságokról 54 bírót, 16 közjegyzőt és
18 fogalmazót bocsátottak cl. 38 bírót idős kora, illetve szakmai képzetlensége miatt küldtek
cl. Az elbocsátott bírák helyére részben a bírósági fogalmazók közül neveztek ki bírákat, részben m á s területről hoztak „politikailag fejlett elvtársakat", részben visszavettek 22, korábban
elbocsátott bírót, akik az ellenforradalom alatt kifogástalanul viselkedtek.
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Lásd 1. számú dokumentum
Lásd 2. számú dokumentum.

Források
A alábbiakban közölt két jelentést a M S Z M P Budapesti Végrehajtó Bizottsága
1957. augusztus 12-i ülésén 3 3 tárgyalta meg. Az ülésen az elkövetők osztályhelyzetének megítélésével kapcsolatban bontakozott ki jelentősebb vita. Szabó Kálmán szerint a bíróság sok esetben nem tudja megállapítani az elkövető osztályhelyzetét, mivel az „osztályellenség" sok esetben megváltoztatta a munkahelyét és
a munkáját. Külön kiemelte, hogy már a nyomozás során el lehetne dönteni, hogy
szükséges-e egyáltalán a vádemelés. „Sokszor azt is kell vizsgálni pl. az izgatás
esetekben, hogy milyen helyzetet vont maga után a dolgozók körében. Bizonyára
lesz majd olyan időszak, hogy ilyen cselekmények miatt egy egyszerű dolgozót
nem kell majd megvádolni. Persze ehhez politikai érzék is kell." 34
Kelen Béla 33 hozzászólásában azt emelte ki, hogy az osztályszempont érvényesítése nemcsak az elkövető származásának vizsgálatát jelenti, hanem azt is figyelembe kell venni, hogy az adott bűncselekmény mennyiben veszélyeztette a
munkásosztály hatalmát. „Az élet bármely területén azt kell levonni, hogy itt veszélyeztetve volt a munkásosztály hatalma, ebből a szempontból kell végezni a
munkát a gyakorlatban. Ezeket a szempontokat figyelembe kell venni, ha tüchtig
munkásról is van szó, de cselekedetében a munkásosztály hatalma ellen szervezett." 36 A hozzászóló szerint az ítélkezés során súlyosabban kellene értékelni az
1956. november 4. utáni cselekményeket, mint az október 23. és a november 4. közöttieket. Véleménye szerint a november 4. után elkövetett bűncselekményeket
azért kell súlyosabban megítélni, „mert ekkor már volt párt, volt kormány." 37
Csikesz Józsefné 38 hozzászólásában bírálta a bíróság és ügyészség kezdeti munkájárajellemző liberalizmust. Ezzel kapcsolatban önkritikusan azt is megjegyezte,
hogy a pártszerveket is komoly ideológiai zűrzavar jellemezte, sőt egy-egy vezető
elvtárs kijelentése is komoly problémát jelentett az ügyészségeken és a bíróságokon. Végső összegzésként kijelentette: „Az volt a baj, hogy azt vitatgatták, hogy az
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BFL XXXV.l.a. (Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottságának iratai. Vezető testületek cs titkárok) 4/3 1957. VIII. 12.
BFL XXXV.l.a. 4/3 1957. VIII. 12. 4. p.
1 9 5 7 - 1 9 62 között a Budapesti Pártbizottság titkára.
BFL XXXV.l.a. 4/3 1957. VIII. 12. 5. p.
Uo.
1 9 5 0-től a Budapesti Pártbizottság tagja, 1952-től 1964-ig az Agitációs cs Propaganda Osztály
vezetője, majd a PB titkára. 1956-ban részt vett a Köztársaság téri pártház védelmében.
1965-1975 között a Fővárosi Tanács elnökhelyettese. 1970-1980 között az MSZMP Központi
Ellenőrző Bizottság tagja.

elítélt milyen származású, és ebből nagyon sok furcsa dolog derült ki. Erre vigyázni kell, nehogy fejetlenül és mechanikusan értelmezzék az osztályharcot." 39
Szabó Kálmán fontos kérdésként emelte ki hozzászólásában az ügyészek politikai elkötelezettségét a párt iránymutatásai iránt. Szerinte a párt politikájával való
egyetértést egzisztenciális szempontok motiválják. Véleménye szerint a statisztikában szereplő adat, mely szerint az ügyészek fele párttag, még nem jelenti azt,
hogy valóban ütőképes erőt képeznének. „Elég sok elvtárs politikai felismerésből
kérte átigazolását, azonban sokan vannak olyanok, akik nem oda valók, azonban
miután kifogás nem merült fel ellenük, kénytelenek voltunk őket átigazolni. Ezeknél nem vagyok meggyőződve arról, hogy valamennyien belső meggyőződésből
követik a pártot." 60
Ezzel kapcsolatban a párt Budapesti Végreható Bizottsága azt a döntést hozta,
hogy a kerületi ügyészségeken a kerületi pártbizottságokhoz tartozó pártszervezeteket kell létrehozni, ahol ennek a feltételei nincsenek meg, ott a párttagoknak a
Budapesti Ügyészség pártszervezetéhez kell csatlakozniuk.
A VB határozata szerint fel kell kérni a Fővárosi Tanácsot, hogy a tanácsi beszámolókon biztosítsanak részvételi lehetőséget a Fővárosi Ügyészségnek és a Fővárosi Bíróságnak. Az ügyészség és bíróság munkatársai itt tájékoztassák a lakosságot a munkájukról és eredményeikről, és kérjék a lakosság segítségét a bűnüldözésben.

1. dokumentum
A Budapesti Fővárosi Bíróság elnöke
Az M S Z M P Budapesti Bizottságának
Budapest
I.

Az októberi ellenforradalmi események következtében a Fővárosi Bíróság és a budapesti kerületi bírságok működése átmenetileg szünetelt.
Az ellenforradalom idején a budapesti bíróságok dolgozói is választottak—egy
— ú. n. „forradalmi bizottság"-ot. Ez a bíróságok két személyügyi megbízottját ki-
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tiltotta a bírósági épületekből, ezenfelül az Igazságügyminisztériumban több vezető dolgozó eltávolítását követelte, követeléseinek a megvalósítására azonban nem
került sor. Néhány, a Pártba való belépés ellen izgató névtelen röpcédula kifüggesztésén kívül rendzavarás, dolgozók bántalmazása vagy nyilvános becsmérlése
nem fordult elő.
Az igazságügyminiszter az ú. n. „Forradalmi bizottság" elnökét és néhány tagját, összesen négy bírót 1957. január 12-ével, illetőleg február 15-ével az apparátusból eltávolította.
A budapesti bíróságok 300 bírója közül mindössze 2 disszidált.
A racionalizálás során 18 bírót és 41 egyéb dolgozót bocsátottunk el, illetve
nyugdíjaztunk, ezzel is javítva bíróságaink összetételét.
Az ellenforradalom leverése után az újjászervezett rendőrség és karhatalom teljes erejét az ellenforradalmi bűncselekmények felderítésére és üldözésére fordította. Ezzel párhuzamosan 1957. január 15-én lépett hatályba az 1957. évi 4.
törvényerejű rendelet, amely az ellenforradalmi cselekmények elleni küzdelem
eredményesebbé tétele érdekében néhány főbenjáró bűntettet, bizonyos feltételek
mellett gyorsított eljárásra utalta. A gyorsított eljárásra tartozó ügyek elintézésére a
Fővárosi Bíróságnak volt hatásköre. így érthető, hogy a Fővárosi Bíróság elsőfokú
büntetőtanácsainak ügyforgalma ugrásszerűen emelkedett. Míg az 1956. év első
kilenc hónapjában átlag 75 új ügy érkezett havonkint a Fővárosi Bíróság elsőfokú
büntetőtanácsaihoz, addig a folyó év május havában már 175 elsőfokú elintézésre
váró ügy érkezett a Fővárosi Bírósághoz. Ez a szám azóta sem csökkent. Az elsőfokú büntetőtanácsok számát fokozatosan — a rendelkezésemre álló személyi és
anyagi eszközökhöz mérten — 7-ről 13-ra emeltem, a fellebbezési tanácsok bíráit
részben elsőfokú ügyek tárgyalására állítottam be, a kerületi bíróságok személyzetét átcsoportosítottam, hogy a rendkívüli ügyérkezéssel megbirkózhassunk.
Az első, gyorsított eljárásra tartozó ügy 1957. február 6-án érkezett a Fővárosi
Bírósághoz. Azóta havonkint átlag 8, június 30-áig bezáróan összesen 48 gyorsított eljárásra utalt ügy érkezett a Fővárosi Bírósághoz. Ezekben az ügyekben az
összes vádlottak száma: 160, ebből a népi demokratikus államrend elleni szervezkedés miatt 88, fegyverrejtegetés miatt 42, gyilkosság miatt 12, rablás miatt 11,
fosztogatás miatt 7 személyt állított az ügyészség bíróság elé. A bíróság összesen
139 vádlottat ítélt el, közülük 26-ot halálra, 14-et életfogytiglani, illetőleg 15 évet
meghaladó börtönbüntetésre, 40-et 5 - 8 évi, 29-et 10-15 évi, 9-et 8-10 évi, a többi
elítéltet pedig 5 évnél rövidebb tartamú börtönbüntetésre.
A folyó hó 3-án kezdték meg működésüket a Fővárosi Bíróságnak az 1957. évi
34. törvényerejű rendelet alapján szervezett népbírósági tanácsai. A Fővárosi Bíróságnál a tervezett 5 népbírósági tanács közül egyelőre 3 ítélkezik. A többi tanácsot

az ügyforgalom alakulásától függően fokozatosan állítom fel. A népbírósági tanácsok eddig 2 ügyben hoztak ítéletet, két vádlott ellen szabtak ki halálbüntetést.
Az ellenforradalmi események kiváltotta eszmei zűrzavartól a bírák sem voltak
mentesek. Az ellenforradalmi bűncselekmények megítélése terén a kezdetben mutatkozó tájékozatlanságot és bizonytalanságot pedig csak növelte az a körülmény,
hogy az ilyen természetű ügyeket korábban hosszú évek óta a titkos ügykezelés
szabályai szerint és a főváros egész területén egy-két erre kijelölt bíró intézte. A bírák nagy többségének tehát nem volt gyakorlata, és kezdetben minden irányítás is
hiányzott az ellenforradalmi bűncselekmények megítélése terén. Ennek következményei különösen két típushibában jelentkeztek. Az egyik hiba a vádlott magatartásának elszigetelt, az események sorából kiszakított vizsgálata volt, ami gyakran
hibásan enyhe minősítésekre vezetett. így például a bíróság csupán magánlaksértésben találta bűnösnek azokat a vádlottakat, akik AVH-sokat kerestek a lakásukon, az ott talált marxista ideológiai könyveket, vörös zászlót az utcára hajigálták
stb. Ezekből a cselekményekből nyilvánvaló, hogy a vádlottak a proletárdiktatúra
megsemmisítésére törekvő mozgalom tevékeny részesei voltak, a magánlaksértésnél lényegesen súlyosabb bűncselekmény: szervezkedés terheli tehát őket. A másik főhiba pedig abban mutatkozott meg, hogy a bíróságok kezdetben nem tudtak
éles határvonalat húzni a népi demokrácia elszánt ellenségei és azok között a jóhiszemű dolgozók között, akik csupán a népi demokratikus kormányzás terén elkövetett hibák kijavítására törekedtek, és ennek során sodródtak bele valamilyen
bűncselekménybe. Ennek a zavarnak a során kezdetben létrejött a Fővárosi Bíróság részéről olyan téves döntés is, amely szerint a vádlottakat nem lehetett ellenforradalmárnak tekinteni, mert azok becsületes munkás-paraszt szülők gyennekei.
A helyes bírói gyakorlat kialakításához a Legfelsőbb Bíróság mutatott irányt elsősorban elvi jelentőségű határozataival és kollégiumi állásfoglalásaival. Jelentősen hozzájárult a nézetek és vélemények tisztázásához az 1957. március l-jén
tartott bírói értekezlet 61 is, amelyen az igazságügyminiszter elvtárs felszólalásában
részletesen foglalkozott az ellenforradalmi események helyes értékelésével.
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Közli: Iratok az igazságszolgáltatás törtenetéhez 2. Szerk. Horváth Ibolya, Solt Pál, Szabó
Győző, Zanathy János, Zinner Tibor Bp. 1993. 7 1 0 - 7 1 2 p.

Végül, de nem utolsó sorban hathatós segítséget nyújt az ítélkezésben az
MSZMP konferenciájának június 30-i határozata, amely világosan tartalmazza
büntetőpolitikánk irányelveit. A határozat vonatkozó részét nemcsak szóbeli tájékoztatás során, hanem írásban is közöltük a bíróságokkal.
Mindezeknek a hatásoknak az eredményeként állapíthatta meg az Igazságügyminisztérium már május hónapban, hogy a Fővárosi Bíróság büntetéskiszabási
gyakorlata állandó javulást mutat, egyre határozottabb, politikusabb és a szocialista törvényesség követelményeinek egyre inkább megfelel. A június havi ítélkezés
pedig általánosságban összhangban volt a párthatározatban foglalt iránymutatással.
A kerületi bíróságok ügyforgalma alacsonyabb, mint 1956-ban volt, azonban
lassú emelkedés észlelhető.
Az ellenforradalmi bűncselekmények közül az év első hat hónapjában fegyverrejtegetés miatt 214, tiltott határátlépés, illetőleg embercsempészés miatt 287 személy ügyében ítélkeztek a budapesti kerületi bíróságok. Ezeknek az ügyeknek a
száma április ugrásszerűen emelkedett, azóta viszont rohamosan csökkent. Az áprilisi 142 vádlottal szemben júniusban már csak 52 személy állt ilyen váddal terhelten a kerületi bíróságok előtt.
Amit az ideológiai tévedésekről, eszmei tájékozatlanságról és kezdeti bizonytalanságról fentebb mondottam, fokozottan érvényes a kerületi bíróságok vonatkozásában. Az ezeknél működő nagyobb számú fiatal, kezdő bíró az év elején különösen hajlamos volt arra, hogy az ellenforradalmi bűncselekmények társadalmi
veszélyességét lebecsülje, különösen a fegyverrejtegetésekés a tiltott határátlépések tekintetében.
Egyébként a fegyverrejtegetés és a tiltott határátlépés, valamint az embercsempészés tekintetében követett bírói gyakorlatot a Fővárosi Bíróság büntető kollégiuma ez évi április 13-i ülésén62 behatóan megvizsgálta és állásfoglalásaival a keriile-
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BFL XXV.4.C. (Fővárosi Biróság iratai. Elnöki iratok) 1957. El. II. C. 22/4. A kollégiumi döntés a tiltott határátlépés kísérletének és előkészületi cselekményének elhatárolásával foglalkozott. A határozat értelmében tiltott határátlépés kísérlete valósult m e g abban az esetben,
amikor az elkövető egy f o l y a m a t o s csclckvéssorozatot kezdett cl, amely a határ tiltott módon
történő átlépésérc irányult. A cselekmény elbírálását n e m befolyásolta, h o g y ez a csclckmény
a határtól mekkora távolságra történt. Külön kiemelte a határozat, hogy a kerületi bíróságok a
tiltott határátlépéshez nyújtott segítség tényállását s e m derítik fel alaposan. A kollégium kiemelte, h o g y a lőfegyver, lőszer, robbanószer, illetve robbanóanyag engedély nélküli tartása és
ezek j o g t a l a n használatával elkövetett bűncselekmények tekintetében legkevesebb 5 évi börtönbüntetést kell kiszabni.

ti bíróságok számára a szükséges segítséget és iránymutatást megadta. Ennek nyomán az ítélkezés az ellenforradalmi bűncselekmények tekintetében a legutóbbi hónapokban észrevehetően javult.
A polgári ügyeket tárgyaló bírák összetétele kedvezőtlenebb, mint a büntető bíráké. Aránylag sok közöttük az idősebb, politikailag fejletlenebb. Minthogy a polgári ítélkezés nem találja magát szemben közvetlenül az osztályharc problémáival,
a polgári ügyeket tárgyaló bírák az egyes ügyek mögött nehezebben ismerik fel a
politikai, társadalmi problémákat. Káderpolitikánk egyik legnagyobb hiányossága
volt az elmúlt években, hogy a polgári bírák sorait nem frissítettük fel új, a népi demokráciához hü káderekkel, sőt volt olyan helytelen álláspont, hogy ha büntető bírónak nem is felel meg politikai beállítottságánál fogva, polgári bírónak megfelel,
így polgári bíráink zömükben szakmailag jól képzettek, de igen sok közöttük a politikailag passzív, sőt ellenséges beállítottságú, amit bizonyított az ellenforradalom
alatti magatartásuk. Az úgynevezett forradalmi bizottság elnöke közülük került ki,
és ők voltak a hangadók, akik terjesztették az ellenséges nézeteket, szították az ellenállást. Hogy bíráink — beleértve a büntető bírák egy részét is — november-decemberben azon vitatkoztak, hogy törvényes-e a Kádár-kormány, legyen-e pártszervezet stb. nagyrészt tőlük indult el. Nem kétséges, hogy az elmúlt tíz hónap
alatt nagymértékben javult a helyzet és ma már bíráink — különösen a büntető bírák, de a polgári bírák nagy része is — elfogadja és belátja, hogy ellenforradalom
volt. Ma már a demokráciához hü emberek legyilkolását nem tekintik a „forradalom helyi kilengései"-nek, hanem az ellenforradalom törvényszerű következményeinek. Ez megmutatkozik az ítélkezés javulásában is, mert bíráink a politikai
ügyek elbírálásánál eléggé szilárdan állnak. A népbírósági tanácsok felállításával
az osztályharcos ítélkezés megfelelően biztosítva van az ellenforradalmi bűncselekményeknél. Van azonban egy másik veszély, ami ugyan megítélésem szerint országos jelenség, de a bíróságok dolgozói között még élesebben jelentkezik, éspedig az, hogy bíráink ma nyíltan nem politizálnak, nem vitatkoznak. Különösen vonatkozik ez a polgári bírák nagy részére. Mélyen hallgatnak, nem hajlandók véleményt nyilvánítani és állást foglalni politikai kérdésekben, és mindenre utasítást
várnak, amelyet minden bírálat nélkül elfogadnak és végrehajtanak. A legfontosabb feladatunk a polgári bírák politikai színvonalának emelése, sorainknak fiatal,
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A jelentós kihagyott rcsze a polgári ítélkezéssel foglakozik.

politikailag fejlettebb elvtársakkal való felfrissítése. Ezt a munkát a minisztériummal karöltve már megkezdtük és eredményesen folytatjuk.

Budapest 1957. július 29.
Dr. Szakács Ödön
A Fővárosi Bíróság elnöke

1. sz. melléklet
A fővárosi és kerületi bíróságoknál elsőfokon elítéltek száma az 1956. október
l-jétől 1957. június 30-ig terjedő időben
Fővárosi Kerületi Fővárosi és keBíróság bíróságok rületi bíróságok
összesen
összesen
Az elítéltek száma összesen:
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4541

5073

226

466

692

1

112

113

Ebből
A Népköztársaság elleni bűntettek
hatóság és hatósági közeg elleni
erőszak
garázdaság

_

42

42

egyéb, az államhatalom és az államigazgatás rendje elleni büntettek

49

147
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társadalmi tulajdon elleni büntettek
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992

1014

árdrágító visszaélés

26

104

130

109
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216

egyéb, a népgazdaság elleni bűntettek
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A jelentés ezen része az MSZMP igazságügyi alapszcrvczctcivcl való együttműködés leírását
tartalmazza.

Fővárosi Kerületi Fővárosi és keBíróság bíróságok rületi bíróságok
összesen
összesen
4541

5073

-

149

149

a polgárok személye elleni büntettek

80

533 •

613

a polgárok javai elleni bűntettek

19

768

787

magánvádas bűntettek

_

1121

1121

532

4541

5073

Az elítéltek száma összesen:
a család, az ifjúság és a nemi erkölcs
elleni bűntettek

Összesen

532

2. sz. melléklet
Kimutatás
a fővárosi és kerületi bíróságok bíráinak személyi megoszlásáról
Bírák összesen

291

férfiak

236

nők

55

M D P tag volt

55

ebből
büntető 31
polgári 24

MSZMP tag

34

ebből
büntető: 26
polgári: 8
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A melléklet következő része az 1956. szeptember vége és 1957. június vege közötti folyamatban lévő büntető és peres ügyek számát tartalmazza.

bírói és ügyészi akadémiát végzett

48

egyetemet végzett

243

az akadémiások közül az egyetemet elvégezte

6

bírói kinevezést nyert
1945 előtt

79

1945-1952. években

56

1953-1955. években

110

1956. január 1. óta
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BFL XXV. 60. b. Fővárosi Főügyészség
Hitelesítés nélküli gépirat, tisztázat.

irati. TÜK Igazgatási iratok

02/1957

2. dokumentum
1957. Ig. 02. szám

Fővárosi ügyészségtől
Szigorúan bizalmas

Jelentés
a fővárosi ügyészség munkájáról, különös tekintettel a jobb és baloldali elhajlásokra, a törvényesség helyzetére
I.

Az 1956. október 23-át követő ellenforradalmi események során a főváros területén működő ügyészségek munkája megszakadt.
Október utolsó napjaiban a fővárosi ügyészségen is megalakult az ú. n. „Ideiglenes forradalmi bizottság". Anarchiát és kispolgári nézeteket hangoztatok légköre
alakult ki, — a „sztálintalanítás" címén megindult egyes dolgozóknak a hivatalból
való eltávolítása — illetve attól távolmaradásuknak fenyegetésszerüen hangzó javasolása.

A fővárosi ügyészség pártszervezete az ellenforradalom nyomására dezorganizálódott, teljesen szétesett. Az M DP tagok is különböző nézeteket hangoztattak, és
ez nehezítette a kommunisták tömörülését. Igen erős visszhangra találtak a revizionista, nemzeti kommunista és hasonló nézetek.
November elején igen nehéz körülmények között indult meg a munka. A munka
normális menetét, felvételét a közlekedési viszonyok mellett a lehetetlen politikai
légkör, az akkor szinte divatossá vált sztrájkmozgalom befolyásolta. Ehhez járult
még, hogy egyesek néma tüntetésre, sztrájkra biztatták még az ügyészség dolgozóit, a forradalmi munkás-paraszt kormány elismeréséről, vagy el nem ismeréséről
vitatkoztak — és nem dolgoztak. S bár ezek kisebbséget képeztek, a többség mégis
mintegy megfélemlítve hallgatott.
Sorozatos intézkedések történtek a fegyelem helyreállítására, a távolmaradók
jelentésére, fizetésük letiltására, munkaviszonyuk megszüntetésére.
Végeredményben szívós, kemény munka eredményeképpen sikerült január elejére a rendet és fegyelmet helyreállítani, a munkát elindítani és elérni azt, hogy az
apparátus bizonyos szervezettségben dolgozzék.
Elősegítette a munka normalizálódását a[z] MSZMP pártszervezetének a megalakulása, a hangadók fokozatos háttérbe szorítása, romboló agitációjuk és suttogásuk megakadályozása. Később ezek a személyek felmondással, racionalizálással az apparátusból eltávolításra kerültek. Ellenforradalmi magatartás, ügyészi
pályára alkalmatlanság, önként távozni akarás címén 30 fő került ki az apparátusból (12 ügyész, 4 előadó ügyész, 1 nyomozó, 11 segédhivatali, l - l statisztikus és
hivatalsegéd). A fővárosi ügyészség dolgozói közül három ügyész, három előadó
ügyész és egy gépírónő távozott engedély nélkül külföldre.
E személyek kiválása jó hatással volt az apparátusra, szilárdabb, megbízhatóbb
lett. Korántsem felel meg azonban a fővárosi ügyészség mostani személyi állománya
azoknak a követelményeknek, ami elé a napról-napra felmerülő feladatok állítják.
Az eltávolítás, racionalizálás nem mondható következetesnek, mert még van az
apparátusban néhány olyan személy, akit ellenforradalmi magatartása, ingadozása,
az ügyekben való válogatni-akarása miatt — vizsgálat után — fokozatosan el kell
távolítani (5-6 fő ügyész), valamint több olyan személy is, akik ugyan becsületesek, megbízhatók, de gyenge képességűek, ügyészi pályára alkalmatlanok és az apparátusban való meghagyásuk csupán szociális jótékonyság (8-10 fő ügyész).
A fővárosi ügyészség ütőképességére jellemző adatokat az 1. sz. melléklet mutatja.

A személyzeti téren fennálló hiányosságokat fokozza az is, hogy a Legfőbb
Ügyészség személyzeti intézkedései zömmel előzetes megbeszélés nélkül történnek, áthelyezések, munkába állítások során az újonnan munkába lépő dolgozókról
felvilágosítást nem ad, a munkába állításhoz csak a kinevezési okmányt küldi meg
a fővárosi ügyésznek. így a fővárosi ügyészről nem mondható el, hogy az apparátus első káderese volna.
A személyzeti helyzetből adódik, hogy a munka színvonala az ügyészi szervezeten belül nem egységes. Általában az írásbeli munka elfogadható és javulást mutat. A vádbeszédek színvonala azonban mélyen alul van az elfogadhatónak.
Nagyon kevés a jól tárgyaló, szónoki képességgel is rendelkező ügyész. A vádbeszédeknél emellett az ellenőrzés fogyatékos megszervezése, az ügyészekre háruló
súlyos tárgyalási teher, a letárgyalásra kerülő ügyek nagy száma és terjedelmessége okozza a hiányosságok jelentékeny részét.
A szónoki készség fejlesztésére, képzés céljából oly módszerhez folyamodtunk, s hogy kellő felkészülésre késztessük az ügyészeket minden ügyben, hogy
előtte történt figyelmeztetés nélkül, váratlanul, több tárgyaláson az ügyészi vádbeszédet magnetofonszalagra vettük fel. Több vádbeszéd felvétele után — okulásul
— a kerületi ügyészeknek és a vádképviseletet ellátó ügyészeknek leforgattuk.
Politikai vonatkozásban az ügyészi szervezeten belül a helyzet egyre szilárdulónak mondható. A pártszervezet rendezésében folytatott vitakörök munkája erősen hozzájárul úgy a régi, mint az új ügyészek körében az ellenforradalom hatásának a felszámolására. Korántsem mondható azonban, hogy egyes ügyészek teljesen mentesek volnának állásfoglalásaiknál az ingadozástól.
A személyi állomány minőségének javulását a pártszervezet részéről rendszeresen folytatott politikai felvilágosító munka és agitáció, a fluktuáció megszüntetése,
a szakmai téren szükséges rendszeres oktatás és képzés, a hatékony ellenőrzés és a
munkateher arányosítása gyorsabb ütemben biztosíthatja.

II.

A fővárosi ügyészség tevékenységének elvi irányát az elmúlt időszakban: az ellenforradalom elleni következetes harc, a köztörvényi bűncselekmények határozottabb, gyorsabb üldözése, a helyes bírói ítélkezés kialakítása, a rendőrség nyomozási munkájának megjavítása, az államigazgatás egész területén a törvényesség
megszilárdítása, az ellenforradalom után kialakult polgári viszonyok rendezésének elősegítése, a letartóztató intézetekben az állapotok teljes helyreállítása, a

rendkívül megszaporodott közlekedési balesetek csökkentése és a közlekedési fegyelem megszilárdítása szabta meg. E feladatok végrehajtásával kívántuk elősegíteni a proletárdiktatúra további megerősödését, a törvényesség és a közbiztonság
megszilárdítását, a gazdasági, társadalmi, állami és politikai élet konszolidációját.
Az év elején valamennyi ügyész részvétele mellett értekezletet tartottunk a politikai és elvi kérdések tisztázására, ahol rámutattunk arra, hogy ahhoz, hogy az
ügyészi munkát a követelményeknek megfelelően tudjuk megvalósítani, feltétlenül szükséges az ügyészségek kapcsolatainak minden szinten újbóli egészséges
rendezése. Ügyészségeink többségének a pártszervekkel, a rendőrséggel és a tanáccsal való kapcsolata nem volt kielégítő, sőt helyenként ma sem zökkenőmentes.
Ez a hiányosság a törvényes rend helyreállítására, a közbiztonság alakulására, a
büniildözés általános képére is kedvezőtlen hatást gyakorolt, sőt gyakran vitára vezetett konkrét ügyekben. Az együttműködést akadályozták az ilyen súrlódások. S
kellő időben való tájékoztatás elmaradása, a politikai állásfoglalások többször előforduló helytelensége oda vezetett, hogy a szervek részéről — helyenként bírálat
helyett — az ügyészeket, sőt az egész ügyészséget „ellenforradalmárok támogatóinak" nevezték. Ez az általánosítás már gyakran egyszeri hiba becsúszása esetén is
bekövetkezett. Ezért utasítást adtunk, hogy az ellenforradalmi jellegű vagy a jelenlegi helyzetben fokozottan társadalmi veszélyességet jelentő cselekmények miatt
az ügyészségnek őrizetben vagy előzetes letartóztatásban átadott személyeket szabadlábra helyezni vagy ügyükben a nyomozást megszüntetni — még ha annak törvényes indoka felmerül is — kizárólag a fővárosi ügyész jóváhagyásával lehet.
A fővárosi ügyészség tevékenységének döntő súlyát az ellenforradalmi jellegű
bűncselekmények elleni küzdelemre fektette. Megszervezte az ellenforradalmi
bűncselekményekkel foglalkozó ügyészek csoportját. Július hó végéig összesen
1025 személyt vádoltunk meg: az államrend elleni szervezkedés (181), fegyverrejtegetés (289), tiltott határátlépés (389) bűntett miatt, ugyanezen idő alatt izgatás
bűntette miatt pedig 166 személyt. Döntő feladatnak tekintette az ügyészség a
gyorsított eljárás alá tartozó ügyek gyors és törvényes nyomozásának biztosítását.
A gyorsított és népbírósági eljárás során 1957. július 31 -ig 200 vádlottat állítottunk bíróság elé. A bíróság 171 személyt el is ítélt, egy személyt felmentett, míg 21
személy ügyében érdemi határozat még nem született, 7 személy ügyét pedig más
bírósághoz tette át.
A gyorsított és népbírósági eljárás során a bíróság elé állítottak megoszlása bűncselekményenként: szervezkedés 122, fegyverrejtegetés 42, gyilkosság és élet elleni bűncselekmény 14, rablás 10, fosztogatás 7 fő.

A bíróság az eljárások során 33 személy ügyében halálbüntetést, 13 személy
ügyében életfogytiglani börtönt, 40 személy ügyében 10 éven felüli büntetést, 58
személy ügyében 5 éven felüli büntetést és 26 személy ügyében 5 éven aluli börtönbüntetést szabott ki. Egyéb intézkedésre egy személy ügyében került sor.
Az ellenforradalom alatt létrejött „forradalmi bizottságok", „nemzeti bizottságok", „nemzetőrségek" tevékenységének a feltérképezése befejezést nyert, és
ügyüknek tervszerű feldolgozása és a népbíróság elé utalása folyamatban van.
Az ügyészi és rendőri szervezet közt kezdetben fennállott bizalmatlanság fokozatosan eloszlott. A két szerv vezetői kiépítették a helyes kapcsolatot egymással,
megbeszélik a közös problémákat, és megfelelő utasításokat adnak az alárendelt
apparátus felé.
Tekintettel arra, hogy a rendőri szervek is fő feladatuknak az ellenforradalmi
jellegű bűncselekmények üldözését tekintették, valamint a közbiztonság teljes
helyreállítását, ez hosszabb ideig elvonta a rendőri erőket attól, hogy a közönséges
bűncselekményeket hathatósabban üldözzék. Ez a körülmény oda vezetett, hogy a
bűnüldözés egyoldalúvá vált, csak az ellenforradalmi cselekmények elkövetői ellen folyt a következetes harc, ugyanakkor egyéb területeken szinte ellanyhult vagy
leállt a bűnüldözés. Az ellenforradalmi bűncselekmények üldözésének elsőbbsége
pedig nem jelentette azt, hogy ezek egyidejű üldözésével csökkenjen a közönséges
bűnözők elleni harc és egyes bűncselekmény-fajták szinte eltűnjenek a statisztikából vagy teljesen kis számban szerepeljenek, mert az ellenforradalom olyan zavaros vizet teremtett a bűnözők minden típusa számára, amelyben ezek — a bűnüldöző szervek jóvoltából — vígan halászhattak is.
[...f

A közbiztonság megszilárdítását és az ellenforradalmi elemek felszámolását
célzó közbiztonsági őrizetbe vétel terén is komoly eredményeket fejtett ki a rendőrség és az ügyészség. A fővárosi ügyészség a táborban elhelyezettek őrzésének a
felügyeletét is ellátja. A tábor területén jelenleg 2412 fő áll közbiztonsági őrizet
alatt. Júliusban az ügyészség által jóváhagyott örizetbevételi határozatok száma:
1060.
A belügyi és ügyészi szervek fogyatékosságai ellenére is mindkét szerv munkájában az elmúlt idők során komoly fejlődés tapasztalható. Ezt bizonyítja az a tény
is, hogy az erőszakos bűncselekmények száma nem fokozódik, és ugyanakkor fo-
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A jelentós kihagyott rcsze a társadalmi tulajdon védelmében tett intézkedésekkel, illetve a befejezetlen nyomozások problémájával foglalkozik.

kozatosan javul a főváros területén a közbiztonság is. A két szerv együttműködése
ma már kétségtelenül zavartalan. Hiányossága az együttműködésnek, hogy gyakran elhanyagolják az ú. n. operatív értekezletek megtartását, és nem elemzik megfelelően területükön a bűnüldözési helyzetet.
A főváros területén a bíróságok csak januárban kezdtek el ténylegesen működni. Januárban a bírói felügyeletet ellátó ügyészek számára értekezletet tartottunk,
amelyen megvitattuk, hogy e téren milyen feladatok hárulnak az ügyészekre. Felhívtuk az ügyészek figyelmét, hogy a tárgyaláson leplezzék le az ellenforradalmi
cselekményeket és elkövetőit, megfelelő indítvánnyal segítsék a bíróságokat a helyes ítélet meghozatalában, bátrabban éljenek a fellebbezés jogával akkor is, ha a
bíróság nem hoz megfelelő ítéletet. A bírói ítélkezés — főleg a gyorsított eljárási
ügyekben — általában megfelelő, de több esetben találkozhatunk politikailag és
szakmailag hibás ítéletekkel is. A bíróság ítélkezését — főleg a gyorsaság szempontjából — az ügyhátralék ugyancsak befolyásolja. Ennek kiküszöbölésére már
történtek intézkedések, de ezek nyomán erős mértékben emelkedik a fővárosi
ügyészség amúgyis nagy tárgyalási terhe.
Több ízben vizsgáltuk a börtönök helyzetét, ahol a zsúfoltság kivételével sikerült normális helyzetet teremteni. A Markó utcai börtönben a letartóztatottak magas száma eredményezi a zsúfoltságot.
Az elmúlt időkben éppen az ellenforradalmárok ártalmatlanná tétele céljából
bátrabban nyúltunk az előzetes letartóztatás eszközéhez. így az elmúlt időszakban
a letartóztatottak száma a korábbi állapotokhoz viszonyítva nagyobb mértékben
növekedett. Januárban 261, februárban 511, márciusban 564, áprilisban 412, májusban 540, júniusban 389 került előzetes letartóztatásba. Az előzetes letartóztatások számának átmeneti emelkedésével a jövőben is számolni kell, mert a „forradalmi bizottságok", „nemzeti bizottságok" tevékenységének felülvizsgálása és felszámolása során még számos személy letartóztatására kerül majd sor.

[...]»
A kerületi ügyészségekkel vizsgálatot folytattunk, hogy az üzemekben, vállalatoknál az ellenforradalom során bocsátottak-e el állásukból dolgozókat baloldali,
kommunista pártállásuk miatt. Ilyen esetekben a kerületi ügyészségek a dolgozók
érdekében felléptek, és törvényességi óvásokat nyújtottak be.
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A j e l e n t é s itt a közlekedési b ű n c s e l e k m é n y e k k e l foglalkozik.
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A j e l e n t é s ezen része a tanácsokkal való kapcsolattartásról szól.

Ellenőriztük, hogy a munkástanácsok csak olyan üzemekben tevékenykednek-e, ahol a törvény ezt számukra biztosítja.
Ugyancsak a kerületi ügyészségekkel ellenőriztettük, hogy milyen intézkedések történtek az október 23-át követő események során illetéktelenül kifizetett, kiadottjuttatások, élelmiszer beszerzések, bérek visszafizetése. E vizsgálatok során
észleltük, hogy a vállalatok egy része az események folytán bekövetkezett károkat
úgy igyekszik beállítani, hogy abba olyan leltárhiányokat is felvesznek, amelyek a
vállalatot hanyag kezelés folytán, lopás vagy sikkasztás révén már korábban, vagy
éppen később érték, és most felhasználják az alkalmat, hogy az ellenforradalom által okozott károkkal együtt feltűnés nélkül „leírják" azokat. A kerületi ügyészségek
utasítást kaptak, hogy ilyen esetekben vezessék be az előzetes ellenőrzést, és ennek
eredményéhez képest indítsák meg a büntetőeljárást.

III.
Az ellenforradalmi események során a fegyelem általános lazulása, a gátlások szokatlan felszabadulása következett be, és a törvényesség erősen rosszabbodott.
A törvénysértések száma nem lényegesen ugyan, de szaporodott, emellett sokkal nyíltabbak, durvábbak.
Nemcsak a politikai hátterű bűncselekmények tettek különös jelentőségre szert,
hanem a közönséges bűncselekmények, az államigazgatás területén elkövetett törvénysértések is a legerélyesebb fellépést követelik meg.
A jelenlegi szakaszban az ügyészségeknek a meglazult törvényességet következetesen helyre kell állítani, és határozott, kemény és a proletárdiktatúra érdekeinek
megfelelő intézkedésekkel a törvénynek érvényt kell szerezni.
E munka során le kell küzdeni egyfelől a néhol megmutatkozó ügyészi liberalizmust, a helytelenül értelmezett megbékélés szellemét, mert ez arra venné rá az
ügyészeket,hogy elnézzék az olyan intézkedéseket, amelyek az ellenforradalmi
elemek további aknamunkáját tennék lehetővé.
Másfelől fel kell lépni az olyan törekvések és intézkedések ellen, amelyek túlzó
voltuknál fogva ellentétben állanak a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány által
kiadott jogszabályok szellemével.
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A jelentés következő része a szabálysértési eljárásokkal és az MSZMP kerületi intéző bizottságaival kiépített kapcsolattal foglalkozik.

A törvényesség következetes és kérlelhetetlen biztosítását nehezítik az egyes
ügyészek jobbra-balra történő ingadozásai, különböző szemléletektől vezetett állásfoglalásai.
így gyakran jelentkezik még problémaként az ellenforradalom részeseinek elbírálása. A november 4-iki kormánynyilatkozat ama megállapítását, hogy „A kormány nem tűri meg, hogy a dolgozókat bármi ürügy alapján üldözzék azért, mert a
legutóbbi idők eseményeiben részt vettek", az ügyészségek a kezdeti időben túlzottan kiterjesztően értelmezték Ennek eredményeként számos ellenforradalmi
cselekményben nem ismerték fel a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedést.
A keményebb intézkedések megtétele előtt felvetették a kérdést, vajon mi a biztosíték arra, hogy a kemény és a proletárdiktatúra akaratának, érdekeinek megfelelő forradalmi intézkedések nem vezetnek-e az elmúlt évek közismert és káros
hibáihoz?
Óvatossággal mérlegelik az ügyészek a beérkezett nyomozási anyagot, mert
észlelték több esetben, hogy a névtelen feljelentést rögtön követi az őrizetbevétel,
és így provokáció esetén az ártatlan emberek ellen emelnének vádat.
Befolyásolja munkájukat az is, hogy munkások indokolt büntetőjogi felelősségrevonása esetén gyakran elhangzik, hogy miért nem inkább az ellenforradalmárokkal foglalkoznak, s nézzék el a munkás botlásait, „munkás áruló"— „munkás üldöző" jelzőkkel illetik.
A provokációs bejelentésekre indult eljárásoknál nem mernek a megszüntetés
eszközéhez nyúlni, mert félnek az „ellenforradalmárokat támogató" jelzőtől és ez
vezet a túlzó intézkedésekhez.
A felső irányításra való várás, a párt és a kormány vezetőinek kiragadott kijelentéseire szeizmográf-szerűen történő reagálás folytán állandó töprengés van, hogy
milyen mérvű a társadalomveszélyessége és kik részéről ma az izgatásnak, tüntetésnek, hatósági közeg elleni erőszaknak, röpcédula terjesztésnek vagy akár a plakátragasztásnak [sic!].
Az ügyészek állásfoglalása rögtön tükrözi és követi a bírói gyakorlatot, ítélkezést, mely — bár túlnyomó részben megfelel az osztályharc követelményeinek —
mégis úgy első-, mint másodfokon még a Legfelsőbb Bíróság gyakorlatában is mutatkozik ingadozás az ellenforradalmi bűncselekmények megítélésében.
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A j e l e n t é s ezen része az államigazgatásban és a gazdasági szerveknél j e l e n t k e z ő visszaélésekkel foglakozik.

Balra, hol meg jobbra tolódik el az állásfoglalás az osztályhelyzet, valamint a
súlyosító és enyhítő körülmények értékelésénél.
A társadalmi tulajdon védelme és üldözése terén az a helytelen szemlélet alakult
ki, hogy a bűncselekmények által okozott kár amúgy is csekély az ellenforradalom
által okozott milliárdos kárhoz viszonyítva.
Elhajlások mutatkoznak még a „megtévesztett dolgozó" fogalmának éltékelésénél, az indítóokok mérlegelésénél, a védelem biztosításánál, az előzetes letartóztatás elrendelésénél.
Ezek pedig a törvényesség megszilárdítását nehezítik és e téren — a helyes politikai munkával — tud legtöbbet segíteni az ügyészség pártszervezete.
[...]"
Budapest 1957. augusztus 6.
Dr. Götz János sk.
fővárosi ügyész

1. sz. melléklet
A fővárosi ügyészség ütőképességére jellemző adatok
Ügyészi létszám: 194
betöltve: 191
MDP tag volt: 116
MSZMP tag: 99
Munkás: 39
Paraszt: 40
Értelmiségi: 41
Alkalmazotti: 48
Egyéb (kisiparos, kiskereskedő) 23
a./ egyetemet végzett 118 fő
b./ ügyészi-bírói akadémiát 57
ebből egyetemet elvégezte 10
most jár egyetemre 41
c./ egyetemre jár (akadémia nélkül) 15
egyetemre járók összesen 56 (kb. 28%)
Vizsgaszabadságuk évi 1344 munkanap.
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pártonkívüli: 92

A jelentós utolsó rcsze az MSZMP budapesti intézőbizottságával való együttműködés feladatait tartalmazza.

Egyetemet nem végzett és nem is jár egyetemre 7 fő ügyész
Nők száma:
27 fő ügyész
Két évnél rövidebb gyakorlattal rendelkezők: 39 fő ügyész

Fluktuáció
Mikor kerültek a fővárosi ügyészséghez:
3 fő
1945 előtt
20 fő
1950 előtt
5 fő
1950-ben
5 fő
1951-ben
18 fő
1952-ben
23 fő
1953-ban
30 fő
1954-ben
24 fő
1955-ben
24 fő
1956-ban
39 fő
1957-ben

BFL XXV. 60.b. Fővárosi Főügyészség
Hitelesítés nélküli gépirat, tisztázat.
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iratai. TÜK Igazgatási iratok 02/1957

A 2. számú melléklet a vádemelések és megszüntetések, valamint a társadalmi tulajdonban
okozott kárra vonatkozó adatokat tartalmazza.

RÁCZ ATTILA
A CSEPEL VAS- ÉS FÉMMÜVEK KÖZPONTI MUNKÁSTANÁCSÁNAK
UTÓVÉDHARCAI 1957 JANUÁRJÁBAN

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követően hatalma legitimációjáért küzdő kommunista vezetésnek magyarázatot kellett találnia arra, hogy a szovjet segítséggel és az idegen hatalom által diktált feltételekkel hatalomra jutott Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány (a továbbiakban: FMPK) miért nem
élvezett egyértelmű támogatottságot az ipari munkások körében. Már az 1957-ben
kiadott ún. Fehér Könyv, de különösen a forradalom leverését értékelő hivatalos
kommunista történetírás részben a munkástanácsok jobbratolódásában és ellenforradalmi tevékenységében vélte felfedezni annak okát, hogy miért ütközött fokozott ellenállásba az — elméletben — a munkásosztály érdekeit egyedül képviselő kormány mind a vidéki, mind a budapesti nagyüzemekben. 1 Közleményünk a
forradalom alatt és annak leverését követőenjelentős szerepet játszó Csepel Vas- és
Fémművek (a továbbiakban: CSVM) Központi Munkástanácsának (a továbbiakban: KMT) működését kíséri figyelemmel 1957 januárjáig. A munkástanács történetével már többen foglalkoztak, azonban a CSVM KMT működésének megítélését árnyaltabbá teszik a közelmúltban ismertté vált korabeli iratok. 2
1956 nyarán már érezhető volt, hogy elkerülhetetlenek a politikai és gazdasági
változások Magyarországon. Felmerült annak a lehetősége, hogy a hazai gazdaságba is átültessék az 1950 óta működő jugoszláv modellt, vagyis a munkástanácsok által irányított decentralizált üzemi önkormányzatot. Ezért a Magyar Dolgo-

1

Ellenforradalmi erők a magyar októberi eseményekben. I—IV. köt. Bp., 1957. A kiterjedt szakirodalomból lásd például: Berecz János: Ellenforradalom tollal és fegyverrel. 1956. Bp.,
1986.; Hollós Ervin: Kik voltak, mit akartak? 3. jav. kiad. Bp.. 1976.; Molnár János: A
Nagybudapesti Központi Munkástanács. Bp., 1969.

2

A legjelentősebb feldolgozás: Tóth Eszter Zsófia: A Csepel Vas- és Fémmüvek munkástanácsainak története (1956-1957). In: Múltunk. Politikatörténeti folyóirat. Budapest, XLIV.
(1999) 4. szám. (a továbbiakban: Tóth, 1999.) 163-198. p. A rendszerváltás előtt is születtek
feldolgozások Csepel „ellenforradalmi" múltjáról: Drucker Tibor: A felszabadult Csepel. In:
Csepel története. Szcrk: Kubinyi András et al. Bp., 1965. (a továbbiakban: Drucker, 1965.)
469-483. p.; Kovács Gyula - Utasi Miklós: A XXI. kerületi „Daru Lajos" Munkásőrzászlóalj
története. Budapest, Csepel, 1956-1985. Bp., 1986.

FONS XIII. (2006) 3. sz. 431-480. p.
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zók Pártja (a továbbiakban: MDP) több delegációt küldött Belgrádba, amiről a magyar sajtó részletesen beszámolt. A Szakszervezetek Országos Tanácsa (a továbbiakban: SZOT) 1956. július 2-án határozatot hozott a szakszervezeti munka időszerű kérdéseiről, és elfogadta a jugoszláv szakszervezetek meghívását, hogy tanulmányozza a délszláv kommunista állam működését/ A tapasztalatokról augusztus
9-én a Népszava közölt terjedelmes cikket Hogyan valósul meg az önigazgatás a
jugoszláv üzemekben címmel. Ismertették a jugoszláv üzemi munkástanács-rendszer működését, kitérve a munkástanácsok, az igazgatók és az üzemi dolgozók jogaira, kötelezettségeire. 4 Szeptemberben a SZOT felső vezetősége járt Jugoszláviában, októberben pedig az MDP Központi Vezetőségének küldöttsége tárgyalt a
jugoszláv vezetéssel Belgrádban. 3 Történeti kutatások alátámasztották, hogy a
munkástanácsok gondolata ugyanúgy foglalkoztatta az üzemek dolgozóit, mint a
Petőfi Kör vagy a Magyar írók Szövetsége tagjait. 6 A gazdaság ilyen irányú megreformálása ügyében az üzemi munkások és értelmiségiek már a szovjet intervenció
előtt szervezkedni kezdtek. Az első munkásönkormányzatot előkészítő bizottság
október 22-én alakult meg a diósgyőri MAVAG-ban. Budapesten az első munkástanácsot október 24-én az újpesti Egyesült Izzóban választották meg. A Kossuth
Rádió október 26-án este ismertette a SZOT programját, és felhívta az üzemek dolgozóit, alakítsanak munkástanácsokat. 7
A forradalom október 24-én reggel érte el Csepelt, amikor a felkelők megtámadták és elfoglalták a csepeli hadkiegészítő parancsnokságot, majd október
26-án a rendőrkapitányságot. A CSVM volt az ország legnagyobb gyárkomplexu-

3
4

N é p s z a v a , 1956. július 4. és július 7.
N é p s z a v a , 1956. augusztus 9.

5

N é p s z a v a , 1956. szeptember 23.; szeptember 25.; október 13.; október 16. és október 18.; illetve Magyar Nemzet. 1956. október 16.; október 23.; október 24.
Szabad Ifjúság, 1956. október 23. In: 1956 a sajtó tükrében. Szerk.: Izsák Lajos és S z a b ó József. Debrecen, 1989. (A továbbiakban: 1956 a sajtó tükrében.) 38. p.; Magyar munkástanácsok 1956-ban. Dokumentumok. Sajtó alá rendezte: Kemény István és Bili Lomax. Párizs, 1986.
(a továbbiakban: Magyar munkástanácsok 1956-ban) 14-15. p.; Standeisky Éva: Az írók cs a
munkástanácsok. In: Múltunk. XXXIX. (1994) 1 - 2 . szám. 8 1 - 1 0 9 . p.

6

7

A Kossuth Rádió 1 6 n - k o r : „A Központi Vezetés helyesnek tartja az üzemi munkástanácsok
választását a szakszervezeti szervek közreműködésével." In: A forradalom hangja. M a g y a r o r szági rádióadások 1956. október 2 3 - n o v c m b c r 9. Budapest, 1989. (a továbbiakban: A f o r r a d a lom hangja.) 83., 86-87., 101. p. és Magyar munkástanácsok 1956-ban. 16. p. A szakszervezetek és a munkástanácsok kapcsolatáról ld.: Beránné Nemes Éva - Kajári Erzsébet:
A
munkástanácsok és a szakszervezetek ( 1 9 5 6 - 1 9 5 7 ) . In: Múltunk. X X X V I I . (1992) 2 - 3 s z á m .
7 0 - 1 0 1 . p.

ma, birtokban tartása rendkívül nagy gazdasági és morális jelentőséggel bírt. A jelentősebb csepeli objektumok a Vasművel együtt felváltva voltak a forradalmárok
és a karhatalom kezén.<s Az előbbiek egyik csoportja lőtte le egy fegyveres összecsapás során Kalamár József tanácselnököt, egy másik csoportjuk pedig Bordás
András sztahanovista esztergályost. A fiatal csepeli szabadságharcosok nemcsak
kerületükért küzdöttek, hanem részt vettek a Corvin közben folyó harcokban is.9
Csepel üzemeiben a szakszervezet felhívására 1956. október 26—30-áig alakultak meg a (kezdetben ideiglenes) munkástanácsok, 10 és felállásuk után azonnal
megállapították feladatköreiket. A gyári munkástanácsok egymástól függetlenül
működtek, de — motoros futárokkal — állandóan tartották a kapcsolatot egymással. Közvetlenül a megalakulásuk után felmerült, hogy egységes csepeli tanácsot
válasszanak, így október 26-án Illés Bélának, a Csőgyár igazgatójának elnökletével megválasztották a Csepeli Központi Munkástanácsot. A Tanács tagjai két-három fős képviselettel az egyes gyárak küldöttei lettek.11 November 29-én —
miután Illés Béla az ideiglenes elnökség nevében lemondott — a 19 gyáregység
küldötteiből alakult meg a 64 tagú CSVM [végleges] KMT, amely Nagy Eleket vá-

8

9

A gyár forradalom előtti törtenetéhez ld.: Dr. Varga László: A csepeli gyáróriás kialakulásának
története. Kézirat. Bp., 1981. és Berend T. Iván — Ránki György: A Csepeli Vasmű rövid története. In: Csepel története. Bp., 1965. Egyes visszaemlékezések szerint a csepeli Erőműbe már
október 23-án behatolt mintegy 50 fiatal, és 24-én lefegyverezték az őrséget. Drucker, 1965.
470-471. p.
A cscpcli harcokról ld.: Mi történt Csepelen? Egyetemi Ifjúság. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Lapja. 1956. október 29. In: Napról napra. 1956. sajtója. Október 23-novcmbcr 4.
Válogatás. Válogatta: Szalay Hanna. Bp., 1989. 144. p.; Szentc Károly és társai pere. Budapest Főváros Levéltára (a továbbiakban: BFL). Fővárosi Főügyészség BÜL jelű büntető iratok
(=XXV.60.d.). 2056/1957. és BFL Fővárosi Bíróság büntetőperes iratai (=XXV.4.a.).
4864/1958.; illetve Drucker, 1965. 470^476. p. A cscpcli kommunista vezetők egykorú (1957)
visszaemlékezései a cscpcli eseményekről: BFL Magyar Szocialista Munkáspárt (a továbbiakban: MSZMP) CSVM Bizottsága választott vezető testületeinek iratai (=XXXV.28.a). 6. őc. A
harcokban elesett, megsebesült kommunista áldozatok névsorát, személyi anyagát (ez utóbbiban Kalamár József, Bordás András, Kuppert Béla) ld.: BFL MSZMP XXI. kerületi Bizottság
apparátusának iratai (=XXXV.26.b). 7. őc. 11-37. p.

10

Nagy Elek és Bácsi József, a CSVM KMT elnökének és elnökhelyettesének visszaemlékezését ld.: „Szuronyok hegyén nem lehet dolgozni!" Válogatás 1956-os munkástanács-vezetők
visszaemlékezéseiből. Szerk.: Kozák Gyula - Molnár Adrienne. Bp., Századvég Kiadó 1956-os Intézet, 1993. (a továbbiakban: Szuronyok hegyén...) 11-74. p.

n

A cscpcli munkástanácsok kezdeti lépéseiről részletesen: Tóth, 1999. 167-173. p. Mivel a munkástanácsok minden komolyabb előkészítés nélkül álltak fel, nem volt egységes a névhasználatuk. Ahol az értelmezést nem zavarja, meghagytuk a forrásokban használt névalakokat.

lasztotta meg elnöknek. A legfontosabb ügyeket a 12 tagú elnökség intézte, amely
idővel 19 főre bővült, így valamennyi gyáregység munkástanácsa képviseletet kapott az elnökségben. 12
A Nagytömegárugyár ideiglenes munkástanácsának október 30-ai választó üléséről felvett jegyzőkönyvből l j ismerhetjük meg a gyár dolgozóinak követeléseit.
Az első hozzászóló, Fauszt József esztergályos kétségbe vonta az 1947-ben megkötött békeszerződés betartását, szerinte ez csak az ország kirablását szolgálta, és a
forradalom azért tört ki, hogy Magyarország végre visszanyerje a szabadságát. A
munka megkezdéséről megoszlottak a vélemények. Volt, aki a munka felvételét javasolta, és volt, aki amellett érvelt, hogy akár fegyverrel is ki kell állni a következő
pontok mellett: „1. Addig, amíg orosz csapatok Magyarország területén vannak, a
gyár dolgozói ne vegyék fel a munkát. 2. Azok a kormánytagok, akik a Rákosi-Gerő-féle kormányban is benn voltak, azonnal legyenek leváltva. 3. A Forradalmi Ifjúsági Szövetség felé azonnal hozzák nyilvánosságra az uránérc felhasználását, ill. kereskedelmi értékesítését. 4. A kormány minél előbb és haladéktalanul,
több párt részvételével titkos és általános szavazást—az ENSZ felügyeletemellett
— hajtson végre." A követelések között szerepelt, hogy válasszanak új munkásőrséget, akik nem lőnek a munkásokra. 14 A személyeskedéssel is túlfűtött ülésen végül sikerült félretenni a személyi ellentéteket — a korábbi káderek feletti ítélkezést
későbbre halasztották. Sokkal fontosabb kérdés volt a szovjet csapatok kivonása.
Azzal mindenki egyetértett, hogy a csapatkivonásig személyes biztonságuk érdekében nem veszik fel a munkát. Az ülés végén hozott határozatban a négy követelés
mellé bekerült 5-6. pontként, hogy a párt és az üzemi bizottság vezetőségét, valamint a személyzeti osztályt a munkástanács ellenőrzése mellett szervezzék át, a káderlapokat semmisítsék meg és a Magyar Rádió a valóságnak megfelelő híreket
közöljön.

12

A rendszerváltás előtti történetírás szerint az újraválasztáskor a munkások nagy része nem volt
bent az üzemekben, és a kommunistákat nem engedték szavazni. Molnár János: Ellenforradalom Magyarországon 1956-ban. Bp., 1967. 134-135. p. A megválasztott munkástanácstagok
listáját ld. Nagy Elek és társai peranyagában. BFL Fővárosi Bíróság titkos ügykezelés alól kivont perek iratai (=XXV.4.f.). 7104/1957. 1044-1045. p. Az alakuló ülés jegyzőkönyvét ld.:
Uo. 1098-1104. p., illetve Nagy Elek vallomását: Uo. 1241. p. Az ítéletben (Uo. 25. p.) 13 tag
szerepel, de ennek mind az alakuló iilcs jegyzökönyve, mind Nagy Elek vallomása ellentmond.

13

Jegyzőkönyv. BFL MSZMP CSVM Bizottsága apparátusának iratai (=XXXV.28.b). 7. őc.
90-93. p.
A gyári munkásőrség felállításáról a csepeli központi munkástanács december 5-ei körlevele
intézkedett. A kérdéssel a december 5-ci ülés foglalkozott részletesebben. BFL XXV.4.f.
7104/1957. 1035. és 1041-1043. p.

14

Az első ponttal összecsengett a CSVM Acélművek Munkástanácsának október
31 -én kelt határozata: „Az Acélmű dolgozóinak szilárd elhatározása, hogy a sztrájkot addig folytatja, amíg egyetlen szovjet katona magyar területen áll [sic!]. Ez
alatt az idő alatt az Acélmű dolgozói felajánlják segítségüket súlyos károkat szenvedett, szeretett fővárosunk helyreállításánál. Kérjük a sztrájkhoz csatlakozott
gyárak dolgozóit, hogy tartsanak velünk." 13 A Csepeli Varrógépgyár Ideiglenes
Munkástanácsa 14 pontba szedte dolgozóinak követeléseit, és ezek közül itt is első
helyen szerepelt a szovjet csapatok kivonása. 16
Október 29-én reggel a Csepeli Ideiglenes Munkástanács a Kossuth Rádión keresztül kérte a dolgozókat, hogy jelenjenek meg munkahelyükön. Aznap este tíz
budapesti nagyüzem munkástanácsa, köztük a csepeli is, felhívást adott közre a
munka felvételéről. A Szerszámgépgyár hivatalos álláspontját a termelőmunka
megkezdésének feltételeiről a Függetlenség 1956. október 30-ai számából ismerhette meg az ország.17 November 1 -jén és 2-án a CSVM Ideiglenes Munkástanácsa
kérte dolgozóit, hogy 2-án 10 óráig menjenek be tájékozódás céljából a munkahelyükre. November 3-án Csepel és Újpest munkástanácsai tárgyaltak a munka felvételéről. 18
Budapest munkástanácsainak képviselői 1956. november l-jén találkoztak a
Vasas Szakszervezet székházában, és döntést hoztak arról, hogy küldöttséget menesztenek a kormányhoz. A Parlamentben találkoztak Nagy Imrével, aki meggyőzte a küldötteket, hogy támogassák a konnányt, és vegyék fel újra a munkát.19
November 2-án álltak a delegáció csepeli tagjai a CSVM KMT ülésén az ekkor
már elvtárs helyett szaktársaknak nevezett munkásküldöttek elé, hogy beszámoljanak az egy nappal korábban történtekről. 20 Illés Béla rövid helyzetelemzés után átadta a szót Nagy Eleknek, aki összefoglalta a Vasas székházban, illetve a Parlamentben történteket, és felolvasta a Nagy Imrével ismertetett követeléseiket.
„A követelések közül a legfontosabbak: a szovjet csapatok azonnal hagyják el
Budapestet, vonuljanak vissza támaszpontjaikra, legkésőbb december 31-éig
hagyják el az ország területét. Erre a kormány kérjen garanciát a szovjet kormánytól és az ENSZ-től. Magyarország szabad, független; demokratikus, szocialista
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A jegyzőkönyvet ld.: BFL XXXV.28.b. 7. őc. 69. p.
A Csepeli Varrógépgyár dolgozóinak követelése. Dátum nélkül. Uo. 94. p.
Függetlenség, 1956. október 30. In: 1956 a sajtó tükrében, 155. p.
A forradalom hangja. 170., 193., 352., 387., és 456-457. p.
Szuronyok hegyén... 23-25. p.
A C S V M Munkástanácsának 1956. november 2-ai jegyzőkönyve. BFL XXXV.28.b. 7. őc.
3 - 7 . p.

kormányt akarunk. [...] Mindazok a vívmányok, amelyeket a forradalom hozott
létre, a Kormány magáévá tette. Nagy Imre a Kormány nevében tárgyalásokat folytat a szovjet kormánnyal, a szovjet csapatok kivonásával kapcsolatosan. Bejelentette továbbá, hogy a varsói egyezményt felmondjuk és az országot semlegesnek
nyilvánítjuk. Erre garanciát kér a négy nagyhatalomtól. Az ENSZ rendkívüli közgyűlését kérte összehívni. Ausztria garanciát kér a magyar kormánytól, hogy ami
élelmiszer, gyógyszer stb. segítséget küldenek, nem kerül szovjet kézre."
Nagy Elek ezek után meggyőzte Csepel munkásait, hogy fejezzék be a sztrájkot,
és vegyék fel ismét a munkát, hiszen „amíg fegyverrel harcoltunk a szovjet ellen,
helyes volt, de ha tovább folytatjuk, a szovjetnek azzal nem lesz kevesebb anyaga,
élelme, lőszere stb. [...] Háborút folytatni termelés, szén, energia, élelem nélkül
nem lehet. [...] Ha azt akarjuk, hogy Magyarország hadserege meg tudjon akadályozni egy esetleges szovjet betörést, akkor ehhez a termelést azonnal meg kell indítani."
Az egyik küldött javaslatára fel kívánták venni a kapcsolatot a borsodi és győri
gyárak munkástanácsaival. Javasolták, hogy a november l-jén vidékről érkezett 4
kocsi élelmiszer díjmenetes szétosztására jelöljenek ki bizottságot. A vezértitkárságot áthelyezték a Munkástanács hatáskörébe. Zettner Tamás, a csepeli Erőmű
képviselője ismertette az Erőmű készleteit; véleménye szerint 24 órán belül meg
tudták volna indítani a termelést. A dolgozók közlekedési eszközeinek biztosítása
érdekében ismertették a közlekedési megbízott nevét. A gyűléshez csatlakozott a
csepeli Nemzeti Bizottmány három képviselője is.
Zettner után Ivanics István, a csepeli Nemzeti Bizottmány elnöke kért szót:
„[...] figyelembe kell venni, hogy a Szovjetunió a világ legnagyobb szárazföldi
hadseregével rendelkezik, és mi határosak vagyunk velük. Tőlünk délre Jugoszlávia van, ami sokkal demokratikusabb formában építi a szocializmust. A Szovjetuniónak is revízió alá kell venni a közép-európai politikáját. [...] Nyugati határai
mellett húzódó államokat saját befolyása alatt akarja tartani. Ha itt rendetlenség
van, akkor nagyon vigyáz ránk, hogy baj ne érje innen. Nagy Imre kommunista, de
neki köszönhetjük, hogy a forradalom vívmányait létrehoztuk. Még nem tudjuk,
hogy a szovjet az 1500 tankot miért hozta be, de tudjuk, hogy egy emberként állunk
a forradalom kivívott vívmányai védelmében. A Kormányt támogatni kell. A
Szovjetuniónak az kell, hogy itt egy baráti ország legyen, mert nem fog kivonulni,
ha itt egy fasiszta rendszer lesz, ha túlságosan Nyugatra megyünk." 2 '
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Ivanics István hozzászólását ld.: BFL XXXV.28.b. 7. öc. 5. p. Tanúvallomása a Bali Vendel cs
társai perben: BFL XXV.4.a. 5166/1957.

A november 3-án elfogadott nyilatkozatban kinyilvánították, hogy támogatják a
Nagy Imre-kormányt, szabad és demokratikus Magyarországot akarnak, nem
akarnak fasizmust. Mivel nem a kormány ellen akartak küzdeni, így felhívták a
csepeli gyárak és az ország dolgozóit, hogy vegyék fel a munkát. 22
November 4-én a szovjetek elfoglalták a csepeli légvédelmi tüzérezred több tüzelőállását. A nemzetőrök és a katonák délután kilőttek egy szovjet páncélautót,
egy lőszerszállító kocsit és egy harckocsit. A szovjetek nehéztüzérséggel lőtték
Csepel központját. Az ezt követő napokban több akciót is vezettek az ellenállók
Csepelről a szovjet csapatok ellen, harckocsikat és repülőgépeket lőttek ki. A városrész elfoglalása november 11-éig tartott.
Budapesten a szovjet beavatkozás hatására sztrájkba léptek a munkások, a hivatalnokok, valamennyi közintézmény, az iskolák és az egyetemek. Kádár János november 4-ei, Marosán György november 8-ai rádiónyilatkozatában kérte a munkásokat, hogy vegyék fel a munkát. 23
Az Acélmű Ideiglenes Munkástanácsának 1956. november 14-ei ülésén Csépai
Dezső beszámolt a CSVM KMT egy nappal korábban, 12 órakor a Nagyiroda tanácstermében megtartott megbeszéléséről. Az eseményen megjelent a szovjet városparancsnok. 24 A KMT tagjai nyíltan a szovjet főtiszt szemébe mondták, hogy a
munka felvételét feltételekhez kötik. Ezek közé tartozott a szovjet csapatok kivonása legalább Budapest területéről. Törvénytelennek minősítették a Kádár-kormányt, és követelték a Nagy Imre-kormány visszatérését, továbbá a Munkástanács
jogainak teljes visszaállítását, Maiéter Pál és Kovács Béla politikai foglyok szabadon bocsátását, az ENSZ-küldöttek és a segélyek beengedését az országba, valamint a sztrájkjog fenntartását. Sokan féltek attól, hogy nem kapnak fizetést, ha
folytatják a sztrájkot, de Csépai úgy vélte, ha egységes a munkásosztály, senki sem
alkalmazhat ellene retorziót. Szavazásra bocsátották, hogy ki bízik a Kádár-kor-
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BFL XXXV.28.b. 7. őc. 8. p.
Nagy Balázs: A Nagybudapcsti Központi Munkástanács megalakulása 1956-ban. In: Múltunk.
XLI (1996) 3. szám (a továbbiakban Nagy, 1996.). 8-13. p.
A városparancsnoknak nevezett orosz tiszt a C S V M KMT november 30-ai ülésén is részt vett,
ahol úgy nyilatkozott, hogy nem ellenőrizni jár a munkástanács üléseire, hanem a munkástanácsok működésének gyakorlata felől érdeklődik. A jegyzőkönyvet ld.: BFL XXV.4.f.
7104/1957. 1026-1034. p. A jegyzőkönyvekben a parancsnok nincs néven nevezve. Budapest
szovjet katonai városparancsnoka K. J. Grcbcnnyik gárdavezérőmagy, a szovjet Államvédelmi
Bizottság elnökének helyettese volt. Nagy Elek visszaemlékezése szerint több ülésen is Abramov ezredes, a páncélos erők parancsnoka képviselte az orosz parancsnokságot. Lásd: Szuronyok hegyén... 37-38. p.

mányban, majd azt is, hogy az előbbi követelések teljesítésétől teszik-e függővé a
munka felvételét. A válasz az első kérdésre egyhangú nem, a másodikra egyhangú
igen volt. 23
Az ugyanott felvett, november 26-ai jegyzőkönyv a Csepeli Központi Munkástanács két nappal korábban tartott üléséről tájékoztat, amelyen megvitatták a Nagy
Imre-kérdést, és szenvedélyes vita után tisztázták a Nagybudapesti Központi Munkástanáccsal való együttműködés feltételeit. 26 „Úgy látszik, hogy amint az élet
meg akar indulni, akkor mindig csinálnak [ti. a kormány, RA] valamit, ami azt
megakadályozza, hogy ne a Munkástanácsok indítsák meg, hanem a nyomor. Úgy
tűnik, hogy a Munkástanácsok lejáratása előtérbe került. [...] Alapvető szempontok: a munkások nagyon sok mindent még nem látnak tisztázva politikai vonalon,
de az életet be kell indítani. Mégpedig a Munkástanácsoknak kell beindítaniok,
mert különben feloszlatják őket a nyomor miatt." Politikai éleslátással a tárgyalásokat szorgalmazták, de ezek haszontalansága és a Nagybudapesti Munkástanács
ilyen irányú döntése esetén Csepel kötelezőnek ismerte el a sztrájkot. Felismerték,
hogy a munkástanácsok csak akkor lehettek volna a gazdaság irányítói, ha a megfelelően megválasztott szervek (szakszervezetek) a munkások érdekeit képviselték
volna. Bár a CSVM KMT nem tudta irányítani a gyári munkástanácsokat 27 , a jegyzőkönyvekből világosan látszik, hogy a küldöttek 28 rendszeresen tájékoztatták
dolgozóikat az ott elhangzottakról." 9
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Kivonat az Acélmű Ideiglenes Munkástanácsa 1956. november 14-én megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből. BFL XXXV.28.b. 7. őe., 76. p.
A budapesti munkástanácsok, önállóságuk megőrzése mellett, érdekvédelmük biztosítása érdekében egyfajta központosításra törekedtek. November 14-én megalakult a Nagybudapcsti
Központi Munkástanács. 14-cn cs 15-én küldöttei tárgyalni próbáltak Kádár Jánossal, de a tárgyalások eredménytelenek voltak. A Nagybudapcsti Központi Munkástanács november 21-ci
értekezletének, illetve az Országos Munkástanács november 21-ci megalakulásának megakadályozása (a helyszínnek szánt Sportcsarnok környékét páncélosok, rohamlövegek lepték cl)
elleni tiltakozásul kétnapos sztrájkot hirdetett meg, amelybe Csepelt is be akarták vonni.
A Nagybudapcsti Központi Munkástanácsról részletesen: Molnár János: A Nagybudapcsti
Központi Munkástanács. Bp., 1969.; Magyar munkástanácsok 1956-ban.; Bili Lomax: Magyarország 1956. Debrecen, 1989. 171-202. p.; Szuronyok hegyén... 118-167. p.; Nagy,
1996. 3-50. p.
Tóth, 1999. 178. p.
Jelen esetben Cscpai Dezső mérnök. Csépai 1957-cs további sorsáról ld.: BFL XXXV.28.b. 7.
őe. 81-85. p.
Kivonat az Acélmű Ideiglenes Munkástanácsa 1956. november 26-án megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből. BFL XXXV.28.b. 7. őc. 77. p.

November 15-én a csepeli munkástanács a munka felvételére szólította fel a
munkásokat, 30 és november 22-én is súlyos hibának minősítették a 48 órás sztrájkot, ám a november 23-ára szervezett néma tüntetésből kivették részüket. December 11-én is a sztrájk ellen voltak, de szolidaritásból nem vették fel a munkát/'
AzFMPK2/1956. (XI. 16.) sz. rendelete, majd az Elnöki Tanács 1956. évi 25. sz.
törvényerejű rendelete intézkedett a munkástanácsok működéséről. November
25-én, a Parlamentben kísérlet történt a kormány és a KMT közötti egyezségre, de
erre csak az utóbbi törekedett. 12 A munkástanácsok intézményének felszámolását
december 9-én kezdte meg a kormány azzal, hogy a területi munkástanácsokat, így a
Nagybudapesti Központi Munkástanácsot is törvényen kívül helyezte/ 3 annak ismertebb vezetőit letartóztatták, vagy internálták, mire december 11-12-én országszerte munkabeszüntetésekre került sor. December 14-én a kormány egy korábbi
csőgyári munkás, Papp Károly személyében kormánybiztost nevezett ki a csepeli
gyárak élére. Papp a kormánynyilatkozatra hivatkozva fel akarta számolni a Csepeli
Központi Munkástanácsot, ami ellen a Szerszámgépgyár munkástanácsa december
15-én írásban tiltakozott a kormánynál. Két nappal későbbi közleményükben úgy hidalták át a problémát, hogy megváltoztatták nevüket: kihagyták a Központi szót."'4
Közben a pártszervező munka is megindult Csepelen. Az MSZMP XXI. kerületi szervezete november 8. és 10. között alakult meg. Az 50 főnyi aktíva 9 tagú intéző bizottságot választott."3 1956. november 25-én aktívaülést tartottak a Csepeli
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A november 14-ei cs 15-ci j e g y z ő k ö n y v e t cs a n o v e m b e r 15-ci keltezésű határozatot ld.: BFL
XXV.4.f. 7104/1957. 1002-1006. p. A kormányhü sajtó örömmel fogadta Csepel hozzáállását
a sztrájkhoz: „November 18-án reggel 8 órával a gyár egész területén felvesszük [Csepel] a
munkát". Népszabadság, 1956. november 17. és „ S ú l y o s hiba volt a 48 órás sztrájk kihirdetése." Uo. 1956. november 23.
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A C S V M K M T 1956. n o v e m b e r 22-ci felhívását ld.: B F L XXV.4.f. 7104/1957. 1016-1018. p.
A Szerszámgépgyár november 23-ai felhívását ld.: Uo. 1019. p.
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Az M S Z M P Ideiglenes Intézőbizottsága az 1956. n o v e m b e r 21-ci ülésén tárgyalt a munkakezdésről, illetve a munkástanácsokkal való viszonyáról. A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezető testületeinek jegyzőkönyvei. I. kötet, 1956. november 1 1 - 1 9 5 7 . január 14.
Szcrk.: N é m c t h n é Vágyi Karola - Sípos Levente, Bp., 1993. 78-84. p. és 91. p.
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Az F M P K nyilatkozata az e g y e s rendkívüli intézkedésekkel kapcsolatban: „ [ . . . ] a budapesti
központi munkástanácsot, a budapesti kerületi munkástanácsokat, a vidéki megyei és városi
munkástanácsokat törvényen kívül helyezi, és működésüket azonnali hatállyal megszünteti."
Népszabadság, 1956. december 11.
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BFL XXV.4.f. 7104/1957. 1109-1112. p.
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Jelentés a csepeli pártszervezet munkájáról. 1956. december 28. BFL M S Z M P XXI. kerületi
Bizottság (=XXXV.26.a) 2. őc. 1 - 4 . p. Ekkor szervezetileg egységes volt a csepeli pártszervezet, egy időben indult a párt szervezése a lakókcrülctbcn és a gyári pártcsoportokban. 1957
márciusban vált ismét külön a kerület és a Vasmű pártbizottsága. Drucker, 1965. 477. p.

Munkásotthonban, ahol 250 kommunista gyűlt össze. Kiss Dezső beszámolót tartott az ideiglenes intézőbizottság addigi munkájáról. Megfogalmazták, hogy egyesíteni kell a párt minden hívét, hogy együtt harcolhassanak az ellenforradalom
ellen, egységesíteni kell a csepeli sajtót, támogatni kell a munkásőrség felállítását
és segíteni a népvagyon védelmét. Némelyek a Szabad Európa Rádió betiltását és
elnémítását követelték.3'1 December 17-én 302, december 21-én 685 párttagot tartottak nyilván a CSVM-ben. 37
Miután december 27-én a 16 tagú csepeli delegáció sikertelenül tárgyalt Kádár
Jánossal és Marosán Györggyel," 8 1957 január elején a csepeli munkástanács utolsó kísérletet tett arra, hogy rendezze a munkástanácsok és a kormány közötti viszonyt. 1957. január 2-án Nagy Elek Kossá István pénzügyminiszterrel tárgyalt
gazdasági és pénzügyi kérdésekről. Január 4-én Nagy egy munkásönkonnányzatot
előkészítő bizottsági ülésen vett részt a szakszervezet székházában, ezért ezt megelőzően, január 2-án tárgyalási stratégiát dolgoztak ki a munkástanács működéséről. A meglévő rendszert kritizálva, a munkástanácsok szükségessége mellett érveltek, és ismertették az üzemi és a központi munkástanács feladatait, működését,
jogkörét, megválasztásának feltételeit. Elképzelésük szerint a munkástanácsokat
megillette volna az a jog, hogy ők alakítsák ki az üzem szervezeti felépítését, egységesítsék a vállalat terveit, intézzék az export-import ügyeket, megállapíthassák a
dolgozók létszámát, bérét, a termelési költségek és bevételek elosztását. j9
A Csepeli Munkástanács elnökségi tagokból álló küldöttsége, illetve az MSZMP
és a Szakszervezet kiküldöttei 1957. január 5-én a CSVM tanácstennében ültek le
tárgyalni egymással. Tárgyalásuk főbb témái: a munkástanács jogköre, a tanácstagok munkaideje, a bér- és prémiumrendszer refonnja, a „kommunistaüldözések",
létszámcsökkentések, „forradalom" vagy „ellenforradalom" kérdése, szakszerveze-
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BFL MSZMP Budapesti Bizottsága Agitációs- cs Propaganda Osztályának iratai (=XXXV. 1 .c).
4. őc. 12-15. p.
BFL MSZMP Budapesti Ideiglenes Intéző Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (= XXXV. 1 .a. 1.)
3. őc. és BFL XXXV.26.a. 2. őc. 1-4. p.
A találkozóra hivatkozva a CSVM KMT dcccmbcr 29-én levelet küldött Kádárnak a gyár vezetésében javasolt személyi változásokról. BFL XXV.4.f. 7104/1957. 1055-1056. p.
BFL XXXV.28.b. 7. őe. 11-25. p. A tervezetet a dokumentumok között 1. sz. alatt teljes terjedelemben, szó szerint közöljük.

tek szervezése. A párt küldöttei közös nyilatkozatot akartak kicsikarni a Munkástanács tagjaiból, de ez elől mind Nagy Elek, mind Bácsi József elzárkózott. 40
Az 1957. január 6-án a Népszabadságban megjelent kormánynyilatkozat, 41 a
gyár területén tapasztalható keserű hangulat és a gyárban történt elbocsátások hatására a munkástanács vezetői január 8-ára belátták, hogy számukra „nem vár végrehajtásnál egyéb szerep. [...] A jelenlegi helyzetben a dolgozók kívánságait megvalósítani nem tudva, létezésünkkel nem hitegetjük dolgozó társainkat, és ezért
megbízatásunkat visszahelyezzük dolgozóink kezébe." 42 A csepeli eseményeket
az MSZMP Budapesti Ideiglenes Intéző Bizottsága már másnap j a n u á r 9-én napirend előtt tárgyalta, egyöntetűen zűrzavarkeltésnek, felelősség előli meghátrálásnak minősítve a lemondást.4"'
A január 10-étől kezdődő elbocsátások, a sztrájk és a szénhiány miatti leállás
idejére ki nem fizetett bér és a munkástanácsok lemondó nyilatkozatai hatására óriási elégedetlenségi hullám söpört végig a csepeli üzemeken. Január 11-én a Nagyiroda előtt gyülekező, majd Hegyi Ferenc és Komjáthy László igazgatók eltávolítását44 követelő, tüntető dolgozók ellen karhatalmistákat vezényeltek ki, akik szétverték a tüntetést. Nagy Eleket és Bácsi Józsefet még aznap, illetve másnap letartóztatták. A feloszlatás után új arculattal és új vezetéssel a golyóscsapágygyár
kivételével az összes üzemben újjáalakultak a munkástanácsok. 45
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Uo. 2 7 - 4 0 . p. Közös nyilatkozatra vcgül a Kerékpárgyárban került sor 1957. február 13-án a
Kerékpárgyár Munkástanácsa, illetve az MSZMP és a Szakszervezet között. Uo. 88-89. p. A
január 5-ci jegyzőkönyvet a dokumentumok között 2. sz. alatt teljes terjedelemben, szó szerint
közöljük.
A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány nyilatkozata a legfontosabb feladatokról.
1957. január 6. Bp., 1957. 13-15. p.
A C S V M KMT és a Vas- és Acélöntödék Munkástanácsának nyilatkozatát ld.: BFL
XXXV.28.b. 7. őe. 41. p. 1957. január 9-én 41 szavazattal 16 ellenében az Acélmű munkástanácsa is visszaadta a dolgozók kezébe megbízatást. Lásd: Csepel Vas- és Fémmüvek Acélműve Munkástanácsának közleményei. Utolsó szám. 1957. január 10. Uo. 42. p. Az Acélöntödék
feloszlató nyilatkozata: BFL M S Z M P Budapesti Bizottsága Archívuma (=XXXV.l.g.). 9. őc.
86. p. Feljegyzés a feloszlatásról: Uo. 88-89. p. Feljegyzés a CSVM Szerszámgépgyára Munkástanácsa január 7-ci üléséről: Uo. 94-95. p. A Szerszámgépgyár 1957. január 16-ai rendkívüli ülésének közleménye a munkástanács további munkájáról: BFL XXXV.28.b. 7. őc. 43. p.
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BFL XXXV.l.a. 1. 6. őe.
Zsofmyccz Mihály vezérigazgató (korábban MDP PB-tag és nehéz-, majd középgépipari miniszter) és helyettesei: Hegyi és Komjáthy leváltásáról már alakuló ülésén határozott a CSVM
KMT.
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Tóth, 1999. 192-198. p.; Az egyes üzemek munkástanács-tagjainak névsora, illetve a párt- és
KISZ-tagok száma 1957. február 25-én: BFL XXXV.28.b. 7. őc. 45-65. p.; Csermányi József,
a Golyóscsapágygyár munkástanácsa elnökének perét ld.: BFL XXV.4.a. 3768/1957.

A letartóztatások után elkezdődött a szisztematikus tisztogatás is. A Csepeli
Vas- és Acélöntödék Munkástanácsa és az MSZMP megbízottai 1957. március
16-ai ülésükön az elbocsátott dolgozókról vitatkoztak. 46 Az Acélmű munkástanácsának iratai között megtalálható nemcsak az Acélmű munkástanács-tagok névsora üzemenkénti elosztásban, de egy feljegyzés is arról, hogy „az Acélmű területéről
eddig összesen 35 olyan egyént távolítottunk el, akik az ellenforradalmat támogatták, vagy abban résztvettek. Ebből 20 mérnök, technikus, osztályvezető, vagy adminisztratív dolgozó, 15 segéd-, szak-, vagy betanított munkás." Ezután kézzel
bejegyezték a nyolc letartóztatásba került személyt, és hogy „6 fö díszidáit 1 föt
agyon lötek", illetve: „ez őszesen edig 42 fö 27 fö ér[e]t[sé]-gi 15 fő fizikai a legföb
kolompos meg mindig a helyen van edig semi bántódása nem eset: itt az ideje, hogy
hozá nyüljunk." 47 [Sic!] A csepeli munkástanács-vezetőkre hosszú vizsgálati fog/

, , . . . .

48

sag es borton vart.
Ekkorra azonban már nyilvánvalóvá vált, hogy a gazdaság refonnját nem az
üzemi munkástanácsokkal együttműködve fogják megvalósítani, hanem az ún. racionalizáció útján. A 3/1957. (1. 13.) PM sz. rendelet intézkedett a népgazdaság átszervezéséről szóló rendelkezések végrehajtásával kapcsolatos kérdések szabályozásáról. 49 A kormány programnyilatkozata alapján szakbizottságok kezdték
meg azoknak a gazdasági reformjavaslatoknak a kidolgozását, amelyek végül nyár
elejére készültek el. A gazdaság átszervezése december-januárban még csak az állami szektorban dolgozók számának leépítésére vonatkozott. A konnány szigorú
takarékossági intézkedések kidolgozására szólította fel az állami vállalatok vezetőit. Az MSZMP Budapesti Ideiglenes Intéző Bizottsága január 23-án foglalkozott
részletesen a gazdaság átszervezésével. Az egész Budapest területére kiterjedő felmérés érintette mind a kerületek és a nagyüzemek, mind a minisztériumok aktuális
helyzetét. A felmérés tanúsága szerint legfontosabb feladatnak az állami irányítás
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A Csepeli Vas- cs Acélöntödék Munkástanácsa cs az M S Z M P közötti tárgyalás j e g y z ő k ö n y v e .
1957. március 16. B F L XXXV.28.b. 7. őc. 8 6 - 8 7 . p.
B F L XXXV.28.b. 7. őc. 70. p. Dátum cs aláírás nélkül. A névsor uo. 71-73. p. 1957. j a n u á r
18-án Kádár János tartott pártaktívát, március l-jén, a Sportcsarnokban több ezer ember előtt
Marosán György beszélt. A munkásőrség első két százada március 12-én vonult fel Csepelen.
600 millió forintra becsülték a sztrájkok miatti károkat, dc 1957 derekára visszaállt az 1956
előtti termelés. Drucker, 1965. 481. és 483. p.
Tóth, 1999. 198. p.; Szuronyok hegyén... 4 8 - 5 5 . és 70-74. p.
Tulajdonképpen már a 2025/10/1954. MT. sz. határozat ismertette az államigazgatás racionalizálásának irányelveit. Lásd Pető Iván - Szakács Sándor: A hazai gazdaság négy évtizedének
története 1945-1985. 1. kötet, Bp., 1985. (a továbbiakban: Pető - Szakács) 321. p. A racionalizációról és a gazdaság átalakításának tervezeteiről ld. pl.: Berend T. Iván: Gazdasági útkeresés
1956-1965. Bp., 1983. 3 3 - 1 2 2 . p.; Pető - Szakács, 292-368. p.

alatt lévő szervezetek felduzzasztott apparátusának egyszerűsítését, leépítését tekintették úgy, hogy közben meg tudják védeni az MSZMP-hez hű személyeket. Az
1956 negyedik negyedévében, illetve 1957 januárjában tartott sztrájkok, illetve a
kormány által novemberben megemelt bérek miatt sokan az államgazdaság csődjétől tartottak ugyan, de a várakozásokkal ellentétben 1957 végére a korábbi éveknél
nagyobb volt a népgazdasági termelés. 30
Egy 1957. május 23-ai feljegyzés szerint a csepeli munkások viszonya a párttal
és a szakszervezettel csak romlott, a munkástanácsok március óta nem csináltak
semmit, mert nem vonták be őket a döntésekbe, sőt a Csőgyár, az Erőmű, a Kerékpárgyár és a Varrógépgyár képviselője javasolta a munkástanácsok feloszlatását. 31
A fokozatos elsorvasztás után a munkás-önigazgatás ügye 1957 februárban lekerült a napirendről. A megmaradt munkástanácsokat 1957. november 17-én az Elnöki Tanács 1957. évi 63. törvényerejű rendeletével szüntette meg; még aznap
1.086/1957. (XI. 17.) sz. Korm. határozatban rendelkeztek az üzemi tanácsokról.
Az alábbiakban két, eddig nem publikált iratot közlünk. Az első az 1957. január
2-án készült tervezet a CSVM munkástanácsainak működéséről, a második a
CSVM KMT és az MSZMP XXI. kerületi vezetőinek január 5-ei találkozójáról készült kivonatos jegyzőkönyv. Mindkettő világosan mutatja, hogy a gyári munkások milyen elképzelésekkel tekintettek a jövőre, hogyan látták megvalósíthatónak
az üzemi önkormányzat hatékony működését. Vélhetően ezek a dokumentumok is
rávilágítanak arra, hogy a külföldi szakirodalom által táplált romantikus szabadsághős-képpel ellentétben munkástanácsok vezetői mennyire józanul gondolkodó
emberek voltak, akik egy már létező rendszer gazdasági és politikai reformjában
kívántak részt venni.
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Pető - Szakács, 312. p.
Feljegyzés a munkástanácstagokkal folytatott megbeszélésről. BFL XXXV.28.b. 7. őc. 66-68. p.

Dokumentumok
1.

Tárgyalási alap a Csepel Vas- és Fémművek munkástanácsainak
működéséhez.
1957. január 2.
A javaslat kiterjed:
- Központi Munkástanács szükségességére.
- A Központi munkástanács és az üzemi munkástanácsok közötti kapcsolatra illetve elhatároló jogkörükre.
- A munkástanácsok feladataira.
- A munkástanács működésére.
A Csepel Vas- és Fémmüvek számos üzeme és gyáregysége által delegált tagokból
áll a Központi Munkástanács. Mivel az eddigiek folyamán több ízben felvetődött a
probléma, szükséges-e egy Központi Munkástanács, ennek leszögezése és magyarázata az első kidolgozandó kérdés.
Jelenlegi szervezeti felépítésében a Csepel Vas- és Fémművek különböző, 19
önálló gyárból áll. Ezek a gyárak azonban még a jelen helyzetben sem értelmezhetők önállónak, ha ezt nagyságrendben hozzá hasonló gyárakhoz viszonyítjuk. A
különbség abból ered, hogy Csepel egyes gyárai műszakilag, gazdaságilag és helyileg egymásra vannak utalva, a jelenlegi helyzet egyáltalán nem egészséges: a
bürokratikus ellenőrzés folyománya. De még ebben a jelenlegi helyzetben is — tehát az önálló gyárakkal — a Csepel Vas- és Fémmüvek irányítása, mind miniszteriális, mind egyéb felsőbb szervek által — mindenkor egységesen a „Tröszt" szervezete által történt. Mindenkor el kellett ismerni, hogy Csepel egy gazdasági komplexum, melynek egységes irányítása az első követelménye nemcsak a gazdaságos
termelésnek, de egyáltalán a termelésnek is.
Csepel speciális helyzetéből adódik azonban az a helyzet, hogy egy központi
irányítás mellett nem tud gazdaságosan termelni, ha nincs megfelelő üzemi szervezete. Nemcsak azt jelenti ez, hogy egyes gyáregységei is nagyobbak, más önálló
vállalatoknál, hanem inkább, hogy ezek a gyáregységek nemcsak vertikálisan, de
horizontálisan is tagoltak, tehát a helyi ismeretekre és helyi irányításra jóval nagyobb szükség van, mint egy csak vertikálisan tagolt üzemnél.
Ha ezeket a tényeket figyelembe vesszük, meg kell állapítani, hogy az egységes
vezetés és a vállalat önálló gazdálkodása túlmegy az üzemi kereteken, és szükségessé teszi a Központi Munkástanács fennállását, amely felelős a Művek egész
gazdálkodásának rentabilitásáért, helyességéért és fejlesztéséért. Ugyanakkor védi

a csepeli dolgozók jogait, megőrzi Csepel egységét. Viszont az üzemek — gyáregységek — munkástanácsai közvetlenül felelnek az egységes irányítás alatt lévő
gyárak gazdálkodásáért, és helyi ismeretükkel biztosítják az egységes irányítás helyességét azáltal, hogy — bár az egész vállalat szempontjából a Központi Munkástanácstól függnek — az üzemi munkástanácsok delegált tagjaiból álló Központi
Munkástanács munkáját is ők végzik.
A Központi Munkástanács tehát a „jó gazda" szerepét tölti be az irányítás funkcióját magára vállalva. Az üzemi munkástanácsok együttesen képezik azt a „gazda" tisztet, amikor figyelve a saját helyi fejlődésüket, ezen túlmenően a vállalat
érdekeiben [sic!] hozzák meg határozataikat, illetve élnek jogaikkal. A kapcsolat
tehát a Központi Munkástanács és az üzemi munkástanácsok között nemcsak funkcionális, de függőségi kapcsolat is! Az üzemi munkástanácsok azoknak a jogoknak
gyakorlását, amelyek a vállalat egészének szempontjából szükségesek, a Központi
Munkástanácson keresztül látják el, és ezekben a kérdésekben alávetik magukat a
Központi Munkástanács döntésének.
Ily szervezeti felépítésben oly kérdések is jelentkezhetnek, amikor a Központi
Munkástanácsnak a döntése ellentétben állhat az egyes gyáregységek munkástanácsának elképzelésével. Ezért elhatárolóan tisztázni kell az üzemi és Központi Munkástanács jogait és feladatait. Ha még az így elhatárolt területek ellenére is jelentkezne súrlódási felület, az üzemből delegált központi munkástanácsi tag kérheti a
Központi Munkástanácsot a határozathozatalnak elhalasztására. Ebben az esetben
az üzemi munkástanácsot köteles 24 órán belül összehívni. Ezen az üzemi tanácsülésen részt vesz a Központi Munkástanács egy megbízott szakembere, aki ismerteti a Központi Munkástanács ellentétes véleményét. Ha az üzemi munkástanács
ezek ellenére a határozathozatalt sérelmesnek tartja, vagy helyi ismeretei tudatában gazdaságtalannak, célszerűtlennek, a Központi Munkástanács kiküldöttével
közli, hogy nem ért a határozattal egyet és az ügyet az Iparkamarához terjeszti elő.
Ennek ellenére — az Iparkamara döntéséit [sic!] — a Központi Munkástanács
meghozza a többségi határozatot.
Ez a feltételezett eset igen ritka kell, hogy legyen, hiszen a Központi Munkástanács ülésén meghozott határozatok előtt kikéri a szakemberek véleményét, esetleg a
szakértőket meghívja az ülésre, megbízza őket a kérdés előadására. Továbbmenően a
Központi Munkástanács a vállalat összes dolgozóinak szemszögéből nézve hozza
meg határozatát, ez pedig nem lehet ellentétes az egyes üzemek dolgozóinak érdekével. Az ily ellentétek feltételezése jobbára lokálpatriotizmusból, üzemi sovinizmusból eredhet, de még ily formában is módot kívánunk nyújtani a valóban sérelmes,
vagy sérelmesnek vélt határozatok jogorvoslására — demokratikus módon.

A Központi Munkástanács és az üzemi munkástanácsok jogainak elhatárolásánál tehát a vállalati egység követelményei alapján kell az egyes jogok gyakorlását a
Központ vagy az üzem hatáskörébe utalni. Amikor határozottan leszögezzük, hogy
úgy a Központi Munkástanács, mint az üzemi munkástanácsok élni kívánnak a törvény által biztosított jogokkal — tehát minden olyan joggal, amely a vállalat helyes
gazdálkodását, a dolgozók életének élet- és munkakörülményeinek védelmét biztosítják —, akkor evvel felelősséget vállalunk egyrészt dolgozóinkért, akiknek
megbízását teljesítjük, másrészt a magyar ipar haladásáért, fejlődéséért, amelynek
Csepel komoly bázisát képezi. Ezen felelősség tudatában és hangsúlyozásával az
alábbiakban taxatíve soroljuk fel a Munkástanácsok jogkörét, működését, annak
helyi -— csepeli — alkalmazása szempontjából.

I. Az üzemi munkástanácsok

feladata és működése.

Az üzemi munkástanács az üzem dolgozóinak választott bizalmi szerve, amely az
üzem gazdaságos működését irányítja, biztosítja a munkásautonómiát, felelős az
üzem termeléséért és a dolgozók érdekeinek védelméért. Ezt a feladatát a Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1956. évi 25. számú törvényerejű rendelete szellemében végzi.
A rendeletben meghatározott jogait részben közvetlenül, részben a Csepel Vas- és
Fémmüvek Központi Munkástanácsán keresztül érvényesíti. Utóbbi esetben esetenkénti utalás történik arra vonatkozólag, hogy a Központi Munkástanács saját hatáskörében, vagy az üzemi Munkástanács előterjesztése alapján dönt, illetve határoz.

1. A munkástanács

megválasztása.

Az üzemi munkástanácsot az üzem dolgozói választják. A választói gyűlést a szakszervezet és a fennálló munkástanács készíti elő. A munkástanács választói gyűlése határozatképes, ha az üzem munkásainak 2/3-ad része a gyűlésen megjelenik és
szavaz az új munkástanács megválasztására. A választói gyűlések üzemrészenként
tartatnak. A szakszervezet előterjesztést tesz az új munkástanács tagjaira vonatkozóan, a dolgozók azonban személyekre szavaznak. A szavazás közvetlen és titkos.
Szavazati joggal rendelkezik az üzem minden dolgozója, aki a Csepel Vas- és
Fémműveknek legalább egy éve alkalmazottja. Minden ezen követelménynek
megfelelő dolgozó választható, kivéve az üzem vezetőjét (igazgatóját, főmérnökét
és főkönyvelőjét).
A munkástanácsban az üzem dolgozóinak minden rétege képviselve kell legyen; a termelésben közvetlenül résztvevő dolgozók aránya 2/3. Az üzemi mun-

kástanács létszáma a vállalat létszámától függ: minden 100 dolgozó 1 tanácstagot
választ. Jóllehet a választás üzemrészenként történik, a személyek az üzem egészéből választhatók. A szavazás eredményeképp a szavazatok részaránya dönti el a tanácstagok megválasztását.
A megválasztott tanácstagok a választást követő 24 órán belül megválasztják a
munkástanács elnökét, elnökhelyettesét és titkárát. A megválasztott elnök, valamint a legtöbb szavazattal jelölt 1 vagy 2 két tanácstag képviseli az üzemet a Központi Munkástanácsban.
A munkástanács 1 évi időtartamra választandó. A választó dolgozók az 1 év lejárta előtt 2/3-os szavazattal visszahívhatják a megválasztott tanácstagokat. Erre
minden negyedévben mód van, amikor a munkástanács a dolgozók előtt ismerteti a
negyedév eredményeit.
A vállalatnak a gazdaságosságra és önállóságra törekvése a jelenleg érvényben
lévő üzemegységeknek átszervezését és csoportosítását vonja maga után. Ezért
azok az üzemek, amelyek az átszervezés folyamán más üzemekkel kibővülnek, ill.
más üzembe beolvadnak, 1957. május 1-jéig új munkástanácsot választanak az átszervezett üzemnek megfelelően. A Központi Munkástanácsba delegált tagjai
ezen séma szerint akként változnak, hogy a Központi Munkástanács létszáma a lehetőséghez képest ne változzék.

2. Az üzemi munkástanács

jogköre.

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1956. 25. számú törvényerejű rendelete megszabja a munkástanácsok jogkörét általában. A rendeletben felsorolt jogokat a
munkástanács részben saját hatáskörében, az igazgatón keresztül, részben a Központi Munkástanács határozatai alapján a vezérigazgatón keresztül érvényesíti. A
rendeletben meghatározott jogoknak konkretizálása, az evvel kapcsolatos feladatok nagyvonalú részletezése, valamint egyes jogoknak — vállalat érdekében —
Központi Munkástanácshoz történő átutalása a rendelet pontjait követve az alábbiakban foglalhatók össze:
Az üzemi munkástanács az üzem dolgozóinak önkormányzati és önigazgatási
szerve, amely az üzem gazdaságosságát biztosítja, irányítja a vállalat egész tevékenységét — üzemi szinten. Ezért:
a) Meghatározza a vállalat leggazdaságosabb
működését.
A vállalati profil meghatározása az üzemi munkástanácsoknak a legelső és legfontosabb feladata. Az eddigi időszakban, éppen a felduzzasztott profil és nehézipar-

nak sokszor túl nagy volumene akadályozta a gazdaságosság megvalósítását. Az
üzemi munkástanácsnak — az igazgató és a főmérnök bevonásával — meg kell
vizsgálnia a jelenlegi termelés volumenét, a gyártás szükségességét és nagyságrendjét, a gyártott cikkek hazai és világpiaci helyzetét, valamint az előállítás költségeit. Ezek után megállapítja a helyes profilt és a leggazdaságosabban termelhető
mennyiség volumenét, erre vonatkozó javaslatát előterjeszti a Központi Munkástanácshoz, a teljes vállalati profil kialakítása végett. Az esetleges profil vagy termelési volumen változása esetén ugyanakkor javaslatot tesz a helyes üzemi
működésre vonatkozóan a Tervhivatal felé is.
b) Javaslatot tesz a Központi Munkástanácshoz az üzemi szervezet helyes
felépítésére és irányítja a Központ által elhatározott szervezet kialakítását.
Ipari üzemeink szervezeti felépítése egyáltalán nem a vállalat gazdaságos működését szolgálja. Gazdasági szervezete csupán az ellenőrzésre, ill. az ellenőrzés kiszolgálására van építve, önálló gazdasági működése nincs. Felduzzasztott adminisztrációjával a függőségi viszonyt szolgálja a rengeteg statisztikával és az ellenőrzésre
küldendő jelentésekkel. Műszaki felépítése pedig a tervteljesítésre támaszkodik,
nem pedig a valóságos termelési érdekekre. Az üzemi munkástanácsok által javasolt szervezetnek tehát egyszerűnek és célszerűnek kell lenni.
A termelés sokoldalúsága miatt az egyes gyáregységek szervezeti felépítése
nem lehet egy sémájú, az üzem adottságainak és a helyi problémáknak megfelelően más és más lesz a kialakítandó szervezet. A legáltalánosabb kérdésben azonban
állást kell foglalni:
A műszaki igazgatásnál feltétlenül el kell kerülni a sok osztály kialakítását. Általában a műszaki igazgatás céljában tagoltsága is benne foglaltatik: a műszaki
igazgatásnak kell biztosítani a termelés feltételeit. Ezért kell kialakítani a műszaki,
termelési és munkaügyi osztályokat, mint amelyek a műszaki előfeltételek, a termelési problémák és a munkafeltételek biztosítói. Ezen belül az egyes funkciók pk.
programmozás [sic!], gyártás-előkészítés, szerkesztés, mint önálló osztályoknak
kiképzése nem célravezető, hiszen kettős, hármas vezetést igényel, és gátjává válik
az egységes intézkedésnek. Ezeket a funkciókat a műszaki és termelési osztályokon belül kell csoportoknak — részlegeknek — kialakítani, a legmegfelelőbb létszám alapján.
Gazdasági igazgatásnál ki kell építeni az önálló gazdasági igazgatást. Jól működő üzemgazdasági osztályt kell teremteni, amely a tennelés gazdasági előfeltételeit
biztosítja a gazdaságossági mutatók kidolgozásával és vizsgálatával, összhangba
hozza az üzem érdekeit a vállalat és a népgazdaság szükségletével a tervkészítői

szinten. Az értékesítési osztályok belkereskedelmi anyagbeszerzési és értékesítési
feladatokat látnak el a későbbiekben szabályozott hatáskörrel. Csökkenteni kell a
pénzügyi igazgatás szerveit, ez inkább regisztráció (könyvelő) mint pénzforgalmi
szerv kell legyen. Utóbbi feladatot a Központ veszi át.
Egyáltalán a szervezeti felépítés gazdasági igazgatás részénél a Központi Munkástanács határozza meg az üzemi és a központi szervek viszonyát és arányát. Mivel a vállalati önállóság feltétlenül a gazdasági szervezet fokozott központosítását
követeli, az üzemi munkástanácsoknak kell meghatározni, hogy az üzem legjobb
gazdasági szakemberei a Központba kerüljenek. Ezekre javaslatot ad a Központi
Munkástanácsnak. A szervezet gazdaságosságra történő felépítésénél üzemi szinten is figyelnie kell, hogy a megmaradó üzemi műszaki és gazdasági létszáma a
legjobb szakemberekből, az üzemet ismerő és a helyi problémákat megoldani tudó
emberekből tevődjék össze.
c) Az üzemi munkástanács közvetlenül saját hatáskörében állapítja meg a
vállalat terveit, majd a Központi Munkástanács elé terjeszti kooperálás
céljából. Ugyanekkor felterjeszti
a terveket jóváhagyásra
a Tervhivatalhoz.
A tervek elkészítése és meghatározása kétségkívül a munkástanács egyik legkomolyabb és egyben nagy felelősséggel és körültekintéssel járó feladata. Ennek kidolgozása alapos meggondolásokat igényel.
Az eddigi tervkészítés végső soron diktált terv volt! A felsőbb államirányítás
meghatározta, hogy az üzem mily hányadot köteles a népgazdasági tervből teljesíteni, cikkenként, választékán és mennyiségben. Ez a tervezés, bármily szépnek látszott, nem szolgálta sem az üzem prosperitását, sem a népgazdaság érdekeit. A terv
— melynek célja az volt, hogy megállapítsa a cikkben jelentkező igényt, és ennek
alapján biztosítsa a szükségletek kielégítését — nem tudta megoldani a feladatot.
Elsősorban azért, mert a Tervhivatal — részben a bürokratikus felépítése, részben
megkötöttsége miatt — nem tudta megállapítani, még kevésbé összehangolni a valóságos szükségleteket. Ezért a tervek úgy keletkeztek, hogy az előző évi tervek
egyszerű kvalitatív növelésével szorították a vállatokat a több termelésre. Ennek a
tervezési módszernek három következménye volt:
- Nyersanyagainkat nem használtuk fel gazdaságosan, az anyagok kiutalása
nagyon sokszor nem a legszükségesebbre lett felhasználva; az eszközök
kihasználása túlzott mértékben jelentkezett: a termelés fokozása nem állt
arányban a gépek és berendezések pótlásával és fejlesztésével.

-

A fokozott termelésnek minőségi hátrányai voltak. Exporttermékeink
nem képviselték méltóan a magyar ipart: az exportra nem alkalmas — nagyon sok esetben selejtes — termék lett a belföldi igény kielégítője.
- Jelentős inkurrencia, eladatlan tennék jelentkezett. Az alapanyagok termelésénél ez az inkurrencia azért nem jelentkezik, mert beépítésre került sok
berendezés és gép, vagy jóval áron alul kénytelenek voltunk exportálni.
Ezek a meggondolások az eddigi tervezési módszer tarthatatlanságát bizonyítják.
Ugyanakkor leszögezzük azonban, hogy ez a helytelen módszer nem a tervgazdaság tarthatatlanságára, hanem az iparban jelentkező bürokratikus és sematikus intézkedésekre mutat rá. A szocialista gazdálkodásnak előfeltétele a tervgazdálkodás: anyagaink és eszközeink célszerű tudatos és megfelelő használása. Épp ezért a
munkástanácsoknak ez utóbbit figyelembe kell venni. Ez azt jelenti, hogy pl. export-importunk irányítása továbbra is népgazdasági szinten kell, hogy történjék,
tehát a terv készítésénél a munkástanács megkapja a devizakeretet, úgy a teljesítendő, mint a rendelkezésre álló keretet. Az importnál továbbmenően még cikkenként
is meg kell szabni a behozandó mennyiséget, esetleg ugyancsak népgazdasági
szinten történik meg az egyes fontosabb alapanyagok elosztása.
Ezen meggondolások figyelembevételével a következőképpen kívánjuk kialakítani a tervkészítés üzemi módszerét:
A tervezésnek 1957-re vonatkozólag —jelenlegi helyzetből adódóan — más
adottságai vannak, mint a korábbi évek során. Sem a már előkészített 5 éves terv
első évének tervszámai, sem egy új, most kialakítandó 1957-es tervszám alapján
való tervezés nem volna a helyes megoldás. Ezért a tervezés kérdéseiben a következőket javasoljuk:
1957. év beindulására — tiszta profilú üzem esetén —- pl. a melegüzemeknél —
az évek során gyakorlatban kialakult termelési volumen szolgáljon. A termelés beindítása után a megrendelések alapján havi, ill. negyedévi üzemi tervek készíthetők.
Vegyes profilú üzemeinkben a főbb gyártmányok jelenlegi gyártási idejét figyelembevéve már a folyamatos termelésre készíthető havi, ill. negyedévi terv, amely a
későbbiek folyamán a piackutatás-megrendelés alapján csak stabilizálódni fog.
Az így készített tervek nyilvántartásra és az országos igény megállapítására a
Tervhivatalhoz, ill. a KGM-hez."2 kerülnének.
Ezen elgondolás tehát 1957-re egy vegyes gazdálkodást — nem tiszta tervgazdálkodást eredményez. Ez kettős előnnyel jár:
- A vállalat, ill. üzem megismerteti cikkeinek kelendőségét, a megrendelők
kívánságát, és rugalmasan tud alkalmazkodni a kívánságoknak [sic!].
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- A Tervhivatal 1957-ben főfeladatát tudná ellátni: konjunktúrakutatást és
piackutatást, felmérné a valóságos szükségleteket és a reális és gazdaságos termelést, megállapíthatná a további évek tervszámait az üzemek
1957. évi termelésén keresztül.
Természetesen 1957-ben is a legfontosabb export-import anyagok irányítása centrálisán történhetne, ill. a vállalatok iránymutatókat kapnának az állam fennálló kötelezettségei kielégítésére.
A további évek tervezésére csak megjegyzéssel utalunk: a terveket az üzemnek
kell készíteni, a felsőbb centrális szervek kooperáló irányítása mellett.
d) Az export-import ügyek intézését ci Központi Munkástanácson
keresztül
irányítja.
Csepel exportját eddig a Pannónia Külkereskedelmi Vállalat, mint Csepel önelszámoló egysége bonyolította le, 3 cikkre vonatkozóan. Szükséges, hogy a teljes export vállalaton belüli lebonyolítása érdekében ez centrálisán történjen, ugyanakkor
az import beszerzés is a vállalat érdekeinek megfelelően alakuljon. Ezért igényei
beszerzését ill. termékei értékesítését a Központi Munkástanácson keresztül irányíthatja, beleszól a szerződéskötésekbe, de ugyanakkor biztosítja a vállalat —
egész Csepel — devizapolitikáját, amikor nem csupán az üzem önérdeke, hanem a
vállalati érdek alapján bonyolítja le az export-import ügyleteit.
e) Megállapítja a dolgozók létszámát és a dolgozók bérét.
Üzemeink jelenlegi szervezete, valamint a termelés apparátusa is sok felesleges
munkakört, anyagmozgatást és segédmunkát igényel. A termelés volumene is nagyobb, mint a szükséges. Ezért a munkástanács feladata az átszervezés alapján
megállapítani, a helyes arányt a termelő és adminisztratív dolgozók között, a felesleges munkaköröket megszüntetni, összevonni, illetve a segédmunkát a termelés
produktivitása javára csökkenteni. A létszám megállapítása természetesen nem
csak egyszerű proporcionális — arányos — művelet. A gazdaságosság figyelembevételével történik, ezért vizsgálnia kell a termelési — főleg a regie [sic!] — költségek alakulását a jelenlegi és a javasolt létszám mellett.
Az üzemi munkástanács általjavasolt létszám a Központi Munkástanács elé kerül, ahol össze lesz hangolva az egyes üzemi javaslat a vállalat teljes termelése érdekében. A Központi Munkástanács határozatát a létszámcsökkentésre vonatkozólag végrehajtja.
A feleslegessé vált munkásokat és alkalmazottakat — amennyiben lehetséges,
ill. a termelés nagyságrendje megengedi — a közvetlen termelőmunkába állítja.
Ennek egy része lehetséges, mert főleg a műszaki adminisztráció nagyobb része az

üzemi termelőmunkából került ki, sokszor igazán jó szakemberekből. Az elbocsátásoknál a szakértelmen kívül figyelembe veszi a szociális helyzetet, elsősorban a
nyngdíjhatárhoz közel állókat, valamint a női munkaerőket váltja le.
A munkabérek megállapítása a kollektív szerződésen belül, ugyancsak a munkástanács feladata. Joga van az üzem termeléséhez jelenleg felhasználható béralap
elosztására. Az egyszerűsített műszaki igazgatás, adminisztrációbéli felszabadult
bérhányadból a munkások és alkalmazottak bérét rendezheti. A kialakult szervezetben azon beosztásokat, amelyekről kollektív szerződés nem intézkedik, megállapítja a besorolást.
Javaslatot tesz a Központi Munkástanácsnak a bérezési formáknak egységes
csepeli, vagy üzemi kialakítására, a normarendszer megszüntetésére, ill. a helyes
teljesítménybérezés bevezetésére. Joga megállapítani azokon a területeken, ahol
teljesítménybérezés erőltetett, a helyes bérezési formát, ennek kialakítására meghallgatja az érdekelt dolgozókat, és javaslatot kér a Munkaügyi Osztálytól.
f ) Biztosítja az állammal fennálló kötelezettségek
teljesítését.
Az üzem igazgatóján és főkönyvelőjén keresztül ellenőrzi mind a pénzügyi kötelezettségek teljesítését, mind az egyéb, terv, gazdasági intézkedések, műszaki előírások megvalósítását.
g) A termelési költségek és az ár közötti különbözet elosztására (beruházás,
felújítás, nyereséghányad, szociális, lakás, kulturális rész, tartalék)
javaslatot tesz a Központi Munkástanácsnak, illetve saját hatáskörében
oldja meg.
Az üzemi nyereségnek két célt kell szolgálnia:
- A termelés további biztosítását, ill. fejlesztését.
- A nyereségvisszafizetéssel és különféle juttatásokkal a dolgozóknak a termelésbe való részesedését, ösztönzést a további jó munkára.
A termelés további biztosítása, ill. fejlesztése nemcsak üzemi probléma. Csepel
egysége megköveteli, hogy az alapanyag-termelés mindig arányban — helyes
arányban — álljon a készgyártmánykészítő üzemekkel. Ez azt jelenti, hogy az
egyes üzem nem tudja meghatározni saját maga az üzem fejlesztését. Sőt. A termelés biztosítására szánt felújítási hányad is központi elosztást igényel. Az amortizáció és az értékcsökkenési hányad esetleg két gyárrészlegnél pl. Kerékpár-Varrógép
ugyanaz lehet, mégis a Varrógép korszerűbb üzem, és gépei kisebb felújítást igényelnek, mint a Kerékpár régi, többször generálozott szerszámgépei.
Ezért súlyos feladat a nyereséggel való gazdálkodásnak ez a része. Ugyanakkor
azonban a nyereség-visszatérítéssel feltétlenül az egyes üzemek munkástanácsai-

nak kell diszponálnia. Hiszen ha egy tizem nagyobb nyereséggel dolgozik, mint a
másik, csak annak köszönhető, hogy a termelést jobban szervezte meg, a regie költségeket [sic!] csökkentette, a termelékenységet emelte. Ennek a résznek a Központi Munkástanácshoz utalása nem volna helyes, hisz ebben az esetben egy káros
egyenlősítés lenne, amely sem a dolgozók ösztönzését, sem az üzemek egymás közötti versengését nem szolgálná.
A nyereséggel kapcsolatban tehát több probléma merül fel, több feladatot kell
megoldani:
Mindenekelőtt meg kell állapítania a termelési költséget, cikkekre és az egész
termelésre vonatkozóan. Ez az utókalkuláció feladata. A termelési költség természetesen reálisan számítandó ki, fígyelembevéve a béralapot és a regie költségeket
[sic!]. A termelési költségből megállapítja az amortizációs hányadot és ennek
összegét a Központi Munkástanácshoz terjeszti. Egyben javaslatot tesz az éves felújítási igényére.
A termelési költség megállapítása után — miután jelenleg kötött árak vannak—
megállapítja a termelési költség és a gyári eladási ár közötti különbséget. A különbséget három részre kell osztani:
— az állami hozzájárulás,
— beruházás,
— nyereség-visszatérítés és különféle juttatások.
1. Az állami hozzájárulást a kormány iparáganként kívánja szabályozni. Mivel ez
költségvetési tételt kell, hogy képezzen, csakis adó formájában tartjuk helyesnek.
Véleményünk szerint ezt a hozzájárulást a termelői forgalmi adó néven igényelheti
az állam. Javaslatunk, hogy a termelői forgalmi adó a termelési költség meghatározott százaléka legyen, úgy azonban, hogy ennek a százaléknak nem szabad meghaladni a termelési költség és a gyári eladási ár közötti különbség 20%-át. Ha ugyanis
az állam a vállalatok autonómiáját avval is biztosítani kívánja, hogy a beruházásokat és a szociális, kulturális létesítmények nagy részét is a vállalat vállára helyezi,
ebben az esetben a termelői forgalmi adó a költségvetés fedezésére szolgál, amelyből a fent említett tételek kiesnek. Ezt a termelői forgalmi adót — éppen mivel iparágra lesz kiszabva — Csepel központilag fizeti, a Központi Munkástanács diszponál vele, az üzemi munkástanács feladata ellenőrizni a forgalmi adó befizetését
és a könyvelésben történő elszámolását. (A központi munkástanács a vállalat érdekeinek legmegfelelőbb módon osztja szét a Csepelre kirótt termelői forgalmi adót
az üzemek között. Felmerülhet ugyanis olyan szükségesség, hogy egyes cikkek —
így az ezt gyártó üzemek — könnyebben bírnak el nagyobb százalékos hozzájárulást az iparágon belül (pl. a kohászatban a Csőgyár, gépészetnél Gépgyár), mint

más cikkek ill. üzemek (Ugyanennél pl. Martin, ill. Öntöde). A kérdésnek mérlegelése és a helyes arány megállapítása a Központi Munkástanács feladata. Bővebben
lásd: K[öz]p[onti] Munkástanács jogköre.
A termelési forgalmi adónál le kell szögeznünk, hogy ez az értékesítés pillanatában és nem a gyártás befejeztekor esedékes. Vállalat ugyanis csak akkor tud kötelezettségének eleget tenni, ha forgalomba hozza termeivényeit [sic!]. így az állami
költségvetési befizetés és a havi termelés között tolerancia mutatkozik. Hogy a nehézséget kiküszöbölhessük, az a javaslatunk, hogy a termelői forgalmi adót negyedévenként fizesse be a vállalat, méghozzá minden negyedév végén az előző
negyedév termelésére kirótt összeget. A negyedév folyamán eladott áruk után esedékes forgalmi adót kamatmentes befizetés formájában erre a célra megnyitott
MNB számlán tartsa, erről a számláról azonban a MNB kifizetést nem eszközölhet,
azaz nyilvántartási számla. így egyrészt a vállalatnál, másrészt a banknál az adminisztráció a legegyszerűbb, a negyedéves mérlegbeszámoló alapján pontosan megállapítható a befizetési kötelezettség nagysága, és csupán egyszerű bankszámla
egyeztetést kell eszközölni a kifizetés előtt: Elkerüljük az állandó ellenőrzést, a jelentéseket, a számos bankrevíziót stb.
2. A beruházásra fordítandó összeget ugyancsak meg lehet állapítani a termelési
költség és az ár közötti különbözet százalékában. Általában a beruházásra fordított
összegnek el kell érnie az éves termelési érték 8-10%-át. Ez a szám viszonylag nagyobb, mint az utóbbi években költségvetésből biztosított beruházási hányad. Még
nagyobbnak látszik, ha figyelembe vesszük, hogy jelentősebb beruházásokat sem a
jelenlegi helyzet miatt nem eszközölhetünk, sem azért, mert a gyártás volumene a
jelenlegihez képest csökkeni fog egy egészséges fejlődés esetén. Mégis le kell szögezni, hogy ha a termelésbe radikálisan új módszert — a gazdaságosság módszerét
— kívánjuk kialakítani, szükséges, hogy a 12 év alatt állandóan csak túlterhelt és
alig pótolt termelőeszközeinket — elsősorban az elavult szerszámgépeket — pótoljuk, illetve korszerűsítjük. Tehát amikor tudomásul vesszük, és helyesnek tartjuk a nagy beruházások szükségtelenségét, a termelés elengedhetetlen feltételének
tartjuk a gépbeszerzések nagyobb arányát.
A beruházási igény meghatározása az üzemi Munkástanács feladata. Ezt az
igényt a Központi Munkástanács elé terjeszti. A Központi Munkástanács határozza
meg a nyereségből a százalékos beruházási befizetést, és a beruházási igény kielégítésére szolgáló összeget.
A befizetés, hasonlóan a forgalmi adóhoz — MNB nyilvántartási számlára kerül, és negyedévenként történik az átutalás a Ber[uházási] Bankhoz. A Beruházási

Bank a negyedéves keretbefizetés erejéig a negyedév közben az egyes tételeket
meghitelezheti.
3. A forgalmi adón és a beruházási befizetésen felüli összeg felett az üzem munkástanácsa diszponál. Meghatározza a nyereség-visszatérítés összegét, a kulturális,
szociális és lakásépítésre szánt összeget, valamint tartalékot képez. A nyereségvisszafizetés elosztása felett a munkástanács az igazgató bevonásával határoz,
minden negyedév végén, oly módon, hogy abból a termelésben kitűnt dolgozókat
nagyobb összeggel juttatja [sic!].
A tartalékot úgy kell kiképezni, hogy abból dotálható legyen az ésszerűsítés és
az üzemen belüli újítás — műszaki fejlesztés. Ugyanebből a Központi Munkástanács rendelkezésre bocsát meghatározott hányadot, amely felett a Központi Munkástanács diszponál a központ dolgozói felé.
A szociális részből a munkástanács kamatmentesen nagyobb kölcsönt nyújthat
indokolt esetben egyes munkavállalóknak, ugyanezt szolgálja a lakásépítési
összeg, amelyből elsősorban a vállalati családi (kislakásépítés) házak problémáját
kell megoldani. Mivel Csepelen eddig is működik a Munkásellátási osztály kislakásépítési akciója, célszerű a lakásépítés központi lebonyolítása, úgy azonban,
hogy az egyes üzemek az erre szánt összeg erejéig saját dolgozóikat részesítsék lakáshoz [sic!]. Ebben az esetben tehát az üzemi munkástanács intézkedik, a Központi Munkástanács csak összefogja az egyes üzemek ezirányú tevékenységét, és
más jogi személyekkel, valamint az állammal szemben eljár érdekükben. Önálló
hatásköre ezen a téren nincs (csak annyi, hogy a Központ dolgozóit az egyes üzemek nyereség-visszatérítésének bizonyos százalékában egy átlagos vállalati nyereség-visszatérítésben részesíti).
Meg kell végül jegyezni, hogy a nyereség-visszatérítés és a premizálás két különböző dolog. A nyereség-visszatérítés a nyereségnek egy része, a prémium a béralap hányadosa, tehát a termelési költségbe tartozik. A premizálás ugyancsak a
Munkástanács feladata, ezt a következő pontban tárgyaljuk.
h) Az üzemi munkástanács gazdálkodik a vállalat pénzeszközeivel.
Már előbbi pontban említettük, hogy a pénzgazdálkodáshoz szükséges a termelési
költségek ismerete, valamint a termék eladási árának ismerete, a kettő közötti differencia — a nyereség — elosztása céljából. Az sem közömbös [sic!] azonban,
hogy a differencia hogyan alakul, azaz a termelési költségek megoszlása és alakulása. Az árnak az állam által szabályozott volta, valamint a jelenlegi magas termelési költségek a differenciát meghatározott kis összegben tartják. Ezért a termelési
költség elosztása, alakulása, ill. csökkenése a munkástanácsok elsődleges feladata.

Jelenlegi helyzetünkben ugyanis nem az árak csökkenése, hanem a reálbérek emelkedése az első döntő lépés, ez pedig csakis a termelési költség megfelelő módosítása esetén lehet.
A munkástanács legelső feladata: megállapítani a termelési költséget cikkekre
és az üzem termelésére vonatkozóan, és a jelenlegi termelési költségalakulást jóváhagyatni a Tervhivatallal.
A termelési költségek három csoportja: az anyag, munkabér és regie [sic!]. Mindhárom területen fontos feladatai és jogai vannak az üzemi munkástanácsoknak.
Az anyagköltségek csökkenését a piac ismerete, a szállítás, az anyagselejt csökkenése, a gondos felhasználás segíti elő. Ezeknek a feladatoknak a megvalósítása,
ellenőrzése a munkástanács feladata.
A munkabéreknél a bérgazdálkodás komoly feladat. Hogy jól lássa el a munkástanács hivatását, szükséges, hogy a kötött árakon és a jelenleg kimutatott termelési
költségeken belül a béralap nagyságát a munkástanács határozza meg. Módja van
tehát a regie és az anyagköltség csökkenése esetén béralapját a csökkent másik két
tennelési költség rovására emelni. Elsősorban a helyes prémizálás, a termelékenység és teljesítménybérezés, valamint az esetenként kitűzött célprémium növelheti a
béralapot. Maga az alapbér természetesen a kollektív szerződésben meghatározott
keretek között marad, azonban a munkástanácsnak joga van a termelés egyes döntő
szakaszain kiemelt bérezést bevezetni. Mindevvel a nagyobb ösztönzést látja a
munkástanács előmozdítani, főleg azáltal, hogy a prémiumrendszert az üzemi sajátosságoknak megfelelően saját maga alakítja ki, ellentétben a jelenleg fennálló sematikus formai prémizálással. Ugyancsak a béralapot növeli az átszervezéssel
megüresedett munkakörökből felszabadult műszaki—adminisztratív alkalmazottak
bére, amelyből elsősorban — a kollektív szerződés határain belül — bérkiegészítéseket, ill. bérrendezést eszközölhet, főleg a műszaki igazgatás alkalmazottaira vonatkozóan.
A regie költségek az üzemi regie-n kívül a központ alkalmazottainak bérhányadát és a központ regie-ét is tartalmazza. Ezt az egyes üzemekre eső hányadot a Központi Munkástanács állapítja meg. Ez azonban nem jelenti a regie emelkedését,
mert az üzemi regie-ből kiesik az az eddig az üzemet terhelő rész, amely központi
feladatai miatt a központba került.
A tennelési költségek vizsgálatán és irányításán kívül a vállalat álló- és forgóeszközeivel is gazdálkodik a munkástanács. így az inkurrencia, esetlegesen felesleges gépeladás, használt gépbeszerzés stb. engedélyhez van kötve. Amennyiben
közszükségleti cikket gyárt, engedélyezheti dolgozóinak a cikk önköltségi vételét.
Ellenőrzi az értékesítést, figyelembe véve az üzem legelőnyösebb és leggazdasá-

gosabb érdekeit. Amennyiben az üzem érdeke megkívánja, magánkereskedelem és
magánkisiparosok felé adhat megbízást termelési, illetve bedolgozási céllal.
Szükség esetén termelési hitel felvételét kéri a Központi Munkástanácson keresztül. A termelési hitel elsősorban új cikk gyártásánál vagy hosszabb termelési
ciklus esetén szükséges. Ilyen az alapítási és átszervezési — eddig 1-2 éves lejáratú hitel engedélyezése is. A hitelkérés esetén a Központi Munkástanács garanciát is
kérhet a hitel visszafizetésére vonatkozóan.
Ellenőrzi és jóváhagyásra a Központi Munkástanácshoz terjeszti a vállalat-üzem-mérlegbeszámolóit. A negyedéves mérleg a vállalatgazdálkodás tükörképe. Ennek aktív tételei és eredménykimutatás bizonyítja a vállalat jó munkáját. A
mérlegbeszámoló gondos elkészíttetése és tanulmányozása adja az alapot az üzemi
munkástanács következő negyedéves munkájához.
i) Az üzemi munkástanácsok
ellenőrzik a Központi
Munkástanács
működését, bitikát gyakorolnak felette, és elősegíti Csepel egységének
biztosítását.
Azokban az ügyekben, amelyek a Központi Munkástanács hatáskörébe tartoznak, aláveti magát a Központi Munkástanács döntésének, illetve gondosan mérlegeli a határozatot, amennyiben nem ért vele egyet, mielőtt sérelmeivel az Iparkamarához fordul. Azokban az esetekben, amikor a Központi Munkástanács nem saját hatáskörében, hanem az üzemi munkástanácsok javaslata alapján hoz határozatot, javaslatait kellően kidolgozva, az üzemi és vállalati érdekek egyidejű szem
előtt tartásával segíti a Központi Munkástanácsot munkája eredményességében.
j) A munkástanács jogosult a számára biztosított jogok
bármelyikét
beszámolási kötelezettség mellett az elnökségre, az igazgatóra vagy a
Központi Munkástanácsra átruházni.

II. A Központi Munkástanács feladata

1. Funkcionális

és működése.

feladata

Az előzőekben részletesen vagy csak nagy vonalakban ismertetett üzemi munkástanácsi feladatok a Központi Munkástanács funkcionális feladatai. Azaz a gyáregységek munkástanácsainak határozatait a Központi Munkástanács ellenőrzi,
vigyáz azok helyességére és koordinálja az egységes gyárvezetés szempontjából.

Tehát az üzemi munkástanácsok azon feladataiban, amikor saját hatáskörükben intézkednek, a Központi Munkástanácsnak joga van ezen intézkedéseket — helyességükben és érdemi tartalmukban — vizsgálni, ellenőrizni; amennyiben valamely
üzemi munkástanács határozatát helytelennek tartja, úgy azt a Központi Munkástanács ülésén megvitatja és megváltoztathatja.
2. Az üzemi munkástanácsok javaslata

alapján:

a) Határoz a Csepel Vas- és Fémművek teljes profiljának
kialakításában.
Az üzemi munkástanácsok javaslatát felülvizsgálhatja, figyelembe véve a termelés
helyes nagyságrendjét, az esetleges új vagy megváltozott iizemi profil szükségességét, az üzemi profilnak vertikális és horizontális koordinálása után jóváhagyja az
üzemi munkástanácsok javaslatait és kialakítja az egész vállalat leggazdaságosabb
működését.
bj Kialakítja a vállalati szervezet helyes felépítését.
Az üzemi szervezési javaslatokat áttanulmányozza, központilag meghatározza: a
vállalat gazdaságos működése érdekében mily műszaki és gazdasági szervezet kíván központosítást és melyek üzemi decentralizálást. Kialakítja a vállalati önállóságnak megfelelő központi igazgatás szervezetét. Ennek a legjobb szakemberekből való felépítésére az üzemi munkástanácsoktól javaslatot kér egyes személyek,
illetve állások betöltésére.
A szervezet elvi felépítése alapján végrehajtja
- a Központ átalakítását,
- a szükséges üzemösszevonásokat,
- az üzemi szervezet átalakítását.
c) A Csepel Vas- és Fémművek terveit egységesíti.
Az üzemek által meghatározott üzemi terveket jóváhagyja. A központilag intézett
export-import terveket üzemekre bontja, a devizakeret felett az egész vállalat érdekében diszponál. Az üzemi terveket összesíti, és a felsőbb államvezetés — Tervhivatal stb. — felé egységesen terjeszti be jóváhagyásra. A népgazdaságilag irányított anyagok, energia stb. elosztását meghatározza. Általában egységesíti az üzemi
terveket, és az állami vezetés felé egységesen jár el.
cl) Irányítja az export-import
ügyleteket.
Kialakítja a megfelelő szervezetet. Figyelembe veszi az üzemi importigényt, azt a
devizakeret erejéig a vállalat érdekeinek megfelelően kielégíti. Az exportnak a leg-

gazdaságosabb elhelyezését biztosítja. Határozatánál figyelembe veszi az üzemi
munkástanácsok javaslatait.
ej Kialakítja vállalati szinten a helyes bérezési formát.
A teljesítménybérezést bevezetteti. Az üzemi munkástanácsok javaslata alapján a
premizálási alapot kijelöli, és meghatározza a premizálást. Szabad béralakulás esetén ellenőrzi a termelési költségek arányos megoszlását.
f ) Központilag intézi a nyereség-befizetést,
valamint a nyereségnek a
termelés biztosítására szükséges részét elosztja.
Az állami hozzájárulást a gyárak között kirója, mivel szükségesnek tartjuk, hogy ez
az állami hozzájárulás Csepelre vonatkozóan egy összegben legyen megállapítva.
Ezt az összeget a vállalat érdekeinek legmegfelelőbben osztja szét. (Magyarázatot
ld.: üzemi munkástanácsok feladatai g/l pont alatt.)
Ugyanígy az amortizációs összeget, valamint a nyereségnek beruházásra vonatkozó részét közös számlára fizetteti be, és gazdálkodik ezen összegekkel, ennek
felosztásával úgy a beruházás, mint a felújítás vonalán.
Megszabja az üzemi nyereségnek a Központ dolgozói nyereség-részesedési részét. Ezt a Központi Igazgatás számlájára fizetteti be.
Irányítja az üzemek által lakásépítésre fordított összeg helyes felhasználását.
g) Gazdálkodik a vállalat pénzeszközeivel.
Az állóeszközöknek más állami vállalatnak történő eladását a Központi Munkástanács engedélyezheti.
A termelési költségből megszabja a Központ regie-ét [sic!] és azt a Központi
Igazgatás számlájára befizetteti — szétosztva az egyes üzemek között.
A vállalatfejlesztési alappal rendelkezik, illetve az egyes gyárak között felosztja.
Engedélyezi az üzemi munkástanácsok javaslatára a vállalatnál dolgozóknak a
gyártott közszükségleti cikkek vagy segédanyagok önköltségi vételét.
Egységesen rendezi az egyes gyárak bizonylati rendszerét, beszámolási kötelezettségeit.
Biztosítja a veszteséges üzemeknek az állami hozzájárulást.
Egyes üzemek fizetésképtelensége esetén más üzemének tartalékából kisegítő
hitel felvételét engedélyezheti.
Az egyes üzemek gazdaságosságának biztosítása érdekében külső könyv- vagy
egyéb szakértőket igénybe vehet, és közvetlenül jelentést kérhet tőlük az üzem
munkájára vonatkozólag.

Szükség esetén hitel felvételét engedélyezheti az egyes üzemek részére a banktól illetve más üzemeiktől.
A szakszervezetek és az üzemi munkástanácsok között felmerült vitás kérdésekben a vállalat érdekeit védi.

3. Önálló feladata.
A Központi Munkástanács önálló feladata, hogy a Csepel Vas- és Fémművek gazdálkodását irányítja, tennelését ellenőrzi és felelős érte. A Csepel Vas- és Fémművek érdekében hannadik személlyel, illetve az állammal tárgyal. Csepel érdekeit képviseli
és az egyes gyárak helyett is intézkedhetik külső jogi személyek viszonylatában.
A Központi Munkástanács a felügyeleti szerv hatáskörét tölti be, mind az üzemek, mind a központi szervek felé. Határozatai végrehajtását a vezérigazgató, illetve rajta keresztül az egyes üzemek igazgatói intézik.

Altalános

rendelkezések.

Mivel a Munkástanács kötelessége az üzem gazdaságos termelésének biztosítása,
valamint mivel az igazgató a munkástanács határozatai alapján vezeti a vállalatot, az
Elnöki Tanács 25/1956 sz. — a munkástanácsokról szóló—törvényerejű rendelet
11. §. hatályon kívül helyezését kérjük. Az igazgatónak kinevezését, ugyanúgy, mint
más munkakörök betöltését a munkástanács engedélyezze. Az igazgatónak joga van
akár állami szervhez, akár a kinevezett konnánybiztoshoz fordulni, amennyiben a
munkástanács határozata törvényellenes lenne. Az igazgatót állásából felmenteni
csak igazoló jelentés megküldése alapján lehet. A munkástanács fokozott felelősségét— éppen jogai szélessége és kollektív volta miatt—külön jogszabály rendezze.
Az államnak joga van bármily vonatkozású revizornak megbízást adni a vállalati gazdálkodás ellenőrzésére. Ezen kívül a Csepelre kinevezett kormánybiztos biztosítja az állam ellenőrző szerepét.
A munkástanács határozatait az elnökségen keresztül érvényesíti. Ezért feltétlenül szükséges, hogy a Központi Munkástanács elnöke és titkára, valamint az üzemi
munkástanácsoknak vagy az elnöke, vagy a titkára a megválasztott időtartamra
függetlenítettek legyenek. Állásuk betöltésére helyettes vehető fel, a megbízásuk
lejárta után előző állásukba sorolandók be. Megbízatásuk időtartama alatti illetményük azonos a munkakörüknek megfelelő illetménnyel, oly kiegészítéssel, hogy a
munkástanács a határozatait végrehajtó függetlenített tagját a nyereség-visszatérítésből munkájának megfelelően dotálhatja.

Általános és ügyrendi kérdésekben a 25. sz. Elnöki Tanács rendelkezései az
irányadóak.
Budapest, 1957. január 2.
BFL XXXV.28.b. 7. őe. 11-25. p. — Gépelt fogalmazvány aláírás nélkül.
1957. január 4-én Nagy Elek munkásönkormányzatot
előkészítő bizottsági megbeszélésen vett részt. A tervezet valószínűleg erre az egyeztetésre
készült.ÍJ

2.

Jegyzőkönyv a CSVM K M T és a nagyüzemi M S Z M P küldöttei között
1957. január 5-én tartott megbeszélésről
Jegyzőkönyv
Felvétetett a Csepel Vas- és Fémművek Tanácstermében megtartott értekezleten.
Jelen vannak: a Csepel Vas- és Fémművek Munkástanácsának tagjai, az MSZMP
kiküldöttjei, a Szakszervezet kiküldöttjei.
Nagy Elek 34 (Munkástanács elnöke) megtartja a megnyitót.
Kiss Dezső 55 (MSZMP)
Beszél a Munkástanács működéséről. Felveti, hogy voltakpozitív intézkedései. (48
órás sztrájk stb. alkalmával.) Felveti, pl. a Gépgyárban azon vitatkoznak, hogy a
Munkástanács ad-e helyiséget a párt részére, vagy sem.
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BFL XXV.4.f. 7104/1957. 1256. p.
Nagy Elek: (1926—) esztergályos; 1952-ig a Magyar Néphadsereg alezredese. 1956. október
26-ától a csepeli Szerszámgépgyár, 1956 november-1957 január a Csepeli Központi Munkástanács elnöke. 1957-ben letartóztatták, majd 12 évi börtönre ítélték. Perét ld.: BFL XXV.4.f.
7104/1957.
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Kiss Dezső: (1921-) esztergályos, pártfunkcionárius. 1945-től MKP tag. 1945-1946-ban a politikai rendőrség munkatársa. 1946-1951. RM MKP, ill. MDP bizottság politikai munkatársa,
1951-1952. első titkára. 1952-1954. 2 éves pártiskolát végzett. 1954-1956. Bp. PB osztályvezető-helyettes. 1956 április-október XXI. kcr. első titkár. 1957. fcbruár-1966. MSZMP IKB, ill.
KB tag. 1956. november-1975. IPB, ill. Bp. PB tag. 1957-1966. Bp. IIB, ill. VB tag.
1956-1959. XXI. kcr. majd Csepel Vasmű IIB elnök, később első titkár. 1959-1961. budapesti
titkár, 1961-1962. első titkár. 1962-Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium miniszterhelyettes.

Elmondja, hogy az MSZMP az együttműködést szeretné biztosítani. Továbbá,
hogy a Kormány melletti állásfoglalást úgy tettekkel, mint szavakkal bizonyítani
kell, mert ez a kormány vetett véget Magyarországon az ellenforradalomnak, vállalta a népszerűtlen feladatokat, kitartott a helyén, megmentette a munkáshatalmat.
Meggyőződésünk, hogy egy nemzetközi konfliktustól mentette meg Magyarországot. Külön biztosíték Kádár és más elvtársak személye. Ők nem voltak horthysták,
sem fasiszták, mindig munkások voltak, és azok érdekeiért harcoltak. Van, akinek
Kádár, Marosán személye nem szimpatikus.
A Párt elfogadta Nagy Imre intézkedéseit, de Nagy Imre nem tudta azokat
megvalósítani. Az ő kormányzata alatt nagyon szomorú dolgok következtek be.
Ebben a kormányban mi erős vezetőt látunk.
Mit értünk a kormány tényleges gyakorlati támogatása alatt? Amikor látjuk,
hogy a Munkástanácsok ténylegesen a munkások érdekeivel foglalkoznak, egyik
kérdés, hogy a jelenlegi politikai kérdéseknél36 sokkal többet foglalkoznak, mint a
gyár gazdasági jellegű kérdéseivel. Hosszú ülésezések, szenvedélyes viták vannak, amiért kevesebb idő jut az 1957. évi tervek kidolgozására. A bérpolitika és
prémiumrendszer nem volt helyes, ziillesztője volt a termelésnek, a minőségi munkának. A népvagyon megőrzése is fontos probléma. Ebben az Igazgatóságnak, a
Munkástanácsnak, a Rendészetnek közösen kell együttműködni. Továbbiakban
felveti, hogy a Munkástanács számoljon be eddigi tevékenységéről a munkások
előtt. Úgy gondolja, hogy egy ilyen beszámoló után egyesek kiesnének a munkástanácsból.
A továbbiakban elmondja, hogy kétféle félelem van az emberekben. Irtóznak
attól, hogy a régi módszerekre tér vissza a párt. A munkások öntudatosabb része
meg van félemlítve az ellenforradalomtól. A kommunisták a munkástanácsokban
mumust látnak. A Munkástanács soraiban vannak olyan emberek, akik nem oda
valók. Ugyanígy a Pártban is vannak nem oda valók. Nézzük meg, hogy kik azok,
akik nem a munkások érdekeit akarják képviselni. Elítéljük azokat, akik visszaéltek azzal, hogy párttagok voltak. Ezeket eltávolítjuk a párt soraiból, azokat is, akik
az októberi események során elhagyták a pártot, és részt vettek az eseményekben.
Kellemetlen az, hogy a Munkástanácsban van olyan ember, aki Kádárt szidja és az
AVH embere volt.
Amikor a Munkástanács-választások voltak, kommunisták nélkül, előre elkészített lista szerint választották meg a Munkástanácstagokat. A Munkástanácsot nem
mint politikai szervként akarjuk erősíteni. A párt konkrét segítséget tudna adni a
Munkástanácsoknak, azok, akik 30-40 éve szervezett dolgozók, nagy tapasztalat56

Valószínűleg kérdésekkel.

tal rendelkeznek, gazdasági vonalon komoly segítséget tudnának nyújtani. Ez egy
kicsit a Munkástanács iránti bizalom kérdését is jelenti. Az olyan Munkástanácsnak nem sok becsülete lesz, amelyben nincsenek kommunisták?1 Még egy súlyos
probléma a racionalizálás. Párt kérése, hogy a régi törzsgárdát ne küldjék el a gyárból, emellett messzemenően vegyék figyelembe a szociális körülményeket. Van itt
a gyárban sok deklasszált ember. A szakembereket, a régi munkásokat ne küldjék
el. Ezen a téren igen nagy a nyomás felénk a munkások részéről. Van még egy kérésünk, hogy a Munkástanácsok elnöksége sokkal intenzívebben vegyen részt a termelésben. Egyesek véleménye szerint a Munkástanács még a párt módszerein is
túltesz az ülésezésben. Végezetül vigyázzanak a korrupció megakadályozására.
Nem akarjuk, hogy a Munkástanácsot lejárassák. Javasolja, hogy alakítsanak egy
intézőbizottságot, amelyben a Szakszervezet, Munkástanács, Igazgatóság, az Ifjúsági szervezet egy nagyon szoros kapcsolatot építsen ki.
Másik kérdés a kommunisták leváltása. Beszéljék meg az intéző bizottsággal.
Ha olyan leváltásról van szó, aki nem rendes, aki visszaélt pártagságával, akkor
messzemenően támogatni fogják. Ha ez azonban a párttal való megbeszélés nélkül
történik, ellenforradalmi cselekedetnek fogják tekinteni.
Javasolja, hogy a tárgyalást követően a Munkástanács gyári szinten is tárgyalják
meg.
Javasolja, hogy egy közös nyilatkozatot adjanak ki erről a tárgyalásról. Ezt a
munkások és a párttagok is várják."1'
A nemzetközi helyzetről szólva, a kommunisták, az egész szocialista tábor, a
kapitalista országokban lévő kommunisták, egységesen foglalnak állást a magyar
eseményekkel kapcsolatban. Különösen értékes a Kínai Kommunista Párt határozata. Ennek nemzetközileg is óriási jelentősége van.
A továbbiakban kifejti, hogy a párttal nem lesz rossz együttműködni, mert politikai erő lesz ebben az országban. A Munkástanács, h a j ó kapcsolatot fog kiépíteni
a párttal, jó együttműködés lesz. [sic!]
Nagy Elek (a Munkástanács elnöke): Nem érzem magam hivatva arra, hogy a felvetett kérdések mindegyikére válaszoljak. Elmondom nyíltan, őszintén, többé-ke57

A CSVM KMT 1956. december 17-én kelt körlevelében határozott arról, hogy a nem demokratikusan választott munkástanácstagok tagsága érvénytelen. A szavazáson választásban érdekelt dolgozók 2/3-ának jelenléte volt szükséges. A körlevelet ld.: BFL XXV.4.f. 7104/1957.
1051-1052. p. 1957. január 4-én felkérték a gyáregységek munkástanácsclnökcit, hogy jelentsék azon személyeket, akiket megalapozatlanul bocsátottak cl. Uo. 892. p. Az elbocsátottak
utólagos jegyzéke: uo. 885-891. és 896. p.
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A közös nyilatkozatot a végleges Munkástanács megválasztásakor is elutasították. Uo. 1098. p.

vésbé az elnökség tagjaival folytatott beszélgetésekből kialakult véleményt. Tény
az, hogy jelenleg Magyarországon gazdasági leromlás van. Ez elsősorban és majdnem kizárólag a magyar munkásság vállaira nehezedik. E rendkívüli nehéz helyzetben felvetődött az a probléma, hogy kell egy olyan szerv, amellyel együtt
tudunk dolgozni a magyar dolgozók érdekében, hogy a gazdasági nehézségeknek
megálljt mondjunk, hogy ne legyen olyan elkeserítő a helyzet. Végső fokon optimisták vagyunk. Azzal is tisztában vagyunk, hogy követtünk el hibákat, és el is fogunk még ezután is követni, mert a Munkástanács nem egy régi szerv, még nem
rendelkezünk kellő tapasztalattal, és a tagok legnagyobb része csak munkás volt.
Munkástanácsok vannak. Az is tény, hogy a kommunisták kezdeményezték. Igaz,
hogy jugoszláv kommunisták, [sic!] Úgy látszik azokkal megint sok mindenben
nem tudunk egyet érteni.39 Úgy vélem, hogy a magyar munkástanácsokat forradalmi események valósították meg. Sokan úgy vélik, hogy a munkástanácsok korán,
idő előtt születtek meg a forradalom alatt. Tudjuk mi is a pártnak, a kormánynak az
álláspontját a magyar eseményekkel kapcsolatban.
Tudjuk, hogy most már határ nincs, már ellenforradalomnak mondják. Semmi
szándékunk, hogy az előbbiek hibáját az MSZMP számlájára írjuk.
„ Tény az, hogy 1949. óta október 23-áig demokráciáról beszélni nem lehetett.
Nem akarom a Rajk-ügyet és a többi törvényellenes eljárásokat felsorakoztatni.
Nem akarom azt sem részletezni, hogy a Gépgyárban háromszor kellett kiírni egy
MDP taggyűlést, mert nem jöttek össze. Meg kell mondani, hogy az MDP-ben a
magyar munkásosztály nagy része nem bízott. Úgy vélem, hogy a magyar dolgozók
jelentős része forradalmat lát az elmúlt eseményekben." Tudjuk mi azt, hogy
enélkül nem lehetne Munkástanács.
Eredmények vannak. Hibák is. Alapjában véve a rossz alapokra helyezett ipar, a
túlzott adminisztráció, a szakértelem lebecsülése, a politikai állásfoglalás, ezek hibák voltak. Nem mondom, hogy a racionalizálást a Munkástanácsok hajtsák végre,
de nekünk kell felszámolni a hibákat. Önök a forradalmat ellenforradalomnak értékelik, és Önök tudják, hogy a Munkástanácsokba elsősorban azokat választották
be, akik október 23-a előtt kiálltak a nép elé és megmondták a hibákat. Mi erre felülről választ kaptunk, ez nekünk nem tetszett. A dolgozók között ezek az emberek
népszerűbbek lettek. A Munkástanács jelentős része ezekből az emberekből tevőd-
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Nagy Elek jól ismerte a jugoszláv munkásönkormányzatok működését. Tanúvallomása szerint
1956. november 20-a körül találkozott a Borba egyik tudósítójával, akitől egy orosz nyelvű és
kiadású füzetet kapott a jugoszláv munkástanácsok működéséről. Ezt ö maga fordította magyarra. A fordítást ld.: BFL XXV.4.f. 7104/1957. 937-943. p. Egyéb jugoszláv munkástanácsokkal kapcsolatos fordítások: Uo. 962-998. p.

tek [sic!] össze. A forradalom idején lezajlott magatartás is az emberek előtt egy
mérce volt. Hogy a Munkástanács összetételét ellenforradalmároknak tekintik, így
nem tudunk tovább dolgozni. Mi félünk egy pártdiktatúrától, Önök meg félnek egy
jobbratolódástól. Mi nem akarunk egy jobboldali Magyarországot. „ Tény az, hogy
mi nem vagyunk megelégedve a kormánnyal és egyes intézkedésekkel. " Önök Csepelen dolgoztak, tudják, hogy milyen bérek voltak itt. Más gyárakhoz viszonyítva a
Gépgyárban a 6 Ft-os átlagkeresetet felemelik 10%-kal, és máshol a 10 Ft-os
összeget 11 Ft-ra, a különbség fenn fog állni. „Csomó probléma megoldásra vár,
ami nem fog menni, mert nem látunk biztosítékot. Hinni Istenben lehet, mert se
nem árt, se nem használ. Az 1945-ös események folytán, a szovjet hadsereg segítségével a gyárak államosítva lettek. Ezzel az eredménnyel a párt nem jól gazdálkodott. Felhőkben járt, mi pedig igyekszünk a földön maradni."
Azt mondják, hogy a Munkástanács pártellenes. Üldözi a párttagokat. A pártmunkának a munkások között kell lezajlani, nem az irodában. Azt mondják, hogy
vannak köztünk ellenforradalmi emberek. Ki az, aki vissza akarja adni a gyárakat,
a szocializmus eddigi vívmányait? Ebben a helyiségben ilyen szó nem hangzott el.
Hogy a kormányban valaki bízik, vagy nem bízik, az egyéni beállítástól függ. Ma
kijelentettem, hogy ha valaki politikai jellegű felszólalást fog tenni, azonnal felfüggesztem az ülést. A mi számlánkra igyekeznek irni azt, ami most van.
A népvagyon megőrzésével, a bérpolitikával kapcsolatosan nekünk is meg van
az elképzelésünk. „Aki azt követeli, hogy ne foglalkozzunk politikával, az nem
marxista. Magyarországon munkanélküliség lesz. Fel kell nyitni a határokat, külföldi segítséget kell kérni. Fejezzük be a földalattit stb., lesz munka. Mégis félünk
attól, hogy restauráció lesz."
Az Országos Előkészítő Bizottságon 60 ülés volt, ahol Pongrácz Kálmán 61 kijelentette, hogy nem lehet bírálni, hogy volt rákosista, vagy sztálinista, mindannyian
azok voltunk, O is az volt.
Ezek a kérdések azt mutatják, hogy végső fokon a munkás önkormányzat azt jelenti, hogy a felsőbb szervek intézkedését végre fogjuk hajtani. Tudjuk, hogy az
MSZMP-nek egy program kellene, amit a Kongresszus minél előbb csináljon meg.
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Valószínűleg a Munkás Önkormányzatot Előkészítő Bizottság, amelynek elnöke Apró Antal
volt, feladata a munkástanácsok megfelelő országos szervezetének kiépítése lett volna.
Pongrácz Kálmán, dr.: (1898-1980) vasesztergályos, jogász, tanácselnök. 1931-től SZDP,
1945-től MKP tag. 1945-1947. Ganz Vagongyár ÜB-clnök, 1947-1949. vezérigazgató.
1949-1958. Budapest polgármestere, ill. Fővárosi Tanács VB elnöke. 1948-1949. M D P KV
póttag, 1949-1956. tag. 1956-1966. M S Z M P IPB, ill. Bp. PB tag. 1957-1958. Bp. VB tag.
1949- országgyűlési képviselő. 1954-1966. HNF OT tag. 1963-1970. ET tag.

Ami pedig azt a kérdést illeti, hogy a Munkástanácsban vannak olyanok, akik
nem oda valók, hogy a munkások beszámolót várnak, és utána ki fognak kerülni,
mi nem félünk. Mi belemegyünk, hogy az akkori események hatására történt a választás: nézzük meg ezt a kérdést. Ha egy napon bármelyik munkástanácstag ellen
bejelentés érkezik, azonnal ki kell menni a helyszínre, és új választást kell csinálni.
Azt mondják, hogy a dolgozók egy része velünk szemben bizalmatlan. Ha ez így
van, nincs jogunk magunkat Munkástanács elnökségének nevezni.
Az is probléma, hogy sokat ülésezünk. A kormány és a felsőbb szervek állandóan illéseket tartanak, amelyen részt kell venni. Ezt társadalmi munkában nem lehet
megcsinálni, amikor munkaidő alatt tartják. A racionalizálással kapcsolatban alakult egy bizottság, (munkástanácstag, igazgató, szakszervezeti megbízott, miniszteri megbízott) aki [sic!] eldönti, hogy kit küldjenek el. Hogy vannak a Munkástanácsban olyanok, akik fasiszták voltak, AVH-s besúgók? Én minden jó szándékú
bejelentést elfogadok. De vannak olyanok is, mint pld. a Karhatalomnál, aki azt beszéli rólam, hogy a „Nagy Elek az, aki 1944-ben elment Hunyadi-páncélosnak és
most a Munkástanács elnöke." Tény és igaz, hogy én 1944-ben elmentem önként.6"
Ennek meg van a maga fóruma, ahol azt bejelenthetik, hajlandó vagyok a „Népszabadságban" megírni ezt a tényt, de legaljasabb, ha ezt az ember háta mögött mondják. Szívesen átadom ezt a funkciót. „Mi senkit nem vettünk fel a Munkástanácsba,
hanem az emberek választják meg." Ebbe nekünk nincs beleszólásunk. Legfeljebb
az, hogy lemegyünk a dolgozókhoz, és azt mondjuk, hogy vigyázzanak és nézzék
meg, hogy kit választanak. „ Ha az MSZMP lesz a döntő, akkor azokfogják a Munkástanácsot alkotni. " Mondjuk talán azt, hogy MSZMP-tagokat válasszanak be a
Mun kás tanácsba ?
Nekünk annyi problémánk van, de meg van kötve a kezünk. A racionalizálással
kell foglalkozni, és utána nyithatunk egy panaszirodát. A létért harcolni kell, az nehéz dolog. Azt mondják, hogy a szakszervezettel, igazgatósággal közös kapcsolatot minél sürgősebben. Adjunk ki egy közös nyilatkozatot.
A Kínai Kommunista Párt nyilatkozatával 6 " mi is egyetértünk, főleg az ellentétekre vonatkozólag.
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A ncvtclcn bejelentést ld.: BFL XXXV.28.b. 7. őc. 1-2. p.
A Kínai Kommunista Párt központi lapjában, a Zscnmin Zsipaoban 1956. december 30-án
Még egyszer a proletárdiktatúra történelmi tapasztalatairól címmel cikk jelent meg, amely a
jugoszláv-szovjct viszonnyal, a dogmatizmus és a rcvizionizmus különbségével és a magyarországi eseményekkel foglalkozott. Népszabadság, 1957. január 1. Részben idézi: Magyar-jugoszláv kapcsolatok 1956. dcccmbcr - 1959. február. II. köt. Szcrk.: Ormos Mária - Vida
István. Bp., 1995. 87-90. p.

Hinni nem tudunk, Önök sem. „Szeretném, ha választ adnának, hogy Önök hiszik-e a marxizmus[t], vagy csinálják? "
A bizalmatlanság velünk szemben óriási. Bizalmatlan velünk szemben az
MSZMP, a kormány, az igazgatóság. Az üléseken legyen ott mindenki, a kormány,
a karhatalom stb. Nem vagyok olyan optimista, hogy azt mondjam, minden kérdésben egyetértünk. A tettek adják meg az alapot a közös együttműködésre.
Javaslom, hogy nyissuk meg a vitát.
Kiss György (MSZMP): Őszintén mondjuk meg egymásnak a véleményünket. Nagy
elvtárs válasza egyes dolgokban nagyon pozitív. Az együttműködés forrásait meg
kell keresni. A Munkástanácsot akarjuk segíteni a dolgozókjavára. Minden kérdést
leggyorsabban nem lehet megoldani. A létszámcsökkentés komoly probléma.
Nagy elvtárs azt kérdezi, hogy a marxizmust hisszük-e, vagy csináljuk. A Rákosi-Gerő féle politikával kapcsolatban sok elvtársnak súlyos kifogásai voltak. Ereztük, hogy eltértek a helyes iránytól. Nagyon jól tudtuk, hogy ha valaki őszintén
megmondta a véleményét, az bajba került. A marxizmust akkor is hittük és most is
hisszük. De az embereket meg kell győzni. Annak legyen igaza, akit a másik meggyőzött [sic!]. Nagyon jól tudjuk, hogy egyeseket fel akartak koncolni ebben a
gyárban. A legfontosabb kérdés, hogy a Munkástanács és az MSZMP hogyan tud
együtt működni.
Nagyon fontos kérdés a létszámcsökkentés. Ez rendkívüli érzékenyen fogja
érinteni az ifjúságot, az asszonyokat.
A bérkérdéseket is helyes volna közösen megtárgyalni. A másik fontos probléma a kibontakozás, a gyári tervek elkészítése, hogy a megmaradt létszám mennyit
fog termelni.
Málvi [Vilmos]64 (MSZMP): Valamennyien felelősek vagyunk azért, hogy amit a
dolgozók vártak azt végrehajtsuk. (Felesleges adminisztráció stb. megszüntetése.)
Még mindig sokkal több bért fizetünk ki, mint amennyit termelünk. Normális bérezésre, munkafegyelemre van szükség. Tudom, akinek rossz a normája, az kedvetlenül végzi a munkáját. Nagy gondot okoz a racionalizálás. A tanács elkövetett egy
hibát, ti. azt, hogy mindent maga akar csinálni, a párt helyett politizál, a szakszervezet helyett szervez, az igazgató helyett vezetni akarja a gyárat. Ezt egyedül nem
fogja tudni elvégezni. Minden szerv a maga vonalán dolgozzon. Helytelen, hogy
nem akarnak kommunistákat. Ez nem lehet igaz, mert én is dolgoztam a Kerékpár-
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Mályi Vilmos: (1909—) lakatos. 1956. október előtt a Külügyminisztérium dolgozója.
1957-ben az MSZMP XXI. kerületi IIB szervező titkára és a kerületi PTO vezetője.

gyárban. 63 Ezzel lejáratják magukat. Továbbá a szakszervezet legyen felelős a dolgozók érdekvédelméért. Üljön le a Munkástanács, a szakszervezet és az illetékesek, és állapítsák meg, hogy melyik dolgozó mennyit ér, hova lehet besorolni. Mindenhol nem lehet órabért bevezetni. Olyan bérezést kell bevezetni, mely ösztönözni fogja a munkásokat.
Nem helyes, hogy a vezetők közül többet el akartak küldeni. Először meg kell
nézni, hogy a vezető mire képes, ha nem váltja be a hozzáfűzött reményeket, akkor
le kell váltani. De azért, mert valaki haragszik rá, nem lehet elküldeni. Ezzel a termelésben anarchiát okozunk. Hogy nem helyeselnek egyes intézkedést, a Munkástanács mögött ott a párt, iljúsági szervezet, a műszaki vezetés, akkor nem történik
semmi különösebb baj. 1945-ben sokkal nehezebb körülmények között kezdtünk
dolgozni, mint ma. A Kommunista Párt bizonyos rossz munka miatt lejáratta magát, de a tömegek többsége mellettünk van. Ez a munkásság építeni dolgozni akar.
Végezetül azt szeretném, ha ezen az értekezleten választanánk egy bizottságot,
amely kido lgozna a Munkástanács és az MSZMP részére egy közös nyilatkozatot.
Nehogy azt higyjék [sic!], hogy mi akarunk igazgatni. A Munkástanácsba ne
engedjenek senkit, aki a párt ellen uszít, de ne tűrjenek meg ellenforradalmi plakátokat sem. A vitákat el tudjuk baráti alapon intézni.
Nemcsak a termelést segítjük, a Munkástanács munkáját is segíteni fogjuk.
Régi mondás: „Egységben az erő." Hogy a Munkástanács és az MSZMP szemben
álljon egymással, az az ellenforradalomnak érdeke. Van még az emberekben keserűség. Kerüljünk minden olyan megnyilvánulást, amely a párt és a kormány ellen
van. A Kádár-konnány egyeseknek nem tetszik. Egy év múlva mondják meg, hogy
jól végezte-e feladatát, vagy sem. Azt mondják, hogy a politikai vitákat nem engedik meg, bizonyos fokig a gazdasági kérdés politikai kérdés. Nagy et. beszélt a tanácsok megválasztásáról. Ez helyes. Egyet el kell ismernünk. Én október 23-a óta
itt vagyok Csepelen. Pontosan tudom, hogy mi zajlik le a gyárakban.
Itt is és Budapesten is kommunisták nélkül alakultak meg a Munkástanácsok, a
felajzott hangulatban, amely a párt ellen volt. Nem azt akarjuk, hogy holnap hívjanak be 1 vagy 2 kommunistát, de azt elvárjuk, hogy ha valamilyen oknál fogva kiesik egy tanácstag, és újat választanak, ha kommunistára esik a választás, engedjék
megválasztani.
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A Kcrékpárgyár cs a Golyóscsapágygyár 1956-os törtenetéhez adalék Tolnai Károly és társai
perc. BFL XXV.4.a. 3768/1957., illetve Fekete László és társai BFL XXV.60.d. 2066/1957.
Az előbbiben megtalálhatóak a gyárakban felvett munkástanács-jegyzőkönyvek, határozatok
és az ott dolgozó munkások jegyzéke is. 1956. december 3-1957. január 5.

A másik kérdés a párthelyiség kérdése. A leépítések következtében nem probléma egy kis helyiség. Nem kell félni, nem lesz megint egy olyan apparátus, mint volt,
de ha az elvtársak munka után össze akarnak jönni, azt hiszem, ezt meg lehet tenni.
Ha nagyaktívát akarunk összehívni, úgy is meg tudjuk csinálni munkaidő után.
Az üzemekben sok helyen mondják, hogy a Munkástanács nemcsak sokat ülésezik, hanem majdnem egészében nem is dolgozik. Ha megnézzük az erkölcsi oldalát, amelyet nemcsak rendelet szabályoz, akkor ez nem helyes. A Munkástanács
előírja, hogy a munkaidőt mindenkinek le kell dolgoznia, de pont ők nem tartják be
a munkafegyelmet. Ne engedjék, hogy a Munkástanácsot ezen a vonalon támadás
érje. A racionalizálással is követtek el hibákat, ezeket helyre kell hozni. Nincs
olyan elgondolásunk, hogy pld. aki személyzetis volt, annak okvetlenül az íróasztal mellett kell maradnia, ha szakmája van, adjunk neki becsületes munkát. Akiknek pedig olyan volt a magatartása, hogy kifogás alá esett, azokat eltávolítjuk.
Példa erre: Halmi, Rudas et. esete.
Olvasták a Kínai Kommunista Párt állásfoglalását, amely nagyon tanulságos
volt. Azt a módszert kell alkalmazni, amit a kínai elvtársak adtak tanácsot, [sic!]
Nem mindenki volt sztalinista, aki párttag volt. Itt is emberek voltak, akiknek végre
kellett hajtani a párt felső vezetésének utasításait.
[?]66 (Munkástanács, Nagytömeg[árúgyár]): Azt mondják, hogy a Munkástanácsok nem dolgoznak. Érdekes kérdés ez. Szeretném, ha megnéznék, hogy mielőtt a
párt létrejött, ők is üléseztek sokat. De nem volt egy olyan szerv, amely ezt fel tudta
volna vetni. Furcsának tartom, hogy mindenki e körül forog, [sic!] Kiss et. azt
mondja, hogy nem választottunk kommunistákat a tanácsba. A Nagytömegben a
választás úgy történt, hogy mindenkinek odaadtunk egy üres papírt azzal, hogy azt
válasszon, akit akar. Szégyen és gyalázat, hogy az MDP-ben nem voltak olyan
kommunisták, akik odaálltak volna. Nem kértünk egy 10 perces önéletrajzot senkitől, mielőtt megválasztották.
A törzsgárdát nem fogjuk elküldeni. Szó sincs róla, hogy racionalizáljuk őket.
Van itt olyan, aki ismer a régi időkből. Azt mondják, hogy 30 éves szervezett dolgozókat elküldünk. Ezen csodálkozom, ezek öreg bácsik, már eddig is csak dédelgettük őket az üzemben.
Én is örülni fogok, ha öregkoromban elküldenek nyugdíjba. Azt mondják, hogy
sokat ülésezünk és nem tettünk semmit. Ez azért van, mert vannak a Minisztériumban olyan szervek, amelyek helytelen utasításokat hoznak. Nagy Elek mondta,
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A CSVM Központi Munkástanácsában Tóth Tibor és Katona János képviselte a Nagytömcgárúgyárat.

hogy Kádár egy becsületes elvtárs, de vannak a környezetében olyan gazemberek,
akik ilyen rendeletekkel traktálnak bennünket.
Azt mondják, hogy a párt erősödni fog. Nemhogy erősödni fog, kell is neki erősödni, én is azon vagyok, hogy a kommunista párt erősödjön meg. De népszerűtlen
agitátorok ne legyenek, ezt Benczekovits et-nak is megmondtam. Azt mondják,
anarchia lesz, ha így fogunk gazdálkodni. Én az anarchiát nem tudom, hogy a dolgozók idézik-e elő, vagy a vezetők. A raci törvény [sic!], meg a különféle intézkedések okozzák azt.
Visszautasítom, hogy mi kommunistákat dobáltunk ki. Nézzék meg, hogy a
munkaügyivel mit csináltunk. Letettük mint személyzeti osztályvezetőt, aki 30 éve
nem dolgozik a szakmájában, és oda tettük a satupad mellé, és mindenki segít neki,
hogy menjen a munka. Senkit nem dobtunk ki az utcára.
Az MSZMP részéről ez a legelső közeledés, amit tanúsítanak irántunk. Kádár
elvtárs azt mondta, hogy fenntartással bizalommal vagyok a munkástanáccsal
szemben, én ugyanezt mondom az MSZMP-vel szemben.
Bácsi József^7 (Munkástanács): Mályi elvtársat ismerem a legjobban, neki szeretnék válaszolni. Engem sokan úgy ismernek, mint egy megrögzött ellenforradalmárt. Meg kell mondani, nincs a világon senki, aki különbet produkált volna, mint
mi. Olyan energiaproblémánk volt, amilyen még soha. Termeltünk 17 milliót, kifizettünk 60 milliót. Ez valóban nem reális.
Szeretnék Kiss elvtárs fejtegetéséhez hozzászólni. Kommunistának érzem magam, de mégsem vagyok hajlandó jelenleg beiratkozni az MSZMP-be.
Az október 23-ai ellenforradalomról beszélni nem lehet, az egy spontán forradalom volt, amiben előfordultak ellenforradalmi megmozdulások.
A Munkástanács létrejöttével kapcsolatban merem állítani, hogy még egy olyan
demokratikus szerv nem jött létre, mint a munkástanács. Nem csináltunk listát,
jegyzőkönyveink vannak az üzemekből erről, hogy mégis olyan színezete lett a dolognak, hogy kommunistákat nem vettek be a munkástanácsba, és hogy olyan személyek jöttek ki, akik nem párttagok, ez pontosan a 12 év politikájának következménye. Főleg azokat választották meg, akik a 12 évi terrorisztikus rendszerben
meg merték mondani a véleményüket, és a dolgozók ezt megjegyezték. Merem
hangsúlyozni, hogy ezek között ellenforradalmár nemigen akadt, de régi párttag
annál több. A sztrájk kérdésével kapcsolatosan meg kell mondani, hogy mi ellene
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voltunk a sztrájknak. Ez sokkal sikeresebb eredményre vezetett volna, azonban
történt egy óriási hiba a szovjet városparancsnokság részéről, mert betiltottak minden gyűlést, és nem tudtuk a munkástanácsokat értesíteni, így az üzemekben nem
tudtak egységes álláspontot elfoglalni ezzel kapcsolatban.
A munkásosztályt mindenki állandóan támogatja, mégis milyen zűrzavar van.
Gondolkozzunk ezen.
Kiss et. beszélt a kormány jelenlegi összetételéről. Saját személyem [sic!] véleményét mondva, amíg Kádár elvtárssal nem beszéltem, azt mondtam, hogy Kádár
feltétlenül becsületes szándékú kommunista. Azt mondtam, hogy nem benne, hanem közvetlen környezetében van a hiba. Aztán elérkezett a pillanat, amikor elmentünk a parlamentbe, és elmondtuk, hogy mire akarunk választ kapni. „Kádárból kiábrándultam, mert olyan keményen nyilatkozott az október 23-ai eseményekről, hogy megrendült a bizalmam. Marosán elvtársról 68 nem is beszélve, különösen most, hogy a mai újságban megjelent a „Számadás " c. cikke69"
A kibontakozásra van egy véleményem. 1945-ben mindenki várta a szovjet
hadsereget. Apám itt dolgozott 30 éve a Csőgyárban, várták az ötágú csillagot. Felszabadítottak bennünket. „ Tudjuk, hogy mit csinált a kommunista párt 12 év alatt.
Az illúziót a sárba rántották, és a következménye az lett, hogy a magyarság legnagyobb része úgy néz a szovjet katonára, hogy le akarja köpni. 12 év alatt pontosan a
fordítottja lett. Azt hittük, hogy jobb lesz. A kommunista eszmék leple alatt egy terror lett."
Nem értek egyet Kiss et-nak azzal a tételével, amit Nagy Imrével kapcsolatban
mondott. Nagy Imrét a történelem vihara a felszínre dobta, és 2-3 nap alatt nem lehet semmit tenni. Egy óriási politikai hibát követett el Nagy Imre. Egy szuszra
mondta ki a semlegességet, felmondta a Varsói Szerződést stb. Várjuk meg, a történelem tisztázza majd a dolgokat.
Kiss et. azt mondja, hogy a munkástanács gazdasági kérdésekkel foglalkozzon,
s ez a kormány részéről is elhangzott. „Politizálni gazdasági funkciók nélkül, vagy
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Marosán György: (1908-1992) sütőipari munkás, politikus. 1927-től SZDP tag. 1945-1948.
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fordítva, az tiszta nevetség. Ez egy szoros függvény, ez teljesen párhuzamos dolog.
Gazdasági hatalom politika nélkül és fordítva, az egy nulla. "
Hogy miért nem foglalkozunk az 1957-es tervekkel, bérrendezéssel, népvagyon
megőrzésével? Itt egy gazdasági anarchia van, addig nem lehet az 1957-es tervekkel foglalkozni, amíg nincs egy biztos bázisunk. Akkor lehet tervezni, ha nekünk
energiánk lesz. Nem ülnénk itt egymással szemben, hanem egy rakáson lennénk.
Azt mondják, számoljon be a munkástanács a dolgozóknak. Annyi sok problémánk van, amely teljesen igénybe veszi az időnket, nem jut idő a dolgozókkal foglalkozni. Ezt mondaná meg valaki, hogyan tudnánk ezen segíteni. Azt mondják,
hogy sok munkástanácstag kiesne, ha beszámolót tartanánk a dolgozók felé. Lehetséges, de én azt mondom, ha elmondanám azokat a problémákat, amik vannak,
mégsem esnének ki. Higgyék el, az MSZMP nem azért nem megy, hogy mi akadályozzuk, a dolgozókfélnek. Félnek, hogy a régi rendszer visszajön. Higgyék el, nem
mindenki karakter. Az emberek zöme olyan típusú, szeret nyugodtan élni, nem érdekli a közösség, csak az, hogy neki legyen biztos helye. Félnek, hogy lesz egy
kommunista párt, mely újra megerősödik.10 Mi lenne, ha a kormány kiadna egy
rendeletet vagy javaslatot, hogy a dolgozók kezdjék megválasztani az üzemekben
az alapszerveket, és ha ez megtörtént, válasszák meg a vezetőket felfelé is. Azt
mondják, a munkástanácsban vannak olyanok is, akik nem oda valók. Lehetséges,
de mondják meg bátran, hogy ki az. Ugyanez vonatkozik az MSZMP-re is. Teljesen helytelen álláspont az MSZMP részéről, hogy akik részt vettek az októberi eseményekben, azok nem valók a Munkástanácsokba.
Azt mondják, hogy a szakszervezetet vonjuk be a Munkástanácsba. Mondjuk
meg őszintén, hogy mi volt a szakszervezet. Hűséges kiszolgálója az államhatalomnak. Szakszervezet maga szervezte a munkaversenyt. Nem értek egyet azzal, hogy
van egy SZOT. Ezt is alulról kellett volna megválasztani.
Kiss et-at szeretném, ha maga válaszolna egy kérdésemre. Hogyan értelmezte
azt, hogy 1 év múlva furcsa és nevetséges lenne a munkástanács kommunisták nélkül. Hegyi et. is egy élénk vita közben azt mondta nekünk, hogy 3 hónap múlva nekem kell magukat megvédeni.
Az átszervezés igen nagy probléma. Itt nem szabad azt nézni, hogy az illető milyen nézetű. A szociális körülményeket kell figyelembe venni. Szükséges, hogy a
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régi kipróbált törzsgárda itt maradjon. Először haza kell küldeni azokat, akiknek
földjük van, építőipari munkások stb.
Vigyázzunk ezzel a közös nyilatkozattal. Én egyetértek vele, de nem olyan
rosszul fest a dolog, hogy a dolgozók nagy része nem ért egyet a munkástanács működésével. Higyjék [sic!] el, ha hirtelen szavazást rendelnénk el, a munkástanács
elsöprő győzelmet aratna. Ha egy közös platformot adnánk ki, azt mondanánk,
hogy a munkástanács lepaktált az MSZMP-vei.
Korbéli Lajos 71 (MSZMP): Egyetértek azzal, amit a pártdiktatúra kérdésével kapcsolatban mondtak. Flogy alakult ki, ennek is meg kell nézni az okát, különösen
csepeli vonatkozásban. Azt mondta egyszer Rákosi et., „a kommunisták felelnek
azért, hogy ebben az országban mi történik."
A munkástanács kezében összpontosul a gyár ügyes-bajos problémája gazdasági stb. kérdésekben. Fennáll a veszélye annak, hogy a munkástanács is beleesik
ilyen hibákba. Csepelre mindig nagyon néztek. így volt ez a mi időnkben is. Ez nagyon önelégültté tett bennünket. A másik kérdés, amiről Nagy et. is beszélt, a helytelen rendeletek, és az, hogy attól félnek, hogy az MSZMP újra a régi módszerhez
tér vissza.
Megvan a biztosíték, hogy beleessünk ebbe a hibába [sic!]. Van egy pár elgondolásunk. Nem leszünk fejbólogató jánosok. Attól félnek a dolgozók, hogy a pártszervezetek megint a párt és a kormány határozatait gondolkodás nélkül hajtják
végre. Ha kell, ellenzék is lesz. Fogunk mi is csatázni a kormánnyal és a párttal, ha a
dolgozók bérkérdéseit kell megoldani, nem úgy, mint a normarendezésnél.
Amikor úgy látják, hogy a munkástanács a dolgozók érdekeit védve különböző
intézkedéseket kíván tenni, azt támogatjuk, de nem támogatjuk, amely nem áll
összhangban a jelenlegi gazdasági helyzettel.
Felvetődött a bizalmatlanság kérdése a munkástanács felé. Ezt néhány dologgal
alátámasztom. Intézőbizottságaink nem tudták elérni, hogy a munkástanács egyes
ülésein részt vegyenek.72
A „Népszabadság" olvasókat kemény támadások érték.
A párthelyiség kérdését nem sikerült megoldani. Ez bizalmatlanságot okozott.
Azt hiszem, ez a mai tárgyalás tudja ezeket a dolgokat tisztázni.
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Korbeli Lajos: 1953-1968. Cscpcli párttitkár. 1956-1957. MSZMP CSVM Ideiglenes Intéző
Bizottság tag. 1957 szeptemberében CSVM Ellátó Üzemének igazgatója.
Komjáthy a Nagy Elek és társai perben tett tanúvallomásában azt nyilatkozta, hogy bármikor
részt vehetett a munkástanács üléscin.

Néhány elvtárs hozzászólásával kapcsolatban meg kell mondanom, hogy nem
azt mondtuk, hogy a munkástanácsok egyáltalán nem dolgoznak, hanem, hogy
egyes területeken nagyobb aktivitást gondolunk a munkástanács részéről, különösen gazdasági vonalon.
Az elmúlt 12 év alatt történtek hibák. Azonban főleg 1948-ig néhány dolgot létrehoztunk.
Ellenforradalom, forradalom kérdésével kapcsolatosan beszélni kell a nép követeléseiről és az ellenforradalom céljairól. Kiss et. is azt mondta, hogy a felső vezetők eltávolításával kapcsolatosan a nép követelése jogos volt.
Közös nyilatkozat kérdésével kapcsolatban azt hiszem elérkeztünk oda, hogy
közös nyilatkozatot adjunk ki. Olvashatták az újságban is, hogy egyes gyárakban a
munkástanács és a párt közös nyilatkozatot adott ki. Nem hiszem, hogy ez rossz
dolgot sziil. Ezzel okvetlenül előbbre tudunk jutni.
Kiss József 7 " (Szakszervezet): Felvetődött, hogy a munkástanács foglalkozzon
gazdasági kérdésekkel, az MSZMP a politikai kérdésekkel. Nem véletlen, hogy erről beszélünk. Éppen a racionalizálással hozzuk össze az egészet. Járjuk az üzemeket, látjuk, mit csinálnak az igazgatók, üzemvezetők stb. A meglévő kevés energiát, amivel rendelkezünk, a nemtörődömség következtében nem megfelelően
használják fel. Ez arra vezet, hogy több embert kell az utcára tenni, mint amennyit
jobb szervezés mellett kellene. 18 MW áramot tudunk a gyárak rendelkezésére
bocsájtani. Nem közömbös, hogy ezt hogyan használjuk fel. Azokon a helyeken,
ahol az áramot kézi erővel tudjuk pótolni, meg kell nézni, hogy kevesebb munkást
kelljen elbocsájtani. A Munkástanács állandóan ülésezik. Nem tud a munka megszervezésével foglalkozni. Személyeskedéssel és egyéb dolgokkal foglalkoznak.
Éppen ezért vetjük fel az elmúlt hibákból kifolyólag, hogy a munkástanácstagok
munkaidő után ülésezzenek, és vegyenek részt a termelő munkában. /4 Nekünk is a
fejünkhöz vágták ezeket. Azt mondják az emberek, harcoltunk azért, hogy a korrupciót megszüntessük, s a munkástanács ugyanazt csinálja. Nem szeretnénk a
munkástanács rendszerét lejáratni. Ha az elvtársak úgy veszik tőlünk, ahogy mi
érezzük, akkor más szemmel fogják nézni a dolgokat. Nagy Elek felvetette, állja73
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Kiss József: 1957-ben a Magyar Kohászati Dolgozók Szabad Szakszervezete Csepel Vasmű
Területi Bizottságának elnöke.
A csepeli KMT az 1956. dcccmbcr 3-ai jegyzőkönyv szerint határozatot hozott, hogy a munkástanácsok csak munkaidő után tarthatnak üléseket. A jegyzőkönyvet ld.: BFL XXV.4.f.
7104/1957. 1036-1040. p. A dcccmbcr 17-ci körlevél ezt kiegészíti azzal, hogy az üléseket a
legritkább esetekben hívják össze, és munkaidő közben legfeljebb 90 percet ülésezhetnek. Uo.
1051-1052. p.

nak ki becsületesen, akiknek valami bajuk van vele, ne hátulról jöjjenek, hogy ő
Hunyadi-páncélos volt. Nekünk is az a véleményünk.
Ha arról beszélünk, hogy a kormányt támogatjuk, akkor a bizalmat előlegezzük.
Ez a kormány megérdemli a bizalmat, mert a munkásokat és a parasztokat képviseli. Éppen Nagy Elek szavaival élek a csőgyári Szabóval73 kapcsolatban, hogy ne
vegyük be a munkástanácsba azokat, akik nem oda valók, mert ezek nem a munkástanács megszilárdítását, hanem szétbontását célozzák. Bácsi et. szavaira válaszolva, amelyben kifejti, hogy nem tartja helyesnek a SZOT módszerét, amely a
jelen pillanatban fennáll, mi sem.
Örömmel tapasztaljuk azt, hogy a kohászati szakszervezet alakuló ülésén a dolgozók küldöttei (Salgótarján, Ózd, Dunapentele, Csepel stb.) választották meg a
vezetőséget, illetőleg az ideiglenes intézőbizottságot, utána pedig azok fogják
megválasztani, hogy ki legyen a SZOT vezetősége [sic!].
A bérfeszültség kérdéseivel kapcsolatban Nagy Elek kissé pesszimistán vetette
fel a bérek rendezését. Az ideiglenes intézőbizottságtól értesültem, hogy tárgyalásokat folytatnak, hogy a 10% kevés, kb. még 7%-ot kell adni, hogy a bérfeszültséget meg tudjuk szüntetni. Ha ezt is közösen végeznénk, akkor nem lenne vita és
bizalmatlanság.
Nagy Elek (Munkástanács elnöke): Javasolja, hogy több hozzászólás ne legyen.
Többek javaslata alapján két hozzászólást engedélyeznek az MSZMP részéről,
kettőt a munkástanács részéről.
Benczekovits Lajos 76 (MSZMP): Kiss et. utalt arra, hogy mennyire jelentősnek
tartjuk a munkástanáccsal az együttműködést. Érezzük a felelősséget, amely
mindannyijunk [sic!] vállára nehezedik. Már sokkal előbb létre kellett volna hozni
ezt a megbeszélést. Őszintén mondták meg az elvtársak és mi is, hogy mik a problémák. Felvetették a párt szerepének kérdését. A pártot negatívnak értékelték. Párt
nélkül szocializmust építeni nem lehet. Ezt tudomásul kell venni. Jelenleg kicsi a
párt, nem is szükséges, hogy nagy létszáma legyen. Legyenek olyanok benne, akik
önzetlenül végzik a feladatukat.
Azt kérdezik, hogy állunk a marxizmus-leninizmus kérdésével. A marxizmus
győzelmének történetét kell megnézni. Az ideiglenes visszaesés ellenére is vannak
eredmények. Előttünk játszódott le a párt fejlődése. Magyarországon is történtek
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A Nagy Elek cs társai peranyag szerint a Csőgyár munkástanácsclnöke, ő tárgyalt Apró Antallal Papp Károly december 14-ci intézkedéseivel kapcsolatban.
Bcnczckovics Lajos: 1956-1957. C S V M IIB tag, a XXI. kerületi munkásőrség parancsnoka.

visszaesések. Mégis az a véleményünk, hogy a szocializmus építése pcirt nélkül
nem lehetséges. Mi a magunk részéről hiszünk a marxista-leninista eszmében.
Úgy akarunk dolgozni, hogy a hibákat kiküszöböljük. Fáj az a helyzet, amelyben
az ország van. Történtek eltérések az elmúlt évtized folyamán, de ennek ellenére
ebben az országban történt olyan dolog is, ami a kommunisták érdeme volt.
1917-től kezdve a MKP volt a legáldozatosabb a munkásosztály érdekeiért. Nem
helyes úgy állást foglalni, hogy sztálinisták, vagy rákosisták vannak a gyárban és
kiszorítsuk [sic!] őket. Előfordult, hogy követtünk el hibákat a felsőbb szervek határozatainak végrehajtása során. Ezeket ki akarjuk küszöbölni, ne lássanak ellenséget a kommunistákban. A kommunistáknál az alsóbb funkcionáriusok soha nem
éltek fényesen.
Meg kell keresni azt a közös platformot, amely a munkástanácsokat] és a pártot
az együttműködésben elősegíti. Most szemben állunk egymással, de közelebb fogunk kerülni egymáshoz. Együtt fogunk dolgozni azért, hogy a gyárban és az egész
országban megteremtsük az új, boldogabb jövőt.
[...] alezredes (Karhatalom) 77 : A 48 órás sztrájkkal kapcsolatban a munkástanács
nem megfelelően intézkedett véleményem szerint azért, hogy egyrészt igazolja
magát a kormány felé, másrészt a munkástanácsok felé.
Egyik karhatalmista elmondta, hogy Nagy Elek Hunyadi-páncélos volt. De általában fejtegetése komolytalan volt, így nem foglalkoztunk vele.
Papp Károly '8 konnánybiztos: Egy kérdésről szeretnék beszélni. A csepeli munkástanács állásfoglalása a kormánnyal kapcsolatos viszonyáról, személyes beszélgetésekből és véleményekből azzal nem értek egyet, ahogy a munkástanács a
kormánnyal kapcsolatos álláspontját leszögezte.
Elsősorban minden kérdésben a konnányt teszi felelőssé, amikor felvetődik valami. (Nincs meg az anyagi bázisunk, az energia, munkafegyelem stb.) Ugyanígy vethetem fel a kérdést a munkástanács felé, hogy a konnány mit tudott volna itt tenni 3
hónap alatt. Elsősorban a karhatalmat kellett megszervezni, hogy a nagy sztrájk idején a villamosok is jártak, azt nekik köszönhetjük, de egy-két felelőtlen elem megfélemlítette fegyverrel a dolgozókat, akik abbahagyták a munkát. Ezért kellett
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A karhatalom megszervezéséről az FMPK 1956. november 7-ci számnélküli, titkos - azaz
Magyar Közlönyben meg nem jelent - határozata intézkedett, ld.: A Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes vezető testületeinek jegyzökönyvei. V. köt. 1956. november 14 - 1957. június 26. Szerk.: Baráth Magdolna - Fcitl István. Bp., 1998. 310. p.
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elsősorban a karhatalmat megszervezni. Ez tette lehetővé, hogy ma beszélhetünk,
hogy mennek a villamosok, hogy estig van nyitva a KÖZÉRT. Fontos probléma,
hogy a dolgozóknak a munkalehetőséget biztosítsuk. Kádár elvtárs sem rendelkezik
varázsvesszővel, mint a bibliában Mózes, hogy csodákat tudjon létrehozni. Nem volt
még ideje bebizonyítani, hogy jót akar. Ehhez szükséges a munkástanácsok segítsége is. Elhangzott, hogy a termelés 17 millió Ft értékű, a kifizetett bér 50 millió. Ez így
nem mehet tovább. Ez egy közös feladat. Fel kell mérni az erőket és ezt felhasználni
olyan mértékekben, hogy valóban rentábilissá tegyük a termelést. A kifizetett bérek
nem nagyon fognak csökkenni, mert a munkanélküli segélyre tetemes összeget kell
biztosítani. [Sic!] Nem bízom benne, hogy ezt a nyár előtt meg tudjuk valósítani. A
kormány intézkedését végre kell hajtani. Nem a kormány idézte elő, hogy most racionalizálás van, a bányászok sem dolgoztak, ami energiahiányt idézett elő. Pl. Borbála-napján a bányászok nem dolgoztak, amit még soha nem tettek. Sztrájkoltak
máskor is a bányászok, de a karbantartás és a bányafenntartás azért folyt. Most az általános sztrájk alatt egyáltalán semmit sem csináltak. Ez volt az előidézője annak,
hogy ez a gazdasági leromlás bekövetkezett. Én is itt voltam a felszabadulás után, tudom, mi volt itt a gyárban. A Nagytömeg előtt nem volt hajlandó senki sem kirakni az
anyagot. Én vittem oda, és kiraktam. Példamutatásban kell elől járni. A munkástanácsnak is meg kell mutatni, hogy felelősségérzete van, mert ha akadályozzák a kormányt a kibontakozásban, akkor nem fogunk előbbre jutni.
Kérem, hogy ezen gondolkozzanak, amikor a kormánnyal kapcsolatos véleményüket kifejtik.
Kiss Dezső (MSZMP): Őszintén és nyíltan megmondták mindannyian a véleményüket. Komoly elvi kérdésekben azonban nem értünk egyet. Mindenki kommunistának
vallja magát. Az elvtársak félnek a baloldali restaurációtól. Mi félünk a jobboldaliságtól. Egyetlen kommunista sem akar olyan helyzetbe kerülni, mint amilyenbe kerültünk. A főveszélyt az ellenforradalomban látjuk. Azt szeretném kérni, tanulmányozzák át a Kínai Kommunista Párt határozatát, meg fogják találni, hogy a nemzetközi imperializmusnak van egy átfogó támadása, az egész világ ellen. Hogy a kormány és a nép között milyen bajok voltak, az a kisebbik hiba, nekünk megvolt a
lehetőségünk, hogy a párton belül folytassuk a harcot. A pártegység védelme érdekében négyszázan voltak a listán, hogy lecsukják őket. Én is köztük voltam. Az események előtt szóltak Kelen Bélának, Korbéli Lajosnak, hogy az AVH kivette a
lehallgatót a telefonból. A kommunistákat akasztgatták fel, ezért nekünk jogos a félelmünk. A kínai és a többi kommunista pártok állásfoglalásában azt látjuk, hogy
Magyarországon ellenforradalom volt. Az más, hogy egy fiatal ember fogta a fegyvert, és harcolt, azt sem tudta, hogy miért. Szétverték a pártot és az AVH-t.

Tudunk mi együtt dolgozni. A lakásépítkezéssel kapcsolatban már nyár óta dolgozunk egy programon.
Nagy elvtárs azt mondja, mit kapott örökbe a munkástanács. Mit kapott a Kádár-kormány? Mi jobb helyzetben voltunk talán? Nem kívánom, hogy olyan helyzetben legyenek. 1952-ig itt dolgoztam a gyárban, és azt mondták, hogy sztálinista
vagyok, mert a párt utasításait végrehajtottam. 1936 óta részt veszek a munkásmozgalomban, és egyesek azt mondják, hogy ha Kiss Dezső bent van a pártban, akkor nem lépnek be. Ha most elmegyek, azt fogják mondani, gyáva vagyok. Köztünk kevesen voltak, akiket nem akartak felakasztani.
Véleményem szerint lehet egy közös nyilatkozatot kiadni. Mondjuk meg, hogy
miben nem értünk egyet. Úgy tudom, hogy a munkástanácsban kijelentették, adjunk időt a Kádár-kormánynak, hogy mit tud produkálni. Én nem azt mondtam,
hogy a munkástanácsok összetétele nem jó, mert ellenforradalmárok vannak benne, én azt mondtam, hogy vannak nem oda valók.
Felvetődött a munkásönkormányzat helyzete, és hivatkoznak a jugoszláv példára.
Egy-két év múlva látjuk, hogy az októberi események jó irányba vitték-e a dolgokat, vagy sem.
Az események előtt a kongresszus előtt álltunk, és a Rákosi-Gerő stb. eltávolítása előre látható volt. Ha ezt kivártuk volna, akkor ezek a szörnyű események nem
következtek volna be. Nehogy azt higyje [sic!] valaki, hogy a jugoszláv út egy teljesen jó és alkalmazható út. Kell egy központosított szervezet, amely biztosítja,
hogy az alsó szervezet megbízhatóan és jól dolgozzék. A jugoszlávoknál is nagy
gondot jelent ez. Sokan hivatkoznak arra, hogy az igazgatót hogyan válasszák meg.
A jugoszlávoknál a munkástanács benyújtja a termelői tanácsnak az igazgató leváltására, ill. megválasztására a javaslatot, és a termelői tanács dönti el a továbbiakat. Bácsi elvtárs kérdezi, hogyan értem, hogy 1 év múlva furcsa lesz, ha a munkástanácsokban nem lesz kommunista. Semmi esetre sem úgy, ahogy Nagy Elek
mondja, nem kérjük, hogy ő menjen be és kérje, hogy kommunistákat vegyenek be
a gyárakban a munkástanácsokba.
Nagy Elek (Munkástanács elnöke): Több kérdésre akarok válaszolni. Azt hiszem,
hogy az értekezlet eredménnyel zárult.
A bérfeszültség nem az üzemen belül, hanem országos szinten értendő. Hétfőn
10 órakor lesz megbeszélés ezzel kapcsolatban. 79
A munkafegyelem, áramkihasználás stb. vonalán mi is tudjuk, nem állunk úgy,
ahogy kellene. Azonban a munkástanács meg akarja teremteni a rendet.
79

1 95 7. január 5-e szombatra esett, így az említett hétfői nap január 7-e.

Hogy mennyiben tudunk együttműködni ezen a téren, az nemcsak tőlünk függ.
Amit az anyaghelyzettel kapcsolatban Papp elvtárs mondott, azt Kádár elvtárs is
mondta. Hogy első volt a karhatalom megteremtése. Ezt el kell ismernünk nekünk
is. Van azonban a karhatalom munkájában olyan, ami nem tetszik nekünk. Volt itt
egy fiatal ember, akit ártatlanul tartóztattak le, és mi mentettük ki. A személyi kérdést nem tartom fontosnak, kérem, ha önök azt tudják, ne ötödkézből kelljen róla
értesülni.,, Az MSZMP legújabb módszere: kezdik azokat fúrni, akiknek a személye
nem tetszik."
Azt mondják, hogy üldözzük a kommunistákat, és fel akarták akasztani őket. A
Gépgyárban ilyesmiről szó sem volt. Az olyan emberek, akiknek nem volt tanácsos
itt tartózkodni, megmondtuk, hogy menjenek haza, és ne mutatkozzanak, s a pénzüket azért megkapták.
Azt mindannyian tudjuk, hogy csak azok lehettek vezető funkcióban, akik párttagok voltak, a szakértelmet itt nem vették figyelembe.
Az eddig leváltott személyeket felül kell bírálni. Értsük meg, hogy egyes személyekkel miért van a munkástanácsoknak baja. Eddig a forradalom eredménye
az, hogy a parasztságnak nem kell beszolgáltatni. A munkástanácsot eddig mindig
mindenki csak bántotta. Megalakult mint intézmény, de támogatás jelszava alatt
csak támadás érte.
Mi „változott a magyar politikai életben eddig. Azt mondják, hogy nincs Magyar Dolgozók Pártja. Van helyette MSZMP stb. A Népszabadsággal
kapcsolatban
is súlyos kritikák merülhetnek fel. "
Ne vitatkozzunk itt, hanem tettekre van szükség. „Felvetődött önök részéről egy
közös platform kiadása. Mi ettől idegenkedünk. Javaslom a következőket: írja meg
az MSZMP a nyilatkozatot, mi is írunk egyet, és kicseréljük, utána hívunk össze
egy megbeszélést."
Pénzügyi kérdést tekinteném az együttműködés első kérdésének. A gyári belső
munkarend kérdését nagyon keményen megfogjuk. Ugyanígy a racionalizálás kérdését. Elsősorban kettős foglalkozással rendelkező személyeket — főleg az építőipariakat — fogjuk leadni az Ellátó Üzemnek.
Meg kell állapítani végső fokon, hogy nem győztük meg egymást csak abban,
hogy meg kell keresnünk egymást.
Több tárgy nem lévén, az ülést bezárják.
K. m. f.
BFLXXXV.28.b 7. őe. 27-40. p. — Gépelt írott, az eredetinek indigós, nem hitelesített másodlata. Egy példánya megtalálható a BFL XXV. 4.f. 7104/1957. sz. per-

anyag 1057-1069. p. alatt. A dőlt betűs szövegrészek
aláhúzást jelöltek. Idézőjellel a szó szerinti idézést jelölték
csai jegyzőkönyveikben. Kiss György és Mályi felszólalása
József (Munkástanács), de nincs hozzászólás feljegyezve.
Józsefné titkárnő gépelte.
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1. A k é z i r a t o t számítógépen elkészítve, l e m e z e n v a g y e-mailen k e r e s z t ü l k é r j ü k
b e n y ú j t a n i , mellékelve e g y p é l d á n y b a n a k i n y o m t a t o t t kéziratot is.
2. A l á b j e g y z e t e k f o l y a m a t o s a n s z á m o z v a , a l a p a l j á r a legyenek t ö r d e l v e .
3. A k é z i r a t b a n az é v s z á z a d o k a t — idézetek, t a n u l m á n y - és k ö n y v c í m e k stb. eredeti
e l ő f o r d u l á s á n a k kivételével — római s z á m m a l tüntessék fel.
4. A f o r r á s m e g j e l ö l é s n é l p o n t o s levéltári, kézirattári és bibliográfiai a d a t o k a t
k é r ü n k (csak a szerző n e v é t k u r z i v á l j u k , az összeállítókét és a c í m e t n e m ! ) .
5. O p t i m á l i s t e r j e d e l m ű n e k ( j e g y z e t a p p a r á t u s s a l együtt) az 1 2 íves kéziratokat
t e k i n t j ü k (1 ív = kb. 4 0 0 0 0 „n").
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