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„Érdekes ez a Budapest. Mintha csak a Kelet és Nyu
gat tüzes vadházasságából kelt volna ki. Olyan színes, 
olyan különös, s olyan tanulságos — nekünk, erkölcsök 
megfigyelőjének, idegek foldozójának. Más metropoli
szokban már az érzések kész betegségeivel állunk 
szemben, meglett, konkrét tényekkel. Itt azonban a fej
lődő várossal együtt fejlődnek a bajok Elragadó ösz- 
szehasonlításokra nyílik itt alkalom. ”

Bródy Sándor: Faust orvos (1888)

„Budapest most már teljesen kialakult, Budapestet 
megtalálta a magyarság, a művészet, megtalálta az 
irodalom - Budapest megtalálta önmagát. Ami ebben 
a városban együtt van, annál többet a leggazdagabb 
művésziélek sem kívánhat. S amit ez a város az or
szágnak, a magyarságnak jelent: annál többről a leg- 
rajongóbb nemzeti vágyakozás sem álmodhatik... "

Bárczy István: Irodalom és főváros (1915)
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Bevezetés

A jövő évszázad magyar irodalomtörténetei vajon m/ként tárgyalják majd korunk irodal

mát? Ismét a századforduló magyar irodalmáról beszélnek majd, vagy netán az ezredfordulóéról?
Végül is mindkettőnek lesz létjogosultsága.
Ez azonban a jövendő irodalomtörténészeinek legyen a gondja. Engem ennél sokkal in

kább foglalkoztat, hogy milyen elnevezéssel illessük a hazai kultúra azon korszakát, amelyet már 
több mint fél évszázada - jobb híján - „századfordulódként szokás emlegetni. Ez a megjelölés 

ugyanis néhány esztendő múltán érvényét veszti; egészen pontosan: zavaróvá válik. Hiszen an
nak, aki majd „századfordulót” emleget, jogosan tehető fel a kérdés: Melyikre gondol? A mosta
nira, mely egyúttal ezredforduló is, vagy a korábbira, melyre eddig ez az elnevezés hagyományo
san utalt?

Igaz, irodalomtörténészeink voltaképpen arra a kérdésre sem adtak meggyőző választ, 
hogy mindezidáig mit is értettünk „a századforduló magyar irodalma” megjelölés alatt. A Hét és 

a Nyugat elindulása, vagyis 1890 és 1908 közötti csaknem húsz esztendőre kell ekkor gondol
nunk, mely irodalmi értelemben ténylegesen a századfordulót jelenti, vagy az 1867 és 1918 kö
zötti időszakra, az Osztrák-Magyar Monarchia korára, mely az előbb említett két évtized előz
ményeit és folytatását is magában foglalja?

Érvek mindkét elgondolás mellett felsorakoztathatok.

E definíciós zavar is szemléletesen példázza, hogy mennyire nincs megnyugtatóan feltár
va kultúránk e sokat emlegetett korszaka. Pedig fontosságát a modem magyar irodalom kialaku
lásában, senki sem vitatja. Bizonyos területeinek, mint például a Nyugat létrejöttének és jelentő
ségének vizsgálata, vagy Ady Endre és Mikszáth Kálmán szerepének meghatározása komoly 

eredményeket mondhat magáénak, ám az egész átfogó bemutatása még mindig nem történt meg. 
Túl sok a fehér folt. Az eddigi kutatások túlzottan is a legfontosabb szerzőkre, kiemelkedő élet
művekre összpontosítottak, a másod- és harmad vonal inspiráló és ízlésformáló szerepére, vagy a 

különböző hírlapok és folyóiratok irodalomtörténeti jelentőségére azonban kevesen figyeltek az 

elmúlt évtizedekben. Miért nem készült mostanában Ambrus Zoltánról, Ignotusról vagy 

Schöpflin Aladárról monográfia? Tudjuk-e valójában, hogy ki is volt és mit alkotott az a Kóbor 
Tamás, Cholnoky Viktor, Cholnoky László, Török Gyula, Lövik Károly, Gozsdu Elek és Színi 

Gyula, akiket Kosztolányi és Márai egyaránt megkülönböztetett tisztelettel emlegetett? Vajon
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valóban Kaffka Margit az egyetlen számon tartandó írónőnk, aki ez idő tájt publikált? Miért nem 

mutatta be még igazán senki, hogy A Hét, a Vasárnapi Újság, az Új Idők vagy éppen a Pesti 

Napló mit jelentenek a modem magyar irodalom létrejöttében?
S Budapest? Milyen szerepet játszott mindebben, hogyan tekintettek rá a kortársak, és 

nem utolsó sorban: miként láttatták írásaikban?
Megannyi megválaszolatlan kérdés. Persze részeredményeket felmutathat irodalomtörté

net-írásunk, fontos, megkerülhetetlen munkákat, ám összességében - a magyarországi humaniz
mussal és felvilágosodással, vagy a reformkorral ellentétben - nincs kielégítő válasz arra a kér
désre, hogy mi mindenre kell gondolnunk akkor, amikor a „századforduló”-t emlegetjük. A kor
szak magyar irodalmával foglalkozva gyakran jut eszembe Heltai Jenő vélekedése, aki szerint a 

moly nem is tudja, hogy milyen szép szekrényben lakik.
Az utóbbi esztendőkben gyakorta esik szó arról, hogy időszerű lenne áttekinteni irodalmi 

kánonunkat. Ez egyszerre jelenti a kánonon belüli szerzőkről eddig gondoltak felülvizsgálatát, és 

a kívül rekedtek megismerését. Vagyis a kánonvizsgálat mindenekelőtt «/ráolvasást jelent. 
Molyolást. Portalanítást a könyvtárakban és az antikváriumokban. Kutakodást az irodalomtár
ban. Addig ugyanis elképzelhetetlen, hogy a létét fenyegető anyagi gondokkal küszködő hazai 
könyvkiadás fantáziát látna a régen elfeledett szerzők műveinek újrakiadásában, amíg az iroda
lomtörténészek nem mutatnak rá meggyőzően ezek jelentőségére, amíg nem sikerül az olvasók 

figyelmét ismét felkelteni ezen alkotók iránt.

Ha tényleg szükségszerű irodalmi kánonunk felülbírálata, akkor az elmúlt századforduló 

esetében - mely Hanák Péter szerint „külön kultúrtörténeti korszak rangjára” emelkedett - való
ban az. Ehhez azonban alaposan ismerni kellene az időszakot, amelyről beszélünk. Újraolvasni 

regényeket, versesköteteket, memoárokat és életrajzokat, fellapozni sárguló, töredezett szélű na
pilapokat és folyóiratokat. („Újraolvasni, ez a törvény” - írta naplójába Márai Sándor.) A még 

jórészt feltáratlan századfordulós irodalom értékeinek megőrzése érdekében előbb a hosszú ti
zenkilencedik század pozitivistáinak napjainkban lenézett és alábecsült „cédulázó” aprólékossá
gára lenne szükség, hogy később egyebekre is gondolhassunk. („Nem lehet eléggé figyelmesen 

olvasni, még a rossz könyvet is” - ezt is Márai Sándor jegyezte fel, ugyancsak 1946-ban.) E 

szerteágazó téma feltérképezésekor mindez elengedhetetlen, hiszen a majdani összefoglalások 

előfeltétele, amit Thienemann Tivadar nyomatékkai hangsúlyozott, miszerint „tárgyilagosan be 

lehet mutatni életrajzi adatokat, neveket, évszámokat, kronológiát, bibliográfiát, mintákat, típu
sokat, motívumokat, átvételeket, szövegegyezéseket és változatokat, tárgyi hatásokat és kölcsön-
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hatásokat, stilisztikai formulákat, műfaji sémákat, versképleteket: mindent, ami szövegkiadás és 

szövegkritika, metrika vagy geográfia az irodalomban, ami kézzelfoghatóan igaz adata az iro
dalmi életnek”.

Thienemann a közelmúltról értekezett; a részletek ismeretében és főként: személyes ta
pasztalatok birtokában sürgette új folyóirata, a Minerva nyitótanulmányában a korábbiaktól elté
rő szemléletű vizsgálódásokat. Bár idejétmúltnak érezte, mégis elismerte a pozitivizmus eredmé
nyeit, sőt, voltaképpen a korszak névadását is vállalta, amikor arról beszélt, hogy „ha valami 
névvel akarjuk jelölni a magyar szellemi tudományoknak 1867-től a világháborúig terjedő korát, 
akkor tudományos életünk fejlődésének ezt az idejét a pozitivizmus korának kell neveznünk”. Ez 

az elnevezés éppen úgy használhatónak tűnik, mint Gratz Gusztávé, aki 1934-ben A dualizmus 

kora címmel jelentette meg politikatörténeti áttekintését. Közérthetősége miatt valószínűleg ez 

utóbbi meghatározás válik majd idővel általánosan elfogadottá.

Hosszú évtizedek távlatából nyilvánvaló, hogy meglehetősen hézagosak az ismereteink. 
Ami Thienemann Tivadar számára 1922-ben még bizonyosság volt, számunkra jórészt már lexi

konadat csupán. Vagy az sem. Ezek bővítésére kellene törekednünk a korszak, a dualizmus, il
letve a pozitivizmus korának minél jobb megismerése céljából. A szétszóródott cserepek aprólé
kos vizsgálata és az újabbak utáni kutatás - tehát a müismeret és a műleírás - az eltörött egész 

körvonalazhatóságával kecsegtet. Vagyis: similis simili gaudet - a rekonstrukció érdekében. Hi
szen még koránt sincs befejezve, amit Szinnyei Ferenc, Vértesy Jenő, Csahihen Károly, Pintér 

Jenő, György Lajos, Siklóssy László és mások elkezdtek. (S amihez például Németh G. Béla 

könyveinek, a Mű és személyiségnek, a Létharc és nemzetiségnek, illetve a Küllő és keréknek, 

valamint Hanák Péter A Kert és a Műhely című tanulmánykötetének írásai újabb kiindulópontot 
jelentenek.)

Meglehet, ez a művelődéstörténet ösztönözte szemléletmód manapság nem hangzik kor
szerűen, csakhogy a kortárs magyar irodalom bemutatásával ellentétben a századforduló iroda

lomtörténeti feltárása egyelőre még a szükségszerűségnél és az időszerűségnél tart. A jelen és a 

közelmúlt irodalma esetében megtehetjük, hogy válogatunk, ám egy letűnt világgal kapcsolatban 

mindennél fontosabb kérdés, hogy immár kész-e a leltár? Hogy kik azok, mit és hogyan írtak, 
akik akkoriban születtek, vegyültek el és kiváltak.

Magam is vallom, amit Szegedy-Maszák Mihály, hogy számos írónk és költőnk „azért él 
kevéssé a köztudatban, mert a szakírók nagyon keveset tettek az elismertetésükért”. S ez az el
múlt századfordulón alkotók esetében különösen igaz.
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Disszertációm Budapest-irodalomra koncentráló fejezeteivel azt kívánom szemléltetni, 
hogy miképpen képzelem el a dualizmus, illetve a pozitivizmus korára irányuló vizsgálódásokat. 
Miután a korszak irodalmi termése jelentős hányadának, így vagy úgy, köze van Budapesthez, a 

főváros szerepének nyomon követése kiváló lehetőséget biztosít e hihetetlenül gazdag anyag 

módszeres áttekintésére. Budapest mint téma alkalom arra, hogy olyasmikről - például a kávéhá
zakról, a naturalizmusról, az írónőinkről, a cigányábrázolásról, vagy a megszemélyesített fővá
rosról - beszélhessek, amelyek a korszak szerzőit és közönségét élénken foglalkoztatták. Ugyan
akkor mindezek okán választott íróimról - ha ismertebbek, mint Krúdy Gyula, illetve Lux Ter- 
kához és Kóbor Tamáshoz hasonlóan elfeledettek - elmondhatom mindazt, amiről az elmúlt év

tizedekben kevés szó esett.
Dolgozatomban mindenekelőtt a magam sajátos újraolvasásának tanulságait szeretném 

összegezni. Leginkább az érdekel, hogy a többségükben manapság már ritkán emlegetett, de a 

századfordulón még olvasott művek szerzői miként gondoltak életükre, koruk fontosnak érzett 
problémáira, illetve saját szerepükre. S természetesen az is, hogy ma mindebből mi ragadható 

meg. „Sok okunk lehet, hogy valaki írót olvassunk, és számos, hogy ne - írja Esterházy Péter. - 

Nagy íróktól kát dologról biztosan értesülést kapunk: milyen volt akkor (amikor ők éltek), és mi
lyenek vagyunk mi (amikor mi élünk). A múlt [a tizenkilencedik] századi Párizsról a legfonto
sabb mégiscsak Balzactól tudható.” A századforduló magyar irodalmáról pedig, teszem hozzá, a 

korszak neves-névtelen toliforgatóitól. Vélekedéseik, értékítéletük, téves és helyes megfigyelése
ik ismerete nélkül a legtöbb utólagos megállapítás csupán meddő okoskodás.

A jelen és a közelmúlt irodalmának tárgyalásakor helye lehet az impresszionisztikus 

hangvételnek, hiszen felróható-e bárkinek, hogy elfogultan beszél imádottjáról? Ám, ahogyan az 

egykori szerelmeket ma már józanul is számba vesszük, amikor mérlegeljük elmúlt életünket, 
úgy érzem megkerülhetetlennek a filologizálást is a régebbi irodalom kutatásakor. Magam csak 

így látom megválaszolhatónak Hans Robert Jauss azon dilemmáját, miszerint vajon miként „ta

lálhatunk új megoldást arra a kérdésre, hogy hogyan fogható fel irodalomtörténeti összefüggés
ként az irodalmi művek történeti egymásutánja”. Disszertációmban ezért sok az idézet, és ezért 

tartom fontosnak az egyes fejezetek lábjegyzeteit. A dualizmus, illetve a pozitivizmus korával 
foglalkozók számára minden bizonnyal feltűnik majd, hogy igyekeztem olyan forrásokra (regé
nyekre, versek, tárcacikkekre, bírálatokra és tanulmányokra) támaszkodni, amelyek ritkán vagy 

egyáltalán nem bukkannak fel az elmúlt fél évszázadban megjelent szakirodalomban. Munkám 

elkészítésekor a szerepem olykor szinte csak az „adatközlésre” korlátozódott, amennyiben - a
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Krúdy Gyula Budapestjét és a kávéházakat bemutató fejezetekben különösen - a korszak szerző
inek véleményét állítottam előtérbe választott tárgyaimról. Az objektivitást persze nem akarom 

túlhangsúlyozni, hiszen disszertációm egyúttal azt is szemlélteti, hogy mit tartok fontosnak a 

századforduló magyar irodalmával kapcsolatban elmondani, és ehhez mely szerzők, mely írásaira 

hivatkozom előszeretettel. Mindezt nem érzem ellentmondásnak.
Munkám során ugyanakkor a módszertani pozitivizmus - Kulcsár Szabó Ernő szavaival: 

„antikváriumi dilemmái”-nak - csapdáit éppen úgy igyekeztem elkerülni, mint a naiv 

hermeneutikáét. Egy pillanatig sem gondoltam arra, hogy a mindent eldöntő „hitelességet” ke
ressem, amikor a korszak magyar prózája alapján a századforduló Budapest-képét értelmeztem 

és leírtam. A műre koncentráltam elsősorban, és csupán eszközként az idejük felidézésére; a ké
pet azonban semmiképpen sem akartam kimetszeni az eredeti keretből, legyen az bármilyen is. 
Ebből következően az általam „megszólaltatottakkal” semmit sem akartam bizonyítani. Legfel
jebb csak annyit, hogy érdemes szóra bírni ezeket a sok esetben évtizedek óta némaságra ítélt 
szövegeket, mert termékeny párbeszéd jöhet létre.

Disszertációmban többször hangoztatom, hogy e kortársi írások többségét fontos kordo- 

kumentunmak érzem. Annak, és sokkal többnek, másnak is. Nem gondolom - ebben is egyetért
ve Kulcsár Szabó Ernővel -, hogy csupán belőlük „föl lehetne építeni az irodalom »hiteles« tör
ténetét”, ezért igyekeztem mindvégig szem előtt tartani az általa jelentősnek tartott Arthur Nisin 

véleményét, aki szerint „a mű nem a történelemben van ott, hanem abban az olvasatban, amelyet 
mi hozunk létre”. Az olvasónak ezt a Nisin-i és Jauss-i „aktív részvételét” - minden ténytisztele- 
tem ellenére - magam is elengedhetetlenül fontosnak tartom.

Témafelvetőnek szánt dolgozatommal leginkább arra szeretném felhívni a figyelmet, 
hogy van miről beszélni, és hogy a korszak Budapest-irodalmával kapcsolatban rengeteg mon
danivalóm van. Igaza lehet Szerb Antalnak, aki szerint az irodalomtörténeti munkák egyúttal lep
lezett önvallomások is.

S ha már itt tartunk, következzék hát a beismerés: e doktori disszertáció valóságos 

próteuszi vállalkozás. Kutatásaimnak már a mostani szakaszában - vagyis a tájékozódás, a gyűj
tés és anyagrendszerezés idején - nyilvánvaló, hogy szinte felmérhetetlenül sok feladat vár meg

valósításra. A századforduló Budapest-irodalma ma még feltérképezetlen és kiaknázatlan kin-
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csesbánya; az eddigi munkák jórészt „külszíni fejtések” irodalmunk egy hallatlanul gazdag réte
gében. Ezért dolgozatom egyes fejezeteiben arra teszek kísérletet, hogy megmutassam, miféle 

módszerekkel látom szisztematikusan megközelíthetőnek a korszak magyar fővárosát ábrázoló 

szépirodalmat. A terjedelmi korlátok azonban szükségszerűvé tették, hogy e témafelvetésnek és 

kísérletnek szánt disszertációban alaposan leszűkítsem a bemutatandók körét. Az egész munká
ban talán ez volt a legnehezebb.

Az első fejezetben egy meghatározott időszak egészének bemutatására vállalkozom. Mi
vel a századforduló Budapest-irodalma voltaképpen már egy évszázados előzmény folytatása, e 

nyitórészben a tizenkilencedik századi magyar próza Budapest-képének felvázolására törekszem. 
Mindenekelőtt az általánosságokat igyekeztem megragadni, úgy, hogy irodalmunk e hamar nép
szerűvé vált témájának születése, fejlődése és változása nyomon követhető legyen.

A második részben azt kívánom szemléltetni, hogy a közismertebb életművek - ezúttal 
Krúdy Gyuláé - esetében miként képzelem el a téma szisztematikus áttekintését.

A harmadik és negyedik fejezetet a mára méltatlanul elfeledett szerzőknek szenteltem. A 

két kiválasztott, a maga korában még ismert és olvasott Kóbor Tamás és Lux Terka lehetőséget 
ad arra, hogy a századfordulón élő alkotók Budapest-rajongásának irodalmi és publicisztikai 

megnyilvánulásait, azok nóvumait és fogyatékosságait egyaránt érzékeltethessem. E fejezetekben 

az említett szerzők Budapest című regényeit külön kiemelem, hogy a műelemzés segítségével a 

főváros-ábrázolás konkrét megvalósulásainak részleteire is kitérhessek.
Az ötödik részben a korszak mindennapjainak talán legtöbbet ábrázolt és legismertebb 

színterének, a kávéháznak a szerepét és jelentőségét igyekszem meghatározni. A kávéház a szá
zadforduló szociális érdeklődésű szépirodalmi szövegeiben - éppen úgy, mint a hétköznapi éle
tében - döntő fontosságú helyszín. Profán és szakrális környezet, ahol az irodalmi művek ját
szódnak és gyakran megszületnek.

Disszertációm a soknemzetiségű Magyarország (és Budapest) „egzotikumának”, a ci

gányságnak bemutatásával zárul. E feladat elkerülhetetlenné tette a történet- és nyelvtudomány, 
valamint a művelődés- és zenetörténet, sőt, a ciganisztika eredményeinek összegző áttekintését, 

mindenekelőtt azért, mert ez nélkülözhetetlen viszonyítási pontokat és távlatokat jelentett a cigá
nyok Trianon előtti irodalmi ábrázolásának vizsgálatáhez.

Munkámban - és ez is a kényszerű szűkítés következménye - elsősorban a prózára össz
pontosítottam. Költeményekre csak akkor utalok, és csupán abban az esetben idézek belőlük, ha

10



segítségükkel még érzékletesebben sikerül rámutatnom a magyar fővárost szemléltető irodalom 

valamely jellegzetességére.

Végezetül: miért éppen Budapest?
A kérdésre nem könnyű e rövid bevezető keretében frappáns feleletet adni. A kétségkívül 

legegyszerűbb válasz az lenne, hogy azért éppen Budapest irodalmát vizsgálom, mert - „pestie

sen szólva” - ez van. Ez: van. S mert közhelyszerűsége ellenére is megszívlelendő Márai Sándor 
azon megállapítása, miszerint a „magyar író számára egyedül volt igazi város - ne csaljuk ma
gunkat, a magyar vidék, Kassástul és Kolozsvárostul provinciális volt; csak Budapest volt vá
ros!” Magáért beszél, és így minden egyéb megokolást feleslegessé tesz Marianna D. Birnbaum 

Budapest a századforduló irodalmában című tanulmányában olvasható kiegészítése: „A modem 

kultúra fejlődése urbánus folyamat, tehát egy Budapest nagyságú főváros ugyanolyan kulturális 

centrum lesz, mint Berlin vagy Chicago. Nemcsak a Civitas Dei, hanem a szekuláris nagyváros 

is a kultúra fő forrása és tárolója.”
Ezért tartom elengedhetetlenül fontosnak a századforduló magyar Budapest-irodalmának 

ismeretét. E korszak a magyar városiasodás és polgárosodás, vagy ha úgy tetszik: a modernitás 

meghatározó időszaka történelmünkben. Az akkor élők, a közönség és a szerzők roppant érdek
lődéssel fordultak közelmúltjuk és jelenük változásai felé, melynek a főváros históriája és az ott 
történtek jelképes kifejezői a kortársak szemében. Budapest, az egyetlen európai mércével mér

hető honi nagyváros emblematikus szerepe már ekkoriban vitathatatlan Magyarország lakossága 

számára. Az általa inspirált szépirodalom pedig - a publicisztikához hasonlóan - e sorsdöntő év
tizedek forrásértékű kordokumentuma.

De nemcsak az!

Ha csupán ennyi a századforduló Budapest-irodalmának jelentősége, talán vitatható lenne 

a „portalanítás” erőfeszítése. Azonban egyúttal ez a magyar irodalmi modemitást bevezető

megteremtő időszak is literatúránk történetében. A kánonvizsgálat időszerűségének felvetése ide
jén szükségszerűnek tűnik a második világháborút követően meglehetősen elnagyolva átrostált 

anyag felülbírálata. Ráadásul minderre már csak azért is célszerű lenne időt és energiát fordítani, 
mert a mostani, rendszerváltozás utáni időszak megoldásra váró alapvető társadalmi problémái (a 

szólás- és sajtószabadság ügye, a parlamentarizmus, a korrupció, a prostitúció, a tolerancia és a
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diszkrimináció kérdése stb.) feltűnő párhuzamot mutatnak a dualizmus korának válsággal fenye
gető gondjaival. Az ekkoriban készült, a valóságra összpontosító irodalmi alkotások - a film 

dokumentalista lehetőségeinek felfedezése előtt - különböző színvonalon ugyan, de előszeretet
tel vetik fel e manapság is égető problémákat. Vagyis a századforduló Budapest-irodalma a his
tória, a kultúr- és irodalomtörténet, valamint az aktualitás szempontjából egyaránt figyelemre 

méltó anyag. Az újabb század-, sőt, ezredfordulós leltár idején feltétlenül szükségesnek tartom, 
hogy ne feledkezzünk meg az előző elkészítéséről sem.

Doktori disszertációmat mindennek figyelembevételével készítettem el.
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„Vajon ki ne viseltetnék érdekkel az ország fővárosa iránt?” 
A tizenkilencedik századi magyar próza Budapest-képe

Budapest irodalma „a magyar nagyváros iro
dalma, mivel azonban országunkban egyetlen 
nagyváros volt és van, a magyar nagyváros 
irodalma egyenlő Budapest irodalmával”.1

Budapest dinamikus fejlődése, mely a magyar fővárost az elmúlt századfordulóra az eu
rópai modem világvárosokhoz tette hasonlíthatóvá, kétségkívül a kiegyezést követő folyamatos 

tőkebeáramlás és tervszerű városfejlesztés révén indulhatott meg. A felvirágzást elősegítő egysé
gesülést „állami akarat hozta létre, és ugyancsak az állam eszközölte a »nemzeti metropolisszá« 

emelkedéséhez vezető nagyberuházásokat. A tudatos föváros-teremtő igyekezet (és birodalmi 
székvárosi ambíció) által motivált állami beavatkozás a városfejlődésbe a modem átfogó város- 

tervezés viszonylag korai példáját jelentette. Ennek köszönhető, hogy Budapest a városirányítás 

századvégi angol szakértőjének [Albert Shaw-nak] legteljesebb elismerését is kivívta: »A gyor

san fejlődő városok növekedésén általában sajnálatos módon meglátszik az előrelátás és bölcs 

szabályozás hiánya. Ez alól Budapest sem teljesen kivétel, de azért nehéz lenne még egy nagyvá
rost találni, amelynek fejlődését a hatóságok ennyire jól kézben tartották...«”2 Azonban 

Podmaniczky Frigyesék Közmunkatanácsa és speciális szervezetei nem a semmiből építették fel 
az első világháború idején már csaknem milliós Budapestet. A város vezetői és az általuk megbí
zott építészek a reformkorban elindított, mindenekelőtt Széchenyi István nevével fémjelzett el
méleti és gyakorlati modernizációs törekvések tudatos folytatóinak tekintették magukat, egyet
értve azzal a megállapítással, miszerint „elsősorban Széchenyi tette Pestet »irodalmi szállásból« 

irodalmi várossá azáltal, hogy azt a nemzeti élet középpontjává fejlesztette”.3 A kedvező politi

kai és gazdasági változások nyomán immáron lehetővé vált, hogy a harmincas-negyvenes évek

1 Németh G. Béla: Budapest az irodalomban. In: Németh G. Béla: Küllő és kerék. Bp., 423-441.
2 Sipos András: Várospolitika és városigazgatás Budapesten. 1890-1914. Bp., é. n. [1998.] 10. A téma másik leg
frissebb áttekintését Az egyesített főváros című tanulmánykötet (Bp., 1998. Szerk.: Gyáni Gábor) nyújtja. Budapest 
várostörténeti irodalmának könyvtárnyi anyagából számomra még a következő kötetek bizonyultak forrásértékűnek: 
Siklóssy László: Hogyan épült Budapest? A Fővárosi Közmunkák Tanácsa története. 1870-1930 (Bp., 1931), Vörös 
Károly: Egy világváros születése (Bp., 1973), Zolnay László: Mozaikok a magyar újkorból (Bp., 1986), Hanák Pé
ter: A Kert és a Műhely (Bp., 1988), Bácskai Vera: Városok és városi társadalom Magyarországon a XIX. század 
elején (Bp., 1988), Erdei Gyöngyi: Fejezetek a Bárczy-korszak történetéből. Budapest művelődéspolitikája a szá
zadelőn (Bp., 1991), John Lukacs: Budapest, 1900. A város és kultúrája (Bp., 1991. Mészáros Klára fordítása), va
lamint Gyáni Gábor: Hétköznapi Budapest. Nagyvárosi élet a századfordulón (Bp., 1995), illetve Gyáni Gábor: Az 
utca és a szalon. Társadalmi térhasználat Budapesten. 1870-1940 (Bp., 1999.) A tájékozódásban sokat segítettek a 
Budapesti Negyed című folyóirat tematikus számai.
3 Pais Dezső: Báró Kemény Zsigmond és az irodalmi élet. I. Irodalomtörténeti Közlemények, 1911/1.32-58.
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nemzedékének álmát, a Habsburg Bécset politikai, gazdasági és kulturális értelemben egyaránt 
ellensúlyozó modernizált magyar fővárost megteremtsék, mely aztán másságát hirdető jelvény
ként díszeleghet az ország „testén”.

Budapest emblematikus jellege a századforduló idejére tovább erősödött azáltal, hogy 

újabb jelentéstartalmakkal telítődött. Az egyesített magyar főváros ekkor már nem csupán az or
szág szíve, a nemzeti és nemzetiségi, valamint a felekezeti összefogás látványos példája, hanem 

Magyarországnak, mint a dualista Monarchia egyik alappillérének szimbóluma is a világ nagyha
talmai előtt. Az elmúlt évtizedekben sokszor kárhoztatott „Budapest-centrikus” országépítés, 
mely a vidéki Magyarországot némileg valóban háttérbe szorította, tehát mindenekelőtt a re
formkori, és főleg az 1867 utáni sajátos politikai helyzettel magyarázható. A harmincas évektől 
az elvi és/vagy tényleges függetlenség hívei, illetve a nemzeti gondolat szószólói közül mind 

többen telepedtek le Pest-Budán, és alakítottak ki maguk körül olyan szellemi, gazdasági és poli

tikai bázist, amely a változások motorja lehetett. Mivel a főváros modernizációját az egész nem
zet ügyének tekintették, ide koncentrálták erőiket, ami szükségszerűen azt jelentette, hogy a vi

dék fejlesztésére jóval kevesebb pénz, idő és energia maradt. S ez a kiegyezés után is folytató
dott; Podmaniczky Frigyesék Széchenyi és munkatársai Budapest-terveiben és megvalósult el

képzeléseiben olyan követhető és követendő mintákat találtak, amelyek lehetővé tették számukra 

a nemzet érdekében oly fontos munkálkodást.

A figyelmes szemlélő számára a kiegyezéstől nyilvánvalóvá vált a főváros döntő szerepe 

nemcsak az ország, de a Monarchia egészének politikai, gazdasági és kulturális életében. Buda
pest olyan, mint egy tükör, melyben Magyarország egésze tükröződik vissza; aki ebbe a részbe 

belepillant - gondolják egyre többen és mind gyakrabban - az egésszel szembesülhet. 
Podmaniczky Frigyes már 1868-ban arról értekezik, hogy vitathatatlanul Pest és Buda „képezi 
Magyarország fővárosát, s mint ilyen, kell, hogy az összes haza könnyítsen ott, ahol oly bajokon 

kell segíteni, amelyek helyrehozására maguk a városok képtelenek, s amely hátrányok kellemet

lenségeit Budapest lakóival együtt az összes haza érzi, amennyiben Budapest képezi Magyaror

szág gyúpontját társadalmi, közigazgatási, tudományos, törvényhozási, művészi, kereskedelmi, 
gyári s iparüzleti tekintetben.

Nem célom e helyen [a Hazánk hasábjain] arról szólani, vajon üdvös- s kívánatos-e, hogy 

Pest Budával teljesen egyesüljön, s ezentúl egy várost képezzen: ez eszme megvitatása talán nem 

tartozik ide. De, amennyiben e kérdés mintegy némileg összeköttetésben van azon eszmével, 

amelyet itt megpendíteni bátorkodtam, szükségesnek vélem kimondani, miszerint szerény néze-
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tem szerint mindaz, amit netán az ország akár Pest, akár Buda érdekében anyagi tekintetben tenni 
akar, az adassék meg ne külön egyik vagy másik városnak, hanem ajánltassék fel Budapestnek, 
mert ez leend szerintem az első hathatós lépés azon mindnyájunk által kegyelt főcél felé, hogy e 

két város valamikor egy egészet képezzen, mely mint Magyarország fővárosa méltó helyet fog 

elfoglalni Európa fővárosai sorában, ahová őt az egymást érő mostoha körülmények s csapások 

dacára, fekvése s életereje meg is emelte”.4 Hogy mindez viszonylag hamar bekövetkezett, ér

zékletesen szemlélteti Justh Zsigmond egyik levele, melyben úgy szól „a mai Magyarországról”, 
mint amelynek „Budapest a neve”.5

Budapest alig száz esztendő alatt egységesült és fejlődött világszerte ismert nagyvárossá a 

Duna két partján.6 A kisvárosias Pest és Buda, a mezőváros Óbuda, valamint a számos falusias 

peremvidék együttese az elmúlt századfordulóra nemzetközi mércével tekintve is modem fővá
rosa lett hazánknak. Budapest e látványos metamorfózisa (melynek kapcsán nemcsak Hamupi
pőkét és Csipkerózsikát, hanem Schneider Fánit is emlegették a kortársak) a felvilágosodás korá
tól állandó és hálás témája a magyarországi sajtónak és szépirodalomnak. Az információéhség, 
valamint az intellektuális szórakozás igénye és lehetőségei - mint a polgárosodás és az urbanizá
ció természetes következményei - a századfordulón már egyértelműen Budapesthez kötődnek. A 

főváros nem csupán Magyarország politikai, gazdasági és kulturális centruma a vigyázó szemük
kel mindenfelől rátekintők számára, hanem már-már organikus - mindig femininként elképzelt! 
- „lény” is, amely gyönyörű és borzasztó, nemes és romlott, sokat ígérő és reménytelen. Vagyis 

izgalmas és aktuális téma az olvasók, illetve a fotográfiákat, majd pedig a mozgóképeket is szí
vesen nézők számára, tehát - mindenkinek.

„Haladunk, óh, Pestbuda és Budapest!”

A felvilágosodás idején a magyar szellemiség műhelyei vidéken - mindenekelőtt a „mes
terséges központban”, Széphalmon -, illetve Bécsben, valamint Erdély és a Felvidék egyes vá
rosaiban működtek.7 Azonban a Királyi Kúria Pestre helyezése (1723), a budai királyi rezidencia 

felépítése (1750-70), a nagyszombati egyetem Budára telepítése (1777), majd később az Akadé-

4 Podmaniczky Frigyes: Egy régi gavallér emlékei. Bp., 1984. 405. S. a. r.: Steinert Ágota.
5 Justh Zsigmond levele Czóbel Minkához. Szenttomya, 1892. máj. 10. In: Justh Zsigmond naplója és levelei. Bp., 
1977. 616. S. a. r.: Kozocsa Sándor.
6 Princz Gyula Duna-völgyi fővárosok című tanulmánya Budapest fekvésének sajátos geopolitikai jelentőségét is 
részletesen bemutatja. (Pannónia, 1937/7-10. 245-267.)
7 Csahihen Károly: Pest-Buda szellemi élete. 1780-1830. II. Bp., 1934. 116.
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mia (1830) és a Kisfaludy Társaság (1836) megszervezése, valamint Nemzeti Színház felavatása 

(1837) mindinkább centralizálta a hazai közéletet. Fellendülését jelentős mértékben segítette, 
hogy azon a századfordulón a könyvkiadók és könyvkereskedők egyre nagyobb számban tele
pedtek le a fővárosban, ami kedvezett a folyóirat-indításra vállalkozóknak. S ennek döntő szere
pe lett a honi kultúra szerveződésének gyökeres megváltozásában, melyet a legszembetűnőbben 

először talán a Tudományos Gyűjtemény fontosságának rohamos növekedése jelzett. Gyulai Pál 
összegző megállapítása szerint ez „volt irodalmunkban az első nagyobbszerű tudományos válla
lat. Az egész ország tudományos ereje központosult itt, s a nyelvészeti, irodalmi és történelmi vi
ták állandó tért nyertek. Nem volt pártközlöny, sőt, némi határozottabb színezetre se törekedett. 
Egyképp írt bele ortológ, neológ, у-nos, jottista, s a szerkesztő, Fejér György mellé adott vá
lasztmány csak arra ügyelt, hogy a cikk magában véve érdemes dolgozat legyen, legfeljebb javí
tott vagy rontott rajta valamit, a szerző tudta nélkül is, ami máig szokása szerkesztőinknek. Itt 
vívta Kazinczy nyelvújítási harcát Beregszászival és másokkal, itt jelentek meg Kölcsey első bí
rálatai, itt folytatta Horvát István történelmi nyomozásait. Ide küldé mindenki cikkeit, aki vala

mely tudománnyal foglalkozott, akár mint szaktudós, akár mint dilettáns. Emellett e folyóiratnak 

nemcsak az irodalom terén volt központosító ereje, hanem a társas téren is”.8 Mindebből követ

kezően a Tudományos Gyűjtemény révén „a pesti értelmiségi központ jelentősen csökkentette 

Széphalom hatását”.9

A főváros - miként Kazinczy Ferenc 1790-ben Budát nevezi: „hazám anya-városa 

„felértékelődését” jelzi, hogy Bessenyei után a széphalmi Mester is mind többször tartózkodott 
huzamosabb ideig a falai között, Dugonics András, Batsányi János, Verseghy Ferenc, Kármán 

József és Virág Benedek pedig átmenetileg vagy végérvényesen le is telepedett ott. A jakobinus 

szervezkedők kivégzése, illetve bebörtönzése rövid időre elbizonytalanította ugyan a honi kultú
ra felvirágoztatásáért Pest-Budán munkálkodókat, de néhány tekintélyes főúr, mindenekelőtt 
Széchényi Ferenc tevékenysége ismét ösztönzőleg hatott a megtorpanókra. Az 1803. december 

10-én megnyíló Országos Könyvtár és a század első éveiben egymást követő nyelvész-afférok 

éppen úgy a szellemi élet pezsdülését jelzik, mint a Hacker Szállóban 1807 óta többé-kevésbé fo

lyamatosan működő magyar színtársulat. A folyóirat-alapítás kérdése is állandóan napirenden 

volt; Kazinczy maga is szorgalmazta a fővárosi irodalmároknál egy „tudományos Journal” meg-

»10

8 Gy. P. [Gyulai Pál]: Pest irodalmi körei. Koszorú, 1865. ápr. 23. 403-406.
9 Taxner-Tóth Ernő: Széphalom és Pest. (Kazinczy és az induló Tudományos Gyűjtemény.) Irodalomtörténeti Köz
lemények, 1984/4. 427-440.
10 Kazinczy Ferenc: Külföldi Játék-Színje Budán, 1790. máj. 22. In: Kazinczy Ferenc utazásai. 1773-1831. Buda
pest-Miskolc, 1995. 60-61. S. a. r.: Busa Margit.
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alapítását, melyet - miként azt Berzsenyi megállapította - „elkezdeni és folytatni seholse lehetne 

jobban, mint Budán és Pesten”.11 (A Kultsár István alapította Hazai és Külföldi Tudósítások sike

re után a Tudományos Gyűjtemény végül is 1817-ben indult meg.)
A Duna-parti kettősváros jelentőségének kortársi felismerését tükrözi egy 1816-ban ki

adott lexikon azon szócikke is, amely szerint Jeles Pest városára az 1784-diki év is, melyben az 

annyiszor alkalmas helyet óhajtó Magyar Universitás benne találta fel legjobb székét. De kivált
képpen gyarapította virágzó kereskedése, melynek valamint régen, úgy most is, szapora nagysá
gát, népességét és tehetőségét köszöni. így emelkedett Pest v.[áro]sa mostani gyönyörködtető 

ékességére, mely ezen utolsó két tizedben oly annyira öregbíttetett, hogy a csinosságra ügyelő 

Magyar a tökéletesedésnek fő pontját benne méltán találhatja fel”.12 A másik nevezetes intéz

mény az a Kemnitzer kávéház, a pestiek kedvelt találkozóhelye, amelyet egy angol utazó a tizen
nyolcadik század végén Európa legszebb kávéházai között emlegetett. Már ekkor volt irodalmi 
törzsasztala; Kármán József lényegében itt szerkesztette az Urániát. (Az 1838-as árvíz utáni 
helyreállítást követően Angol Királynő szálloda lett a neve. Deák Ferencnek tizenöt évig adott 
otthont, a királyi vendégek itt szálltak meg, ahogyan Liszt Ferenc is, akit előbb Erkel Ferenc, 
majd a híres Farkas Józsi és bandája tisztelt meg éjjeli zenével; a hálás Liszt pezsgővel vendégel
te meg a cigányzenészeket.)13

Az átmenetileg Pesten élő Kisfaludy Károly a tízes évek elején a városban ismerkedett 

meg Horvát Istvánnal, Szemere Pállal és Vitkovics Mihállyal, és ennek meghatározó szerepe volt 

abban, hogy 1817-ben végleg Pest-Budára költözött. A Kisfaludy körül szerveződő Auróra-köx a 

húszas években már tartós tekintélyt szerzett a fővárosi irodalmi életnek. Ez különösen a Tudo
mányos Gyűjtemény szerkesztését elvállaló Vörösmartynak és barátainak letelepedését követően, 
illetve Kazinczy halála után vált nyilvánvalóvá. (Jelképes, hogy 1828-ban Kazinczy és Kisfaludy 

első személyes találkozására éppen Pesten került sor, miként Kisfaludy és Széchenyi között is 

ekkor és itt szövődik szoros baráti kapcsolat.)14 A növekvő számú újságokban és almanachokban 

- a Hébében, az Aurórában, a Regélőben, a Rajzolatokban - publikálok, illetve az egyre több 

eredeti művet megjelentető szerzők mind gyakrabban választják témáikat a pest-budai életből. 

(Jellemző, hogy Pesti Furcsafi címmel 1836-ban már anekdotagyűjteményt is megjelentetnek.)

11 Csahihen Károly: Pest-Buda szellemi élete. 1780-1830.1. Bp., 1931. 75.
12 In: Hübner János-Sperl. Hav. Ferenc-Fejér György: Mostani és régi nemzeteket, országokat [...] 's t. ej. esmértető 
Lexikon. IV. Pest, 1816. 151. Munkám egészében a mai helyesírás szerint közlöm az idézeteket. S. G.
13 Szentes Éva-Hargittay Emil: Irodalmi kávéházak Pesten és Budán. Bp., 1997.237-239.
14 Kazinczy ez idő tájt íija Misoxenia című versének talányos sorait: „Jó nem kell, ha az emberiség, s nem nemzeted 
adja: / Nékem az emberiség s Pest s Buda tája hazám.” (In: Kazinczy Ferenc összes költeményei. Bp., 1998. 132. S. 
a. r.: Gergye László.)
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Ezekre a polgárosodó, vagyis a szellemi szórakozások iránt is fokozott érdeklődést mutató, tehe
tős fővárosiak éppen úgy kíváncsiak voltak, mint a vidékiek, akiknek figyelme a szóbeszéd és 

folyóiratok hatására egyre inkább a Duna-parti kettősvárosra irányult. Információs igényeiket 
már a húszas évektől igyekezett kielégíteni a korabeli média, a sajtó és a könyvkiadás.

A reformkort megelőző évtizedben Pest-Budának a közéletben játszott mind szembetű
nőbb szerepét - igaz, közvetett módon, de annál kifejezőbben - egy 1820-ban kiadott munka ér
zékelteti. Bár az Értekezés című könyvecske Sárospatakon jelent meg, szerzője mégsem e város 

nevét tüntette fel a címlapon, hanem sajátos módon azt, hogy „nyomtattatott NEM-PESTEN”. A 

Kazinczy körül csoportosuló nyelvújítóktól idegenkedő Beregszászi Nagy Pál ezzel a beszédes 

utalással nyilván az elhatárolódását kívánta kifejezni mindattól, amit neki és táborának a „pesti
ség” jelentett.

Mások ellenben a lokálpatrióta rajongásával fordultak a Duna-parti kettősváros felé, és 

mintha próféciát mondanának, himnikus hangnemben ünnepelték a mind jelentősebbé váló tele
pülés virágzását. Hevültségével ezek közül is kiemelkedik Guzmics Izidor Csinosodás című köl
teménye, mely először 1823-ban, az Aurórában látott napvilágot. A költő szerint:

„A Felderültség közhelye, Pest, te vagy, 
Pest, о Hazám szent városa! többezer- 

Nem fényűző és lomha nép ez - 
Munka alatt pezsegő raj anyja.

[...]

Itt a tanító székeken egyesül
A bölcsesség szív- s elmederítgető 

Világa, melly polgári fénnyel 
Messze megyék fiait tetézi.

A honni elmék tengere te vagy, Pest!
Hozzád sietnek, s nyájas ölelkezés 

Által te benned párosulnak
A magas ész s magyar ajk folyási.”

Rajongó versében Guzmics Izidor „Magyarok Athénjé”-nek és „hazánk szent 
Areopágjá”-nak nevezi Pest-Budát.15

15 Guzmics [Izidor]: Csinosodás. In: Költészi képek. II. Pest, 1838. 77-82. Szerk.: B.[ajza József], G.[uzmics Izidor] 
és V.[örösmarty Mihály].
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A sajátos fővárosi fény- és árnykép első elkötelezett formálóinak egyike az 1822-ben 

végleg Pesten letelepedő Fáy András volt, aki két évvel később arról tudósította olvasóit, hogy 

„Hobbéz kis világa zsibong itt Pesten körültem. Itt láthatod, mily hatalmas, mily egyedüli két ru- 
gó-toll az emberi társas életben az öröm-inger és haszonvágy. Nagyváros a zsibpiaca mindkettő
nek; örömet és hasznot kapkodni el egymás elől, ez itt az élet problémája, de a nyájas és udvarias 

míveltség mily csinos leplet bír vetni erre! Más zsebéből a magáéba varázsolni át a kincset, köz
törekvés itten, de a törvény kezessége s üledék korláti bátor ótalmat s békés nyugalmat biztosíta
nak a birtokosra nézve. Ama két inger embertömegeket hullámoztat szüntelen Pest utcáin, örök 

zsurlódást hoz elő köztök, és tehetségeket ébresztve szüli az életkönnyítő mesterségeket. A kitű
nés vágya és fénylés dühe számtalan bohót idéz elő, kiknek sokalakú álarcaik mulattatják a böl
cset”.16 Fáy András a későbbiekben is előszeretettel értekezik a fővárosról, a kifogásait sem nem 

hallgatva el. Hasonlataiban szívesen használja a „nagyváros”-t, mint olyan kifejezést, amellyel 
közérthetőbbé tudja tenni megfigyeléseit. Ezek közül talán az a megállapítása a legfigyelemre
méltóbb, amely szerint „a nagyvárosok egy országban éppen azok, mik épületen az ablakok; kel
lő szám ezekből elegendő világot ad annak, sok igen szellőssé teszi azt”.17 Fáy efféle megfigye

lései, ötletei és javaslatai döntő módon inspirálták a főváros modernizációján töprengő, 1829-ben 

polgáresküt tett Széchenyi Istvánt, és a kortársak rövidesen úgy tekintettek rá, mint aki „a Ma
gyar Világot Pesten felállítani fáradhat[at]lan”.18 Széchenyi 1838-ban egy Pest vármegyei köz

gyűlésen kijelentette, hogy reformelképzeléseinek első ösztönzői Fáy munkái voltak.19

Miután a szerzők jelentős része - Fáy Andráshoz hasonlóan - még maga is betelepülő, 
hőseik többnyire Pest-Budára utazó vidékiek, akik tágra nyíló szemmel csodálkoznak rá a nagy
város furcsaságaira. Mindőjük előde nyilván Gvadányi József költeményének (1790) peleskei 
nótáriusa; Gaal György könyvének, A tudós palótznak (1803/04) Furkáts Tamása éppen úgy, 
mint Kisfaludy Károly Tollagi Jónása (1823), akinek aztán szép számmal közvetlen követői is 

akadtak, mint például Lukács Lajos A pesti út (1835), Nagy Elek Pesti kalandok (1837), vagy 

Gaal József Egy kis tapasztalás (1843) című elbeszélésének fővárosban barangoló hősei.

A Pest-Budát jól ismerő írók tolla nyomán a kettősváros lenyűgöző, izgalmas, sokszor 
még fogyatékosságaiban is vonzó képe bontakozik ki az egészen más jellegű kisvárosi vagy falu

si körülmények között élő közönség előtt. Leginkább a pezsgő társasági élet és a szórakozás

16 Fáy András: Érzelgés és világ folyása. In: Fáy András szépirodalmi összes munkái. Vili. Pest, 1844. 10.
17 Fáy András: Eszme-burkok és szikrák. In: Fáy András szépirodalmi összes munkái. X. Pest, 1855.98.
18 Sebők József-Moth Endre: A mivelt-érzékeny Társalkodás, Tisztelkedés, Üdvözlések a magasabb csinosságú Tár
saságba feljelenő Ifjúság számára. Pest, 1832. 11.
19 Szemerei Szemere Pál munkái. II. Bp., 1890. 300-301. S. a. r.: Szvorényi József.
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számtalan lehetősége kelthette fel a harmincas évek fővárosában játszódó elbeszélések és zsá
nerképek olvasóinak érdeklődését. Egy korabeli társalgási könyv fiktív levelének szerzői szerint 
„felségesek - elragadok - a pesti Bálok, sokkal Pompásabb[ak], mint egy kisebb nemesházi 
Táncmulatság, az mindég tagadhatatlan marad, s az Elsőséget mindég Pestnek ítélem magam is, 
de az a színlett Örömlárma - az a feszes Idegenség -, rangkórsági Vándorarc, mellyel egy Úrfi is 

a csinos Polgárt földig tekinti, messze s hátra idegenít”.20 A Találkozások című novella elején el

lenben az olvasható, hogy „Pesten vagyok, barátom! Hazánk szívében, az ifjú Pesten. Nagy vá
ros, sok ház egy soron, egy rakáson, s én sok kalandra számolok.”21 Vajda Péter pedig Pestre, 

mint „a magyar virágzás középpontjáéba invitálta vidéken élő olvasóit, hogy az ország fejlődő
képességének leglátványosabb bizonyítékában gyönyörködhessenek.22 S ugyancsak ő az, aki a 

Gellérthegyen állva így fohászkodik: „Adja az ég, hogy e hegy világhalom nevet érdemeljen, és 

az egyesülendett két város világvárossá legyen!
A főváros megannyi különlegessége, a Gellérthegyről csodálható panoráma, a Városliget, 

a Duna-part, a hihetetlen gyorsasággal szaporodó kávéházak, a külvárosok „egzotikuma” és a 

Belváros palotái lépten-nyomon feltűnnek az újságok Kisfaludy Károly, Garay János, Kovács 

Pál, Nagy Ignác, Petrichevich Horváth Lázár, Obemyik Károly és Vajda Péter nevével fémjel
zett, különböző műfajú, részben a következő évtizedek romantikusainak szélsőségeit, részben a 

majdani századforduló szociografikus leírásait idéző munkáiban. Ez utóbbiak szemléletes példája 

az az Aurórában megjelent fővárosi „útleírás”, amelyben a szerző, Szemere Pál így búcsúzik 

Pesttől: „Isten hozzád, szép város. Küszöböld ki a sárt és port kebeledből; ültesd körül magadat 
ligetekkel és virágokkal; fűződjél együvé Buda testvéreddel örökké tartó láncoknál fogva; s légy 

legméltóbb értelemben fővárosa országunknak. [...] Haladunk, óh, Pestbuda és Budapest!”24 

Ugyanitt olvasható, hogy a fővárost egy elégedetlen vidéki úr „BábeP’-nek nevezi. A századfor
dulón közhellyé koptatott kifejezés tehát nemcsak a kiegyezést követő pezsdülésre, hanem még 

korábbra vezethető vissza.

»23

20 Sebők József és Moth Endre i. m. 81.
21 Regélő, 1834/68-70. In: Medvei Emma Margit: Budapest a magyar szépirodalomban, különös tekintettel az 1830- 
as és 40-es évekre. Bp., 1937. 13.
22 Vajda Péter: Keleti virág Pesten. In: Vajda Péter válogatott müvei. Bp., 1972. 50-52. S. a. r.: Lukácsy Sándor.
23 Vajda Péter: Gellérdhegye - Városliget. In: Uo. 134-137.
24 [Szemere Pál]: Pesten és körűle hárman. Auróra, 1834. 27-65. Ez az írás talán közvetlen ösztönzője lehetett a 
Buda-pesti por és sárnak, Széchenyi ugyanis 1834. június 30-án kezdett hozzá könyve megírásához. Hogy a por 
mennyi kellemetlenséget okozott a magyar főváros lakóinak, híven tükrözi Színi Gyula csaknem nyolc évtized múl
tán megjelentetett És mégis mozog... című publicisztikája, mely szerint „a városnak egyik átka, hogy a határában 
nagy területen nincs megkötve a homok, egy-egy erősebb szél egész porfelhőket sodor a városba, és minden tiszto
gatás ellenére is néhány óra alatt Augiász istállójává változtatja Budapestet”. (A Hét, 1910. okt. 9. 659-660.)
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Természetesen különböző színvonalúak a magyar nyelvű széppróza első évtizedeinek 

ezen alkotásai, azonban még így is elvitathatatlan érdemük, hogy leírásaikkal a magyar fővárosra 

irányították olvasóik figyelmét. Elbeszélő-irodalmunk általuk - akarva-akaratlanul - az általános 

Pest-Buda-kép formálójává, és önkéntelenül is a magyar fővárosról való antropológiai „beszéd
módok” egyikének, a makroantropológiai szemléletnek nyitányává vált.25 A közönség körében 

hamar népszerűvé lettek azok a novellák és regények, amelyeknek cselekménye részben vagy 

egészében abban a városban játszódnak, ahol a mind zajosabb politikai események történtek, 
amit Széchenyiék tevékenysége nyomán egyre inkább maguk is az ország jelképének tekintettek, 
és amely már ekkor az érvényesülés lehetőségével csábította a fiatalembereket. Ugyanakkor a 

francia és angol szerzők munkáiból megismert Párizs- és London-képükhöz is hasonlítani kez
dett az a Pest-Buda, amelyet e művekből megismerhettek. S mindez ösztönzően hatott a fiatalabb 

nemzedékek íróira, akik amellett, hogy a történelmi múltból, a távoli tájak rejtelmeiből vagy a 

magyar vidéki életből merítettek, egyre többször fordultak az ország fővárosának mindenkori je
lene, alakjai és problémái felé. Éppen ezért határozottan kijelenthető, hogy a felvilágosodás ko

rának előzményei után Budapest-irodalmunk történetének első fontos fejezete a tizenkilencedik 

század első harmadában íródott. Voltaképpen az ekkoriban publikáló neves-névtelen szerzők te
remtik meg azt a sajátos Budapest-imázst, amely legalább százötven esztendeje formálódik fo
lyamatosan. Munkáik, ezek a sokszor csupán füzetekben megjelent vagy folyóiratokban és alma- 
nachokban napvilágot látott, esetleg kéziratban maradt publicisztikák, regények, elbeszélések, 

versek és visszaemlékezések nem csupán a magyar nyelvű próza történetének kisebb-nagyobb 

jelentőségű állomásai, hanem egyúttal - és ebben az értelemben színvonaluktól függetlenül, tehát 
összességükben - Budapest nagyvárossá fejlődésének fontos kordokumentumai is.

Állítható mindez annak ellenére, hogy kevés maradandó alkotás született ez idő tájt, 

azonban még a gyengébbek többségétől sem vitatható el az az inspiráló szerep, amely a negyve
nes évek ma is elismert irodalomtörténeti jelentőséggel bíró regényeinek, mindenekelőtt Nagy 

Ignác munkáinak megírását a sokszor hangoztatott idegen példák mellett ösztönözte.

25 A fogalmat Niedermüller Péter A város: kultúra, mítosz, imagináció című tanulmányából kölcsönöztem. (Mozgó 
Világ, 1994/5. 5-18.)
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„Hazánk egész képe miniatűrben”

A reformkori magyar intelligencia felismerte, hogy a lehetséges birodalmi autonómiának 

alapvető feltétele, hogy az országnak Bécstől kellő távolságban lévő önálló és állandó fővárosa 

legyen. Széchenyi 1842 tavaszán arra figyelmeztetett egyik beszédében, hogy „Pest városának 

iparkodni kellene az itt lakás kellemeit, kéjelemeit növelni, hogy a gazdagok ide jöjjenek, és 

örömest itt maradjanak, miszerint asztalukról majd a szegényeknek is hulljon valami. De mit tett 
e tekintetben a város mindekkoráig? Igazán mondhatom, némileg a maga jövendőjét is megron
totta”.26 A következő esztendőben pedig az olvasható az Erdélyi Híradóban, hogy „a magyar 
nemzeti élet középpontja, illő és jogszerű, hogy nekünk is Budapest legyen”.27

Számosán már ez idő tájt így tekintenek a fővárosra, és munkáikban példaképül állítják 

olvasóik elé. Peregriny Elek a János gazda, vagy a falu barátja (1843) című tanmeséjének fősze

replője vallja vidéki hallgatósága előtt, hogy „Pesten is meggyőződhettem a józan nevelés, ala

pos oktatás jó eredményeiről azon számos jeles családok és ügyes, becsületes mesteremberek és 

napszámosak száma által, kik a főváros virágzását naponkint előmozdítják”.28 Irinyi József sze
rint „Pest úgyszólván vezetője a közvéleménynek; a többi követője”.29

Az immáron egyre népesebb, az Athenaeumbm, az Életképeiben, a Honderűben és a Pes

ti Divatlapban publikáló pesti írótábor láthatóan felfedezte magának és olvasói számára a fővá
rost. Humoros életképeikben és zsánerszerű leírásaikban, de még a „kisszíneseket” tartalmazó 

rovatokban is - mint például a harmincas évek Társalkodójának Cserjeiben vagy a következő 

évtized Honderűjének Pesti Salonjában - a főváros krónikásainak bizonyulnak. Ezen utóbbi „új

donságok” szemléletes példája az a glossza, amelyben vélhetően a szerkesztő, Petrichevich Hor
váth Lázár 1843 őszén a fővárosi francia színtársulat Bécsbe költözéséről tudósítja a Honderű 

olvasóit: „Színi életünk tehát négynyelvüből háromnyelvűvé olvadt, s most már csak magyar, 
német és olasz előadásaink vannak. Ha ettől mérhetnőnk városaink műveltségi nagyságát, úgy 

Budapest a világ legeslegelső városai közé lenne sorozandó, mert hány város hallhatja Tháliát

26 In: Gróf Széchenyi István beszédei. Bp., 1887. 215. S. a. r.: Zichy Antal. Széchenyi városfejlesztő tevékenységé
nek főbb irányait tekinti át Bácskai Vera Széchenyi tervei Pest-Buda felemelésére és szépítésére című tanulmánya. 
(Budapesti Negyed, 1993/2. 5-14.)
27 In: Pais Dezső i. m.
28 Peregriny Elek: János gazda, vagy a falu barátja. Pest, 1843. 20.
29 Irinyi József: A politicai szónoklatról Magyar-, Francia- és Angolországban. In: Országgyűlési Almanach I. Pest, 
1843. 60-90. Szerk.: Vachot Imre.
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egyszerre négy művelt nyelven szónoklani falai között! De mi azt hisszük, hogy nálunk e rész
ben is előbb egységre kellene törekedni.

Az évtized szerzőinek humoros szövegeiben már ekkoriban fel-feltűnik a századfordulóra 

közmondásossá váló dörzsölt, csibészes és vagány „pesties”-ség. Lauka Gusztáv például úgy jel
lemzi egyik hősét, hogy „Pesten végzett, mindent fel lehet róla tenni”.31 E megállapítást teljeseb
bé teszi, hogy állítólag Lauka emlegette írásaiban először a „mi városunkéként Pestet.

A negyvenes években a főváros szinte mágnesként vonzotta kulturális lehetőségeivel a fi
atalembereket; a hazai viszonyok között pezsgő szellemi élet folyt itt, nemcsak az egyetemen és 

az egyesületekben, de a szalonokban, a kávéházakban és a szerkesztőségekben is. (Jelképes, 

hogy a Tizek Társasága 1846-ban azt tervezi, hogy Pesti Füzetek címmel rendszeresen megjele
nő lapot indít.) Ha a „megérintettek” valamelyike huzamosabb ideig távol élni kényszerült Pest- 
Budától, előbb-utóbb szinte csillapíthatatlan vágyat kezdett érezni utána, mintha egy vonzó nő 

lenne, és mindent megtettek, hogy visszatérhessenek hozzá az ingerszegénynek tűnő vidéki kör
nyezetből. „Már nagy mehetnékem vala Pestre - írja 1845 nyarán Petőfi -, melyet elég hálátlan 

voltam megunni..., pedig csak ott van maradásom, sehol a világon máshol, csak a szép, kedves 

Pesten! Minden lépésem, mely az útban messzebb, messzebb vitt Pesttől, egy-egy kötéllé vált, 
mely visszahúzott hatalmasan. És mi vonz engemet úgy oda?

Mi?
Minden!”32

A reformkori sajtótermékeket, különösen a hírlapokat fellapozva hamar nyilvánvalóvá 

válik, hogy a korabeli olvasókat élénken foglalkoztatta ez a „minden”, vagyis a Pest-Budán tör
téntek, és az újságírók igyekeztek is kielégíteni igényeiket. Sőt, a főváros eseményeinek meg

örökítését sokan a nemzet számára fontos ügynek tekintették, és szinte kötelességként fogták fel. 
A Pesti Hírlap egyik névtelen szerzője például határozottan kijelentette, hogy „írunk tehát to

vábbra is a régi firma alatt, legfőbb tekintettel a fővárosra, Budapestre, ezen élénken dobogó szí

vére a magyar hazának. [...] Végül minden újságíró némileg történetírója a főváros haladásá

nak. Nehéz feladat, és annál nehezebb ott, hol a történet előttünk folyik le, hol a jelenről a jelen

nek kell szótanunk, s oly személyekről oly személyeknek, kik velünk együtt nézik a csillagos 

eget. A »históriaíró« legelső kötelessége az igazságszeretet. [...] S vajon ki ne viseltetnék érdek

kel az ország fővárosa iránt? [...] Budapest szemefénye az országnak, mit minden ellenséges

»30

30 Honderű, 1843. okt. 14.478.
31 Lauka Gusztáv: Grande soirée nemzetes ispán úrnál. In: Lauka Gusztáv: Carricaturák. I. Pest, 1847. 5-11.
32 Petőfi Sándor: Úti jegyzetek. In: Petőfi Sándor prózai művei. Bp., 1976. 463. S. a. r.: Kiss József.
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érintéstől meg kell őriznünk, és eljegyzett mennyasszonya a nemzetnek'?* Mindez, különösen a 

kiemeltek, szinte hitvallásként fogalmazódik meg újra és újra a következő hírlapíró-író generáci
ók munkáiban.

Már a reformkori szerzők is egyre inkább az európai világvárosokéhoz hasonlítják a ma

gyar főváros erényeit és fogyatékosságait. (Sőt, Országh Antal A vén deák című írásában már 
1847-ben arról elmélkedik, vajon Pestet miért is nevezik annyian a világ legszebb főváros
ának!)34 Igaz, ez idő tájt többnyire még nem a társadalmát mutatják be írásaikban, inkább meg
elégszenek társas élete pillanatképeivel. E jellegzetes fővárosi szerzők egyike Frankenburg Adolf 

volt, aki kedvelte a részletek aprólékos rajzát, ezért szemléletesen tudta ábrázolni a negyvenes 

évek Pest-Budáját. Ezek közül kiemelkedik a Regélőben 1843-ban megjelent Budapesti levelek 

című tárcasorozat, mint e műfaj magyarországi előfutárainak egyik legjobbja. (Közvetlen inspi
rálója valószínűleg Garay János Pesti genreképek című életképciklusa volt, mely az előző esz
tendőben látott napvilágot, ugyancsak a Regélőben.)

A hazai zsánerirodalom a negyvenes években virágzott. Ezek legfőbb tartalmi jellemzője 

- miként azt Szinnyei Ferenc nyomatékkai hangsúlyozza - az aktualitás. Egy-egy közismert fi
gura, a közállapotok lehetetlenségei és a jelentősebb események hálás témának bizonyultak. Az 

1838-as pusztító árvízről például elbeszéléseikben is számosán megemlékeznek; nemcsak a ma 

már ismeretlen Ney Ferenc, Remellay Gusztáv és Nemes László, de Nagy Ignác és Jókai Mór is.
A magyar zsánerképek legismertebb külföldi mintái nálunk is Sue, Dickens és Thackeray 

párizsi, illetve londoni vázlatai és tablói. A hazaiak közül pedig legfőképpen a negyvenes évek 

főváros-képének nagy hatású formálója, Nagy Ignác, aki azzal, hogy munkáiban előszeretettel 

használta és népszerűsítette a Széchenyi javasolta Budapest szóösszetételt, valószínűleg megha

tározó szerepet játszott abban is, hogy a köztudatban egyre inkább ez az elnevezés vált általános
sá.

Életképeiben többnyire ezt használja Garay János is, aki a Tollrajzok-sorozatának harma

dik, Tájrajzok és útiképek (1846) című kötetében Budapest rajongójaként fest aprólékos képet 
kedves városáról. A Pest körrajzában a Gellérthegyről néz le Budára és Pestre, megállapítva, 

hogy „nem ismerek tájat, sem magyar várast, mely a tiszteletes ősz hajdant a korszellemet magán 

hordozó ifjú jelenkorral egyesített oly érdekes képet adna, nagyszerűsége mellett oly regényes 

volna, mint Budapest, ez érdekes pontról tekintve. Mily panoráma ez! [...] Budapest nem egyéb, 

mint ama mesés »Jánus-fej«, mely egyik arcával a múltat, másikával a jelent jelképezi”. Garay

33 [?]: Fővárosi újdonságok. Pesti Hírlap, 1846. jan. 1.1 .A kiemelések tőlem. S. G.
34 Medvei Emma Margit i. m. 25.
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szerint Budapest „hazánk egész képe miniatűrben: egyfelől az alföld síkja, másfelől a felföld 

hegyvidéke ábrázolva, középett az országos folyam, mely két partján egymással szemben a két 
föváras, melyeket a közszólásmód rég hazánk szívének nevezett!” Az író ízes és színes leírásai 
nyomán valósággal megelevenedik a korabeli magyar főváros. Pestet organikus lényként képzeli 
el, melynek a Belváros a feje, a hasa a Lipótváros, a lábait a József- és Ferencváros alkotja, a ke
zeit pedig a Terézváros ortodox és neológ zsidó közössége. Garay megállapítja, hogy a Lipótvá
ros „napról napra annyira nő s gyarapodik, hogy az arány megtartása végett maholnap a feléből 
ismét egy új város bontakozik ki, melyet a lojális gondolkozású polgáraink már előre »Széché
nyi« várasnak keresztelnek”.35 A kötet Utcai élet című életképét Garay János a következő szel

lemes leírással zárja: „Egyébiránt legokosabban tesz, aki Pestet egy könyvhöz hasonlítja. A Du- 
na-parton pompáskodó házsort úgy tekinthetni, mint címlapot. Az ajánlás, melyben hízelkedni 
szokás a vendégfogadók. Az előszó az utcai úgynevezett nagyvárasi lárma. Tartalma házak, em
berek s egyéb hozzá tartozandók. Mutatótábla az utcák nevei s boltcímerek. De mindemellett 
még el nem igazodnánk e kőbetűk káoszában, ott vannak a vesszők (,), melyek értelmére osztják 

azt, az utcák. Pontosvesszők (;), melyek az elosztott részt ismét összefoglalják, a keresztutak. 

Kettőspontok (:), melyek azt még jobban megkülönböztetik, a piacok. Pontok a temetők. Vannak 

e könyvben csillagok (*) is, melyekkel valamire utalni vagy valamit idézni szoktunk, ezek az ut
caszögleteken látható fali ragaszványok, hatósági s magánhirdetések stb. A pauzák (-) a kávéhá
zak s casinók. A rekesz- vagy zárjel () az iskolák. A hézagjel (...) az éjjeli világítás. A kötjpljel a 

két város közti híd. A felkiáltójel (!) a göröngyös utcakövezet. A kérdőjel (?) a templomok. Vég
re a betűk az emberek, kiket, ha ki jól megtanul, de nem úgy, mint boldogult diákiskoláinkban 

szokás vala, szajkó módra, hanem értelemmel és ítélettel tanul meg: ezen egy könyvnek több 

hasznát veendi, mint valamennyi iskolai könyveinek vette »ad usum Delphini«.”36

Miként az általában történni szokott, ami egyeseket rajongásra késztet, másokból idegen
kedést is kiválthat. Vahot Imre 1843-ban írt egyik úti beszámolójában ez utóbbinak ad hangot, 

mondván, hogy „nyolc hosszú hónapot töltvén el Pesten, unni és sok tekintetben utálni kezdtem 

az undorodásig megszokott s tarka változatosságai dacára is egyformának tetsző nagyvárosi élet 
legtöbb értékét - ezen budapesti életnek nevezett budapesti halált'37

Nagy Ignác Budapest-irodalmunk talán legjelentősebb életképírója volt, aki stílszerűen „a 

Jelenkorban alapítja meg, tehát politikai lapban, a fővárosi újdonságok első rendes rovatát” Bu-

35 Garay János: Pest körrajza. In: Garay János: Tájrajzok és útiképek. Pest, 1846. 3-12.
36 Garay János: Utcai élet. In: Uo. 26-33.
37 Vahot Imre: Magyar táj- és életképek. In: Vahot Imre: Ködfátyol-képek. III. Pest, 1853. 1-6. A kiemelés tőlem.
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dapesti Napló címen, amelyet később Budapesti Hírharangként a Budapesti Híradóban is foly
tat. E „rovata tömérdek érdekes adatot őrzött meg számunkra a negyvenes évek társadalmi és 

kultúréletéből”.38 Miután Nagy Ignác élete jelentős részét a fővárosban élte le, alaposan megis

merte, és mindvégig figyelemmel kísérte változásait. Ha nem lenne némiképp anakronizmus, ha
tározottan állíthatnánk, hogy egy fotográfus szemével nézte a körülötte zajló életet. Hírlapíróként 
állandó témát talált a magyar fővárosban. Tapasztalatait életképeiben is felhasználta, melyek ré
vén Nagy Ignác a századvég számtalan budapesti újságíró-írója, így Bródy Sándor, Kóbor Ta
más, Molnár Ferenc, Gerő Ödön, Heltai Jenő, Krúdy Gyula és mások egyik legjelentősebb ma-

a magyarországi szociografikus irodalom előfutárának isgyár elődjének, sőt - némi túlzással 

tekinthető.
Ezekben az írásokban Nagy Ignác előszeretettel rajzolja meg a budapestiek legkülönbféle 

típusát. Mivel általánosít - hiszen olvasói figyelmét az általuk is jól ismertek jellegzetes vonásai

ra szeretné felhívni -, alakjai gyakran szándékosan karikatúraszerűek, vagy ahogyan efféle zsá- 
nerei négykötetes gyűjteményének címe nevezi őket: Torzképek (1844); a könyvnek több kiadá

sát kapkodták el rövid idő alatt az olvasók. Mindennek folytatása a romantikus meseszálra felfű
zött éleíképsorozat, a Magyar Titkok, melynek a szerző eredetileg a Pest titkai címet kívánta ad

ni. Ezt a Párizs rejtelmeinek (1842/43) hatására írt regényt - mely Siklóssy László szerint „meg
becsülhetetlen forrása a régi Budapest erkölcstörténetének”39 - Nagy Ignác először füzetekben 

publikálta 1844 júniusa és 1845 júniusa között.

Sue regényének nyilván szerepe volt abban, hogy a negyvenes évek magyar elbeszélései 
közül egyre több ábrázolja Pest-Budát a romlottság melegágyaként. A hasonló szándékkal megírt 
Magyar Titkok egyik előzménye Császár Ferenc novellája, mely az Athenaeumban jelent meg 

1843-ban. A korabeli olvasó a kedélyes és csodálatra méltó pest-budai Belváros mellett a külvá
rosok árnyoldalaival is szembesült A játékosban, éppen úgy, mint az ugyanebben az évben a Re

gélő Pesti Divatlap Kelemenffy László által publikált Agg Trombitásában. Mások - mint például 

Petrichevich Horváth Lázár a Honderűben - amiatt keseregnek, hogy „mennél inkább közelíted 

meg Bécs városát, annyival ritkábban hallasz honi szót. Nagyvárad, Szatmár, Debrecen még egé
szen magyarok, míg Pest, Buda és azontúl minden város több-kevésbé magyartalan”.40 Az efféle 

aggodalmak alapozzák meg a századvégi Budapestet kozmopolitának bélyegzők vádjait.

38 Szinnyei Ferenc: Novella- és regényirodalmunk a szabadságharcig. II. Bp., 1926. 43. és 44.
39 Siklóssy László: A régi Budapest erkölcse. II. A prostitúció. (1541-1848.) Bp., 1922. 74.
40 Petrichevich Horváth Lázár: A magyar nyelvről s a magyar irodalom hátramaradásának némely okairól. Honde
rű, 1843. nov. 4. 553-562.
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Az 1844/45-ben kiadott, és az erkölcsi tanulságokra ugyancsak vissza-visszatérö Magyar 

Titkok még annak ellenére sem nevezhető társadalmi regénynek, hogy szerzője voltaképpen ér
zékelteti benne: a bűn égető társadalmi problémákra vezethető vissza. Csakhogy Nagy Ignác 

nem erre helyezi a hangsúlyt, hanem a kor divatjának megfelelően a különlegesre, a bizarra és a 

félelmetesre. így a sokszor már a kuszaságig bonyolított cselekmény, a rémmesei betétek és a ki

dolgozatlan, gyakran vértelen figurák csupán azokhoz a jellegzetesen romantikus regényekhez 

tennék hasonlatossá a Magyar Titkokat, amelyek Párizs, London, Bécs vagy éppen Amszterdam 

rejtelmeivel borzolták olvasóik idegeit, ha benne Nagy Ignác nem az első valóban figyelemre 

méltó Budapest-regényt írta volna meg. Ő ugyanis az általa jól ismert Pest-Budáról mintázta for

dulatos története díszleteit, és nem csak elnevezte róla a színhelynek választott nagyvárost. Mi
ként Sós Endre megállapította: „Kétségtelen, hogy ilyen előzmények után senki sem volt alkal
masabb egy nagy pesti életképsorozat megírására Nagy Ignácnál, aki jobban ismerte Pest-Budát, 
mint Sue Párizst.”41 Az író maga mindezt úgy fogalmazta meg regénye utószavában, hogy „szán

dékom vala azt folytatni, mit Torzképek című munkámban megkezdék, ti. a fővárosi élet balsága- 
it és fogyatkozásait törekvém kiemelni, ezáltal alkalmat akarván adni némely célszerű javításra 

és javulásra. Hogy pedig nagyobb teriedelmességre számított munkámat az egyhangúságtól 
megmentsem s az olvasói érdeket növeljem, ezen egyes életképeket a regényesség vörös fonalá
val szőttem át. [...] Én 1830 óta folyvást Pesten lakom, s ezen 15 év alatt legfőbb tanulmányom - 

a pesti élet vala, ezenkívül pedig oly szerencsés helyzetben valék, hogy számos adatot hitelesnél 

hitelesebb forrásokból meríthettem; tisztán költött tényeket tehát csak a regényesség fonalának 

egyes részei foglalnak magokban”.42

A Magyar Titkoknak, miként Nagy Ignác munkáinak általában, a leírás az erőssége. Te

hetségének bizonyítéka, hogy „a fővárosi életnek ebben a sokoldalú rajzában - állapítja meg 

Szinnyei Ferenc -, mely munkájának értékesebbik fele, már kevésbé szorul Sue útmutatására, 

legfeljebb az alsóbb néprétegek rajzában keveredik sok vonás a párizsi lebujok söpredékének ké
peiből”.43 Talán valóban így van, bár a külvárosok nyomorának már-már szociografikus leírásai 

inkább személyes tapasztalatokat sejtetnek. Nem hiszem, hogy Nagy Ignác csupán olvasmány- 

élményeire támaszkodott volna, amikor a tabáni prostitúcióról - melyre már Gaal György is kitér 

a maga Tudós Palótzában -, vagy például arról beszél, hogy aki kételkedne a peremvidékek „fa

lusi” Pestjének létezésében, „méltóztassék azt akár éjjel bejárni, és aztán cáfolja meg állításomat,

41 Sós Endre: A magyar Sue. (Nagy Ignác.) In: Sós Endre: A nagyváros írói. Bp., é. n. [1947.] 14.
42 Nagy Ignác: Magyar Titkok. III. Bp., 1908. 365-366. A kiemelés tőlem. S. G.
43 Szinnyei Ferenc i. m. 59.
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ha - lehet. Meg vagyok azonban győződve, hogy cáfolási vágy helyett csak színeim haloványsá- 
gát fogja gáncsolni, mikkel e képecskéket föstém, mert tapasztalni fogja, hogy minő mértékben 

növekszik valahol a pazarlás és fényűzés, éppen oly arányban nagyobbul az elvetemültség és 

nyomor, s azért az, mit itt előtérjeszték, még csak árnyéka annak, mit e tekintetben a miénknél 
nagyobb fővárosokban tapasztalhatni. Igen, van falu a fővárosba, és e falu csak annyiban külön
bözik a legszegényebb távoli helységektől, hogy itt a nyomor és ínség nem tűnik föl annyira, mi
vel mindennapi, mert itt nincs aratás, nincs gyümölcstermés, nincs szüret, mely legalább néhány 

hétre feledtethetné az ínséget”.44 Miként személyes tapasztalatot sejtet az a többoldalas kávéház-, 

kocsma- és fogadó-felsorolás és -jellemzés, amely akár egy korabeli útikönyvbe is átemelhető 

lenne.45 (Efféle részletes felsorolás már Gaal György művében is megtalálható.)46

A Magyar Titkok példátlan sikerén felbuzdulva Nagy Ignác 1846-ban elfogadta 

Frankenburg felkérését, és tárcasorozatot indított az Életképekben Budapesti séták címmel, 1848- 

ban pedig új rovatot kezdett az Athenaeumban: a Budapesti Életet. Rájuk is vonatkozik Szinnyei 
Ferenc megállapítása, miszerint Nagy Ignác írásai „kortörténeti fontosságúak. Ezek az életképek, 
noha van bennük túlzás is, felszínesség is, a reformkorbeli főváros társadalmi életét legapróbb 

részleteiben megjelenítik előttünk annyi élénkséggel, hogy szinte elfeledjük, hogy a múltról szól

nak. Aki szereti a múltat, mindig érdeklődéssel fogja olvasni ezeket a rajzokat. Élvezetét a sok 

aktuális vonatkozás sem fogja zavarni, mert ezek ritkán annyira rejtettek, hogy egy kis korisme
rettel ne volnának érthetők”.47 E néhány mondat voltaképpen a Budapest-irodalom egészének 

mottója lehetne.

Nagy Ignác munkáinak másik nagy jelentősége, hogy hatásukra valósággal felvirágzott a 

fővárosi viszonyokat bemutató életkép-irodalom. A Budapesti Hírharangban megjelentek, a 

Torzképek, a Magyar Titkok és a Budapesti séták olyan írókat inspirálnak, mint az Egy kétemele

tes ház Pesten (1847) című regényt megjelentető Jósika Miklóst, vagy még inkább Vas Gerebent, 
Pálffy Albertet, Lauka Gusztávot, Degré Alajost és Pákh Albertet, kiknek zsánerrajzaival kap

csolatban Szinnyei immár sokadszorra hangsúlyozza, hogy „ezek a fővárosi életképek, noha 

többnyire gyengék és kevés az irodalmi értékük, a régi pest-budai életnek nem egy jellemző vo

nását őrizték meg számunkra, s ezért mint művelődéstörténeti forrásoknak korrajzi érdekességük

44 Nagy Ignác i. m. 275-276.
45 Nagy Ignác: Magyar Titkok. I. Bp., 1908.238-243.
46 Gaal György: A Tudós Palótz avagy Furkáts Tamásnak Moncsbélbe lakó Sógor-Urához írt Levelei. II. Pest, 1803- 
1804. 39.
47 Szinnyei Ferenc i. m. 64.
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és értékük mindig megmarad”.48 Mindenekelőtt azért, mert bizonyítják, hogy a magyar főváros 

makroantropológiai vizsgálata valóban „kiterjedt tudománytörténeti hagyatékkal rendelkezik”,49 

többek között figyelembe veendő irodalomtörténeti előzményekkel is.

„Pestfőváros, Pest nagyváros, Pest kisváros”

A reformkori Pest-Buda szimbolikus jelentőségét szemléletesen példázza, hogy amint le

hetett, az országgyűlés itt ülésezett, ahol - újkori történetében először - az is elhangzik, hogy 

immáron Magyarország legitim fővárosa, 1849 tavaszán pedig a forradalom katonai vezetése 

még akkor is az ostroma, vagyis a visszaszerzése mellett döntött, amikor tudta, az ebből követ
kező nyilvánvaló időveszteség akár végzetes is lehet. Mindez jelképes tettnek számított, miként 
azok is figyelembe vették, hogy a magyarok szemében mi mindennek szimbóluma a fővárosuk, 
akik 1851-ben Paskievics tábornokot, az orosz seregek főparancsnokát, két esztendővel később 

pedig Alexander Bachot, a mindenható és gyűlölt osztrák belügyminisztert Pest díszpolgárává 

választatták. S természetesen még az is jelképesnek tekinthető, hogy Lisznyai Kálmán hírhedt 
Költői üdvözlete „Budapest fölött...” felütéssel köszöntötte a Magyar Néplap 1857. május 5-én 

megjelent számában a Magyarországra látogató császári párt.
Az önkényuralom azonban csupán korlátozta és ellenőrizte a közéletet, de nem bénította 

meg. Az ötvenes években tovább folytatódott a főváros egységesülése, modernizációja és polgá
rosodása; a politikai és szellemi életet fokozottan ellenőrző cenzúra a gyakorlati célok megvaló

sítása felé fordította a hazai gazdasági, politikai és szellemi elit figyelmét és energiáit. E tevé

kenység nyomán Pest-Buda központi szerepe vitathatatlanná vált, rangjának visszaszerzését 
nemzeti közérdeknek tekintették; a solferinoi vereséget követő enyhülést ezért is fogadták lelke
sedve. így a kissé szabadabban működő sajtó és könyvkiadás nyomán - akárcsak a forradalom 

napjaiban feltűzött kokárda - az évtized végétől a főváros emblematikus jelentősége ismét szem
betűnővé válhatott nemcsak Pest-Buda, hanem a vidéki Magyarország lakói számára is. Mint a 

jelvény, amelyet immáron büszkén lehetett vállalni, fényesíteni, rendbe hozni, bővíteni és új je

lentéstartalmakkal telíteni. Hogy aztán a kiegyezéstől teljes pompájában ragyoghasson.

Bár a Bach-korszak elnyomószervezetei a közéletet nem bénították meg, a szellemi életet 

azonban fokozottan ellenőrizték és korlátozták. A reformkor népszerű szerzői meghaltak, mint

48 Uo. 70-71.
49 Niedermüller Péter i. m.
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Petőfi, az évtized elején még hallgattak, mint Arany János, bujdostak, mint Jókai, Lauka Gusztáv 

és Vas Gereben, raboskodtak, mint Tóth Lőrinc, Czuczor Gergely, Pálffy Albert és Degré Ala
jos, katonáskodtak az olaszországi császári csapatoknál, mint Vajda János és Podmaniczky Fri
gyes, vagy külföldre menekültek, mint Jósika Miklós és Eötvös József. A szabadlábon lévők pe
dig a cenzúra korlátozásai, a hatóságok megfigyelése és zaklatásai árnyékában tevékenykedtek. 
Helyzetüket nehezítette, hogy a közönség érdeklődése és bizalma szembetűnően csökkent az iro
dalom iránt, különösen, amikor jó néhány szélhámosságra is fény derült. Szinnyei Ferenc szerint 
a figyelem hiányának „többféle oka volt: a fönt említett bizalmatlanság, a növekvő pénzhiány, de 

a legfőbb az volt, hogy irodalmunk ebben a korban, úgy látszik, igen is gyorsan fejlődött, s a túl
ságosan nagy irodalmi termeléssel nem tartott lépést a vásárlók és olvasók számának növekedé
se”.50 A polgárosodó Magyarország információigénye azonban jelentős volt, a rohamosan szapo

rodó hírlapok és folyóiratok viszont nem tudták kellően magas színvonalon kielégíteni a keresle

tet. Miután a napilapokban ugyancsak nagy számmal jelentek meg irodalmi művek, a szükség ar

ra kényszerítette ezek szerkesztőit, hogy a kevésbé tehetséges, sőt, kifejezetten tehetségtelen 

szerzők írásait is publikálják. Történt mindez akkor, amikor a korábbi évtizedek kiemelkedő al
kotóinak egy része önkéntesen vágj' kényszerűségből, de hallgatott. S a helj'zetet csak tovább 

nehezítette, hogy a különböző lapok egymás elleni hadakozása a kirekesztést, és így végső soron 

a klikkesedést ösztönözte.
Mindez azért különösen fontos, mert a korszak szépirodalma, még a színművek és a re

gények egy része is, változatlanul a lapokban és az almanachokban látott először napvilágot. A 

Bach-korszakban összesen 42 hírlap és folyóirat, valamint 28 album, zsebkönyv és füzetes soro
zatjelent meg, bennük - csak a prózát tekintve - 2293 eredeti és 605 fordított novella, illetve re
gény.51 Ezeket és az önálló köteteket, az évtized végétől ismét fokozódó igények láttán, növekvő 

számú nyomda és könyvkereskedés készítette, terjesztette. Köztük természetesen sok olyat, 

amelynek cselekménye részben vagy egészében Pest-Budán játszódik, sőt, számtalan olyat is, 

amelynek szerzője kifejezetten a magyar fővárossal foglalkozik. Számuk növekedése is ösztö
nözhette Kemény Zsigmondot, aki 1853-ban arra figyelmeztetett, hogy „kiformált társadalmi vi

szonyok, jól előrehaladt polgárosodás, fényes főváros, vagy legalább a vagyont, kényelmet és fi
nom ízlést nem nélkülöző nagyobb városok: ezek önként érthető feltételei a regényirodalom ma
gasra emelkedésének”.52 Fáy András, a magyar elbeszélő-irodalom úttörője az ötvenes években

50 Szinnyei Ferenc: Novella- és regényirodalmunk a Bach-korszakban. I. Bp., 1939. 61.
51 Uo. 138.
52 Kemény Zsigmond: Élet és irodalom. Bp., 1883.107-108. S. a. r.: Gyulai Pál.

30



írt elbeszéléseiben, mint például A könyvbúvárban és A viharokban továbbra is előszeretettel áb
rázolta közvetlen környezetét, Pest-Budát. Nagy Ignác 1852-ben megjelentetett Szúnyogok című 

kötete egyik elbeszélésének, a Két testvérnek a fővárosi prostitúció a témája.
Az ötvenes évek Jókai első fontos írói korszaka. Az Egy magyar nabob egyik hősének 

hallomása szerint a reformkor Magyarországán „Pest kezd lenni az elegáns világ fészke”, mire az 

ismerőse azt válaszolja, hogy a „civilizációt” itt terjeszteni ugyan „kissé fádabb mulatság, mint 
Párizsban tölteni a szezont, de néhány magyar mágnás fejébe vette, hogy ezentúl Pesten lakjék, s 
most azoknak a kedvéért ismét mások tanyáznak ebben a kedves városban, melyben éppen akko
ra a köd, mint Londonban, s illúzióra ennyi is elég”. A következő esztendőben, 1854-ben a Pesti 

Naplóban folytatásokban megjelent Kárpáthy Zoltánnak meghatározó színhelye a Duna-parti 
kettősváros. A Budapest-kultusz e figyelemfelkeltő program-regényében Jókai a magyar főváros 

rajongójaként szólal meg. „Minden nemzetnek van egy szent városa, melyre kegyelettel, büszke

séggel gondol” - vezeti be a mit sem sejtő városra ömlő Duna pusztítását leíró fejezetet, hozzá
téve, hogy „szabad legyen a magyarnak is édes örömet érezni, midőn Pestre gondol”. Az 1838-as 

árvíz rombolásának felidézése kapcsán olvasható az a Széchenyire emlékeztető figyelmeztetés, 
amely a fővároson keresztül az ország egészére vonatkozik: „Aki önmagát újrateremteni képes, 

az halhatatlan.” (A gróf Dobi ingben éppen ez idő tájt aktivizálódik és a Buda-pesti por és sár be
fejezését, illetve kiadását tervezi.)

Jókai már az ötvenes években számos elbeszélésben állít emléket a forradalom és szabad

ságharc Pest-Budájának. Kortársai közül sokan követik példáját. Jósika Miklós a forrongó Pest 
eseményeit is megörökíti az Egy magyar család a forradalom alatt (1852) című regényében, 
Birányi-Schulz Ákos Buda ostromának állít emléket a Szerelem és dicsőségben, Szilágyi Sándor 

a Látogatás a budai sírkertben című elbeszélésében egy honvéd őrnagy nyomorban elpusztuló 

özvegyéről ír, Beöthy László pedig egy pesti csetepaté leírásával indítja a Miss Fannii. Vahot 
Imre szatirikus regényében, A honvéd őrangyalában is olvasható Buda ostromáról. Bemát Gás

pár 1849 kora őszének magyar fővárosára - ahol „mindenki fél a másiktól” - a Magyar proletá

rokban emlékezik. E szövegekre is vonatkozik Szinnyei azon megállapítása, amely szerint „a 

legtöbb közepes irodalmi alkotás vagy egészen értéktelen műkedvelőmunka, melyek csak korraj
zi vagy szellemtörténeti szempontból érdekesek. Az az értéke is megvan ennek a novellatermés

nek, hogy új, időszerű témakörével közelebb hozta elbeszélő-irodalmunkat a közönség érdeklő
déséhez és több olvasót toborzott, amire eleinte nagy szükség volt”.53

53 Szinnyei Ferenc i. m. 273.
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Kemény Zsigmond a reformkori főváros realisztikus ábrázolására is törekedett a Férj és 

nőben (1852), illetve a Szerelem és hiúságban (1853), Dobsa Lajos pedig a Lydiabm (1853). A 

nővérekben (1857), Eötvös József regényében egy vidéki asszonyság „nem foghatá meg, hogy az 

égi tűz, mely Sodomát és Gomorhát elpusztítá, rég nem esett le Pest-Buda falaira”. A pesti kör
nyezetrajz ugyancsak valószerű Eötvös A XIX. század bárói, Gyulai Pál Három beteg, Vajda Já
nos A város nyomoréba, Bérczy Károly A Varsányiak, Az álgyönygyök, az Egy gentleman, Az 

őrült nő sziklája, valamint a Városi és falusi élet című elbeszéléseinek fővárosi jeleneteiben. 
Vahot Imre a Ködfátyol-képek című kötetének néhány írásában, például a Mézeshetekben és a 

Pötöle Gyárfásban a fővárosi „mulatóhelyeket” és „vigalom-tanyákat” a fiatalság megannyi ta
lálkozóhelyeként ábrázolja. Hosszabb beszélyeinek egyikében pedig az olvasható, hogy hőse 

„Budapestet a világért sem hagyandá el, mert abban az egész zagyva világ mintáját fölleié. Látá 

ő itt mindenféle nyelvű és szokású népfajt, mindenféle osztályt, rangot és vallást, legkülönbö
zőbb köz- és magánéletű érdeket, Budában egy megcsontosult régiséget, az ifjú Pestben óriási 
haladású újságot, szóval, volt oka egy ily valódi kis káoszban gyönyörködnie, melynek főelemét 

előtte a magyar nemzeti élet és műveltség fejlődésének kirívó színezete képezé. Természetbúvá
runk éles figyelmét az sem kerülé el, hogy valamint az egész világból, úgy két városunk falai kö
zül is egészen háttérbe szórnia ki a természet, mert Buda púpos háta mögött a gyönyörű szőlő-, 

virág- s gyümölcskertek, a szebbnél szebb hegyi erdőségek s virányok igen elrejtvék, s még él
tünk legszükségesebb két tápeleme: a jó víz és lég is csak itt található”.54

Figyelemre méltó, hogy az 1852-ben írt Yole című elbeszélésében Pompéry János úgy be
szél a megszemélyesített Pestről, mint akinek „tekintetéből hiányzik a mosolygás, lehullott a vi

rág gazdag fürtjeiből. Pest csendes, néma. Minden olyan hallgatag, mint a zárt templomban; nem 

hangzik falai közt az öröm orgonája; a lelkesedésnek himnusza nem árad. Hol van ifjú életed, 
élénk kedved, szép ifjúságod?

A te életedben is csak egyszer került volna elő a tavasz?

Míg Pest hervadásnak indul, mint az elpusztult ház, melyből elköltözött a család, és 

melynek küszöbét felverte a fű, addig Bécs, e bűbájos város még mindig az öröm és élvnek ta-
• »55nyája.

Az ötvenes években Vadnay Károly is hiteles képet vázol novelláiban a főváros neveze

tességeiről, mindenekelőtt az Orczy-kertről, a Császárfurdőről, a Nemzeti Színházról és a Váci 
utcáról, Podmaniczky Frigyes A fekete dominó (1853) című regényében pedig a pesti társasági

54 Vahot Imre: Graefenberg betegei. In: Vahot Imre: Ködfátyol-képek II. Pest, 1853. 28-140.
55 Pompéry János: Yole. In: Pompéry János: Beszélyek I. Pest, 1864. (Második kiadás.) 155-195.
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életről, miként erre törekszik Pálffy Albert is Az atyai házban (1857) és Vachott Sándorné Csapó 

Mária az Irma hagyományaiban (1859). Podmaniczky Tessék ibolyát venni (1856) című regé
nyében ugyanakkor figyelemre méltóan aprólékos leírás olvasható egy belvárosi „urasági lak”-
ról.

A Bach-korszak romantikusai gyakran bonyolították írásaik cselekményét Budán és Pes
ten. Jókai ez idő tájt jó néhány vidám torzképet rajzolt a főváros társadalmáról, például a Buda

pesti élet című sorozatban. Tóth Kálmán is hasonlóképpen tesz az Egy keserves délutánom Pes

ten című elbeszélésben. Ugyancsak aktualitása miatt érdekes Szilágyi Virgil regénye, a Szelíd 

fájdalmak (1853), melynek a mulató Pest-Budáról szóló részleteit a korabeli lapok társasági ro
vatai hitelesítik. S ugyancsak itt érdemes megemlíteni a fővárosi adomák gyűjteményét, A víg 

pestit (1855) is, valamint Medve Imre A megholt peleskei nótárius feltámadása, lelkének vándor
lása és újra visszaköltözése az örök életbe (1859) című verses ponyváját, melyben a feléledt hős 

ismét a főváros újdonságaira csodálkozik rá. (A história annyira kelendőnek bizonyult, hogy a 

Tatár Péter álnéven publikáló szerző 1873-ig még további három történetben „elevenítette fel” 

Gvadányi elhíresült figuráját.) Császár Ferenc Gizella című elbeszélésének érdekessége egy te

hetős család bohém fővárosi életmódjának részletezése, Beöthy Zsigmond Igájának (1855) pe
dig az 1838-as nagy árvíz ábrázolása. Degré Alajos a Két év egy ügyvéd életéből (1853) és A ka

landornő (1854) című regényeiben a forradalom előtti Pestről rajzol érzékletes képet, még akkor 
is, ha erősen érződik rajtuk Sue hatása, életképeiben pedig - mint például a Főváros címűben, il

letve a Pesti tanulmányban és az Egy nap bosszúságaiban - hol a nyomornegyedekbe kalauzolja 

el az olvasót, hol a szórakozási lehetőségekről ír. Szabó Ignácot és Szokoly Viktort is azért cél
szerű e felsorolásban megemlíteni, mert humoros zsánereikben, mint az előbbi a Farsangi képek 

a pesti életből címűben, az utóbbi pedig A főváros kis bankárjaiban, az Egy óra a pesti vendég

lőben, a Pesti gaminokban vagy A dunai vízhordóban Nagy Ignác követőjének bizonyul.

Beöthy Lászlót kifejezetten Nagy Ignác és Kuthy Lajos Pest-Buda iránti fokozott érdek
lődése jellemezte, annyira, hogy „a Hazai rejtelmek, és még inkább a Magyar Titkok nyomán 

mutatja be a fővárosi élet szennyét, bűneit és nyomorát”.56 Miként elődei az életképeikben és 

humoros elbeszéléseikben, ő is olyan előszeretettel rajzolta a tipikus fővárosi alakokat és a neve
zetes személyiségeket, mintha már-már egy társadalmi tabló összeállítására törekedett volna. A 

egyik elbeszélésének, a Hagymázbetegnek például egy pesti pénzhamisító a hőse, a Comedia és 

Tragoediában pedig a híres Sebestyén téri Csigában lakó kártyásokról írt. (E nevezetes kávéház-

56 Császár Elemér: A magyar regény története. Bp., 1922. 224.
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ról Beöthy úgy beszél, mint ahová maga is bevetődött olykor „tanulmányozni az életet”.) Asmodi 
Pesten című regényéből ugyan nem lett semmi, de Az ördög Pesten, az Egy lángésszel kevesebb, 

a Poéta és Maecenás, a Nincs többé fogfájás!, valamint az Egy universal genie viszontagságai 
című elbeszélései sejtetik, mit tervezett. Miként ezekben, úgy Beöthy regényeiben, A pesti arsz- 

lánban (1856) és Goldbach & Comp, fűszerkereskedése „A Kék Macskához” címűben (1858) is 

figyelemre méltóak a fővárosi jelenetek. Ez utóbbiban olvasható, hogy „alig van város Európá

ban, melyet nehezebben lehetne jellemezni, mint Pestet.
Pest főváros, Pest nagyváros, Pest kisváros, Pest virágzik, Pest hanyatlik, és még Isten 

tudná, mi mindenféle különböző véleményt lehetne és lehet is felőle adni.
Az áll, hogy Pest főváros, az is áll, hogy nagyváros - ha ti. Kőrös, Kecskeméthez hason

lítjuk -, az is áll, hogy kisváros, ha ti. Párizs és Londonnal hozzuk párhuzamba, az is áll, hogy 

virágzik, ha kereskedését tekintjük; de az is, hogy hanyatlik, ha régi élénkségét vesszük, melynek 

elveszítésével veszíte fővárosias színezetéből is.
Pest nagyváros. Vannak palotái, színházai, múzeuma, lorettei, úrhölgyei, delnői, grisettei, 

bankárai, proletáriusai, s lakják: németek, franciák, olaszok, görögök, zsidók, örmények, sőt, 
hellyel-közze! - még magyarok is. És Pest mégis kisváros is. A hír itt is oly sebesen szárnyra kel, 
mint egyéb apró városkában; ha p. о. a Váci utcában valaki megbotlik, az Úri utcában már az a 

híre, hogy azon valaki elesett, a Bálvány utcában pedig azt beszélik, hogy azon valaki a lábát tör
te, sőt, a Nádor utcában már tudni akarják, hogy azon valakit a fiáker gázolta le, míg végre a Ke
repesi úton már olyanok is találkoznak, akik látták, midőn azon fiákért már be is vitte a város
hajdú”.57

Beöthy Pest-Buda-rajongásának talán legszebb tanúbizonysága a Comedia és Tragoedia 

(1857) című kisregénye. Ebben olvasható a következő vallomás: „Óh, mi szép az a Pest..., s ben

ne a nép, milyen fényes, milyen úri! (Ide nem értve a proletáriusokat.) - Pest! Pest! Te, fejlődő 

virág, te, szemérmetes lányka - országunk éke -, ha én téged egyszer látlak, benned élek, örülök, 

szenvedek, meghalok - mit gondolok én akkor más világvárosra...! Ami franciának Párizs, an

golnak London, németnek Bécs, az vagy nekem kedves, édes Pestem!!

Pest! Pest...!
Vajmi nevezetes város az a Pest...! Van benne 40 000 magyar író s mintegy 9000 háziúr. 

Utcái széles és szögletes novellákból vannak kikövezve, melyek néha szárazak, néha sárosak. 
Vannak sétányai, holott is a fák levelei mind megannyi szépirodalmi levelek. Vannak nevezetes-

57 Beöthy László: Goldbach & Comp, fűszerkereskedése „A Kék Macskához”. Bp., 1908. 249-250.
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ségei: börzéje, színházai, drámabíráló választmánya, sőt, hellyel-közzel drámaírója is, mely 

utóbbiak azonban a börzére semmi befolyással nincsenek. Van múzeuma, melyben legnevezete
sebbek a kitömött elefánt, a kétfejű csibe, a hatlábú bárány és a magyar írók kéziratgyüjteménye, 
s több efféle csodadolgok. Vannak gyárai, mind közt a legkitűnőbbek, hol a francia kártyák, 
orosz likőrök, zárai maraschinók, német versek, magyar regények, tatár hírek, török vezércik
kek, naptárak, újságok, előfizetési hirdetések gyártatnak. Azon gyárt, ahol a cukrot rafinírozzák, 
nem is említem; Pesten nem annyira a cukor, mint maguk az emberek rafinírozottak. Vannak jó
tékony intézetei: dologház és a Rókus. Van virágzó adósok börtöne, hova könnyebb a belátás, 
mint, ha az ember egyszer benn van, onnan a kilátás. Vannak folyói: a Duna, s haj ókázható csa

tornái a Józsefvárosban. Vannak számos épületes mulatóhelyei: a Sörcsarnok, Komló, Óra, 

Casinó, Zrínyi, Gárdista, Römel-Saal, Elysium, Két Pisztoly stb. Óh, de ki is tudná egyhuzam
ban, egy lélegzet alatt elszámlálni Pest minden nevezetességeit?!”58

Beöthy László mégis erre törekedett rövid irodalmi pályáján. Fáy András és Nagy Ignác 

után ő az a Pest-Budán élő írónk, akinek legfőbb témája a magyar főváros. Népszerűsége veteke

dett az előbb említettekével, így a kortársaira tett hatása sem lehetett kisebb, mint az övéké. Ko
rai halála azonban megakadályozta abban, hogy maradandó pesti regényt írjon, ami azért sajnála
tos, mert pályájának alakulása azt sejteti, hogy Beöthy László valószínűleg erre törekedett. Élet

műve így is Budapest-irodalmunk fontos fejezete.
Beöthy és a többiek tevékenysége is jelzi, hogy a levert szabadságharc után a szellemi 

élet - a korlátozások ellenére is - viszonylag gyorsan magához tért, és hamarosan pezsdülni kez
dett Magyarországon. A kultúra, akárcsak a véresen megtorolt jakobinus szervezkedés és a levert 
ötvenhatos forradalom után, a passzív ellenállás legfőbb tényezőjévé vált. Miként e történelmi 
szituációkban általában, bizonyos szavaknak, gesztusoknak és tetteknek a szokásosnál jóval na

gyobb jelentőségük lett a sajátos nemzeti nézőpont következtében. Pest-Buda esetében mindez 

fokozottan igaznak bizonyult, hiszen a reformkortól folyamatosan centralizálódó hazai szellemi 

életben a főváros az önkényuralom idején immáron végérvényesen a központtá vált. Az országos 

jelentőségű események mindenekelőtt itt történtek, a nagyobb beruházásoktól kezdve egészen a 

komoly visszhangot kiváltó színházi bemutatókig. Általános véleménnyé vált, hogy igazán jelen

tős politikai, gazdasági és irodalmi karriert „csak” Pest-Budán lehet befutni Magyarországon. 

Szellemi életünk tényezői ezért igyekeznek a fővárosban gyökeret ereszteni, és a már megtelepü

lök ezért tesznek meg mindent, hogy a még vidéken tengődőknek is helyet biztosítsanak az

58 Beöthy László: Comedia és Tragoedia. Pest, 1857. 44-45.
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„ügy” érdekében. Mindennek legismertebb, már-már jelképes példája Arany János Pestre kerülé
se 1860-ban, amikor is Gyulai Pálnak végre sikerült nemcsak a fővárosba csábítani a legjelentő
sebb élő magyar költőt, de végérvényesen ott is tudta tartani őt.

„Mi örömest nyelném porodat, innám rossz vizedetIю

Pest-Buda a hatvanas évek végére általánosan elismert centruma a magyar művelődés
nek; sajátos eszközei révén látványosan és főleg meggyőzően képes mindezt kifejezni az ország, 
és fokozódó mértékben a nagyvilág előtt is. Nemcsak a növekvő számú tudományos egyesületek, 
és az egyetemi karok hallgatói létszámának állandó emelkedése jelzi e folyamatot a vigyázó 

szemét továbbra is Pest-Budára vető lakosság számára, de a fővárosba áramló értelmiségiek tö

mege és a nyomdaipar szédítő fejlődése is, amelyek együttesen tették a szellemi élet máig meg
határozó központjává az ország elsőszámú nagyvárosát. A hazai kulturális centralizáció jellegze

tessége, hogy Pest-Buda a hatvanas években a nemzetiségek polgárosodási törekvéseinek is a 

központjává váit, mindenekelőtt a korabeli média szervezeti és technikai feltételeinek adottsága 

miatt.
A főváros legnagyobb vonzerejét a hírlap- és könyvkiadás fejlődése jelentette az írók és 

költők számára. Munkáikban mind gyakrabban bukkan fel Pest-Buda, melynek látványos meta

morfózisa a szemük előtt játszódott le. Látják az ellentmondásokat is, mindenekelőtt a korrupció 

és a prostitúció elburjánzását, de a hatvanas években még sokkal fontosabb számukra, hogy vég

re leomlani látszanak az európai színvonalú főváros megteremtését akadályozó gátak. A Pest- 
Budára települő értelmiségiek, azon túl, hogy nyilván szívesen éltek a kávéházak, a kaszinók, a 

színházak és a bordélyok nyújtotta élvezetekkel, leginkább annak örültek ez idő tájt, hogy 

Solferino után „a főváros nyomott, sötét világa, mely az ötvenes években telve volt kémekkel, 

német szóval, katonával, cilinder kalappal, frakkal, kalucsnival és esernyővel, egyszerre csak 

tündéri módon, mintha egy csapásra történnék, átváltozott. A vereséggel végződött osztrák- 

olasz-ffancia hadjárat rést nyitott a hatalom sárkányvárán. [...] Arany János ezekben az években 

költözött fel Pestre. Az írók közt nagy mozgalom támadt, kávéházakban, vendéglőkben, kaszi
nókban, szerkesztőségekben nem beszéltek másról, mint az új Athenaeumró\”.59

59 Tolnai Lajos: Sötét világ. In: Századvég. II. Bp., 1984. 5-217. S. a. r.: Szalai Anna.
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Az évtized irodalmának főváros-képe folytatója a reformkorban megteremtődött sajátos 

fény- és árnyképrajznak. A nagyváros-ábrázolás hagyományos szemléletmódja szerint Pest-Buda 

továbbra is úgy jelenik meg Bérezik Árpád, Kazár Emil, Lauka Gusztáv, Győri Vilmos és 

Vadnay Károly elbeszéléseiben és kisregényeiben, mint ahol bármi megtörténhet. „Azt meg kell 
vallani - olvasható Deák Farkas Divatos üzletek című írásában -, hogy ápril a Városligeté, s ez 

időben a kis Városliget valóságos földi, vagy legalábbis pesti Paradicsom. Üde lég, lombosuló 

fák, vidám nép, jó sör, jó zene, s ugyan mi kellene még, hogy Paradicsom legyen?”60 Igazán nem 

sok, talán egy kis pénz... - gondolják az író fővárosi életművész hősei.
Az első magyar színházi ügynökség tulajdonosa, Rajkay Friebeisz István beszédes című 

Öröm és tervében a pénz központi szerepet játszik. Az író többségükben Budapesten élő figu
ráit anyagi helyzetük alakulása folyamatosan a „lenni vagy nem lenni” minden mást háttérbe 

szorító dilemmájával szembesíti. Az 1864-ben megjelentetett kétkötetes mű beszélyeinek cse

lekménye az uzsora, a takarékbetét, a hozomány, az örökség, az adósság, a nyomor és a sikkasz
tás körül bonyolódik. Friebeisz István szerint nincs titok a magyar fővárosban; a hír gyorsan 

száll, előbb-utóbb minden rendkívüli esemény közismertté válik, a privát szféra színhelyein tör
téntek éppen úgy, mint a közélet nyilvánossága előtti afférok. Ez utóbbiak, vagyis azok a helyek, 
ahol nap mint nap sokan megfordulnak, a szerző szerint meghatározó színterek a nagyvárosban 

élők számára. A Manu propria című elbeszélés alapján ezt mindennél jobban bizonyítja, hogy 

Budapesten „a lakosságnak csaknem kétharmada vendéglőkbe jár; az özvegyek s nőtlenek, mert 
otthon senkijök sincs, aki főzne számukra, mások pedig egyéb különbféle okoknál fogva. Az üz
let embere például azt állítja, hogy ismeretségeket, összeköttetéseket kell szereznie, és erre leg
alkalmasabb hely a kocsma - a hivatalnok annyit dolgozott egész napon át, vagy legalább akart 

dolgozni, hogy feje oly vastagra nőtt, mint a dézsa, hol apassza le tehát? A kocsmában!” Beöthy 

Lászlóhoz hasonlóan Friebeisz is vallja, hogy „az írónak okvetlenül kell látogatnia a nyilvános 

helyeket, mert az életet gyakorlatilag itt is tanulmányozhatja, ami nélkül pedig valamirevaló író 

sohase lehet; hátha még újdonász is! Ekkor éppen nem mellőzheti a kocsmát, mert hol tehet szert 
több hírre, mint az itt megforduló embertömeg közt?”61 Az író a magyar fővárost „ifjú óriás”-nak 

nevezi.
Friebeisz István elbeszélései is szemléltetik, hogy a hatvanas években a többség számára 

Pest-Buda a korlátlan lehetőségek világa, akár el, akár fel akar tűnni a nagyváros forgatagában. 

Bár a kapcsolat és az információ egyre meghatározóbb érték, az egyéni képességek döntő fontos-

60 Deák Farkas: Divatos üzletek (Elbeszélés a nagyvilági életből.) I. Fővárosi Lapok, 1866. júl. 29. 693-694.
61 A kiemelés tőlem. S. G.

37



ságúak, így a csúcs és a mélység személyes siker vagy tragédia - gondolják ekkoriban még so
kan. Ezért, aki teheti, a fővárosba igyekszik, hogy a nyilvánvaló pezsdülés részese lehessen. E 

sajátos szemléletmóddal magyarázható, hogy a századvégen a budapesti közállapotok miatt foly
ton zsörtölődő Gyulai Pál 1863-ban még maga is azt írja A nők a tükör előtt című elbeszélésben, 
hogy „epedek utánad Pest, hazám szíve, ki engem is befogadtál kamrádba, hogy élénkebben 

érezzem lázunk és aléltságunk, örömünk és fájdalmunk minden dobbanását! Mi örömest nyel
ném porodat, innám rossz vizedet, mi szívesen nézném végig és dicsérném meg nemzeti színhá
zadban a legrosszabb tragédiát, mi hazafias elszántságnak tartanám köpönyegforgatóid 

Széchenyieskedését, mi lelkesülve éljeneznék Akadémiádban a magyar őskérdésről írt legfur
csább értekezésnek, mi gyönyörködve hallgatnám lóversenyre jövő mágnásaid lerchenfeldi dia
lektusát, hogy bámulnám az Aranysashan táblabíráid politikai kombinációit, mi mélyen meghat
nának divatlapjaid bálkirálynőinek és honleányainak dagályos frázisai, mi kéjjel színám be fiatal 

íróid kávéházi vitáit és török pipafustjét!
Az ún. „pesti humor”-t megörökítő víg beszélyeket és tréfás fővárosi életképeket már a 

harmincas évektől jelentős közönségsiker fogadta, az önkényuralom idején pedig minden addigit 
megelőző tömegigény mutatkozik irántuk. Szokoly Géza Bonaventura Szokoly Viktor néven 

megjelentetett Pesti furcsaságok (1860) című könyve ennek a felfokozott érdeklődésnek köszön
hette sikerét. E szatirikus életképek papírra vetését mindenekelőtt az a szerzői megfigyelés ösz
tönözte, amely szerint „társadalmi életünk olyan, mint a kaméleon, szünetlenül változtatgatja 

színét”. (A ganefek.) A fővárosi csibészek és csirkefogók világának szellemes, ugyanakkor való
szerű bemutatása személyes tapasztalatokat sejtet. Ezek az írások érzékletesen ábrázolják a köz

felfogás azon többértelmű vélekedését, amelyet a második kötet egyik életképének címe sugall: 

Csak Pesten van az élet! Szokoly 1860-ban Tuttifrutti címmel még egy kétkötetes „humorisztikai 
gyűjtemény”-t jelentetett meg, melynek egyes darabjai a másik könyv életkép-sorozatát folytat
ják. Ilyen az Adél a leghamisabb asszony a világon! című is, melynek elbeszélője a bevezetőben 

a következőkről elmélkedik: „Különös hit az bennem, de tán való, hogy minden magyar e hazá
nak egy-egy csöpp vére, mely bármerre keringjen a föld hátán, egyszer mégiscsak ide vonzódik a 

szívbe, Pestre! Ha a testen seb esik, akkor kihullhat abból pár csepp vér, mely soha vissza nem 

jut többé a szívbe, hanem megfagy, elrozsdásodik. Szegény elhullott vér!” Szokoly a Garabon

ciás diák néven publikált munkáiban is hasonló megállapításokat tesz; a Sárkányfogak (1862)

9)62

62 Gyulai Pál: A nők a tükör előtt. In: Gyulai Pál: Vázlatok és képek. 1. Pest, 1867. 39-193.
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című füzet egyik humoreszkje szerint „Pest most az igazi magyar élet színhelye”.63 Az évtized
ben számos regényt megjelentető Bartalus István munkáiban ugyancsak így jelenik meg a fővá
ros. A Két dudás egy csárdában (1865) címűben Pest az érvényesülés ígérete a vidéken élők 

számára, akik csodálják a közöttük megjelenő, nagyviláginak látott Búsfi Péter költőt, a „pesti 
híres szalonok hősét”.

A hatvanas években rendkívül népszerűek voltak az évtized legolvasottabb írójának, Jó
kainak az Üstökösben publikált „humorisztikus papírszeletei” is. A Dumas Sándor papa útinap

lója Magyarországról című paródiában Jókai a pestieket is szellemesen megcsipkedi. A helyi öl
tözködés kapcsán például megállapítja, hogy amikor a francia író megérkezett a fővárosba, itt 
„irtóztató ragály dühöngött; ami abból állt, hogy a nők kivétel nélkül mind erős gyomorgörcsök
ben szenvedtek, aminek ismét az az oka, hogy itt még nem ismerik az európai divatot, a krino- 
lint, hanem rendkívül takarékos és szűk ruhákat viselnek a dámák”.64

Az évtized második felének szerzői abban is reformkori hagyományok folytatóinak bizo
nyulnak, hogy publikációikban előszeretettel láttatják egy csodálkozó vidéki szemszögéből a fő
város nevezetességeit. Ezekben az írásokban ugyan olykor-olykor az idegenkedés is hangot kap, 
de korántsem olyan gyakorisággal és hangsúllyal, mint majd a nyolcvanas évek közepétől kezd

ve. A politikai változások - előbb a sortűzzel is végződő demonstrációk, majd a kiegyezés és a 

koronázás - nyomán ismét fokozódó figyelem ekkoriban még leginkább, mint nemzeti büszke
ségre tekint Pest-Budára. „Csak nézzük a Váci utcát! - hívja fel a figyelmet például a Hírmondó 

ismeretlen szerzője 1869-ben. - Ez Pest legszebb utcája, s kirakatai gyakran még a közönyös 

szemlélődőt is figyelemre vonják. Hát még az egyszerű becsületes vidéki ember hogyne találna 

itt néznivalót, mikor már az üvegtáblák magukban meg tudják bámultatni szépségűket. Odabenn 

aztán hogyne lennének szép holmik, mikor a kirakatban is oly nagyszerűk vannak, hogy az em
ber szeme elkezd káprázni, és nem tudja a néző elgondolni, hogy tudhatnak ily bámulatos dolgo
kat készíteni.” E kirakatokban gyönyörködő vidéki a híres sétálóutcából aztán a Nemzeti Múze

umhoz megy, majd az Országházba, végül pedig a Lánchídon át a Várba, és mindenhol csodál
kozva „látja azt a nagy, azt a kimondhatatlan járást-kelést. Falujában vagy kisvároson, hova ő or

szágos vásárokra jár be, tűzvész alkalmával sem lát annyi embert, mint Pest egy-egy utcáján. 
[...] Dolgát végezve s mindent látva, hazamegy. Ott aztán hónapokig jár hozzá a falu, hallgatni a

63 Garabonciás diák [Szokoly Géza Bonaventura]: Borravalót kérek! In: Garabonciás diák: Sárkányfogak. Pest, 
1862. 14-18.
64 [Jókai Mór]: Dumas Sándor papa útinaplója Magyarországról. I. Üstökös, 1860. szept. 1. 2-3.
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látományok elbeszélését. Ő elmondja mind szépen, hűen, s a hallgatók önkénytelen mondják: 
»Jaj, de szép a Pest, istenem, de szép!«

A forradalom előtti életkép-irodalom a hatvanas években is virágzik. Az idősebbek, mint 
például Frankenburg Adolf, legszívesebben nosztalgiáznak, míg a fiatalabb nemzedékek képvi
selői elsősorban a jelenről írnak előszeretettel; a főváros kétarcúsága, a „színe” és a „visszája” 

egyaránt megjelenik a lapok tárcarovataiban. Báttaszéki Lajos szerint például a Hermina térhez 

„tartozó kis utcákban [a Szerecsen, a Könyök, a Lázár és a Retek utcában] találkozik az ember 
Pest városának legnagyobb nyomorával. Itt vannak legnagyobb számmal a pincelakások, me
lyeknek szerencsétlen lakói trogloditákként minden évben egyszer élvezik a jótevő nap sugarait. 

Itt van a legtöbb bűnfészek, itt az elhírhedt kávéházak bő száma, hol a főváros erkölcseit tanul
mányozni akaró tárcaíró sokszor tizennégy éves gyerkőcöket talál, kik az éjeket tobzódva, kár
tyázva töltik el; továbbá éjjeli lepkéket, kik eladják ifjúságukat, noha annak árából végre is éppen 

annyi marad nekik, hogy egy koldusbotot vehetnek rajta.
Ha ez utcák rendőri hivatala elé került kihágási és bűnügyeket összehasonlítjuk a többi 

városrészekéivel, úgy találjuk, hogy a lopás, orgazdálkodás, iszákosság és utcai lárma sokkal bő
vebben van képviselve itt, mint máshol. Nemcsak azért, mivel az utcák a legnagyobb városrész
ben feküsznek, s nem is azért, mert az alsó néposztály e városrészben tán gonoszabb, mint más
hol, hanem egyszerűen azért, mert a szükség, a nyomor itt halmozódik legnagyobb rakásra”.66

Báttaszéki Lajos ezt az írását is beválogatta a következő esztendőben megjelentetett köte

tébe. A kiegyezés évében kiadott Fővárosi genreképek egy huszonkét-huszonhárom esztendős 

fiatalember elfogult élménybeszámolója. Ugyanakkor valóságos bédekker is, melynek szerzője - 

„fényképészeti szerszámáénak segítségével - a nyomortanyáktól a palotákig, a kocsmáktól a 

kávéházakig, az utcától a hálószobáig kalauzolja el olvasóit. Báttaszéki kérlelhetetlenül csípős 

nyelvű kritikusa az ország első számú városának, amikor az egyes fejezetekben a budapesti élet 
tarka forgatagának visszásságait ismerteti. Könyvében a joghallgatóként megismert tipikus bu

dapesti alakokat és színhelyeket gyűjti egybe. A kintornás, a házaló, az arszlán, a pékinas, a bér
kocsis, a fertálymágnás, a színész és a képviselő révén érzékletes képet rajzol a nagyváros bo

nyolultan rétegződő, képmutató és bohém, nyomorgó és fényűző hétköznapjairól. Bár Báttaszéki 
írásainak szemléletmódjára alapvetően a gúny, stílusára pedig a szatíra jellemző, amikor a Város

liget, a Váci utca, a zálogház, a könyvtár, a lóversenypálya, a könyv- és divatkereskedések, a ká

véházak, a pálinkamérések, a bor- és sörházak, a bálok és a dologház panoptikumáról beszél,

»65

65 [Komócsy József?]: A Károlyi-palota. Hírmondó, 1869. jún. 16. 573.
66 Báttaszéki [Lajos]: A Hermina tér. Fővárosi Lapok, 1866. jan. 18. 50-51.
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mégis a Fővárosi genreképekbcn olyan izgalmas világ tárul az olvasó elé, amely nyilvánvalóvá 

teszi, hogy Budapesten valóságos világvárosi élet zajlik. A könyv szerzője cseppet sem idealizál
ja a fővárost, azonban azzal, hogy fény- és árnyképei Bécset, Berlint, Párizst és Londont idézik, 
akarva-akaratlanul is azok rangjára emeli.

Báttaszéki Lajos Budapestet a hiúságok vásárának látja és láttatja.

„A mai Budapest még csak egy szép ígéret, egy biztató reménység, egy lekötő zálog”

A három városrész és a peremvidékek 1873-ban történt egyesítésével a főváros immáron 

jogilag is kiemelkedett, illetőleg kiemeltetett Magyarország települései közül. Míg azok élén ek
koriban még főispán áll, addig - nyugat-európai mintára - Budapest önkormányzatát ettől kezd

ve választott főpolgármester irányítja.
A hetvenes évektől a főváros már nem csak az ország büszkeségeként vagy Sue-i egzoti

kumként jelenik meg az irodalomban, hanem egyre inkább a társadalmi ellentétek nyilvánvaló 

színhelyeként és a romlottság szimbólumaként is. (Csupán közbevetőleg: a prostitúció hihetetlen 

elburjánzása komoly „rangot” biztosított Budapestnek az európai nagyvárosok sorában!) Az ek
koriban kibontakozó „konzervatív” kontra „kozmopolita” ellentét - miként a folytatása, a népies 

és urbánus szembenállás, illetve az antiszemitizmus is - a fővárosban vívja legzajosabb csatáit. S 

ezekhez sokszor éppen Budapest megítélése szolgáltatja a kimeríthetetlen muníciót. Ez idő tájt 
válik általánossá a már-már eposzi jelzőként használt „romlott” minősítés és a nagyváros csapo- 

dár fiatal nőként való megjelenítése. A „karrierek világvárosa” elnevezés mind gyakrabban tűnik 

fel a lapok hasábjain, aszerint használva, hogy kinek a Bakonyt, kinek Bábelt vagy Ninivét jut
tatja eszébe. Még Jókai is azt írja a Fekete gyémántokban (1870), hogy „ott minden úgy áll elő, 
mintha senkinek a másik emberre nem volna gondja, s minden ember azt hinné, hogy a világ 

megáll ott, ahol ő elhagyta”.
Bérezik Árpád 1870 májusában megfogalmazott véleménye szerint „a főváros - mint 

minden nagyobb város - nemcsak a maga kebelében öl meg minden néven nevezendő poézist, a 

legkisebb foktól a legnagyobbig, megöli azt még a környékén is”.67 A későbbi neves irodalom- 

történész, Beöthy Zsolt 1871-ben a főváros éjszakai életének forgatagáról ír az Egy rossz fiú cí
mű elbeszélésében, mely szemlélteti, hogy e zajos nagyvárosi kavalkádot már ekkoriban elgon-

67 Domino [Bérezik Árpád]: Tárca-levelek. Szépirodalmi Közlöny, 1870. máj. 5. 75-76.
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dolkodtatóan kétarcúnak látták a kortársak. Érdekesnek és reménykeltőnek, ugyanakkor ijesztő
nek és bűnre csábítónak. E sajátos nézőpontok gyakran keverednek egyazon irodalmi műben. A 

rajongás és idegenkedés látványos példája Arany László verses regénye, A délibábok hőse 

(1872). Mikor ennek Hübele Balázsa a vidéki meg nem értettség elől Pestre menekül, az első él

mények csodálattal töltik el:

„Ah, más az élet itt! S elnézi telve 
Gyönyörrel a kőpartba tört vizet,
Az ifjú Pestet, »mely bizton ölelve 
Nyújt Corvin agg várának hű kezet«,
Új partsorát, mely a habból kikelve,
Néz pruttya nénjével farkasszemet...,
- Kelet s Nyugat, múlt és jövő, vegyest: 
Szép vagy fonák arcoddal, Budapest.”

Ám Hübele Balázs lelkesedése hamar keserűséggé változik, amint rádöbben, hogy „mit 

rejt a kulissza”. Megcsömörlik attól a nem is titkolt képmutatástól, hazugságtól és korrupciótól, 

amelyet a fővárosban tapasztal. Nem kell sok idő hozzá, hogy megint a lényegesen átláthatóbb 

vidékre vágyódjon vissza, mely „tán nyers, de nyílt, hű és talpig magyar”.
Vajda János 1873-ban fővárosi verses elbeszélésbe fog Találkozások címmel, míg a kö

vetkező esztendőben Szentesi Rudolf álnéven a fiatal Kiss József is publikálni kezdi füzetekben 

pályája egyetlen terjedelmes prózai munkáját. A Budapesti Rejtelmek (1874) az első regény, 

amely a közigazgatásilag is egyesített fővárost teszi meg - a címében is felvállaltan - a cselek
mény színhelyének. A csupán a tekintélyes honorárium reményében vállalt, az elején leplezetle

nül Sue-t idéző és ponyva ízű regény ábrázolásmódja az első néhány füzet komoly sikere után 

szembetűnően elmélyül. Kiss József kedvet kapott hozzá, és így összességében a Budapesti Rej

telmek korrajzként is jelentős alkotása a magyar prózairodalomnak. A divatnak megfelelően a 

bűn a központi témája, ám, hogy a leírtakat hitelesítse és aktualizálja, szerzője a saját megfigye

lései alapján rajzolta meg a díszleteket. Kiss József a korszak figyelemre méltó krónikásának bi
zonyul, különösen, amikor a közélet színtereit, például az utcák nyüzsgését, vagy a nyomorta

nyák kilátástalanságát ábrázolja. Az érzékletes kömyezetrajz szemléletes példája a Gellérthegy 

környékének szinte szociografikus leírása: „A Rácfürdő háta mögött kezdődik a számkivetettek 

telepe. Keskeny, piszkos sikátorok közt visz az út a hegy lejtőjén lefelé. A hegybe rovátkáit dur
va lépcsőfokokkal párhuzamban emelkednek a házak mindkét felől, balról hellyel-közzel kőkerí-

68

68 Arany László: A délibábok hőse. In: Arany László válogatott müvei. Bp., 1960.126-204. S. a. r.: Németh G. Béla.
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tés által megszakasztva, melynek keskeny, alacsony ajtócskáján egy-két négyszöglábnyi udvarra 

pillanthatunk.
Fölérve a hegyoldalra, ismét lejtősen kettős házsor közt visz az út le a Dunának. Csupa 

apró házacskák ezek, újabb és régibb keletűek, odaragasztva a vén Gellért bordáihoz. Egynémely 

oly roskatag, oly gyönge, hogy e támasz nélkül talán már összeomlott volna. Többnyire földszin
tes házikók, de akad emeletes is. Ezek az emeletesek valóságos csodái a modern és antik építé
szetnek. Hogy a Sz. Péter-templom óriási kupolája be nem szakad, az nem csoda; de hogy ezek 

az emeletek fenntartják magukat, és egy éjjel össze nem lapítják a bennlakókat, az alig felfogha
tó. Szilárd lépcsőhöz szokott lábak istenkísértésnek fognák tartani e korhadt fagrádicson a fel
menést. Körös-körül lécből összetákolt folyosó közvetíti az érintkezést az emeleten, öt-hat he
lyen cölöpökkel alátámasztva, melyek már szintén rég elkorhadtak. A sötét, piszkos, kábító bűzű 

udvarra számos alacsony ajtócska nyílik. Itt emberek laknak.

Ha egy-egy ajtó történetesen nyitva áll, az enyhítő félhomályban láthatsz képeket, minő
ket a költő fantáziája sohse fest. Elő borzalmakat látsz, melyek hetekig zavarni fogják éji álmo
dat. Beteg, kiaszott alakok beesett szemüregekből vetnek reád egy közönyös pillantást; ha éhesek 

volnának, tán másképp néznének, de ők nem éhesek, ők csak betegek! Ott feküsznek ketten- 
hárman egy vackon, míg a szűk helyen még három, négy alak ül, vagy áll, vagy sürgölődik. Ezek 

elrejtik arcukat előled, te pedig ne kívánd látni. Jobb így.

A Budapesti Rejtelmek jelentőségét növeli, hogy az efféle ábrázolásokhoz Kiss József 

számára legfeljebb Nagy Ignác és Beöthy László néhány írása szolgálhatott követhető mintának. 
,E regény sikere ösztönzően hatott íróinkra, különösen a pályájukat ez idő tájt kezdőkre; a hetve
nes évek közepétől kezdve ugrásszerűen megnövekszik azon regények száma, amelyek cselek
ményének részben vagy teljes egészében Budapest a színhelye. Egyúttal ugyancsak ez az az évti
zed, amikor a fővárost (is) ábrázoló magyar prózában - az addig uralkodó francia és angol min

ták mellett - megjelenik az orosz irodalom inspiráló hatása. Vértesi Arnold regénye, A nyomorú

ság iskolája (1878) jellegzetes példája ennek az akkoriban nóvumnak számító iránynak. Benne 

Budapestet a „félreismert zsenik” gyülekezőhelyeként ábrázolja az író.

Albert Sturm 1876-ban, Lipcsében kiadott könyve a fővárosba centralizálódó magyar iro
dalmat is bemutatja. A Culturbilder aus Budapest szerint a pezsgő szellemi életben meghatározó 

szerepet játszanak az újdonságokra fogékony fiatal szerzők. Az általuk alakított Petőfi Társaság 

lapjában Balázs Sándor szinte programszerűen sürgeti a főváros és a honi kultúra összefogását:

»69

69 Szentesi Rudolf [Kiss József]: Budapesti Rejtelmek. Bp., 1874. 1. rész, II. kötet, második fejezet, 21-22.
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„Budapest és a magyar irodalom!
Negyedszázaddal, vagy csak néhány évvel is ezelőtt Budapestről és a magyar irodalomról 

egy lélegzettel beszélni csak a keserű gúny vagy a mély fájdalom hangján lehetett.
Budapest, vagyis helyesebben: Buda és Pest egyforma lenézéssel, sőt, közönnyel viseltet

tek az évről évre nagyobb hullámvetésekkel és eredménnyel fölebb-fölebb törő magyar irodalmi 
tevékenység iránt, sőt, igazabban kimondva, még tudomásul sem vették létezését. [...]

Az apa még idegennek érezte magát e földön, de a gyermek szíve már hazát ismer, és an
nak szent nevével imádkozik.

Magyarország megtalálta fővárosát, Budapest lakossága megtalálta hazáját! [...]
De vajon megtörtént-e már minden, aminek megtörténnie kell?

Vajon a mai Budapest az a Budapest-e már, amit a költő óhajtott, a s látnok megjósolt?
Nem!

A mai Budapest még csak egy szép ígéret, egy biztató reménység, egy lekötő zálog!
Ha e szinte himnikus sorokban van is némi túlzás és nem kevés pátosz, mindenesetre ér

zékletesen tükrözi az évtized fiatalabb nemzedékeinek lelkesen főváros-centrikus szemléletét.

»70

A „kéjek városa” és a „nyomor Baby Ionja”

A nyolcvanas évek általános Budapest-szemléletének jelképes története szerint - miként 
azt Vadnay Károly elbeszéli - Baross Gábor „egyszer, midőn már kereskedelemügyi miniszter 
volt, válasza mellett visszaküldte egy hozzá címzett levelem borítékját, mert a helynév úgy volt 
ráírva: Buda. Ezt ő kék irónnal aláhúzta, s melléje azt jegyzé: »Nincs Buda! Csak Budapest van, 
I., II., III. kerület. Buda akkor volt, midőn még németül Ofen is volt. Ezen az időn már szeren
csésen átestünk!«”71 Az évtized Budapestjének a magyar közéletben betöltött szerepét György 

Aladár azon megállapítása is szemléletesen érzékelteti, miszerint a vidéki centrumok valósággal 
„eltörpülnek a főváros mögött. Lakossága nagyobb, mint egypár nagy megyét kivéve egész vi

dékeké; hatszor olyan nagy, mint a legnagyobb vidéki városé; pénzintézetei uralkodnak az egész 

országban; a vidéki tehetséges ember budapesti lapokba ír, hogy neve némileg ismeretes legyen;

70 Balázs Sándor: Budapest és a magyar irodalom. A Petőfi Társaság Lapja, 1877. jan. 7. 24-25.
71 Vadnay Károly: Baross Gáborról. In: Vadnay Károly: Irodalmi emlékek. Bp., 1905. 490-520. Baross Gábor 1886 
és 1892 között volt miniszter.
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a főváros legcsekélyebb kaszinójának működése ismertebb, mint a legelőkelőbb vidéki városok
ban létesült korszakalkotó reformok is”.72

A főváros a nyolcvanas években már nem csak a politikai és a gazdasági élet nyilvánvaló 

központja, melynek irányítói, mint a pók a hálója közepén, az ország legeldugottabb helyein tör
ténteket is érzékelik, hanem egyúttal ízlésformáló és divatot diktáló kulturális centrum. Zenei 
élete és képzőművészete európai rangú, színházi élete pedig példa és mérce a vidéki társulatok 

számára. Az irodalmi közéletben - akárcsak a zenei, képzőművészi és színházi körökben - köz
hellyé kopott a szlogen, hogy a reménytelenül állóvíznek tetsző vidék helyett csupán a pezsgő
nek tűnő „Budapesten lehet kultúrát csinálni”. így a politikai és a gazdasági karrierről ábrándo- 

zókhoz, illetve a vidéken bármilyen okból is ellehetetlenülőkhöz hasonlóan, a fiatal költők és 

írók is a főváros korlátlannak képzelt lehetőségeiről álmodoznak.
Az előző évtized kezdetei után Budapest a nyolcvanas évektől a társadalmi mobilitás 

Janus-arcú jelképe lesz; a remények és csalódások városa. Az idevágyó fiatalok számára valósá
gos Mekka, a már huzamosabban ott élő idősebbeknek pedig - miként a beteg és kiábrándult 
Arany Jánosnak is - sokszor börtön, mely nem enged, ahonnan elvágyódni lehet, ugyanakkor az 

egyedüli hely, ahol a szellem embere számára mindezek ellenére létezni érdemes. A korszak iro
dalma szemléletes kifejezője mindennek.

Az 1882-es esztendő talán legnagyobb irodalmi szenzációját Acsády Ignác korrajza, a 

Fridényi bankja jelentette.73 Ez a korrupciót és a panamát kipellengérező, máig aktuális regény a 

századforduló majdani kedvenc témáját, a főváros pénzéhességét tárta könyörtelen tárgyilagos
sággal az olvasók elé. Szembetűnő érdekessége az a Budapestről rajzolt „sötét kép, melyet társa
dalmunk romlottságáról és az erkölcsök züllöttségéről fest - állapítja meg Császár Elemér. - Ez 

az utóbbi fele a regénynek, noha éppúgy torzított, mint Vértesi [Arnold] társadalmi képe, s az a 

sok epizód, mellyel a rajzot gazdaggá teszi, értékesebb is, mint maga a történet, mert egy éles 

szemű újságíró az életben megfigyelt vonásokból szerkesztette, s ha egészében nem is, részletei
ben van hűség és igazság”.74 A regény fogadtatása még ennél is elutasítóbb volt, mely minden 

bizonnyal a naturalizmussal szembeni kortársi idegenkedéssel magyarázható. Bár nem hangsú

lyozzák, de mindaz, amit A Hon és a Koszorú ismeretlen kritikusai kifogásként Acsády Ignác 

szemére vetnek, óhatatlanul is Zola 1880-ban meghirdetett írói programját idézik: „Először is

72 György Aladár: Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben. I. Bp., 1886. 583. György Aladár megállapítá
sait egészíti ki évtizedekkel később Bállá Vilmos A vadember. Rajzok a régi Pest kereskedővilágából című könyve 
(Bp., 1923), melynek utolsó fejezete a Régi pesti cégeket sorolja fel forrásértékű részletességgel.
73 Elgondolkodtató, hogy az önálló hazai szociológiai munkák nyitányát jelentő Beöthy Leó-mű, A társadalmi fejlő
dés kezdetei ugyanebben az esztendőben látott napvilágot.
74 Császár Elemér i. m. 282.
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nincs a regénynek »meséje«, hanem az egész kép csak apró mozaikokból áll, melyek egyenkint, 
kiilön-külön szépen vannak kicsiszolva, de nem illenek egy összképbe. Mert az nem regénytárgy, 
hogy egypár ember alapít egy bankot, nagyúri költekezéssel élnek, s aztán mikor a tőzsdére rossz 

idők fordulnak s a bank inogni kezd, azt otthagyják, s mások állnak a bank élére, azzal a szán
dékkal, hogy ezt ki fogják zsebelni. Másodszor nincs a regénynek igazi kimagasló alakja, kinek 

szerepe annyira felkölthetné az érdeklődést, hogy az olvasó úgyszólván beleélhesse magát a re
génybe.”75 A Koszorú kritikusa mindezt azzal egészíti ki, hogy „főleg a költői igazságszolgálta

tást nélkülözzük. Acsádynak csak egy célja lehetett, mikor a mindenáron pénzszerzés, az arany- 
borjú-imádás mételyére rámutatott, az, hogy megóvjon bennünket a ragályozástól. Ezt megtehet

te volna, ha kiszínezi annak káros következményét, élőnkbe állítja a büntetést, melynek az elté- 
velyedetteket sújtania kell. De ezt nem tette”.76

Acsády Ignác túl korán jelentkezett a Fridényi bankjával. Ha tíz évvel később teszi, vagy 

ha a fanyalgó kritikusok nem veszik el kedvét a szépirodalomtól, akár a magyar naturalizmus 

fontos alkotója is lehetett volna. Mégpedig Bródy Sándor fellépése előtt, akinek írói pályája 

1883-ban indult az író által naturalistának mondott Nyomor című kötettel, melynek figyelemre 

méltó jellegzetessége, hogy főhősei, az utcaseprő, az írnok, a napszámos, a varrónő és a többiek 

szinte kizárólag mellékszereplőként tűntek fel a korábbi magyar prózairodalomban. Első regé
nyei, a Don Quixote kisasszony (1886), a Faust orvos (1887) a Két szőke asszony (1891) és a 

Színészvér (1891) fővárosi korrajzok, melyek eredetileg a ciklusalkotás igényével készültek, 
mint az író francia példaképeinek művei. Ezekben Bródy Sándor - aki a Lipótvárost például úgy 

jellemezte, hogy „közelebb esik Párizshoz, mint Versailles, s távolabb Magyarországtól, mint 
Berlin”77 - „egyéni kifejezéseinek kétségtelenül újító hatásán kívül legnagyobb érdeme a főváro

si zsidóvilág rajza. [...] A Lipótváros nagytőkéseit és a Terézváros kispolgárait a maguk nyelvén 

szólaltatta meg, ez a nyelv jól illett az ő mesterkélten vonagló mondatkötéseihez”.78

Bródy már a nyolcvanas években „élvező”-nek és „beteg”-nek nevezte Budapestet, me
lyet olyan nagyvárosnak tartott, ahol „uralkodik a vér, s joga mindennél előbbre való”.79 Az el

idegenedést, a nagyvárosi élet személyiséget deformáló hatásait is bemutató Faust orvos címsze

replője a magyar fővárost kísérlete ideális környezetének tekinti: „Érdekes ez a Budapest. Mint

ha csak a kelet és nyugat tüzes vadházasságából kelt volna ki. Olyan színes, olyan különös, s

75 [?]: Fridényi bankja. A Hon, 1882. máj. 7. 3. A kiemelések tőlem. S. G.
76 [Kovalovszky Endre?]: Fridényi bankja. Koszorú, 1882. 563-570.
77 Bródy Sándor: Don Quixote kisasszony. II. Bp., é. n. (Negyedik kiadás.) 46.
78 Pintér Jenő: A magyar irodalom története. II. Bp., 1938. 577.
79 Bródy Sándor i. m. I. 110.
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olyan tanulságos - nekünk, erkölcsök megfigyelőjének, idegek foldozójának. Más metropolisok
ban már az érzések kész betegségeivel állunk szemben, meglett, konkrét tényekkel. Itt azonban a 

fejlődő várossal együtt fejlődnek a bajok. Elragadó összehasonlításokra nyílik itt alkalom.”80 A 

magyar főváros, a „dög Budapest” később közhellyé koptatott kétarcúságáról, vagyis arról, hogy 

egyszerre a „kéjek város” és a „nyomor Babylonja”, Bródy Sándor a Színészvérben is részletesen 

kifejtette véleményét. Évtizedekkel később e művek alapján joggal állíthatta a híres főpolgármes

ter, Bárczy István, hogy „a kezdődő naturalizmus volt az, amely jó szemét s az újra való bátorsá
gát azzal mutatta meg, hogy tekintete az új Budapestre esett, s olyannak merte és tudta megírni, 
amilyen - jobban mondva: amilyen akkor volt, a nyolcvanas évek végén, a kilencvenesek elején, 
nagyvárosi fejlődésének s egybeolvadásának első kavargásaiban. Bródy Sándor első regényei és 

novellái, s ez erős egyéniségű elbeszélő és megfigyelő egész munkássága dokumentumai az új 
Budapestnek”.81

A nyolcvanas években az idősebb írónemzedékek neves alakjai közül többeknek a fi
gyelme is Budapest felé fordul, az ekkor indulók közül pedig Bródy Sándoron kívül is számosán 

jelentkeznek efféle művekkel. Rákosi Jenő a hetvenes évek közepén kezdte el írni A legnagyobb 

bolondot (1882). E francia romantikusokat és Jókait idéző regénynek talán az a leghatásosabb 

epizódja, amikor hősei a pesti csatornarendszerben menekülnek üldözőik elöl, ugyanakkor a fő
városi polgárság korabeli találkozóhelyeiről, a kávéházakról és a kiskocsmákról is érzékletes le
írások olvashatók benne. Rákosi szerint megbecsülendő, ha „találni a város kellő közepén helyet, 

ahol az ember tizenöt krajcártól fölfelé tisztességesen jóllakhatik és tisztességes bánásmódban is 

részesül, és valóságos eledelt eszik, mely jóízűen van elkészítve, roppant áldás a cifra nyomorú
ság oly gyülekező helyein, minők a nagyvárosok. Sok szellemi és anyagi munkás, napidíjas, ke
reskedősegéd, tanuló, helykereső és más megszorult nép Mekkája” az efféle meghitt hely.82 

(Bródy Babilont, Rákosi pedig Mekkát emlegeti, melyek kapcsán érdemes megjegyezni, hogy a 

nemcsak Budapestre, de egész Magyarországra vonatkoztatott „Ázsiai állapotok!” megállapítás 

Bérezik Árpád Postás Klári című zenés darabjának 1891-es népszínházi bemutatója után vált 

széles körben használt szólássá.)

80 Bródy Sándor: Faust orvos. Bp., 1901. 16-17.
81 Bárczy István: Irodalom és főváros. Magyar Figyelő, 1915/4. 275-282.

Rákosi Jenő: A legnagyobb bolond. II. Bp., é. n. 4-5. A mára már közhellyé koptatott „cifra nyomorúság” megha
tározás nagy valószínűséggel Csiky Gergely azonos című színművére vezethető vissza. Az 1881-ben bemutatott Cif
ra nyomorúság Csiky egyik legnépszerűbb munkája volt. Színműve címét talán Erdélyi János 1843-ban írt azonos 
című verséből kölcsönözte az író, vagy pedig Táncsics Mihály Hunnia függetlensége című könyvéből (Jéna, 1847), 
mely egy egész fejezetet szentel e témának.
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A nagyváros páriáiról, a perditákról ez idő tájt ciklusnyi verset író Reviczky Gyula kisre
gényének, az Apai örökségének (1884) a budapesti nyomor is témája. Tolnai Lajos A polgármes

ter űr (1885) és a Dániel pap lesz (1885) című regényeiben a főváros a tönkrement életek újra
kezdésének, illetve a látványos karrier színtereként jelenítődik meg, a Jégkisasszonynak (1886) 
pedig egy erkölcstelen pesti lány a hőse. A budapesti bűntanyákra vezeti olvasóit Rákosi Viktor 
A bujtogatókban (1886), Csiky Gergely pedig az Arnoldban (1888). Kazár Emil ugyancsak rea
lisztikusan ábrázolja a fővárosi kispolgárság életét A ma holnap nélkül (1889) című regényében, 
miként Iványi Ödön művének, A püspök atyafiságának (1889) is maradandó értékei a Budapes
ten játszódó részletek. Ezek szemléletes leírások, mint például az, amely szerint a pesti „korzó 

mind elevenebbre vált. A hivatalok, irodák, szalonok, munkatermek, iskolák lenyűgöző rabságá
ból kiszabadult Budapest ott sétáltatta törődöttségét, hiúságát, gondját, jókedvét, valódi és álura- 
ságát, őszinte és takart szegénységét a hosszú Duna-parton. Abban az üde, tiszta, könnyű lég

áramlatban, mely a Dunával együtt hömpölygött itt végig, a napi robotban vagy semmittevésben 

ellankadt Budapest, mint a csík a vízben, úgy sikamlott alá s föl - azzal a jellemző, budapesti 
gyorsasággal, mely rohamhoz hasonlít, s mely az andalogva sétáló vidékit szinte megszédíti.

A tőzsde rajokat ereszt ki a Duna-partra. A raj egy-egy ismert tőzsdealak nyomán sürög. 

Alázattal tekintenek a kicsinyek a nagyra, akit úgy követnek, mint egy elsőrendű ragadozót az 

apró sakálok, akik beérik az elejtendő préda hulladékával is”.
A nyolcvanas években tűnt fel Ambrus Zoltán is, a Nyugatosok előtti írógeneráció - 

Bródy mellett talán - legjelentősebb alakja, akiről Kárpáti Aurél állította, hogy „nálunk az első 

igazán nagyvárosi író, a Jókaira következő urbánus elbeszélő-stílus megalapozója”,83 Kozocsa 

Sándor szerint pedig az ő „regényírói működésével kezdődött meg irodalmunkban a regénynek, 
mint »műfajnak« új őrségváltása”.84 Ambrus a tollrajzaival és tárcáival vitathatatlanul iskolát te

remtett.

A Budapestről és a budapestiekről való csevegés a reformkor óta folyamatosan helyet kap 

a különböző lapok hasábjain. A tárca - szépirodalmi és publicisztikai műfajként egyaránt - ked
velt olvasmánya a tizenkilencedik századi közönségnek, így a szerzők időről időre kísérletet 

tesznek arra, hogy ezeket az aktualitásokat kötetbe gyűjtve, a jövő számára is megőrizzék. A 

nyolcvanas évek érdekességekre és ínyencségekre fogékony közélete különösen nagy figyelem
mel fordult a mozgalmas közelmúlt mindennapjainak e gyűjteményei, például Thewrewk István 

Budapesti élet (1887) és Vértessy Gyula Tárcák (1888) című könyve felé. Miként a korszak ol-

83 Kárpáti Aurél: Ambrus Zoltán. In: Kárpáti Aurél: Kultúra - haláltánccal. Bp., 1947. 56-67. 
Kozocsa Sándor: Korunk társadalomszemlélete regényirodalmunkban. Napkelet, 1935. 88-93.84
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vasói a mind a jobban távolodó „nagy időket” idéző memoárokat is kedvelték, Vakot Imre em
lékiratait (1880) éppen úgy, mint Degré Alajos Visszaemlékezéseim (1883/84) vagy P. 
Szathmáry Károly Emlékeim (1884) című emlékiratát.

Németh G. Béla nyomatékkai hangsúlyozza úttörő tanulmányában, hogy „az 1870-es, 80- 
as évek Budapestjéről pedig azt állapíthatjuk meg, hogy központja volt ugyan az irodalomnak 

sok szempontból, az egyik legfontosabból azonban nem: a feldolgozott élményvilágnak arányta

lanul kicsi hányada jutott reá. [...] A kiegyezés után irodalmunkban az epika került az élre, de a 

városi világot, a pesti világot csak a századfordulón sikerült megragadnia. A magyar polgári vi
lág, a pesti polgári világ nem érett meg még az epikára - vagy fordítva: az epika nem érett meg e 

roppantul bonyolult és zűrzavaros szövedék ábrázolására”.85 Mindennek lényegével magam is 

egyetértek, nyomatékaival és kizárólagosságával azonban nem. Meggyőződésem, hogy az álta
lam idézett - terjedelmi okok miatt erősen rostált - példák valójában azt bizonyítják, hogy az el
múlt századforduló magyar irodalmának urbánus prózája szerves fejlődés eredményeképpen, és 

nem váratlanul, a semmiből indult látványos virágzásnak. A Németh G. Béla által említett évti

zedek sokkal inkább a tájékozódás, az útkeresés és a felkészülés korszakát jelentik, mely után a 

helyenként kifejezetten európai színvonalú nagyvárosi irodalom búvópatakként tört a felszínre. 

A kiegyezést követő huszonöt esztendő összességében a józan felmérés, a higgadt számvetés és a 

gyűjtés ideje volt - mindenféle értelemben.

A tizenkilencedik század utolsó előtti évtizedének végére a kiegyezés is csaknem törté

nelmi távolba került, szenzációja elcsendesedett; a múlt izgalmasnak, a jelen életkortól függően 

kissé unalmasnak, illetve nagy dolgoktól terhesnek, a jövő pedig biztatónak, vagy legalábbis nem 

reménytelennek tűnt a korszak embere számára. Vészharangot ekkor még csak kevesen kongat
tak. Változások után és újabbak küszöbén álltak, és bár persze ez utóbbiból alig valamit gyanítot
tak, azonban a múlandó konzerválásának heves vágyát sejteti a folyamatos kis és nagy leltár. (Az 

efféle kiadványok közül a művelődéstörténet számára valóságos kincsesbánya az A budapesti 

társaság címmel 1886-ban megjelentetett vaskos kötet, amelynek szerzői anonimitásba burko
lóztak.)

85 Németh G. Béla i. m. 423. és 435. A kiemelések tőlem. S. G.
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„Csak Budapest olvas”

„Az egyes emberről a társadalom felé fordult a század nagy regényíróinak figyelme -
összegezte megfigyeléseit Papp Dániel legismertebb művének ismeretlen méltatója. - E hatalmas 

testet kezdik vizsgálni, ennek szíve dobogását hallgatják, és ennek kórságait állapítják meg lelki- 
ismeretes pontossággal. Észrevették, hogy ez óriási betegségben lappanganak az egyesnek gyöt
relmei, és sebei ott égnek valamennyiünk testén.„86 Vagyis a századvég embere számára nem
csak az állandóság és a multikulturalitás volt egyfajta életélmény, de a közelgő vég érzete is. 
Minderre a „vidám apokalipszis”-nak nevezett szemléletmód és az ebből következő irracionalitás
kultusza az egyik válasz, a másik pedig a „kísérleti műhely”, és vele az a szenvedélyes cselek
vésvágy, miszerint tervezni kell a világot. S e sajátos kettősséget a korszak szépirodalma is híven 

tükrözi.

Az előző esztendőkre jellemző főváros iránti növekvő szerzői figyelem és fokozódó olva
sói érdeklődés a kilencvenes években látványosan egymásra talált a magyar irodalomban. A 

csaknem milliós világvárossá növekedett, kétséget kizáróan kozmopolita Budapest és a vidéki 
Magyarország információéhségét minden addiginál nagyobb számú hírlap és folyóirat igyekszik 

kielégíteni. Ezeket lapozva nyilvánvaló, hogy a közönség figyelme változatlanul a fővárosra és 

az ott történtekre irányult. Minden érdekli a századvég olvasóját. A budapesti nagy beruházások, 
a millenniumi készülődések, a politikai és gazdasági sikerek, illetve botrányok, a divat, a techni
ka, az erkölcs, a házasság, a zsidókérdés, a gazdagság, a nyomor, a bűn és a karrier állandó be
szédtémája a korszak polarizálódó polgárságának. Semmiképpen sem túlzás azt állítani, hogy az 

ezeket naponta tálaló fővárosi kiadványok nagy száma Jól érzékelteti azt a nyomasztó fölényt, 
melyet Budapest sajtója a magyar társadalom tudatformálásában játszott”.87 S a szépirodalom, 

mely mindig fogékony a valóság iránt, a kilencvenes években immáron látványosan kielégíti a 

közönség aktualitás-igényét. Teheti is, hiszen bár a sekélyes és sznob ízlés az érdeklődőket első

sorban a külföldi könyvek vásárlására ösztönözte, azonban a hírlapokban és a különböző folyó
iratokban, mindenekelőtt a Vasárnapi Újságban, A Hétben és az Új Időkben szívesen olvasták 

magyar kedvenceik írásait is.

Hogy ekkoriban valójában kik olvasnak? A kérdésre Surányi Miklós évtizedekkel később 

így válaszolt: „Nálunk egy időben divat volt, hogy a magyar író Párizsban vagy a német kisvá
rosokban keresse az apját. Egy időben azzal dicsekedett a magyar irodalom, hogy őt a párizsi le

se [?]: A Rátótiak Szalon Album, 1898. 666.
87 In: Budapest története. IV. Bp., 1978. 698. Szerk.: Vörös Károly.
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lencházak kapujában szedték föl, és a kávéházak, kabarék, csapszékek és orfeumok emlőjén föl
nevelkedett irodalomban a törvényes gyermeknek kellett szégyenkeznie a sok kitett gyermek kö
zött. De irodalom volt az is, és irodalmi világszemléletet teremtett maga körül. Kár, hogy ekkor 
érte el tetőfokát a magyarok háborúja a magyarok ellen: körülbelül tíz esztendővel a[z első] vi
lágháború kitörése előtt. A nemzet szinte eltűnt az államhatalom és a kapitalista-radikális, vagy a 

marxista-radikális Budapest mögött. Budapest nemzetközi város, és a magyar kormány ide köz
pontosítja az ország minden anyagi és szellemi erejét. A vidék elmarad és romlik; a gentry osz

tály elszegényedik, és hivatalokban talál létminimumos menedéket; a középosztály érzéketlen az 

irodalom és művészet iránt, a parasztság pedig valósággal ellenséges indulattal van mindezekkel 
szemben. A munkásság fele nem magyar eredetű, s a városi polgárság is idegen, legfeljebb, ha 

megmagyarosodott. Mikszáth Magyarországa már csak a vidéken él, a vármegyeház és a katasz
ter körül, s a sorsa nem is tragédia többé, hanem elposványosodás. Az igazi nemzet - gentry, hi

vatalnok, foúr, kisbirtokos, paraszt - nem olvas magyar könyveket. Csak Budapest olvas. Nem 

csoda, hogy nem magyar, hanem budapesti irodalmi világszemlélet alakult ki. A magyar író pe

dig vagy ennek a Budapestnek ír, vagy pedig elvész az Akadémia, az irodalmi társaságok és a 

vidéki kuitúrestéiyek zártkörű íársasvacsoráin.”88 Burányi szenvedélyes - sok tekintetben Ritoók 

Emma és Babits regényeit, A szellem kalandorait és a Halálfiait idéző - megállapításaihoz ér
demes hozzátenni, hogy mivel a magyar szerzők könyvei nem voltak kelendők - az egy Jókaiét, 
később pedig Mikszáthét és Herczeg Ferencét, illetve egy-két divatos lektűr-íróét, mint 

Beniczkyné Bajza Lenkéét és Szomaházy Istvánét kivéve -, ezért íróink és költőink zöme hírlap
íróként kereste kenyerét. E tény pedig azt eredményezte, hogy szépirodalmi munkáikban is lát

ványosanjelentkezett mindaz, amivel újságíróként naponta foglalkoztak: a jelen.

A millenniumi lelkesedés idején Budapest fejlődését előszeretettel hasonlították össze a 

Habsburg császárváros növekedésével; a nemzeti érzületet többnyire büszkeséggel töltötte el a 

Bécs-Budapest modernizációs tengely. Ugyanakkor - érthető okokból - éppen az ezt életre hívó, 
igenlő, és ennek előnyeit élvező urbánus polgári műveltség magyarországi centruma, Budapest 
egyúttal az aggodalomnak, a bírálatnak, és majd a szembefordulásnak is központja lesz. A jelen

tős német kultúrát magáénak mondható misztikus Prágával és a Burg közelsége miatt konzerva
tívabb Béccsel szemben Budapest ez idő tájt meglehetősen szabados életű, kozmopolita világvá

ros.89 Az éleződő politikai ellentétek, a szociális feszültségek, a romló közbiztonság és az anti-

88 Surányi Miklós: Magyar irodalom. In: Surányi Miklós: Tömeg és lángész. Bp., 1932. 203-231.
Hellmuth Andies: Das österreichische Jahrhundert. (Die Donaumonarchie. 1804-1900.) Wien-München-Zürich, 

1974. 255. A korszak magyar sajtója-még az olyan irodalmi folyóirat is, ттЫ Hét-szívesen tárgyalta a témát. A
89
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szemitizmus a kilencvenes évektől már nemcsak a közéleti publicisztika állandó témái, hanem a 

szépirodalomban is markánsan megjelennek. Mikszáth Új Zrínyiásza (1898), Kóbor Tamás Bu

dapestje (1901), Molnár Ferenc Éhes városa (1901), Krúdy regénye, Az aranybánya (1901) és 

Herczeg Ferenc Andor és Andrása (1903) a közismertebb példái mindennek.
A korszak szerzői előszeretettel hasonlították írásaikban Budapestet egy romlottságra haj

lamos, ám éppen ettől vonzóan rejtelmes bakfishoz. A prostituált éppen úgy jelképe a száz évvel 
ezelőtti fiatal Budapestnek, mint a demi-monde a sokat látott Párizsnak. A különbség legfeljebb 

annyi, hogy amíg ez utóbbit tapasztalt és érett kurtizánként képzelik el, addig a magyar fővárosra 

testileg többé-kevésbé még érintetlen, ám erkölcseiben már romlott fiatal leányként tekintenek. 

Vagyis félszűznek látják - e meghatározást Marcel Prévost magyarul először 1896-ban megjelent 

híres regénye, a Demi-vierges címéből kölcsönözve. (Szemben a vilmosi Németország irodalmá
nak erős nőellenes hangsúlyával, a miénk ebben az esetben is inkább az osztrákokéra hasonlított, 
ahol „a fémmé fatale rém- és vágy képe determinálta a 90-es években fellépő írónemzedék nőké
pét”.)90

Budapest - legalábbis a közállapotokat tekintve - gyorsan felzárkózott Európa nagyvá
rosaihoz. Justh Zsigmond cikluskezdő regényében, A pénz legendájában (1893) olvasható, hogy 

„a pesti társadalom léha, a »svihákság« vezérfonala vonul rajta keresztül. Fenn az ernyő, nincsen 

kas. Ez a jelszó”.91 Az erkölcs értékvesztése a közbiztonság romlását is maga után vonta, amihez 

fokozódó egzisztenciális bizonytalanság járult. Tolnai Lajos egyik elbeszélésében egy cinikus 

budapesti azt állítja, hogy a fővárosban „mindenki gyorsan él, és jól él, és minden alkalmat meg
ragad, hogy célba jusson. Semmi szemérmeteskedés, érzelgés; csak tenni, és gyorsan, erélyesen. 

S mikor megvan a dolog: odábbállani a szerencsével. Itt az egész város ezt a tempót követi, aki 
nem bír velünk futni: az megkapja a Dunát s a Rókust”.92 Murai Károly egyik tárcanovellájában,

Pester Kind álnév alatt publikáló ismeretlen a három főváros összehasonlítására is kitér a negyedszázaddal korábban 
egyesített magyar fővárost köszöntő Pest című írásában. (A Hét, 1898. okt. 31. 689-690.) Az ugyancsak ismeretlen 
„Cicerone” pedig egyéb európai fővárosokkal is összeméri Pesti dolgok című cikksorozatában Budapestet. (A Hét, 
1900. ápr. 29. 269-271., 1900. máj. 20. 313-315., 1900. jún. 3. 347-348., 1900. jún. 17. 378-379. és 1901. máj. 26. 
327-329.) Színi Gyula pedig azt állítja A karrierek városában, hogy „az ország székesfővárosa veszedelmesen cent
ralizáló központ lett, mióta amerikaiasan kifejlődött. Budapest ma a karrierek városa és a stréberizmus mágnespat
kója. Ahány nyugtalan, kalandos, nagyravágyó ember van vidéken, a főváros felé gravitál, és ez az örökös invázió 
meg is látszik Budapest képén, amely épp oly nyugtalan, zavaros, örökké változó, mint amilyen tömeges a beván
dorlásé”. (A Hét, 1907. júl. 14. 478-479.)
90 Sármány Ilona: Válságok virágkora - Bécs. (Egy negyedszázadnyi „Fin de Siecle".) Mozgó Világ, 1991/11. 84- 
94. Mindezt kiegészíti Németh G. Béla azon megállapítása, amely szerint „a korszak magyar írói elsősorban Pári
zsért, a félmúlt és a jelen francia irodalmáért lelkesedtek; bár jól ismerték osztrák kortársaikat is, és Bécs sokféle in
venciót közvetített”. (In: Németh G. Béla: Stílpluralizmus a századforduló magyar és osztrák irodalmában. Iroda
lomtörténet, 1993/4. 761-775.)
91 Justh Zsigmond: A pénz legendája. Gányó Julcsa. Fuimus. Bp., 1969. 122.
92 Tolnai Lajos: A Szentistváni Kéry család története. In: Tolnai Lajos: Elbeszélések. Bp., 1892.3-78.
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A bűnös Budapestben pedig egy vidéki ember, egy romlatlan kívülálló számol be hasonló tapasz
talatairól, miszerint, „ha azt állítom, hogy Budapest a világ legerkölcstelenebb városa, akkor arra 

mindenki mérget vehet. [...] És, kérem, ez a bűnben fogant haramiaváros a kétszínűt adja. Éjjel s 

titokban elősegíti az erkölcstelenséget, az iszákosságot s a kártyázást, reggel pedig az erkölcsöst 
játssza”.93

Az efféle budapesti megfigyelések szinte nap mint nap nyomdafestéket kaptak a század- 
forduló magyar sajtójában. Vérmérsékletétől, hangulatától és érdeklődési körétől függően hírlap
író-íróink és -költőink közül ki így, ki úgy nyilatkozik az ország legnagyobb városával kapcso
latban. A Szikra álnéven publikáló Teleki Sándomé például „Snobopolis”-nak nevezi első regé
nyében, A bevándorlókom (1898), Ady „Átok-város”-nak, Kosztolányi pedig „édes mostoha- 

anyám”-nak a huszadik század elején. Ugyanakkor azok az összeállítások is rendkívül népszerű
ek, amelyeknek tipikus darabjai mulató Budapest; e beszédes címmel 1896-ban Lenkei Henrik, 
két esztendővel később Wallesz Jenő jelentetett meg kötetet. A fővárosi ember valóságos görbe 

tükrét Gárdonyi Géza is ez idő tájt nyújtja olvasóinak, mégpedig a kilencvenes évek második fe

lében indított Göre Gábor-sorozat A pesti úr című darabjában.
Persze a korszak embere számára is nyilvánvaló volt, hogy Budapest ügye nemcsak kul

turális vagy szociális kérdés, de a politikától is elválaszthatatlan probléma. „Szép város és jó 

benne élni - írta ezzel kapcsolatban Ignotus -, sokkal jobb, mint más nagyvárosokban. A sze
génységünkben sok a grandezza, s a könnyelműségünkben sok a filozófia. S ha azt mondják, 

hogy csak ez a városunk van, de országunk nincsen, legalább megvan az a gombunk, amihez 

akármikor hozzávarrhatunk egy országot.”94 A századforduló Budapestjének krónikásai e 

„gomb” minél jobb megismerését tűzték ki célul. Műveik variációk egy témára. Különbözőek a 

nézőpontok, más és más az érdeklődés iránya, eltérőek az írói módszerek és a színvonal. Egyva
lami azonban közös e munkákban, és ez az aktualitás; a magyar főváros kaleidoszkópszerű sok

színűségét tárják olvasóik elé. Az írók többsége egyetértett azzal az általános felfogással, hogy 

Budapest egyrészt Magyarország kicsiben, vagyis társadalma az egész ország tükörképe, más

részt, mint hazánk egyetlen valódi nagyvárosa, mindenkit érdeklő különlegesség. Mint egy szív, 

melynek állapotától függ a szervezet egészének működése. Voltaképpen ennek átvilágítására tö

rekedtek. Munkáik között ezért éppen úgy találhatók elbűvölően színes képeslapok, mint fekete

fehér fotográfiák vagy kiábrándító röntgenképek. Számuk miatt lehetetlen ízelítőt adni belőlük, 

és e rövid áttekintésben felesleges is lenne.

93 Murai Károly: A bűnös Budapest. Pesti Hírlap, 1899. júl. 1.3-4.
94 Korax [Ignotus]: Új Budapest. A Hét, 1899. nov. 12. 753-755.

53



Budapest-irodalmunkban a kilencvenes évek közepétől ugyanis új fejezet kezdődik, 
melynek máig szívesen olvasott műveit, többek között, olyan író jegyzi, mint Krúdy Gyula.
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„Nem élhetek Pest nélkül” 
Krúdy Gyula Budapestje

„Mostanában azonban bizony minden erőlkö
dés hiábavaló Budapesten, őszintén, becsüle
tesen, a ma született gyermek természetessé
gével ordináré mindenki.”

Krúdy Gyula

Budapestről „olyan korrajzi kép, olyan életmód-szociológiai metszetsorozat állítható ösz- 
sze Krúdy írásaiból - hívja fel a figyelmet Fülöp László amely nyilvánvalóvá teszi, hogy a 

biedermeier-romantikus rétegek alatt, azok szembetűnő kontrasztjaként ebben a tekintetben is 

megszerveződik az elbeszélői mélyvilág egyik fontos és jellegzetes tartománya. Itt nem az áb

rándokkal játszó, eszményítve stilizáló és illúzióteremtő alkotót láthatjuk, hanem ennek épp az 

ellenkezőjét, a kritikus ábrázolót, a józan valóságlátót, a hitelességre törő és éles vonásokkal dol
gozó művészt”.1 Krúdy Gyula publicisztikája és szépirodalmi munkái igazolják e megállapítást. 

Kitűnik belőlük, hogy a főváros rajongója milyen szenvedélyesen érdeklődött minden iránt, ami 
Budapest jelenével és múltjával kapcsolatos. Mint egy szerelmes, aki mindent tudni akar imá- 
dott-gyűlölt kedveséről, és aszerint nyilatkozik róla, hogy éppen miként értékeli kettejük viszo
nyát. Nincs tehát igazuk azoknak, akik szerint csakis egy imaginárius Budapestet, egy álombéli 
magyar fővárost ábrázolt műveiben az író.

Persze szigorúan vett objektivitásról sem beszélhetünk. Krúdy mindig arról írt, ami érde
kelte, így természetesen Budapest is úgy jelenik meg műveiben, amilyennek saját szemüvegén 

keresztül látta. A szubjektivitás nem mond ellent a valóságnak, csupán nem jelent teljességet. 
„Az én Budapestemet írtam harminchat éven át, ahogyan én láttam jelenét, amilyennek én láttam 

múltját” - összegezhette volna Krúdy saját tevékenységét munkái e részének áttekintésekor egy 

pályavégi számvetés során.

A világháborúig, avagy Rip van Winkle felfedezései

Gerő Ödön, Budapest első szociográfusainak egyike 1891-ben Az én fővárosom címmel 

adta közre megfigyeléseit. A könyvében leírtak hitelességét a bevallott szubjektivitás nem kérdő-

Fülöp László: Közelítések Krúdyhoz. Bp., 1986. 56.
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jelezi meg. Ez az összeállítás ugyanazzal a szándékkal készült - csak, hogy két végletet említsek 

mint például Göőz József monografikus Budapest története 1896-ban és Tóth Rezső ifjúsági 
levélregénye, a Budapesti séták tizenegy esztendővel később. Mindkettő Budapest bemutatása - 

csupán a céljaik és módszereik mások. Mindent el szerettek volna mondani arról, hogy mit tud
nak a magyar fővárosról, mi érdekli őket Budapesttel kapcsolatban, és hogy milyennek látják 

munkáik elkészítésekor. Végül is mindannyian a maguk fővárosát írták meg, hozzájárulva egy- 
egy színnel, árnyalattal és kontúrral a folyton változó Budapest megannyi portréjához.

Krúdy ugyanezt tette. Már vidéki újságíró korában is gyakorta fellátogatott a fővárosba, 
és a budapesti témájú munkáiban leginkább a napi élményeiről ír ezekben az esztendőkben: már
cius tizenötödikéről, a szerkesztőségekben feltűnő hölgyekről, az első polgári házasságokról, a 

tavasszal mindig megszaporodó öngyilkosságokról. Felfedezi magának a fővárost; ismerkedik 

vele, mint az asszonyokkal. írásaiban is úgy emlegeti, mint a nőket ekkoriban: megjegyzéseket 

tesz a neki nem tetszők miatt, de általában vágyódik utána, és „a mi kedves Budapestünkéként 

emlegeti. {Dal arról a bizonyos szőke művésznőről. 1894.)
Bár néhány hónapot már a millennium esztendejében is Budapesten töltött, Krúdy csak 

1897 tavaszán költözött véglegesen a fővárosba. Szembetűnő, hogy az első években a még job
ban ismert vidék a legfőbb színhelye elbeszéléseinek. Ismerkedik a nagyvárossal, ám amikor író
eszközt vesz a kezébe, leginkább mozgalmas ifjúságának emlékeit idézi. Mint korábban, „tema
tikájának sarkpontja ezekben az években is a férfi és nő viszonya - állapítja meg Katona Béla -, 
különösen a házasság válsága, s a szerelmi háromszög maradt”.2 Az életét kocsmákban, kávéhá

zakban, vendéglőkben és szerkesztőségekben töltő Krúdy azonban gyorsan ismerősökre talál, és 

olyasféle tapasztalatokat szerez, amelyeknek megírására minden bizonnyal korábbi realista

naturalista érdeklődése is ösztönzően hatott.
1901-ben három fontos Budapest-regény jelent meg, Kóbor Tamás és Molnár Ferenc már 

említett művei - a Budapest és Az éhes város -, valamint Krúdy Gyuláé, Az aranybánya. Mind

három szerző ugyanarra vállalkozott: úgy írni a fővárosról, ahogyan ők látják a századforduló 

éveiben. Kóbor Tamás, Molnár Ferenc és Krúdy könyörtelen tükre egyaránt azzal szembesítette 

a fővárosban élő olvasót, amit saját maga is nap mint nap tapasztalt: Budapest egy kielégíthetet

len étvágyú, pénzéhes város, a hiúságok vására, látszat-bazár, ahol a pénz a mindenható úr. „Az 

ifjú Budapest nagy, szellős kőrútjaival, egyenes széles avenüivel egy világváros komolyságával 

és applombjaival él; korán ébred és sohasem alszik, mert az élet rövid, és a napsugarat helyettesí
ti a villamos láng - jellemzi regénye cselekményének színhelyét Krúdy Gyula. - És aludni nem

2 Katona Béla: Krúdy Gyula pályakezdése. Bp., 1971. 178.

56



is igen lehetne, mert mindig történik valami. Hol? Az utcán, a kávéházban, a börzén, a képvise
lőházban. A levegőben nyüzsög az élet, és mindenki úgy képzeli, hogy a szerencse és a pénz az 

utcán hever, csak le kell hajolni érte, és fel kell emelni. Amely szerencsét mindenki keresi és haj
szolja.”3

A másik két íróhoz hasonlóan Krúdy is úgy látja, hogy ebben a városban senki sem az, 
akinek látszik. Lakói maszkot viselnek, „tudni nem lehet róluk, munkásemberek, avagy szeren
csevadászok? Lehet, hogy mind a kettő. A munkás a pajtásának, a virradattal ballagva a nehéz 

munkába, az úri életről fost álmokat”.4 Sokak meggyőződése, hogy valóságos aranybánya ez a 

város, csupán fel kell fedezni dús ereit, és ki kell aknázni őket. Mindehhez semmi más nem kell, 

csak fantázia, csavaros észjárás és gátlástalanság. Krúdy társadalomrajza szerint ezek az érvé
nyesülés legfőbb feltételei kora Budapestjén. „Ha egy kis tőkéje volna az embernek - idézi az ál
talános vélekedést -, akkor belefoghatna tán valamibe. Például a börzén próbálkozna meg: rész
vényeket vásárolna, és megvárná, amikor emelkednek a részvények árai, és akkor jó nyereséggel 
túladna a részvényeken.”5 Krúdy karrier-regényének hétpróbás gazember, szélhámos, börze

spekuláns hősei e recept szerint egy fiktív aranybánya finanszírozására próbálják rávenni mit 
sem sejtő áldozataikat. Ez a klasszikus realista müvek szemléletmódját idéző korrajz - az öreg 

Valter például, aki a szabadságharc idején a hadsereg szállítójaként gazdagodott meg, a Goriot 
apó címszereplőjéhez hasonló - félreérthetetlen látleletet tár az olvasó elé: a korrupció, mint az 

áttételes rákos daganat, egyre burjánzik, és már csaknem az egész társadalmat megfertőzte. (Lux 

Terka néhány évvel később ezt úgy fogalmazta meg, hogy Budapest „a bukott egzisztenciák ígé
retföldje”.)6 A Krúdy tükrében látottakat hitelesíti, hogy a korabeli hírlapok szerint az efféle pa

namák mindennaposak Budapesten.

Talán a regény visszhangtalanságával magyarázható, hogy Krúdy egy időre felhagy a 

megkezdett Budapest-portré folytatásával. Ebben minden bizonnyal az is szerepet játszott, hogy 

nem találja helyét a fővárosban; anyagi gondokkal küszködik és tönkrement házasságának emlé
kei nyomasztják. A gyötrő valóság előli menekülés üdítő órái lehettek azok, amelyeken a husza

dik század első évtizedének „mikszáthos” korszakában a nyírségi, felvidéki és középkori zsol
dos-történeteken gondolkodott. (Barátja, Cholnoky Viktor hasonlóképpen cselekedett, amikor a 

ferencvárosi lepusztult bérházak egyikében vagy a füstös kocsmákban hol egzotikus kalandokon, 
hol pedig szülővárosa, Veszprém rejtelmein merengett.)

3 Krúdy Gyula: Az aranybánya. Bp., 1960. 13. S. a. r.: Barta András. A kiemelés tőlem. S. G.
4 Uo.
5 Uo. 15.
6 Lux Terka: Budapest. Bp., 1908. 128.
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1908-tól aztán egyre-másra tűnnek fel Krúdy írásaiban a későbbiekből jól ismert különös 

fővárosi figurák. Helyi jellegzetességek, akik fölött eljárt az idő, egy lassan megváltozó világ 

múltra emlékeztető, élő kövületei. Mint Gamauf Jeromos, aki éjjelente unalmában a háztetőkön 

kóborol (Régi pesti történet. 1908), vagy Hollós doktor, a múzeumi segédőr, aki nem kívánja, 
hogy szerelme tudomást vegyen róla. (Ábrándok. 1908.) A hozzájuk hasonló alakok felbukkaná
sa jelzi, hogy Krúdy figyelme ismét a főváros felé fordult. Tíz esztendő alatt maga is budapestivé 

vált, és másodszor is felfedezte magának a várost. Évtizednyi hányattatás után megint azzal 

szembesült - amire az előző század utolsó éveiben egyszer már rácsodálkozott -, hogy a köny
vekből és hallomásból ismert város időközben milliós metropolisszá fejlődött. Akkor, Az arany

bánya első oldalán az írta, hogy „ósdi a húsz év előtti ember, ósdi a ma született csecsemőhöz 

képest a tegnap megszületett. Aki átalussza a mai napot - ki tudja, nem dörzsöli-e csudálkozva 

szemét, ha holnap felébred? A tegnappal elmerült egy egész ismerős nagyvilág, és helyébe új 
támadt, mintha álom volna ez”.7 Rip van Winkle érezhetett hasonlót.

Krúdy a kilencszázas évek végén immár fokozottan éli át mindezt. Képzeletben hiába 

menekül a Nyírségbe vagy a Felvidékre, valójában Budapesten él, és így annak változásai fölött 
nem tud szemet hunyni. Az évtized végétől, már nem is akar. Nincs más választása. A Krúdy- 

féle „én Budapestem” első figyelemre méltó hajtásai - mint láttuk, a gyökerek a századforduló 

éveiben keresendők - ezekben az esztendőkben tűnnek fel a fővárosi lapok hasábjain. Ekkoriban 

válik általánossá Budapest-szemléletében a nosztalgia, a vágy egy lassan eltűnő, jobbnak érzett 
világ után. Mintha dokumentálná, mintha emléket akarna állítani neki, hogy ne felejtődhessen el. 
Úgy látja, hogy ennek a világnak valamikor, nem is oly régen, még léteznie kellett, hiszen élnek 

még „korszerűtlen” emberek, akik azokra az időkre emlékeztetik. Ahogy egyre jobban megisme

ri a fővárost, ahogy nő a különbség a mindenkori jelen kiábrándító valósága és az ifjúság emlé
kei között, a régi Budapest, illetve a jelen múltat idéző városrészei egyre inkább azt a szerepet 

töltik be, mint az előző években a Nyírség és a Felvidék. Krúdy Gyula budapesti történeteinek 

legfőbb jellegzetességei ekkor körvonalazódnak: valóságosak a díszletek, az emberek, és gyak

ran valóságosak a leírt események is. Mindezek azonban - sajátságos Krúdy-recept szerint - ke
verve jelennek meg az olvasók előtt. Az író-publicista Krúdy Gyula mindig azt ragadja meg a le

tűnt világ rekvizitumai közül, ami hangulatának leginkább megfelel. Nem a történetíró objektivi
tásával figyeli az eseményeket, még csak nem is az emlékiratain dolgozik. Inkább „önéletírás”, 
amit Krúdy csinál, amelynek a szubjektivitás eredendő műfaji feltétele.

7 Krúdy Gyula: Az aranybánya Bp., 1960.7. S. a. r.: Barta András.
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Krúdy figyelme mind gyakrabban fordul Budapestre felé, amikor íróasztalához ül. Egyre 

többször hangoztatja, hogy a dzsungelszerü Budapesten furcsa dolgok történtek egykor, és tör
ténnek a jelenben is. A Pesttől - miként írja: még Kamcsatkánál is messzebb lévő - Buda szinte 

egzotikus vidéknek tűnik írásai alapján, ahol a régi világ konzerválódott nyomai még fellelhetők. 
Csak tudni kell, hogy hol keresse az érdeklődő. „Néhány esztendő előtt egy nyáron elhatároztam, 
hogy nem távozom el messzire a fővárostól, és valahol a közelben keresek alkalmatos nyári la

kást. Hosszas megfontolás után abban állapodtam meg, hogy Budára költözöm a nyári hónapok
ra, mert hiszen akkor legközelebb leszek Pesthez. Képzeletemben feltünedeztek a zegzugos, régi 
utcácskák, amelyek levendulaszagúak, a harmonikaszótól hangos kiskocsmák és a holdsugaras 

nyári éjjelek, amelyek ifjúkoromban szívdobogással és nyári színésznővel voltak összefüggés
ben. Vajon Bazsalikom Jolánka énekel-e még a Rip van Winkle-ben a színkörben, és a Kapás
csárdában a szép halászné főzi-e a halat? Aztán azok a régi házak a Tabánban, amelyeknek 

zsenília fűggönyös ablakai mögött varrógép pörgött, de néha meglebbent a függöny, és a varró
gép akkor elhallgatott: a függöny szegletében szemérmetesen tűnt fel egy-egy kék vagy barna 

szempár... Amelyre másnap, harmadnap vagy talán még később is vissza-visszagondoltam.” (Az 

utolsó magyar író. 1909.)
E tárca - és különösen Jean Robert Planquette népszerű operettjének címe - Az aranybá

nya előbb idézett bevezető gondolatait idézi. Rip van Winkle sokszor emlegetett irodalmi alak a 

századelőn; Irving Washington 1819-ben megjelent elbeszéléskötetének hőse, aki egy emberöl
tőn át tartó álom után tér vissza az életbe. Rip idővel a megváltozott viszonyok között helyét nem 

lelő ember jelképe lett, és Krúdy a kilencszázas évek végétől egyre inkább azonosul vele. Mind 

gyakrabban emlegeti írásaiban, különösen azokban, amelyekben a régi Budapest értékeinek 

pusztulása miatt kesereg. „A régi pesti Belváros az utolsó húsz esztendőben annyira megválto
zott - új utcák, házak, terek jelentkeztek a régiek helyén -, hogy az öreg pesti polgár, aki gyer
mek- és ifjúkorát a Belvárosban töltötte, sőt, onnan el sem mozdult öregségére, ha véletlenül né
hány évig távol volt születési helyétől, nem tudna eligazodni a legközelebbi utcasaroknál. Húsz

harminc esztendő alatt akkorát változott a város, hogy a belvárosi Rip van Winkle ijedten mene
külne vissza a hegyek közé, ha régi otthonát, régi kapuját keresné. A százhúsz év előtti régi Pest
ről pedig legfeljebb a levéltáros ládák beszélnek. Olyan ember manapság már nincs az élők közt, 
aki az árvíz előtti Pestből megismerné a téglákat” - mereng el az író A magyar jakobinusokban, 

mely 1910-ben eredendően A mécses elalszik címmel jelent meg. 8

Krúdy Gyula: A magyar jakobinusok. In: Krúdy Gyula: Palotai álmok. Bp., 1976. 52. S. a. r.: Barta András.
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Az új század első évtizedének végétől szembetűnő gyakorisággal vallja magát főváro
sinak; úgy tűnik, végképp elszakadt a vidéktől. Éppen úgy budapestivé válik, mint a tizenkilen
cedik század hetvenes éveire az Őszikék költője. A Nyírség és a Felvidék ezentúl hasonló szere
pet tölt be az író életében, mint Arany Jánoséban Szalonta és Nagykőrös környéke.

Krúdy Gyula több mint egy évtized alatt alaposan megismerte a fővárost, immár maga is 

tanúja rohamos fejlődésének. „Sokan vannak Pesten olyan emberek - állapítja meg A régi Ma

gyarországból című írásában -, akik már tovább is jártak Cinkotánál, alaposan megnézegették a 

külföld nagyvárosait, és csak a legzöldebbek közöttük vallják azt, hogy Pest még mindig kisvá
ros volna. Pest egyszerre nagyváros lett, még akkor is, ha az ember Londonban töltötte a nyarat, 

vagy Párizsban mászkált az utcákon. Nem kell készpénznek venni azoknak a többnyire fiatalem
bereknek a rajongását a párizsi boulevard-ok után, akik gunyorkás mosollyal bámulnak bele a 

déli Kossuth utcába. [...] Pest ma már nagyváros, az utolsó tíz vagy talán csak az utolsó öt esz
tendőben fejlődött-e azzá: azt nehéz nekünk megítélni, akik benne lakunk. Az új paloták a mi 

szemünkben csak egy napig újak, természetesnek látjuk, hogy a város felnövekedett, mint az if

júságából férfikorába lépő ember. Amint gyermekkori barátainkról nehezen hisszük el, hogy va
laha deresedő fej helyett más főt hordtak a vállukon, ilyenformán nem tudjuk már elképzelni azt 

sem, hogy Pest valamikor, tíz-tizenöt esztendő előtt kisváros lehetett, ahol megbámulni illett a 

jenki kerek szalmakalapját.” Figyelemre méltó, hogy Krúdy 1910-ben milyen szeretettel beszél 

Budapestről, szinte a lokálpatrióta hangján. S az efféle megnyilvánulások szépirodalmi munkái
ban is sokasodnak. A következő esztendőtől Buda mind gyakoribb színhelye a Szindbád- 

történeteknek, amelyeknek akár sommája is lehetne Balázs Dezső 1905-ben írt költeménye:

„A bástyasétányon a padra írtam: 
Jogász vagyok s a lelkem csupa dal 
És este a vén Tabánba besírtam: 
Miért szomorú, aki fiatal?

A pesti ember vágyik át Budára: 
Hűvösvölgy, Zugliget, Margitsziget - 
A lelke-vére hajtja föl a Várba 
És otthagy mindig egy darab szivet.”9

Krúdy Szindbádját hol „egy szoknyafodrocska csalogatta” Budára (Szindbád útja a ha

lálnál. 1911), hol meg a vágy, hogy „megkísérli H. Galamb Irmát ismét meghódítani, és átvenni

9 Balázs Dezső: Buda. In: Budapesti Antológia. Bp., é. n. [1946.] 32. Szerk.: Rubinyi Mózes és Szoboszlay Ferenc.

60



azt a csókot, amelyhez joga volt a múltból”. (A régi hang. 1911.) A jobb parti városrész, girbe
gurba utcáival, ódon házaival, hangulatos kocsmáival máskor pedig mintha a menedéket jelente
né Szindbád számára, a „Bakony”-t, ahol el lehet bújni Pest nyüzsgése elöl, ahová Majmunkával 
lehet kirándulni. „Mire kitavaszodik - olvasható a Szindbád álma című novellában -, egy szép, 
napfényes délután elemózsiát pakolunk kosárba, és a budai hegyek közé megyünk. Lóvasúttal 
megyünk át a Dunán, és a híd majd zörög, dübörög. A kocsis tülköl, és egy vidéki házaspár ül 
velünk szemben, akik mindig azt kérdezik, hogy messze van még a Császárfiirdő? A lovacskák 

futnak, és a kerekek jókedvűen gurulnak a síneken. A Széna téren gyerekek labdáznak, és egy 

földbe épített kiskocsmában a harmonika szól. De mi nem itt szállunk le, hanem továbbme

gyünk, a kocsis megint tülköl, és a vidéki házaspár a Császárfurdőről kérdezősködik. A budai 
hegyek felől már szagos levegő áramlik a kocsi belsejébe, és úgy ülünk egymás mellett, mint egy 

boldog, nagyon boldog házaspár.”10 A következő esztendőkben Krúdy jellegzetes figurákkal né

pesíti be írásaiban Budapestet. Általános vélemény szerint többségüket létező alakokról mintázta, 

olyan emberekről, akikkel éjszakázásai során találkozott, és olyan már nem élő, legendásakról, 

akiket az előzőek még ismertek. Előbb Petőfi Zoltánról ír történeteket, aztán Szemere Miklósról, 
aki Alvinczy Eduárdként jelenik meg novelláiban és regényeiben. De feltűnik az alkoholista 

Csurli úr is, és Lujza, aki „fiatal éveiben szentkép volt a fővárosban”, Kamill, aki a temetőkben 

találkozik szerelmeivel, az Aranykéz utcai bakter, aki elszokott az alvástól, mert annak idején ő 

kísérgette haza Vörösmartyt a Csigából, Nagybotos Viola, a nők bálványa, Visztula Bella, aki 
„egykor olyan járvány volt a fővárosban, mint a himlő”, meg Janicsek úr, a műkincsgyüjtő. Mint 
egy élő panoptikum. Krúdy ekként akarja láttatni novelláiban a jelen és a régmúlt Budapestjének 

tipikus embereit. Vonzódik e különös alakokhoz, főként azokhoz, akik a régi Budapestre emlé

keztetik. De hát - mint néhány esztendő múltán majd öntudatosan megjegyzi - a pestiek „szere
tik a furcsa, rejtelmes embereket”. (Vozáry. 1916.)

Az első Szindbád-regény, a Francia kastély 1912-ben jelent meg. Előbb a Felvidéken ját

szódik a történet, majd a hajós Budapestre utazik egy színésznővel. Ott aztán „Georgina és 

Szindbád bejárták mindazon helyeket, ahol a szerelmesek Pesten és Budán elbújni szoktak”. 
Szindbád nagyon jól ismeri ezeket - mondja az elbeszélő -, hiszen „fiatalember korában sokat 

mászkált Budán. Amíg a pesti ember szerelmes, száz eset közül kilencven esetben Budát keresi 
föl szerelmi életének helyes lebonyolításához. Buda a pesti szerelmesek búvóhelye. Az ottani kis 

cukrászdák, apró, furcsa kávéházak, rejtett kocsmák halaikkal és girbegurba utcák ócska házaik

kal, úgy látszik, mind atyafiságot tartanak a szerelemmel. A budai korzó gesztenyefái alatt hány

10 Krúdy Gyula: Szindbád álma. In: Krúdy Gyula: Az álombéli lovag. Bp., 1978. 476-477. S. a. r.: Barta András.
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dermedt szív dobogott már melegen, és a padokon leülni szerelmes szívvel és hölggyel, bizony 

nem utolsó mulatság”.11 Georgina, Szindbád sajnálatára, nincs egyedül; állandó kísérője, az 

öregasszony szerint „pénz nélkül nem ér semmit a fővárosi élet”.12

Pénz és szerelem. E kettő szétbogozhatatlan összefonódása Krúdy Gyula talán legismer
tebb Budapest-regényében is fontos szerepet játszik; A vörös postakocsi egy megcsömörlött, 
rosszkedvű ember munkája. Krúdy házassága 1913-ra már végképp tönkrement, szállodákban - 

a Meteorban, később az Astoriában - lakik, anyagi gondjai vannak. Mindezek nyilván meghatá
rozó szerepet játszottak abban, hogy a regényben annyi számító nő szerepel, akik örömmel adják 

magukat az „élet királyáénak, a dúsgazdag Alvinczy Eduárdnak, míg a szegény, reménytelenül 

szerelmes Rezeda Kázmér öngyilkosságot kísérel meg. Krúdy azt írja a bevezetőben, hogy A vö
rös postakocsi története „abban a nagyvárosban játszódik, ahol szeretni és dalolni csupán az 

alantas néposztályban szokás. A szerelem, amelyben egykor Petrarca zengett, városunkban nem 

szokásos. A kis gamiszállodák, kapu alatti szobák és találkás házak körülbelül lebonyolítják a 

szerelmi forgalmat a városban, azonkívül meglepetésnek számít minden egyéb szerelmi jelenség. 

»Csodálom, hogyan nősülhetnek meg a férfiak, mikor én vagyok az egyetlen tisztességes nő Bu
dapesten« - mondotta egyszer éjszakai kihallgatáson egy még elég csinos és kívánatos, de a sze

relemtől visszavonult asszonyság, akinek éppen az volt a mestersége, hogy szerelmet vessen és 

arasson. Budapesten úgy nézett végig, mint a birtokán”.13 Mindennek kapcsán Fábry Anna nyo

matékkai hívja fel a figyelmet arra, hogy az író Tábori Kornél és Székely Vladimir egyik köny
vének, Az erkölcstelen Budapestnek (1908) „számos részletét használta fel, és az ott név szerint 
említett prostituáltak, kerítőnők, éjszakai gavallérok közül többet is szerepeltetett műveiben. El
sőként alighanem A vörös postakocsiban, de később például a Bukfencben, az Asszonyságok dí

jában, a Nagy kópé ban, az Ady Endre éjszakáiban, a Rezeda Kázmér szép életében és a Boldogult 
úrfikoromban is”.14

A vörös postakocsi bevezetőjében Le Sage regényét, A sánta ördögöt is megemlíti az író. 
Nem véletlenül, „hiszen, ahogy a Le Sage-regény ördöge emeli fel a házak tetőit, hogy meztele

nül táruljanak fel a rejtőzködő életek, úgy akarja Krúdy elénk tárni a pesti ember-vásár láthatat
lan képeit is - állapítja meg Czére Béla. - A pesti vásár forgatagában meztelenre akarja vetkőz- 

tetni az urakat és a hölgyeket, s a leleplezés naturalista szándékát csak erősíti a másik, ellenpon-

11 Krúdy Gyula: Francia kastély. In: Krúdy Gyula: Palotai álmok. Bp., 1976.148. S. a. r.: Barta András.
12 Uo. 150.
13 Krúdy Gyula: A vörös postakocsi. In: Krúdy Gyula: A vörös postakocsi. Őszi utazás a vörös postakocsin. Bp., 
1956. 10. S. a. r.: Petrichevich Horváth János.
14 Fábry Anna: „Mit lehet írni Pestről? " (.A Krúdy-művek Budapestjéről.) Budapesti Negyed, 2001/4.25-61.
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tozó érzés, amely fölött a puskini romantikus szerelem csillaga ragyog”.15 S a regény csakugyan 

olvasható Budapest erkölcsi vádirataként is; A vörös postakocsiban gyakran tűnnek fel a Krúdy 

által csodált Kóbor Tamás munkáiból ismerős megállapítások. (Elgondolkodtató, hogy a Ki а 

ghettóból és a Hamupipőke őnagysága című Kóbor-regények 1911-ben jelentek meg, az Arany- 

hajú Rózsika pedig a következő esztendőben.) Krúdy 1930-ban „Budapest regényírójá”-nak ne
vezi Kóbor Tamást, aki a „város történetírója” is egyúttal. Kóbor regényei - Krúdy Gyula szerint 
- „ennek a városnak természetrajzát bővebben megírják, mint az utazási könyvek”, ugyanakkor 
bennük „Budapest életrajzát is megtalálhatják a figyelmes olvasók, inkább, mint a statisztikai 
könyvekben”.16

Számomra nemcsak a szakirodalomban emlegetett Molnár Ferencet, de a fővárosi prosti
túciót számos regénye témájául választó Kóbor Tamást is idézi A vörös postakocsi egyik mellék- 
szereplője, a nihilista Bonifácz Béla következő megállapítása: „Nem megmondtam, hogy óva
kodjék Pesttől? Ez nagyon romlott hely. Elcsábítják az asszonyokat. [...] Maradt volna otthon, 
nagyságos asszony, Pest feketére fest.”17 A főváros, mint valami óriási lámpa, vonzza-csalogatja 

a fényre vágyókat. „Mikor Pestre jöttünk - panaszolja az ábrándos Szilvia -, azt hittük, hogy 

most következik a nagyszerű, mulatságos, nagyvilági élet. Én legalább titkon mindig azt hittem, 

hogy valami rendkívüli dolog fog történni, ha én, a nem mindennapi, szép, tehetséges, okos és jó 

teremtés Pesten megtelepedem. Aztán semmi sem történik. Egyik nap múlik a másik után.”18 

Amit pedig egy másik nő, kétes hírű Estella mond, akár vádbeszédként is olvasható: „A férfiak 

mind azért dolgoznak, lopnak, csalnak, rabolnak, kártyáznak ebben a városban, hogy a ringyók- 

nak új tavaszi kalapjuk legyen. A férfiak a Dunába ugranak, fejbe lövöldözik magukat, börtönt 
viselnek a nőkért Pesten, és szegényeknek sejtelmük sincs arról, hogy az imádott hölgy Steinné 

konyháján lesi alkonyattal a firhang mögül, hogy felbotorkál a lépcsőkön egy részeg német, vagy 

egy golyvás fiákeres, aki pénzt nyert az alagi lóversenyen, a kártyaházak krupiéi, akik még se

lyemharisnyára valót ajándékozhatnak... Az egész Pest egy nagy nyilvánosház”.19 Minden bi

zonnyal ezekre gondolhatott Krúdy, amikor a bevezetőben így kiáltott fel: „Pesti regény! Mit le

het írni Pestről? Ordináré passzió, mint az állatkínzás.»20

15 Czére Béla: Krúdy Gyula. Bp., 1987. 78.
16 Krúdy Gyula: Kóbor Tamás, Budapest regényírója. A Reggel, 1930. dec. 22. 10.
17 Krúdy Gyula: A vörös postakocsi. In: Krúdy Gyula: A vörös postakocsi. Őszi utazás a vörös postakocsin. Bp., 
1956. 121. S. a. r.: Petrichevich Horváth János.
18 Uo. 142.
19 Uo. 178. A kiemelés tőlem. S. G.
20 Uo. 11.
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Ez a pesti regény, ez a „közönséges szórakozás” Krúdy Gyula első komoly irodalmi és 

anyagi sikerét hozta 1913-ban. (Igaz, az utóbbiban meghatározó szerepet játszott, hogy valaki el
terjesztette: az akkoriban meggyilkolt Mágnás Elzá történetét írta meg legújabb művében az író.) 
A vörös postakocsi jelentős kritikai visszhangot keltett. A bírálatok némelyike - mint például 
Adyé - minden elismerése mellett azt veti Krúdy szemére, hogy a kitűzött célt, vagyis, hogy 

olyan regényt ír, amely Budapestet tükrözi, nem sikerült maradéktalanul megvalósítania. A 

rendkívül erőteljes mozaikok nem állnak össze egységes képpé. Viszont Czére Bélának is igaza 

lehet, amikor azt állítja, hogy „a regény újszerűségét éppen a századvég Budapestjét bemutató 

fejezetek jelentették elsősorban. A Feld Zsigmond-féle Városligeti Színkör színésznőiről és a kö

rülöttük rajzó újságírókról, Somossy Károly huszárruhás »hölgyregimentjéről«, az Orfeumról, 
ahol a legszebb táncosnő, Carola Cecília tette fel fekete harisnyás lábát a márványasztalra, a pesti 

lóversenyek kalandorairól és előkelőségeiről, és a kor irodalmi életének jellegzetes figuráiról 
színes képet rajzol A vörös postakocsi - igaz, már-már egy dokumentumregény aprólékosságá- 
val”.21

Krúdyt nem derítette jobb kedvre a siker; továbbra is keserű, amikor a fővárosról ír. A 

következő esztendő májusában például azt kérdezi, hogy „vajon hol vannak Pesten a tisztességes 

nők?” A hírlapíró Krúdy Gyula azt folytatja a Magyarország című lap hasábjain, amit a regény
író megkezdett. Miként nagysikerű regényében, az újságban is határozottan állítja, hogy „még 

mindig a legkisebb vidéki várossal versenyez Pest abban a körülményben, hogy itt mindenkit 

ismernek. Itt minden nőnek és férfinak megvan a különös jelzése, amelyet a fémjelző hivatal a 

legtöbbször teljes biztonsággal üt rá a portékára, mintha minden ember a hátán hordaná azt a bi

zonyos cédulát, amelyet csínytevő diákok szoktak öreg professzorok kabátjára csempészni: »Vi
gyázat! Életveszélyes!« Azt hiszem, ez a leggyakoribb láthatatlan írás a pesti nők és férfiak há

tán. Annyi elszánt és kétségbeesett egzisztencia csavarog a pesti utcán, hogy mindig csodálko
zom, hogy férhetnek meg a városban a »rendes« emberek. Az információs-irodákban hétszámra 

nem adnak ki kedvező információt, senki sem hitelképes, minden második ember szélhámos, és 

talán az ujjunkon összeszámlálhatjuk azokat, akiknek komoly hitelük van a városban. Soha még 

ilyen helytelen pénzügyi állapotok nem voltak Pesten. Senkinek sincs pénze - szinte divatja ko
runknak a szegénységgel való dicsekvés, a köznyomorúság fitogtatása, pedig ebben a városban 

mindenki nagyon szereti a pénzt. Az újkor társadalmának történetírója bizonyára majd objektí- 

vebb szemmel látja az 1914-iki májust, mint mi látjuk. Egy hosszú rothadásnak, társadalmi bom-

21 Czére Béla i. m. 83-84.
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lásnak a nyilvánosságra való jövetele a mostani állapot, már nem lehet tovább titkolni - szaga 

van”. (Divatlevél. 1914.) S e legutóbbiról ma már tudjuk: jövőbe látó kijelentésnek bizonyult. 
Néhány hét múlva kitört a világháború.

A világháború alatt, avagy Isten büntetése Pest-Ninive felett

Krúdy kiábrándultsága csak fokozódik a világháború alatt. „Budapest, a város, amely a 

Balkán erkölcseit, Párizs desztillált romlottságát és a korzó férfilátogatóiban az ellenséges szi

getország simára beretvált eleganciáját egyesítette magában egykoron, a mostani időben mintha 

megtalálná végre magát - írja keserűen 1914 végén. - Hazánk fővárosa és lakossága con amore 

mutogatja ragyavert és sebhelyes ábrázatát, eddig sohasem látott nőket és férfiakat hozott divat
ba, macskaléptekkel jár a jövedelemben szűkölködő metresz, és a foglalkozás nélküli fiatal férfi
ak ordináré röheje kíséri a gyászruhás nőt az Erzsébet körúton - míg másfelől szomorú sebesült 

katonák ballagnak nagy számmal görbe pálcáikkal, és csodálkozva néznek szét a városon, hol a 

földkerekség legszemtelenebb férfijai és női talán még a világháborút sem veszik komolyan. [...] 

A pesti szemét, amely undorítóvá tette ennek a városnak a felszínét, amiért nem lehetett estve a 

nagykörúton végigmenni, amiért a pesti férfiak meg szokták vetni egymást, amiért ordináré és al

jas volt ennek a városnak az állandó hangulata, beszélgetése, gondolkozása és diszkántja, amiért 
a kávéházakban döntötték el a haza sorsát, és a hírlapíró biliárd- vagy kártyaasztal mellett növe
kedett: a pesti szemét most kedvére végighempereg a városon. [...] Évek óta járkálok Budapes

ten azzal a gondolattal, hogy hová tűnnek a rendes emberek lámpagyújtáskor vagy késői délután, 

akik munkával szorgalommal és kötelességteljesítésben töltik nappalukat? Esténkint mintha ki
nyitnák Promontor felé a nagy szellőztetőkészüléket: a gond, a komolyság, az élet tiszteletre 

méltó felfogása és az emberiség szeretete elszáll Budapestről.” {Téli bál. 1914.)
A háború előtt évek írásai félreérthetetlenül bizonyítják, hogy Krúdy kiábrándultságának 

nem a háború az eredendő oka; összességében már akkor is romlottnak tartotta Budapest társa
dalmát, mely pénzcsörgésre járja haláltáncát. A világháború igazolta korábbi dühét, és csak to
vább fokozta keserűségét. (Az „ordináré” jelző mind gyakrabban bukkan fel írásaiban.) Egyre 

jobban erősödik benne az az érzés, hogy a békebeli világgal együtt olyan értékek tűntek el, ame

lyekért annak idején még érdemes volt élni Budapesten. „Hajdan, a háború előtt - emlékezik 

ugyancsak a Téli bálban -, ha nehéz borokkal volt megrakva az asztal, az ember tán még hitelt 

adhatott egy-két szívből jövő kacagásnak a városban, a messzi szigettengerek termékének jó sza-
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gú füstkarikáin át tán lehetett úgy nézni a helybeli dolgokat, hogy itt az emberek jókedvű, sze
gény gyermekek, akik annak örvendeznek, hogy holnap télikabátot kapnak a jótékony elöljáró
ságon: mostanában azonban bizony minden erőlködés hiábavaló Budapesten, őszintén, becsüle
tesen, a ma született gyermek természetességével ordináré mindenki.”

Krúdy Budapest-szemlélete ez idő tájt megváltozott; nem először azóta, hogy fővárosi 
lakos lett. A kilencszázas évek végétől szembetűnően megszaporodnak azon írásai, amelyekben 

a jelen értékszegénységével a millenniumi időket állítja szemben. A háború morális következ
ményei aztán annyira bosszantják és elkeserítik, hogy egyre-másra fedezi fel a háború előtti, ak
koriban persze rossznak érzett világ értékeit. „Az ember úgy van teremtve - írja majd a háború 

utolsó esztendejében -, hogy a bajt akkor felejti, ha nagyobb bajba keveredett.” (A gyermek és a 

hiéna. 1918.) Krúdy Gyula számára a jelen mindig kiábrándító, a múlt ellenben olyan elsüllyedt 

sziget, ahol még érdemes volt élni. Mintha háttal menne előre. A jelent ezáltal mindig múlandó
ságában látja, sokkal kiábrándítóbbnak, mint a mindinkább ködbe vesző, legendává váló múltat. 
S ez - a forradalmi hónapok kivételével - mindvégig így marad.

A háború alatt állandósul a rosszkedve. Krúdy úgy érzi, hogy a jelen Budapestje ijesztően 

más, mint a régmúlt időké. „Istenem - sóhajt fel 1915 novemberében -, mily egyszerű, nemes és 

andalgó élvezetekből volt összerakva a régi magyarok élete! [...] A régi magyar élete szinte zök
kenés nélkül múlott, múladozott. Mit tudtak ők a küzdelmes, töprengő, fejvesztett életről, aho
gyan manapság múlik az élet!” (Hídavatás.) Amikor Bányai Elemér, azaz Zuboly, a főváros tör
ténetének megbecsült krónikása elesett a fronton, sokakhoz, például Ady Endréhez hasonlóan, 
Krúdy is rádöbben arra, hogy a régi, még általa is ismert legendás alakok sorban tűnnek el Buda
pestről. Helyettük mások, titokzatos, idegen emberek jönnek. „Este vagy nappal megyek az utcán 

- kesereg a háború harmadik esztendejében -, csodálkozva nézem a főváros megváltozott arcula
tát. Mintha mind eltűntek volna régi emberek. Új női arcok jelentkeznek a régi, megkopottak he

lyett. Kik lepik el oly erőszakosan a közúti alkalmatosságokat: kik nyüzsögnek az éttermekben, 

hotelokban, színházakban; kik foglalták el a régi pestiek helyét mindenütt a városon, a korzón és 

boltokban, neveletlenségben és lármában, fényűzésben és mohó élnivágyásban? Csupa idegenek, 
ismeretlenek, akik valamely rejtélyes ok miatt valahol útra keltek, mint a sáskák, és sűrű ember
rajként zümmögve útba ejtik egy napra vagy egy hétre vagy tíz esztendőre Budapestet.” Koráb
ban - Krúdy így emlékezik a békeévekre - „mindenkit” ismert a fővárosban, aki csak számít. De 

most? „Itt senki sem tudja a másikról, honnan jött, és hová megy. Mennek, megbabonázottan 

vándorolnak, mintha már senki sem lelné meg helyét a háborúban. Ebben az új emberforgatag
ban aztán végképp nyoma veszett az utolsó pesti lumpnak.” (A lumpokról. 1916.)
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Krúdy ebben a borongós hangulatban írta az Aranykéz utcai szép napok elbeszéléseit a 

háború első két esztendejében. Azokban a „régi, szép időkben” játszódnak ezek a történetek, 
amelyekben cseppet sem volt könnyebb élni, viszont kiismerhetőbbek, és így valamivel boldo
gabbak voltak a jelennél. Az annak idején irodalommal foglalkozók „voltak az írók - a régiek -, 
manapság semmit nem tudunk. [...] Ha én leírnám, hogy én mit éltem és éreztem, és körülöttem 

éreztek: talán egy toronyba zárnának” - olvasható a kötet 1916 elején írt, kiábrándultságot sugal
ló Élőhangúéban.22 Ezen elbeszélések Budapest-szemlélete talán A kalandos öregúr indításával 

érzékeltethető legjobban: „Elkövetkezik az idő, midőn csodálkozunk azon, hogy egykor mily bo
londok, boldogok voltunk, hogy szeretni tudtunk, hogy kedvünk volt az élethez... Ah, hisz az a 

legcsodálatosabb, hogy élünk! Midőn már minden elmúlott mellőlünk, ami egykor kellemes, 
drága, tüneményes volt. Elmúlt a szerelem, az ifjúság, a túlcsapongó fantázia és a mély, egyenle
tes álom. Más íze van a kenyérnek és a tengeri ráknak. A fölkelő nap más gondolatokat ébreszt 
bennünk, mint tíz esztendővel ezelőtt. A ritkuló fák mögött egy más hold leskelődik.”23 Abban a 

másik világban még éltek a legendás lumpok. Mint a nőkön élősködő Mizenkei, vagy Emléki, 

aki „romantikus ember volt”, és „egy régi szép korból maradt Budapesten, borzas köcsögkalap
jában és fodros ingével”.24 Na, meg Nagybotos Viola, akinek az volt a legkedvesebb gondolata, 

hogy „vallást alapít a nők ellen vagy ligát, megvédelmezésére a szegény férfiaknak”, mivel „egy
szerre három kedvese hagyta el”.25

Ábránd és valóság finoman ötvözött kettőssége jellemzi ezeket az elbeszéléseket. A meg

idézett múlt mögött úgy sejlik fel minduntalan a kiábrándító jelen keserűsége, mint szikrázó nyá
ri verőfényben a látóhatár gyanús tintakékje. E történetek írása idején Krúdy ismét gyakran em
legeti az évtizedes álomból ébredő, és az új világban helyét nem találó Rip van Winkle-t. Az 

Aranykéz utcai szép napok megjelenését követően a Magyarországban tárcát is közöl róla, ame
lyet azzal zár, hogy „én Rip helyében: visszamennék aludni a hegyekbe”. (Rip. 1916.) Ez termé

szetesen nem volt lehetséges, de talán e vágynak is szerepe lehetett abban, hogy Krúdy 1918 

nyarán éppen a Margitszigetre költözött. (Egészen 1930 tavaszáig élhetett ebben a lelkiállapotát 
fizikailag is megjelenítő, sajátosan „köztes” helyzetben.)

Aki a tízes évek végén született írásai közül csupán a szépirodalmi műveit olvassa, meg
lepődve tapasztalhatja, hogy Krúdy milyen keveset foglalkozik kora Budapestjével. Néhány rö

vid utaláson kívül alig-alig bukkan fel ezekben a jelen. Az emlékezés válik uralkodóvá e művek-

22 Krúdy Gyula: Aranykéz utcai szép napok In: Krúdy Gyula -.Szerenád. Bp., 1979. 423-424. S. a. r.: Barta András.
23 Uo. 469.
24 Uo. 442.
25 Uo. 451.

67



ben. Mintha Rip van Winkle - hogy ne kelljen tudomást vennie a kiábrándító valóságról - kép
zeletben abba a már nem létező világba menekülne, amelyben ősei éltek, és amelynek ifjúként 
még maga is részese lehetett. Ez az emlékezés azonban nem felhőtlen; a múlt tündöklő egét idő
ről időre elsötétíti a jelen komor árnya; a régi szép időkön való merengés a veszteség érzetét is 

felfokozza a visszatekintőben. A Rip van Winkle-t ugyancsak emlegető, 1917-ben írt Butfenc 

története például abban az időben játszódik, amikor „még nem volt háború, tehát gyönyörű foga
tok közlekedtek, mintha csupa gazdag ember lakna a városban; az öregebb fiákerosok oly tekin

télyes urak, mint manapság a bankigazgatók, a fiatal kocsisok megannyi nőhódító gavallérok, 
akik nem egy kiváló pesti bárónő kegyével dicsekedhetnének; magánfogatokon csak az urak jár
tak, akik barátnőt tartottak. Esténként olyan volt Pest, mint kis Párizs vagy Bukarest. Mindenki 
az utcára tódult, és minden nyilvános helyiséget pazarul kivilágítottak. Világosabb volt itt az es
te, mint a nappal. A kereskedők és az orfeumosok a feleségük térdén is lámpást helyeztek el, 
hogy minél nagyobb legyen a fény, a feltűnőség. Feltartott orral mentek a gavallérok, a nők nya
kig harisnyát viseltek. Ah, Pest, széplábú nők városa. [...] A Rákóczi út telve volt kétes hírű 

nőkkel, akik azonban oly csinosak és fiatalok voltak, hogy Berlinben hercegnők lehetnének. Az 

Emke kávéház körül nyársat nyelt főhadnagyok és ál-vidékiek tartottak szemlét a nők fölött. A 

kávéházi ablakoknál kiöltözködött légyottos lányok forgatták a képeslapokat. Mindenki csinos, 
érdekes és tisztaarcú volt a városban. Selyemharisnyát viseltek a gyermeklányok, és az ősz hajú 

asszonyok sok műértőre akadtak. Boldog város volt ez a nőkultuszában. Remegett a férfiak pil

lantása, oly szépek voltak a nők; a feketék mintha mind Szevillából jöttek volna, a szőkéknek 

napkelet meséi bujkáltak a hajfürtjeik között, mint a szentjánosbogarak a nyári réten”.26 A leírás 

nyilvánvaló túlzásai a jelen sivárságát érzékeltetik a régmúlt idők gazdagságával szemben.

Sokkal nyilvánvalóbban fogalmazódik meg mindez abban a néhány elbeszélésben, ame
lyek a jelen Budapestjén játszódnak. Az egyiknek egy műgyűjtő, Verbénái a hőse. Verbénái 
„szerette Pestet, mint egy unatkozó utazó, aki néhány nap könnyű eltöltésére érkezik meg a vá
rosba, s kedves élménynél, esetleg egy tavaszi kalandnál egyebet nem akar magával vinni. Évti

zedek óta nem ismerkedett meg új emberekkel, tehát nem is ismerte őket. Legfeljebb annyit tu
dott az új világról, hogy mostanában lármásabban, kihívóbban és tolakodóbban viselkednek az 

utcán az emberek, mint az azelőttiben. Nagyon megrettent volna, ha véletlenül ismeretségre 

kényszerítik azok az elszánt arcú, amerikainak vagy angolnak öltözött fiatalemberek, akik látszó

lag minden cél nélkül kóvályogtak a belvárosban, nőket kísérgettek, ruhásboltok előtt ácsorog-

26 Krúdy Gyula: Bukfenc. In: Krúdy Gyula: Palotai álmok. Bp., 1976. 343-344. S. a. r.: Barta András. Az Emke az 
Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület rövidítése. Ez az Erzsébet körúti kávéház, többek között, a kölcsön- 
könyvtáráról volt nevezetes.

68



tak, s egymást öklelő tekintettel nézegették. [...] Nagy megkönnyebbülése volt, midőn a háború 

kitörésével az erőszakos fiatalemberek száma megfogyatkozott, bár véglegesen sohasem tűntek 

el a Váci utcából”. A házából egyre többet kimozduló Verbénái keserűen tapasztalja, hogy a há
ború okozta változások hogyan tüntetik el Budapest egykori értékeit. A régi embereket hiába ke
resi, a tolakodó újakat pedig mind jobban gyűlöli, különösen a hadimilliomosokat. Alig várja, 
hogy a házába zárkózhasson, ebbe a darabka régi világba, ahol egy „boldogabb világból” való 

festményeket nézegethet, ahol eredeti Thackeray-kiadást lapozgathat, vagy első kiadású Petőfit, 

ha ahhoz támad kedve. A valóság elől azonban ő sem tud elbújni. „Amint a nyomor és nélkülö
zés erősebb hangokat hallatott a városban, hogy jól elzárt lakásán is meg lehetett hallani, Verbé
nái elhatározta, hogy többet forgolódik az utcákon, hadd lássa saját szemeivel Isten büntetését 
Pest-Ninive felett.” Kezdeti kárörömét azonban rövidesen a félelem váltja fel az emberek visel
kedése láttán. Úgy érzi, ha a múltból minden eltűnik, neki - aki része annak - szintén pusztulnia 

kell. Verbénái azonban élni akar, ezért a változások okozójának, a háborúnak a végét kezdi várni 
egyre türelmetlenebbül. Tehetetlennek érzi magát. Aztán egy nap, amikor azért nem tudja fel

akasztani a falra a padlásról lehozott régi képeket, mert már szöget sem kapni Budapesten, döntő 

elhatározásra szánja el magát. „Egy terv motozott már régen a fejében, amelytől a mai napig ide

genkedett. Tudta, hogy a műtárgyak, képek ára hallatlan mértékben emelkedett a háború alatt. 
Eladja a képeit borsos áron a hadimilliomosoknak. És a befolyó pénzen - békét vesz. Hadiköl- 
csönt jegyez, a háborúnak adja vagyonát - a háború ellen.”27 Ebben az 1917-ben született elbe

szélésben - mely a legszebb Krúdy-írások egyike - tehát egy korszerűtlen, múlt után vágyakozó 

öregember veszi fel a küzdelmet a jelennel, a jövő érdekében. Kétségbeesett elhatározása egy
szerre hősies, komikus és szánalomra méltó. Úgy érzi, még vannak lehetőségei, még élni akar. 

Ezért inkább megalkuszik a jelennel, csakhogy a múltért cserében a jövőt biztosíthassa magának 

és - a magyar fővárosnak. Jelképes, hogy a modem Budapestet egy korszerűtlen ember akarja 

megmenteni az elbeszélésben. Hogy e téma mennyire foglalkoztatta az írót, a már emlegetett 
Bukfenc című regény is jelzi, melynek egyik hőse - egy „boldogtalan úriember” - Don Kihóte 

néven mutatkozik be.
A kortársai szemében ekkor már ugyancsak Don Quijote-szerű alaknak tetsző Krúdy 

Gyula ez idő tájt született szépirodalmi művei között tehát kevés a jelen Budapestjével foglalko
zó írás, és csupán elvétve akad olyan jelkép-értékű alkotás, mint Verbénái története. Az író- 

Krúdy inkább a múltban keres látomásos-lírai regényeinek színhelyet, legyen az a Nyírség, a

27 Krúdy Gyula: Verbénái, vagy egy pesti polgár megtérése. In: Krúdy Gyula: Telihold. Bp., 1981. 131-139. S. a. r.: 
Barta András.
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Felvidék, vagy főváros. A hírlapíró azonban élénken reagál mindenre, ami kora Magyarországán 

történik. Ha menekül is, amikor regényeinek és elbeszéléseinek történetein töri a fejét, ha álmok
ról, vágyakról és kényszerképzetekről is van szó bennük, a józan realista objektivitásával nyilvá
nul meg újságcikkeiben. Figyelme középpontjában természetesen Budapest áll. „Egy marék ha

mu sem maradt a háború előtti életünkből - írja ekkoriban -, mindenünk semmivé lett, amit ed
dig vagyonnak és értéknek hittünk.” {Baljóslatú nap a kalendáriomban. 1917.) „Amint nem tud
tuk abban az emlékezetes augusztusban a jövendőt - hisz felakasztottuk volna inkább magunkat, 
mint e kort átéljük -, úgy áll előttünk a holnap saisi fátylában.” {Tíz napig vakáció. 1917.) Min
den bizonnyal az író Krúdy Gyula témaválasztását és ábrázolásmódját is magyarázza, amit a hír
lapíró mond: „Néhanapján úgy látom az életet, mint valami régi utazás elfelejtett, olykor vissza
térő emlékét.” {Tilos. 1918.) S e kifordult világban az emberek is kivetkőztek önmagukból. A 

hétpróbás gazember lett az ideál a „tehetségtelen” Budapesten, ahol „annak van igaza, akinek 

pénze van, még ha tömlöcben ült is érte. A rongyos katonának nincs pénze, ellenben a betörő, 
amíg le nem fülelik, jó pasas lehet a városban”. {Mack Benno, a gentleman betörő. 1917.) El

szomorító, kesereg Krúdy, hogy mindinkább az olyan, mozivászonról ismert alakok a fővárosi if
júság példaképei, mint az akkoriban rendőrkézre került berlini bűnöző, akinek „több lakása és 

szeretője volt, idősebb, gazdag nőket rabolt ki, akik sohasem csaptak lármát, amikor a hálószobá
jukba lépett, ha Isten is élteti, Vajda László majd megírja filmre a történetét, és Csortos Gyula el
játssza valamely dán álnév alatt”. Mindez igazolja Kőháti Zsolt feltételezéseit, melyek szerint a 

tízes évek magyar némafilmjeire mindenekelőtt a dániai Nordisk rendezőinek munkái gyakorol
ták a legnagyobb hatást, illetve, hogy „valószínűleg a némafilm indította el hazánkban is a nega
tív szerepek diadalútját”.28

Ebben az időben a neki nem tetsző fővárosi jelenségeket bíráló Krúdy Gyula a „tehetség
telen” jelzőt ugyanolyan előszeretettel használja, mint a háború előtti években az „ordináré”-t. 

Leginkább az emberek magukba zárkózása bántja. „Ez a korszak szülte a lezárt ajkú, befelé for

dított tekintetű, fal mellet osonó és négy fal között tépelődő magányosokat - kesereg a Magyar- 

ország egyik tárcájában. - Csak egy közömbös tekintetet kell vetni a városra, hogy észrevegyük, 
mennyien hiányzanak a régi baráti arcok közül, amelyekkel azelőtt sem igen társalogtunk, csak 

megszoktuk, s messziről megszerettük őket. Hová lett sok kedves nő, bizalomgerjesztő férfi, pes
ti figura, akit úgy ismertünk, mint a régi Pesten a belvárosi patríciusokat? A házak némák, a füg
gönyök leeresztve, a lakócédulákon ismeretlen bevándoroltak nevei.” {A magányosok. 1918.) S 

Krúdy szerint nincs ember, aki megakadályozhatná Pest-Ninive pusztulását. „Pest nem úszta

28 Kőháti Zsolt: Tovamozduló ember tovamozduló világban. (A magyar némafilm 1896-1931 között.) Bp., 1996. 75.
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meg a háborút a rettenet ösmerése nélkül - írja a spanyolnátha kapcsán az 1918-as Beteg város

ban. - Pest nem maradhatott meg kivételesnek az emberi szörnyűségben, amely Európa vala
mennyi nagyvárosát a földre sújtotta. Pest megingott az öröm mezein, a farsangnak vége lett, az 

életteljes, villanó, pazarló kedv, amely négy esztendeig csodálatos széppé tette itt a nőket, undo
rítóvá a férfiakat: vándorszínész módjára megszökött a városból. [...] Eszünkbe sem jutott, hogy 

a város nagyarányú életmódját, szökőkút módjára emelkedő kedvét, túlzsúfoltságát, fulladásig 

megtelt örömeit bármi is megállíthatná. Az élet örökké tart, és a szerencse szolgál, mint enge
delmes pudli. A vonatok megszakadásig hozzák a gazdag vidékieket a fővárosba, a hotelben ke
zet kell csókolni a portásnak, a színházjegyért majdnem hogy női erény jár, az ócska cipőért és a 

viseletes ruháért marakodnak a kereskedők, a felpuffadásig megtelnek a leánykereskedők és mu
latóhely-gazdák, az emberi őrjöngés nem ismer határt az élvezet-hajszában, kocsin rohan az 

öröm, s a gyalogjárónak nincs igaza...” E megállapításokat Kozma Nándor Hadimilliomosok. 

Karrierek a háború aranyhegyén című könyve (1918), mely a hatalmas hadivagyonok felhalmo
zásának legkirívóbb eseteit veszi számba, látványosan igazolja.

Krúdy jóslata, melyet alig néhány nappal az őszirózsás forradalom előtt írt - csakúgy, 
mint a világháborút megelőzően -, ezúttal is beteljesedett. A fentiek alapján érthető, hogy miért 

üdvözölte a forradalmat, és miért látta Károlyi Mihályban a megmentőt. Érthető, de még így is 

szokatlan azon tárcáinak a hangneme, amelyeket az elkövetkező fél esztendőben megjelentetett. 
Szokatlan, mert reménykedő. A múltba néző, a jelen sivársága miatt folyton kesergő író először 

bizakodó csaknem húsz év óta. (Mint Verbénái lett volna, ha kiderül, hogy sikerült megvennie a 

békét.) A többséghez hasonlóan Krúdynak is elege van a háborúból, a pusztulásból, a reményte
lenségből. S elege Budapestből, mely önmaga paródiája, mint egy romlatlan bakfist alakító, ki- 

festett-parókás, kiégett, vén kokott. Ideje már megválni tőle, nem kár érte, szenvedéseiről saját 
maga tehet. Nincs miért sajnálni. Krúdy - aki nem is oly régen még amiatt panaszkodott, hogy „a 

gyalogjárónak nincs igaza” - mindezt legkifejezőbben A gyalogúton című cikkében fogalmazta
meg a Magyarország hasábjain 1919 áprilisában. „Mit sajnáljak a tegnapi életemből?” - ezzel az 

ekkoriban tipikus Krúdy-kérdéssel kezdődik a tárca. A válasz ezúttal az, hogy: semmit. Minden, 
ami volt, még a régi főváros is, egy elmúlt, zűrzavaros időszak lomtárba való rekvizituma. „Mi
ért sajnálnám a tegnapi Pestet - kérdezi írása végén a zsebmetsző, sajtszagú, ocsmány Pestet, 
minden érdemes fiához perfid, bűneiben a kivégzésre megérett régi Magyarországot - amikor 

csak amolyan mostohagyermek voltam itt?”

Krúdy Gyula 1919 tavaszán az életre szavaz, vagyis bízik a jövőben: reménykedik. Érthe

tő, már csak azért is, mert magánéletében ugyancsak biztató változások történtek. Ismét ifjú férj,
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második felesége gyermeket vár. Kislánya születése idején írja egyik legszebb regényét, az Asz- 

szonyságok díját, melyben Krúdy „a látomásos-lírai szerkezetet ötvözi a realista kompozíció
val”.29 Hőse, egy régi világból való temetésrendező - akinek eddig többnyire csak halottakkal 
volt dolga - elindul az Életbe hasonmása, az Álom hívását követve. Útja a megesett fiatal lányig, 

illetve a szüléskor meghalt anya gyermekéig, a pokoljáráshoz hasonló. A több szálon futó, idősí
kokat váltogató regényben haláltáncszerűen kerengnek egymás körül a szereplők Budapesten. A 

főváros a prostitúció melegágya - ezt a Kóbor Tamást mesterének tekintő Krúdy már A vörös 

postakocsiban is hangoztatta, és azóta számtalanszor. „Szemét és drágakő, rongy és bíbor hen- 
tergett a pesti utcán - olvasható már-már vádiratként az Asszonyságok díjában -, hintójábán ki

rálynő módján ült a kokott, a háztulajdonosné terpeszkedett a batár parázna párnáin, míg a hepti- 

kás varróleány, setét szobáknak elátkozott ifjú mosónője, lépcsőházban született, kutyaólak la
kói, cselédek, munkásnők, szerencsétlen rongyosok magzatokat hordtak szívük alatt, akikről 
senki sem tudhatta előre, hogy püspökök vagy rablógyilkosok lesznek egykor. Olcsó esti órák 

Pesten! Vajúdik a hamu szemű gond, az ütőér lüktetésével ömlő szerelemféltés, a megaláztatás 

kis házikóiba, a magányba búvik, a harag és a gyűlölet párolog, mint a nyers hús, a megbántás 

fogát szívja, és a bosszú hullákból piramisokat állít a képzelet vásznán. Míg a cédaság átlátszó 

szoknyában jár-kel, és térdeit vígan mutogatja.”30 S ez a ráolvasásszerű rész csupán néhány kira

gadott mondat abból a vízióhoz hasonló zsúfolt-fülledt leírásból, amelyben az elbeszélő azt kí
vánja érzékeltetni, hogy az Életbe induló temetésrendező mit látott Budapestből a hullaháztól a 

prostituáltak utcájáig, ahol ismételten felakasztotta magát valaki. Ez az a világ, amelyet a regény 

írása idején Krúdy Gyula pusztulásra érettnek érzett.
Míg a tisztes temetésrendező a lovas kocsi bakján ülve, mintegy felülről nézve tekint szét 

a karneváli forgatagon, addig a megesett lány - az Asszonyságok díjának hősnője - a mentőko
csiban fekve, alulról szemléli ugyanazt a bordélytól a kórházig vezető úton: „A mentőkocsi ab

lakából hallani egyet-mást a városi élet zajgásából. Aki jól ismeri a fővárost, az a mentőkocsiban 

fekve is körülbelül megítélheti, hogy mely részében Pestnek gurulnak vele a kerekek. ívlámpák 

fehérlenek, a kerekek fakockákon táncolnak, csevegés, lárma, rikoltás hangzik, mint a majmok 

szigetén: ez az Andrássy út este. Automobil zúg, és oly kihívó hangot ád, mint akár ízléstelen tu

lajdonosa. Bukdácsol az omnibusz, mint Paul de Kock regényeiben, s ugyanazok a vidám masa- 
módkisasszonyok, bolti lányok, kereskedősegédek utaznak rajta a liget irányába, akiknek vá

szonszoknyájáról, tréfáiról, elmésségéről, szeretkezéséről annyi könyvet írt a pajkos regényíró.

29 Czére Béla i. m. 155.
30 Krúdy Gyula: Asszonyságok díja. In: Krúdy Gyula: Pesti nőrabló. Bp., 1978. 366. S. a. r.: Barta András.
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Tarkabarka emberek olyan hetykén üldögélnek a vágtató bérkocsiban, mintha csak az volna a 

szórakozásuk, hogy lenézzék a gyalogjárókat. A régi Andrássy út iparlovagjai, kokottjai megöre
gedve és göthösen üldögélnek a padokon, és gondolkoznak azon, hogy milyen más volt minden 

az Andrássy úton az ő idejükben.”31 A mentőkocsi végigszáguld az Üllői úton egészen a Bakáts 

téri kórházig. Ott aztán Natália meghal a szülőágyon, az újszülött kislányt pedig az önmagára és 

életcéljára találó temetésrendező fogadja örökbe.32

Az író - ha nem is optimista, de - reménykedik.
Nem sokáig.

A világháború után, avagy ez a szíves város egyszerre olyan szívtelen lett

Krúdy Gyula a Margitszigetre húzódik vissza új családjával. 1919 őszétől viszonylag ke
veset publikál; csalódott, kiábrándult és reménytelen, nehezen viseli a személyét ért támadásokat. 

A következő évtől aztán fokozatosan visszatér a közéletbe. A hírlapokban közölt írásaiban éppen 

olyan keserűen nyilatkozik Budapestről, mint korábban, a háború évei alatt. 1920 májusában a 

Magyarországban tárcát jelentet meg a kocsikról, amelyek „a legjobban mutatják, mily siralomra 

méltó öreg koldusok lettünk a boldog múlt század óta. A pesti fiáker, amely híresség dolgában 

már megközelítette bécsi kollégáját: úgy zörög, ingadozik, fáról, mintha csontvázakat szállítana 

egyik temetőből a másikba, amely csontvázaknak többé semmi sem fáj. Temetésre se jártak a ré
gi pestiek a mai kétfogatún”.33 (A régi kocsihoz.) Az egykori Monarchia éveinek aranykora - 

mely fölött közvetlenül a háború után oly megkönnyebbülten mondott gyászbeszédet -, a „bol
dog békeidők” magánmitológiája már formálódik Krúdy Gyula írásaiban. A millenniumi, illetve 

az azt megelőző évekre már a háború idején is többnyire nosztalgiával gondolt vissza, a húszas 

évektől azonban egyre inkább az egész Ferenc József-i korszakot tekintette a „régi szép idők
nek”. Azok sem voltak hibátlan, felhőtlenül boldog évtizedei a magyar történelemnek - állította 

korábban az író -, de akkoriban még áttekinthetőbb volt az élet, mert léteztek írott meg íratlan il
lem- és játékszabályok. A háború éveitől azonban minden megváltozott. Ugyan „Pest sohasem 

volt kedves város - írja ekkoriban. - De kívánatos, mint a vérbelű, fehérmájú menyecske, akinek 

csintalanságairól mindenki beszél, mégis boldogan kezet csókolnak a férfiak. Mindig azok szid-

31 Uo. 444.
32 Jelképes, hogy ma éppen a Bakáts tér 10. szám alatt működik a budapesti Babamentő Szolgálat. 
33A kiemelés tőlem. S. G.
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ták a legalaposabban Pestet, akik Budára még házasodni se jártak, s ha néhány napig távol voltak 

városuktól, gyötrelmes vágyat éreztek”. (Nemzetgyűlési divat. 1920.)
Krúdy rosszkedve a húszas években állandósul. Mint szinte mindig, anyagi gondjai és 

egészségügyi problémái vannak. Nem érzi jól magát, és az általános közállapotokról, különösen 

a budapesti ünnep- és hétköznapokról írt tárcái híven tükrözik mindezt. 1922 januárjában például 
a „koldusok országának” nevezi Magyarországot. (Szegények naptára.) Néhány hónappal később 

ennek fővárosáról ír, mely cseppet sem különbözik attól az államtól, amelynek elsőszámú nagy
városa. Józan számvetés, az előző évtized hidegfejű áttekintése e Bús szemek városa című tárca, 
mely Krúdy hírlapokba ez idő tájt küldött írásainak jellegzetes darabja. A legalább tíz esztendeje 

hangoztatottakat foglalja össze, amikor arra emlékezik, hogy „az egykori »magyar nábob«, 
Szemere Miklós egyszer azt mondta nekem, hogy nyáron is azért szeret zárt kocsin járni Buda
pest utcáin, mert nem állhatja az itteni tekinteteket... »A legtöbb embernek zsebmetsző szeme 

van Pesten.« Valóban így volt az Pesten azokban az években, amelyek a háborút megelőzték. A 

pesti szemek szemérmetlenül mutogatták mindazon szenvedélyek állatköri jegyeit, amely szen

vedélyeket pár évtized előtt titkolni volt szokás. A kapzsiság a szomjas pénztelenség, az élvezet 
vágya, a gyönyör hajszája, a hideg vashoz hasonló irigység, a legnagyobb aljasságra is elszánt 
gyűlölet úgy kikönyökölt a pestiek szeméből, mint a veres lámpás az éjszakából. Meg kell adni, 
hogy a háború előtt Pest nem az erkélyek alatt gitározó ábrándosak városa volt - legfeljebb a 

nőknek volt madridi sötét szemük -, meg kell adni, hogy egy városi sétában sok elvetemült, bű
nöktől jelzett ábrázattal lehetett találkozni a főbb útvonalakon is, a tagadás órájában, zengő éjje

len pedig a próféta a kicsapongó, kéjvadász szemekben könnyen megláthatta a közelgő kaszás 

alakját. A háború előtti Pest szemében benne volt a hét főbűn oly félreismerhetetlenül, hogy bi
zonyos volt a pokolra való elkárhozás. Elbizakodott, dölyfös, mindenre elszánt, istentelen sze
mek városa volt Pest”.

Krúdyt leginkább az keseríti el a húszas évek elejének Budapestjén, hogy semmit sem ta
nult a város. Hogy a véget ért farsang utáni másnaposságot nem a nekibuzdulás, hanem a közöny 

követte. Verbénái, a képeit a békéért eladó műgyűjtő nézhetett volna így végig a pusztulástól 

megmentett „Pest-Ninivén”, mely nem érdemelte meg az önfeláldozást. S az író kedvenc alakja, 

a hosszú álomból felébredő Rip van Winkle, aki inkább aludna tovább, ha már nem mehet vissza
abba a cseppet sem jobb, de legalább nem ilyen reménytelen régi világba. „Néha szeretnék látni

kihívó, megvető, fölényesegy tekintetet a múltból - kesereg Krúdy a Bús szemek városában 

pesti szemet, de hiába járom be a várost, a hídtól a hídig, az elbizakodottság legfeljebb durvaság

gá fajult, a régi fölény vallásgyűlöletté, a zsebmetszői alattomosság erőszakká. Ez a város elve-
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szítette a régi szemét, amelyen át magáénak, legsajátabb tulajdonának látta az egész világot, az 

élet legmagasabb bölcsességét, a vakmerő trapézmutatványt, a róka ravaszdi gödrét, a nők esen- 
dőségét, a pénz hűtelenségét, a boldogulás titkát.”

írásai alapján Krúdy Gyula életében 1922 volt a Reménytelenség Éve. „Ha majd egyszer 

írni lehet a mai korszakról - írja azon év karácsonya után a Reggel című lapban -, megállapítja 

egy kései bogarász, hogy a magyar írónak ezekben az esztendőkben volt legkopottabb a kabátja, 

legrongyosabb a kedve, legcsekélyebb a reménye.” (Magyar író karácsonya. 1922.) S a követke
ző esztendőkben cseppet sem javult Krúdy hangulata; reménytelen és bánatos. „Legkedvesebb 

barátunk, mindennapi regényhősünk, árnyékunk: Bánáti úr tudná tán pontosan elmondani, hogy 

miért utáljuk a nagyszerű, mindenekfelett való, közvetlen jelen időt, a kőtörő mindennapokat, és 

mindinkább ámulóbb lesz az arckifejezésünk, amint a távolodó múlt időkről beszélgetünk. [...] 

Amerre járunk, botorkálunk: a múlt idők dicséretét halljuk mindenütt.” (A rézkrajcárhoz. 1923.) 

Krúdy reménytelen, bánatos és magányos. Barátai közül sokan meghaltak; nem találja helyét a 

megváltozott Budapesten. „Már látom, hogy egyedül maradtam a városban - panaszolja egy nyá

ri kirándulásról hazatérve. - Sehol egy kéz, amelyet megfoghatnék, sehol egy szem, amelybe bi
zalommal nézhetnék, sehol egy hang, amely megvigasztalna. Egyedül kell megkeresnem az el

idegenedett, a nyári szökevényre neheztelő utcákat, a vallatólag tekintgető házszámokat. A ház
mester egy régi nadrágomban kijön a kocsihoz: Hol tetszett annyi ideig járni? Csaknem elfelej
tettük a nagyságos urat.” (Őszi életrajz. 1923.) Krúdy Gyula „az álomtalan emberek városának” 

nevezi ekkoriban Budapestet, ahol „a legelszántabb humorista sem tud megszólalni ezekben a 

napokban, az utolsó vicces-ember Pesten elrejtőzött, nehogy kölcsön kérjen tőle valaki”. (.Álmat

lan emberek városa. 1924.) Megfigyelései szerint „az utcákon néha olyan tévetegen járó öreg 

pesti polgárokat láthatni, akik Rip van Winkle módjára tévedeznek a mai Pesten, nem tudják 

megszokni, hogy ez a barátságos, szíves város egyszerre olyan szívtelen lett...” (Milyen regénye

ket írnak az írók a mai Pestről? 1925.)
Az évtized közepére némileg oldódik Krúdy Gyula rosszkedve, ha a reménytelenség már 

nem is múlik el sohasem. Anyagi helyzete átmenetileg javul. Ekkoriban inkább rezignált; kény

telen-kelletlen kezd berendezkedni az új Budapesten. Hol ismét talál olyan szépségeket, amikért 
érdemes élni felnőttkora hányattatásainak színhelyén, hol meg beletörődni látszik a megváltoz- 
tathatatlanba. „Nem élhetek Pest nélkül” - ezt is 1925-ben írja egyik tárcájában, egy másik kis 

cikkében pedig azt, hogy „mostanában, annyi esztendő után, hogy nem mert dicsérő szó elhang

zani erről a városról, azt kezdem észrevenni, hogy megint csak jönnek felénk barátok, akik sze-
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retni kezdik ezt a gyönyörű várost...”34 Ez idő tájt válnak rendszeressé Krúdy publicisztikájában 

azok a rövidebb-hosszabb utalások és eszmefuttatások, amelyek a „boldog békeidőkkel” foglal
koznak. A háború kitörésének tizedik évfordulóján például azt írja, hogy „tovább, messzebb, mé
lyebbre akarunk haladni a múlt időbe, amikor még azt sem tudtuk, hogy háború is van a vilá
gon”. (Mi, régi magyarok. 1924.) Hogy ez a „boldog békeidők” kifejezés tulajdonképpen mit is 

jelent, így összegzi egyik írása legvégén: „Nem éltünk hiába! - mondják az öregebb polgárok, és 

akkor aztán te, csendes hallgató is rájöhetsz, hogy mit jelent Pesten az a szó: Békebeli.” (A béke

beli tavasz. 1925.) Krúdy természetesen önmagát is ezen „öregebb polgárok” közé sorolja, aki
ket, bármennyire is a jelenben élnek, eszményeik a régi világhoz kötnek. „Nem viaszgyertyák 

kellenek a Terézvárosba - de sehová se az országba -, hanem: eszmék. Más szóval: ideálok.” 

(Szent Teréz gyertyaöntői. 1926.) S ezeket az eszméket - sokakhoz hasonlóan - ekkoriban már 
ifjúsága letűnt világában, a „boldog békeidők” Monarchiájában találja meg. Az öregedő író vál
lalja mindezt - hiszen nem tehet mást: nincs más helyettük -, ugyanakkor komikusnak is találja, 
hogy éppen úgy viselkedik, mint fiatalkorában az akkori idősek: „Azon veszem magam észre, 

hogy kezdek amolyan régi jó táblabíró-formájú magyar ember lenni, aki mindenre csak egy kéz- 
legyintéssel válaszol, ami a jelen időben történik: Ez is valami? A múlt időben történtek az igazi 

dolgok!” Okfejtését ebben a pénzhamisítások kapcsán írt tárcában azzal a figyelmeztetéssel zár
ja, hogy a régi világban, abban a „dúsgazdag, a három B-vel (borral, búzával, békességgel) meg

áldott országban [...] mértékletesek voltunk a pénzcsinálásban is, mint általában minden dol
gunkban. Nem bomladíroztunk elérhetetlen álmokért”. (Jenei bácsi ötforintosai. 1926.)

Krúdyt a húszas években egyre jobban foglalkoztatja a „boldog békeidők” Monarchiája. 
A korszak, amikor „még érdemes volt élni”. Az ezekben az években írt publicisztikáiban mind

végig megpróbál tárgyilagos maradni; tárcáiban, mint A rézkrajcárhoz címűben is, nem győzi 
elégszer hangoztatni, hogy mennyire csodálkozik az emberek szelektív emlékezetén. Nem ringat

ja illúziókba magát, és olvasóit sem kívánja meggyőzni arról, hogy az egyre többet emlegetett 
múlt minden ízében jó volt. Nem látja értelmét a régi idők rózsaszínűre festésének; újságcikkei
ben, melyekben pedig kitüntetett szerepe van az emlékezésnek, maga sem teszi ezt. Miként ekko
riban született szépirodalmi műveiben sem.

A Mit látott Vak Béla Szerelemben és Bánatban című töredékben hagyott regényét 1921- 
ben írta. Benne Budapest is szerepet kap, sőt, az Előhang tanúsága szerint „egy régi, elmúlt város 

emlékirata ez a könyv”. És egy most már vak emberé, aki „látott mindent, amit a városban érde-

34 Krúdy Gyula: Budapest barátai. A Polgár, 1925. febr. 21.5.
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mes volt szemügyre venni. Azután elveszítette szeme világát, és úgy töltötte tovább napjait”.35 

De mi is az, amit a vak még látott? Egy másik világot, amelyben - és ezt Krúdy határozottan ál
lítja - semmivel sem volt könnyebb az élet, csupán valamivel boldogabb.

„Látta Ferenc Józsefet” - ezzel a mondattal kezdődik a regény. A vak látta az agg királyt 
és a nagyvárossá serdült Budapestet. Látta erényeit és hibáit, látta a romlottságában is gyönyörű, 
„kurtizánná lett, rafinált” fővárost. Ő is érezte - miként egyik útitársa kifejtette előtte -, hogy 

„valamely titokteljes varázsa van Budapestnek, mint azoknak a nőknek, akik nem érdemlik meg 

a férfiak szerelmét, és azok bolondok módjára futnak utánuk. [...] Elmúlt vállának és nyakának 

szenteltvíz illata, Pest felnyitotta lesütött szemét, és nem elégedett meg többé mézes mogyoróval, 
aranyfustös dióval, diákkoszttal. Észrevette szépségét, fejlődő bájait; kibontakozott nagyvárosias 

gamin-természete; értékelni kezdte magát az egykori penészvirág [...] ez a nagyigényű, kokottá 

vált Pest”.36 (E jellemzés Lux Terka 1908-ban megjelent Budapest című regényét idézi, mely 

voltaképpen a megszemélyesített és Schneider Fáninak elkeresztelt főváros prostituálódásának 

története.)

Ferenc József korának metropolisza még romlottságában is vonzó volt - olvasható ki fél
reérthetetlenül Krúdy Gyula regényéből. Ezzel szemben a jelen sivár Budapestje olyan nagyvá
ros, ahol éjjel „folynak a könnyek a falak között, amelyeknek napvilágnál nem szabad mutatkoz
ni”. Jelképes, hogy a vak ember azután vesztette el szeme világát, miután végérvényesen letűnt a 

történelem színpadáról a Ferenc József-i kor. Amikor - Krúdy szerint - már szinte látni sem ér
demes. Hogy az író sohasem fejezte be regényét, ugyancsak szimbolikusnak tekinthető.

Az 1921-ben megjelent Nagy kópé című Krúdy-regénynek is az élet elviselhetetlensége a 

témája. „Végképp illúzióvá vált, eltűnt a regényes pesti élet, szertefoszlott a békeidők színes for

gataga, a város megszürkült a Ferenc József-i idők elmúlásával, akárcsak Rezeda haja: ezzel a 

hangulattal kezdődik a Nagy kópé története - írja Fábri Anna -, az egyetlen olyan Rezeda
regény, amely a régi világ pusztulása után játszódik.”37 Az öregedő Rezeda Kázmér utolsó buda

pesti kalandjáról szól a regény, és a történetmondás közben az elbeszélő mintha mindvégig „Rip 

van Winkle dallamait” hallgatná, melyet a harmadik fejezetben a postások zenekara játszik egy 

kioszk emelvényén. Amikor Rezeda Kázmér ismét elindul megkeresni a szerelmet, már negyed 

század telt el azóta, hogy a Tisza mellől a fővárosba érkezett. Azokat „a pestieket kereste mindig, 
akikről egy vidéki udvarház ősi bolthajtásai alatt a könyvekben és a régi újságokban olvasgatott.

35 Krúdy Gyula: Mit látott Vak Béla Szerelemben és Bánatban. In: Krúdy Gyula: Aranyidő. Bp., 1978. 13. S. a. r.: 
Barta András.
36 Uo. 71. és 76.
37 Fábri Anna: Ciprus és jegenye. Sors, kaland és szerep Krúdy Gyula műveiben. Bp., 1978.164.
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A múlt század gyönyörű és ábrándos Pestjét kutatta a Belváros szűk utcáiban. S boldog volt né
mely májusi reggelen, amikor néhány kis hangulatot vélt lepkevadászként elfogni az ódon házak 

között”.38 (Mintha magát Krúdyt látnánk, aki 1897 tavaszán Budapestre vonatozott; e könyv akár 

jubileumi számvetésként is olvasható.) A korosodó Rezeda Kázmér azonban csalódott. A fővá
rosban eltöltött évek alatt lépten-nyomon tapasztalnia kellett, hogy az a Budapest, amelyről vi
déken annyit álmodozott és olvasott, már nem létezik, vagy legalábbis neki nemigen sikerül 
nyomára bukkannia. „Mindig úgy érezte magát, hogy megcsalták, amint az évek folyamán mind 

messzebb tűnt az utcákról a régi Pest. A sok kiábrándulás, az életuntság, a magányban érkező 

gondolatok berozsdásították lelkét, mintha végképp eltűnt volna az élet folyamának lerakodó fö
venye alatt az ifjú Pest és Rezeda úr.”39 S a bizonyságra vágyó Rezeda Kázmér még egyszer el

indul a budapesti életbe. Amit talál, kiábrándító: „A királyság utolsó éveit élte, minden jel azt 
mutatta, hogy Pest a fulladásig jóllakott gyönyörrel, bűnnel, étellel és itallal. A polgárság asszo

nyai és leányai kilépkedtek jól elzárt házaikból, és megismerkednek a mámorító színházzal, a 

végképp érzékiségre alapított női divattal, a flörttel és az ingerlékenységet előidéző modem ze

nével. A legkülsőbb Ferencvárosból is lábszárhoz simuló szoknyában jönnek be a hentesnék, 
vendéglősnék a városba, míg a korzón megjelenik az első nadrágszoknya, mintha az egész évti

zedet az foglalkoztatná, hogy milyen szabású legyen a nők szoknyája Pesten, a királyság utolsó 

éveiben. Míg végre győz a rövid szoknya (amelyben aztán a népköztársaság és a kommün höl
gyei minden eddig tapasztalt változatot felülmúltak). A »szépfiúk« gomba módra nőnek ki a pes

ti aszfaltból, minden héten hallani megzsarolt úriasszonyokról, akiknek hiszékenységével elszánt 
fiatalemberek visszaéltek. A »szépfiúk« az alakuló új világ regényhősei, ők csábítják el az úri

asszonyokat, őket pénzelik az idősebb és jómódú asszonyságok (néha több is), ők keltenek feltű
nést a siófoki strandon, és ők adják meg a korzó divatját. Egy előkelő, római arcú fiatalembernek 

nem lehet gondja Pesten a megélhetésre. Vannak úgynevezett uzsonnázó kávéházak, ahova az 

úriasszonyok betérnek, és ismeretséget kötnek, vannak kávéházi asztalok, ahol a szép fiatalembe
rek naphosszat úgy ülnek, mint a kirakati tárgyak, vannak női zsúrok, ahova a háziasszony azzal 

csalogatja asszonyvendégeit, hogy egy ismert szépfiú ül a zongoránál, vagy bemutatja a legújabb 

szalontáncokat. Ezek a szép fiúk nagy pusztítást visznek végbe a pesti asszonyok szíveiben. Re
zeda úr ismert egy úriasszonyt, aki minden szerelmi szakítás után bánatában megoperáltatta ma
gát.”40 A háború éveinek Krúdy-publicisztikáját idézik e részletek, és az Asszonyságok díjának

38 Krúdy Gyula: Nagy kópé. In: Krúdy Gyula: Rezeda Kázmér szép élete. Nagy kópé. Az utolsó gavallér. Bp., 1957. 
216-217. S. a. r.: Tóth László.
39 Uo. 217.
40 Uo. 263-264.
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említett Budapest-panoptikumát. Ez is, az is a moralista Krúdy Gyula szemléletét tükrözi, aki - 

miként műgyűjtő hőse, Verbénái - hol döbbenten, hol meg indulattal szemléli a régi „Pest- 
Ninive” pusztulását.

A Nagy kópé után „Krúdy egyre régebbi korszakot vesz birtokba - állapítja meg Czére 

Béla -, egyre régebbi időket vallat, hogy megtudja: vajon tényleg tisztább, becsületesebb és szí
nesebb volt-e a múlt században a magyar élet?”41 A budapesti regények közül a Hét Bagoly 

(1922) a kilencvenes években játszódik, az Aranyidő (1923) pedig egy évtizeddel korábban. Az 

előbbi regény két főszereplője közül az ifjú Krúdy alakját idéző Józsiás élvezi a századvégi Bu
dapest pezsgő életét, elismerve egyúttal a másik főhős, az öreg Szomjas Guszti igazát is, aki sze
rint fiatalsága idején nemesebb, lovagiasabb és áttekinthetőbb volt az élet. Az öregúr szerint 
nagy változások várhatók a jövőben, ugyanis „a régi szemérmes, polgári Magyarországnak befel

legzett”. Krúdy Gyula - mint láttuk - a regény írása idején már maga is vallja azt az általános vé
lekedést, hogy a régi világban, „amíg Ferenc József élt”, jobb volt. Ő is a századfordulót tekinti - 

minden hibájával együtt - eszményinek. Vagyis a Hét Bagoly főszereplőinek látszólag eltérő ál
láspontjai valójában egymást kiegészítve idézik fel a „boldog békeidőket”, amikor még érdemes 

volt élni Magyarországon.

A húszas évek elejéről visszatekintve persze már az is elegendő okot adhatott a nosztalgi
ára, ha valaki elgondolkodott azon, hogy vajon Józsiással értsen-e egyet, vagy Szomjas Guszti

val. Amit pedig ez utóbbi mond a Pesten akkoriban megjelent fiatalokról, nagyon is egybecseng 

azzal, amit Krúdy a Nagy kópéban a „szépfiúkról”, és korábbi publicisztikáiban a háború alatt 

felbukkanó visszataszító embertípusokról írt, ezekről a „fin de siede hősökről”, akik „borotvál
ják az arcukat, vakmerő tekintettel nézegetnek embertársaik arcába, gúnyosan mosolyognak az 

idősebbeken, ideált rugdosnak a köztereken, Nietzsche nézeteire esküsznek, megcsalják a nőket, 
nem ismerik a férfias szemérmet, öndicsekvők, kérkedők, gyávák és hősök. Én jól látom ezt az új 

emberfajtát, amelyet borotvált patkányoknak nevezhetnék, amely felfalja régi, kivénült szakállas 

fajtát, amely mindenféle ideálokkal, meggyőződésekkel, becsületekkel jött a földre. A borotvált 

patkányok összerágicsálják a régi világot. Olyan tömegesen jönnek, mintha minden kapu Pesten 

patkánylyuk volna. Megizmosodtak, felnevelkedtek a szakállas öregek felügyelete alatt, de azo
kat manapság lenézik és megvetik. Elvették élelmiszeres kamráikat, kiszívták a kebleket, kifosz
tották az ódon ferencjózsef-kabátokat, a halálba küldték a börtön helyett az apjukat, hogy ők to-

41 Czére Béla i. m. 219.
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vább villogtassák monoklijukat a Fiume kávéház környékén. Nagyon jól tudom, hogy kik azok 

az urak, akik az idei farsang előkelő báljain táncolnak”.42

Krúdy Gyula figyelme a húszas években tehát mindinkább az „aranykor”, a „boldog bé
keidők” felé fordul, sőt, még visszább, egészen a középkorig. Amikor regényt ír, mintha egyre 

kevésbé akarna tudomást venni a jelenről. Ez azonban csupán látszat, ugyanis - mint a tárcáiból 
kiderül - élénken foglalkoztatta a valóság. (Lélektanilag a nosztalgia mindenképpen feltételezi a 

jelen erőteljes bírálatát.) A látszólagos ellentmondást 1923-ban - Kóbor Tamás művei kapcsán - 

azzal magyarázza, hogy „az új Budapestnek kalandosságai még nem is igen valók regénybe, leg
feljebb a városligeti nyári bohózatíró mulattathatná véle publikumát”.43 Két esztendő múlva bő

vebben is kifejti véleményét: „A regényesség, amely a háború első éveiben még fel-felbukkant a 

városban: ronggyá foszlott itt, amint vége lett a sorstragédia előadásának, és a szereplők lemos
ták arcukról a festéket, és a hősi póz helyett szerettek volna ismét a kettős könyvelő dugóhúzó 

formájú lábtartásában elhelyezkedni az álló íróasztal előtt. [...] Kit választhatna hőséül a mai re
gényíró, ha az csak egyszerűen lemásolni akarná a pesti életet, amelyet maga körül lát? Tessék 

ibolyát venni - adá még regénye címéül Podmaniczky Frigyes. Két szőke asszony - írta Bródy 

Sándor, amikor a maga Pestjének az alakjait vonultatta fel. Milyen tengerfenék mélységnyire tá
volodtak el ezek a regények a mai Pesttől! Én azt hiszem, hogy a mai Pest korszakáról az a re

gény szólana legmeghatóbban, amely egy szimplex, becsületes, egyszerű polgárember hétközna
pi életét tárgyalná. Leírni reggeltől estig egy pesti polgár életét, amely polgárnak eszébe sem jut, 
hogy ő regényhősnek született. Leírni, mit gondol magában felébredéskor, és mekkorát sóhajt, 
amikor végre estve van. Leírni, hogyan lesz ebben a korszakban gonosztevővé az az ember is, 
aki becsületesnek és tisztának született, hogyan múlott az emberekről a legelemibb udvariasság 

is, pedig fiatalkorukban jó hírnevű tánciskolába járatták őket a szüleik, hogyan tanulta meg csi
korgatni a fogát az, akit mindig csak mosolyogni tanítottak, hogyan lett körmönfont gazemberré 

az az ember, akit tegnapelőtt még »pesti pali«-nak hívtak a háta mögött, hogyan történt az, hogy 

bár undorodik az élettől, meghalni mégsem merészel, mert félti hozzátartozóit az elviselhetetlen 

temetési költségektől... Végül: mit gondol magában, mikor aztán mégiscsak itt kell hagyni szere
tett városát. - Ez az utolsó gondolat nem lehet valami hízelgő Pestre.” (Milyen regényeket írnak 

az írók a mai Pestről? 1925.)

42 Krúdy Gyula: Hét Bagoly. In: Krúdy Gyula: Hét Bagoly. Boldogult űrfikorombart. Bp., 1963. 196. S. a. r.: Szász 
Imre.
43 Krúdy Gyula: Kóbor Tamás. In: Krúdy Gyula: Irodalmi kalendáriom. Bp., 1989.422-429. S. a. r.: Barta András.
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A tárca címeként feltett kérdésre Krúdy sajátságos választ ad a következő esztendőkben. 
Jelentősebb regényei közül az 1926 és 1930 között írt történelmi trilógiája a középkori Magyar- 
országon, az 1928-as Valakit elvisz az ördög pedig a Nyírségben játszódik.

Az életmű záródarabjainak egyike, a Boldogult úrfikoromban viszont Budapesten. Krúdy 

Gyula utolsó éveinek talán legismertebb műve ez az 1929-ben született regény, melynek elbeszé
lője annak a korszaknak a történetét mondja el, amikor „már elmúlott az az idő, amikor Ferenc 

Józsefnek csapoltak”. A regény egyetlen hosszúra nyúlt lakoma a Bécs városához címzett ven
déglőben. Az itt összegyűlt társaság tagjai szinte kivétel nélkül a jól ismert Krúdy-panoptikum 

különös, régről itt maradt alakjai, akik egyetértenek abban, hogy „bolond mindenki, aki túlélte 

Ferenc Józsefet”. Elszállt felettük az idő. „Világváros lettünk, elnök úr, nem történt semmi, csak 

észrevétlenül világváros lett a kis Pestből, a kamasz Budapestből, a hamupipőkéből királyné...” - 

mondja a regényben Dallosi, a „híres éjjeli pincér”.44 A múlandóság foglalkoztatja a társaság tag

jait, és azok az idők, amikor még igazán lehetett Budapesten élni. Mintha szellemek társalogná
nak a fővárosnak e kedélyes aranykorát idéző szegletében. A hajnalig tartó mulatság tánccal zá

rul, mely a haláltáncokat ábrázoló középkori metszeteket juttatja az olvasó emlékezetébe. A vi
gasságnak - mely a farsang végén, közvetlenül a böjt előtt zajlik - kakasszó vet véget.

Nem lehet véletlen, hiszen Krúdy a Monarchia bukása óta hangoztatta: vége a farsang

nak.

Krúdy Budapestjének bemutatását hosszan lehetne folytatni. Az író terjedelemben is Jó
kai Móréval vetekedő életműve kimeríthetetlen kincsesbánya lehet azok számára, akik érdeklőd
nek a magyar főváros e roppant izgalmas időszaka iránt. A Budapesti Negyed című folyóirat 
2001 végén megjelent, általam szerkesztett, sokszerzős tematikus Krúdy-száma ízelítőt ad abból, 

hogy milyen irodalmi, kultúr- és helytörténeti, szociológiai, politikai és gasztronómiai kincsekre 

bukkanhat, aki kicsit alaposabban beleássa magát ebbe a mérhetetlen gazdagságú anyagba.

Hogy miért is tenné ezt bárki?

Krúdy Gyula szerint azért, mert kár lenne megfeledkezni e „város históriájáról, amelyet 
valakinek vagy valakiknek olyan folyamatosan és szakadatlanul kellene írni, mint például azokat 

a jó lexikonokat szerkesztik, amelyeknek sohasem jelenik meg az utolsó kötetük. Igaz, hogy vol-

44 Krúdy Gyula: Boldogult úrfikoromban. In: Krúdy Gyula: Hét Bagoly. Boldogult úrfikoromban. Bp., 1963. 439. S. 
a. r.: Szász Imre.
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tak gonosz esztendői is ennek a városnak, amikor azt hittük felőle, hogy immár véglegesen meg
öregedett, többé semmire se használható, de még az úgynevezett szépasszonyok életéből sem le
het véglegesen elsikkasztani a kudarcos, nem sikerült esztendőket, hát még egy nagyváros életé
ből, ahol annyi figyelmező szem követi a dolgok menetét! Bizonyos, hogy az írók továbbra is a 

régi boldog büszkeséggel írják le műveikben a nagy В betűt Budapest nevében. A tegnapi kalan- 
dorságok, a jóízű vagy szomorkás pesti históriák, elkocogott emberek, eltűnt házak, nyoma ve
szett utcák, a csak emlékké válott polgármesterek és nyugalomba vonult harangozok továbbra is 

számíthatnak az olvasók érdeklődésére (akik majd egykor megint csak megszaporodnak, mert 
könyvek nélkül mégse lehetnek meg örökké az emberek)”. (A pesti író. 1926.)

A töretlen népszerűségű Krúdy Gyula mindebben joggal reménykedhetett, kortársainak 

egy része, így az általa is elismeréssel emlegetett Kóbor Tamás - ez az ízig-vérig „pesti író” - 

azonban nem bizonyult ennyire szerencsésnek.
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„Az ember ne legyen soha szegényebb, amilyen volt”
Kóbor Tamás Budapestje

„Úttörője volt ennek a különleges pesti 
irodalomnak, sokkal több tehetséggel, 
mint akárhányan a követői közül.”

Andor József

„Olyan írója nem volt a századvégnek, aki kiment volna a külvárosi nyomortanyákra 

megnézni, hogyan élnek ott az emberek, vagy benézett volna ama bogárhátú, kis, fehér házak 

ablakán, hogy észrevegye a tüdőbajos gyereket, a munkától és nélkülözéstől elgyötört szülő
ket. A szórakoztatás vágyán kívül legjellemzőbb arcvonása ennek az irodalomnak a közép- 
osztályba zárkózás, és ennek folytán a szociális érzékenység, érdeklődés és lelkiismeret hiá
nya” - általánosít irodalomtörténetében Schöpflin Aladár.1 Meggyőződésem, hogy a kiváló 

kritikus és irodalomtörténész ezúttal tévedett. Évtizedek távlatából visszatekintve elbagatelli
zált és említés nélkül hagyott olyan kísérleteket és eredményeket, amelyeket pedig a század- 
fordulón még maga is észrevett, fontosnak tartott és jelentőségük szerint értékelt.

Mindenekelőtt Kóbor Tamás életművével kapcsolatban érzem méltatlannak, hogy az 

elmúlt évtizedekben irodalomtörténet-írásunk a feledés sűrűsödő homályában hagyta.

„Hogy Kóbor Tamás kicsoda?”

A kortárs közönség fantáziáját kezdettől fogva izgatta e kérdés. A Hét levelezési rova
ta alapján sejthető, hogy az olvasók folyamatosan érdeklődtek az iránt, kit is takar valójában 

ez a név és a számtalan szignó. A nyilvánosságot kerülő, közszereplést legfeljebb jótékony 

célok érdekében vállaló író általában kitért az efféle kérdések elől. Jellemző az az ironikusan 

öntudatos válasza, amelyet pályája elején adott egy személye után tudakolózó levélre: 
„Semper = Kóbor Tamás. Hogy Kóbor Tamás kicsoda? Nos, mindenesetre valaki.”2

A kérdés tehát továbbra is feltehető: ki volt Kóbor Tamás?
A mindenhol jeleket látók számára szimbolikus lehet - vagy miként Rubinyi Mózes 

írta: „van abban valami kísértetiesen érdekes”3 - hogy Kóbor Tamás 1867-ben, a kiegyezés

1 Schöpflin Aladár: A magyar irodalom története a XX. században. Bp., 1937. 77.
2 „Pepka" jeligére. A Hét, 1893. márc. 5. 159.
3 Rubinyi Mózes: Kóbor Tamás hetvenedik születésnapjára. Egyenlőség, 1937. okt. 28. 5.
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évében, egészen pontosan augusztus 28-án látta meg a napvilágot, azon a napon, amelyet 
egykoron Goethe is születésnapjaként ünnepelt. Bermann Adolf, mert így hívták eredetileg, 
szegény zsidó család legkisebb gyermeke volt, édesapja bádogosként kereste meg kenyerét 
Pozsonyban. 1870-ben Budapestre költöztek, ahol a tehetséges fiút a korszak neves filozófusa 

és esztétája, Alexander Bemát vette pártfogásába a középiskolában; Kant és különösen 

Spinoza müvei mindvégig meghatározták Kóbor Tamás gondolkodásmódját és világszemlé
letét. Már ekkoriban írt, iskolájában figyelemre méltó költőként tartották számon. A gimnázi
um elvégzése után jogi végzettséget szerzett, valószínűleg a Jogakadémián. Miután lediplo
mázott, a Magyar Általános Hitelbank tisztviselője lett.

Abban, hogy nem maradt hivatalnok, a családi kapcsolatok éppen úgy szerepet ját
szottak, mint a véletlen. Bermann Adolf ugyanis sógora volt Kiss Józsefnek, aki az egyik 

nagynénjét, Bermann Máriát vette feleségül.4 Az akkor már országos hírű költő 1889 legvé
gén képes irodalmi folyóiratot alapított, és többnyire még sehová sem tartozó, de sikeréhes, 
ugrásra kész fiatalokkal vette körbe magát Л Hét szerkesztőségében. 1890 elején a banki iro
dájában unatkozó rokonát is magához hívta, és azonnal a lap egyik szerkesztőjének tette meg. 
„Von pick auf a generálisságon kezdtem, még mielőtt az első cikket megírhattam volna - em
lékezett indulására évtizedekkel később Kóbor Tamás. - A kéziratok behajtásában én helyet
tesítettem Kiss Józsefet. Már az első számtól kezdve állandó rovatom lett a mások által meg
ígért, de soha el nem készült cikkek megírása. Idővel ez lett a leggazdagabb rovata a lapnak. 
Több mint fél tucat ilyen munkatársunk volt, Ambrus Zoltánnal, Tóth Bélával és Keszler Jó
zseffel az élen. Ezek hétről hétre szorgalmasan és határozott biztonsággal elfelejtették megír
ni a cikkeket és a novellákat. Lapzártakor mit tehettem egyebet, minthogy teleírtam a lapot. 
Ha a novellairodalom írói megbízhatóbbak lennének, akkor belőlem sohasem lett volna író.”s

Kiss József legelőször is új nevet választott „mindenes” sógorának, mégpedig Bums 

Thomas O’Shanter című költeményének címszereplőjéét, melyet Arany János Kóbor Tamás
ként fordított magyarra. Az ifjú szerkesztőtárs 1891 októberében az Éjszaka című tárcájával 
megnyerte a Magyar Hírlap novellapályázatát, és ennek a lapnak is szerzője lett. Nem soká
ig, mivel Gajáry Ödön átcsábította saját lapjához, a Magyar Újsághoz vezércikkírónak. En
nek megszűnte után Kóbor Tamás a Pesti Hírlaphoz szegődött, és ott is maradt haláláig. 
Közben hétről hétre szerkesztette Kiss József folyóiratát, és írta cikkeit meg elbeszéléseit a

4 Szíves tájékoztatásáért köszönet Kiss József unokájának, Halmágyi Zoltánná Bauer Sárának.
5 Szilágyi Ödön: A Parnasszus tetején. Délibáb, 1928. máj. 19. 12-13. Ez az interjú csakúgy, mint a követke
zőkben idézett számos, az íróval foglalkozó, illetve a nevével fémjelzett írás teljes egészében olvasható a Buda
pesti Negyed 1999 tavaszi tematikus Kóbor Tamás-számában.
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századvég-századelő szinte valamennyi fővárosi és vidéki kiadványába. Neve éppen úgy fel
tűnik a Tolnai Világlapjában, a Vasárnapi Újságban, a Magyar Szalonban és a Literalurába, 
mint a bécsi Panorámában, a prágai Képes Hétben, a New York-i Népakaratban, a clevelandi 
Magyar Hírmondóban, vagy az Orosházi Közlönyben. írói álnevei közül a „Semper”-t és a 

„Simplex”-t használta leggyakrabban, de ő volt „Joó Iván”
„Réveur”, „Spectator” és „Caliban” is.

Megismerkedett Tisza Kálmánnal, sőt, bejáratos lett a miniszterelnök otthonába, ahol 
összebarátkozott Tisza Istvánnal, és ez nemcsak Kóbor Tamás következő évtizedeit, de élet
műve későbbi sorsát is döntően befolyásolta. 1903-ban Gajáry Ödönnel új, Tisza-párti sza
badelvű napilapot alapított, Az Újságot, melynek élete végéig arculatformáló személyisége 

maradt.

Simon Gyula”, „Monachus”,9 99

A kilencvenes évek elején megnősült. Néhány írása alapján sejthető, hogy rövidesen 

fia született. Ám róla később sem a visszaemlékezők, sem Kóbor Tamás nem tesz említést, 
annál többször az 1896-ban született lányáról, a későbbi tehetséges írónőről, Noémiről. A kis
fiú, ha valóban létezett, valószínűleg korán meghalt. Talán ez (is) kiegészíti Sós Endre azon 

megállapítását, miszerint az író „azért dolgozott olyan sokat, mert a munkába menekült. Nem 

tudott otthon maradni. Felesége [Erdei Rózsa] súlyos idegbetegséget kapott. Évtizedekig zárt 
intézetben kellett tartani. Kóbor Tamás nem akart leányával a beteg feleségről és édesanyáról 
beszélgetni. [...] Boldogtalan ember volt. Csak az alkotás enyhítette némileg ezt a boldogta
lanságát. Ezért alkotott annyit”,6 A fiatalabb pályatársnak a szigorúságáról és következetes
ségéről ismert szerkesztőségbeli főnökéről rajzolt komor portréját színesítik a közeli 
jóbarátok jellemzései, mint például Krausz Simoné, aki szerint Kóbor Tamás „mindent meg
értő bölcsességét, nagy lelkét, aranykedélyét hozta el közibénk”.7 Nyilván a magánélete tra
gédiájával is magyarázható, hogy Kóbor Tamás, aki alelnöke volt az Otthon Körnek, szabad
ideje jelentős részét e társaskörben töltötte el pikézéssel, sakkozással és beszélgetéssel. Sőt, 
saját kártyaasztal is a rendelkezésére állt a nagyterem közepén. Ennek peremére Bums már 

említett versének részletét vésette a klub vezetősége: „Tamás e helyt jól érezte magát.. .”8

6 Sós Endre: Kóbor Tamás. In: Sós Endre: Felvillanó arcok. Bp., 1965. 61-82. Kiss József unokája, Halmágyi 
Zoltánná Bauer Sára szerint Erdei Rózsa a féijhezmenetele előtt színésznő volt. Ékszerész édesapját meggyil
kolták, és ezt a megrázkódtatást sohasem heverte ki.
7 Krausz Simon: A pénzember. Egy magyar bankár élettörténete. Bp., 1991. 84.
8 Lengyel István: Ki a ghettóból. Száz évvel ezelőtt született Kóbor Tamás. Új Élet, 1967/10. 5. Az Otthon írók 
és Hírlapírók Köre 1891-ben alakult a Fiume Szállóban az írók, újságírók és művészek társaséletének fellendí
tésére. A klub 1898-tól a Dohány utca 76. szám alatt működött. A választmánynak 1906 tavaszán Kóbor Tamás 
itt javasolta az újságírói szakszervezet létrehozását. (A hírlapírók nyugdíjintézetének jubileuma. Budapesti Nap
ló, 1906. máj. 28.4.)
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Emberi tisztességét, korrektségét és liberális meggyőződését a kortársai nem vonták 

kétségbe, pedig a Tisza Istvánhoz fűződő baráti viszonya köztudott volt. A tizenkilencedik 

század végétől kezdve majdnem minden esztendőben újabb kötete került a könyvesboltok ki
rakataiba, de csupán rövid időre, mert az olvasók hamar szétkapkodták őket. Publicisztikái 
eseményszámba mentek; különösen Az Újságban, vagyis a saját hírlapjában minden nap meg
jelent három-három, egyenként körülbelül tízsoros glosszái váltak fogalommá. Ezek az ún. 
Rovások érdekes vezércikk-újítási kísérletek, melyek „csaknem mindig politikai tárgyúak; 
nem szórakoztató, »elmemozdító« vagy tanulságos olvasmányok, hanem kard- (néha tagló-) 

csapások, az örök harc kifejezői”.9
A korosodó Kóbor Tamás nem vett részt a világháborúban, hírlapíróként azonban fo

lyamatosan kifejtette véleményét. A szépíró viszont csak ritkán publikált újabb műveket, an
nak ellenére, hogy akkoriban hallatlan igény volt a könyvre, mint a legolcsóbb szórakozásra. 
„A háborús könyvpiac gazdagsága egyszersmind az irodalom szegénységét bizonyította - 

emlékezett vissza közvetlenül a háború után. - Iparművészeti termelés folyt a publikum szája 

íze szerint, de nem irodalom, mely ennek a rettentően nagy időnek a leikéből fakadt volna. 
Azok a jó írók, akik ma hallgatnak, a háború alatt sem igen beszéltek. Másod- és harmadren- 
dűek vetették magukat a konjunktúra kihasználására, és jól megéltek belőle.”10 így hát ő is 

csaknem elhallgatott.
1918 őszén sem vállalt semmiféle politikai szerepet. Az őszirózsás forradalom nyitá

nya ugyanis Tisza István meggyilkolása volt, a folytatásban pedig az olyan polgári radikáli
sok - mint Jászi Oszkár és elvbarátai - aktivizálódtak, akiknek politikai nézeteivel sohasem 

értett egyet. A Tanácsköztársaság idején sem tudott azonosulni a hatalom új birtokosainak 

céljaival és eszközeivel. Bukásuk után Kóbor Tamás azonban azok közé tartozott, akik óvtak 

a leszámolásoktól. Nagy Lajos visszaemlékezése szerint 1919 augusztusában az Otthon Kör
ben gyülekeztek az újságírók, hogy megvitassák az eseményeket. Ezen az összejövetelen 

„Kóbor Tamás is felszólalt. Néhány mondatára emlékszem hozzávetőlegesen: »Mi, polgári 
hírlapírók hálával tartozunk a kommunistáknak. Mi egész pályánkon a polgári társadalmat 
szolgáltuk, a kommunisták minket ellenségeiknek tekintettek. Mégis kíméletesen bántak ve
lünk. Nem törtek az életünkre, nem fosztottak meg szabadságunktól, megadták nekünk az 

életlehetőséget. De, még ha nem is így történt volna, mi akkor sem állhatunk kegyetlen és fe-

9 Szabó László: A modern újságírás. Bp., é. n. [1916.] 104. Történelmi távlatból Lengyel Géza viszont úgy jel
lemezte - igaz, ugyancsak elismeréssel hogy Kóbor Tamás már a Pesti Hírlapban is „az ő inkább ironikus, 
mint vagdalkozó modorában” írta vezércikkeit. (In: Lengyel Géza: Magyar újságmágnások. Bp., 1963. 36.)
10 Kóbor Tamás: Irodalom. Az Újság, 1920. okt. 10. 1.
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lesleges bosszúállás szolgálatába. A mi kötelességünk mindenkor, tehát most is, a bajbajutot
tak, az üldözöttek védelme. Csak ez a feladat méltó a tisztességes ember tollához«”.11 Krausz 

Simon visszaemlékezéseiből tudható, hogy Kóbor Tamás a kommün bukása után azokban az 

igazolásokban is tevékenyen részt vett, amelyekkel a feddhetetlennek tartott közéleti emberek 

számos tévedésből vagy bosszúból feketelistára kerültet mentettek meg a jogtalan felelősség
re vonástól.12

A húszas évek elejének antiszemitizmusa mélyen megrendítette, különösen, hogy úgy 

érezte, időről időre magyarságának bizonygatására kényszerül. Ez az elkeseredés íratta vele A 

zsidókérdésről című cikksorozatot, mely később külön füzetben is megjelent. Zsidóságát ko
rábban és a későbbiekben is öntudatosan felvállalta, de a felsőbb körökkel is kapcsolatot tartó 

Kóbor Tamás nem kívánt nyilvánosan állást foglalni az asszimiláció kérdésében. (Karády 

Viktor megfogalmazásában: a „kihívás” és az „esély” dilemmájában.)13 A téma gyötrő aktua
litását híven tükrözi az a Komlós Aladár által 1926 tavaszán készített interjú, amelyben a Be
olvadás vagy az egyéniség megőrzése? felvetésre a következőket válaszolta az író: „Ezzel a 

kérdéssel én nem foglalkozom. Annyi más kérdés van, erről én nem akarok gondolkodni. 
Nem nyilatkozom róla. [...] Én magyar állampolgár vagyok [...] ragaszkodom a jogaimhoz, 
és ha megvan is a magam véleménye egy s más kérdésről, én gazdálkodom ezekkel a véle
ményekkel, és megfontolom, mikor mennyit mondjak el belőlük. Minek? Úgysem győzök 

meg senkit. Egy vélemény: egy élet históriája - hát a magáévá tehetem én az én életem törté
netét? Ugye, nem? Hát akkor minek?”14 Nyilvánvaló, hogy Kóbor Tamásra bénítóan hatott az 

emancipáció kétféle - Gerő András definíciójával élve - „tudati-ideológiai tengelyének” szo
rítása.15 Sajátos helyzetéből következően egyikkel sem tudott azonosulni, ami tehetetlenség
gel töltötte el. Neves közéleti személyiségként azonban minderről hogyan nyilatkozhatott 
volna?! (Vagyis valóságos „kétéletű sorstragédia” az övé, ahogyan a Kóboréhoz hasonló ver
gődést Kőbányai János elnevezte.)16

11 Nagy Lajos: A menekülő ember. Bp., 1984. 120.
12 Krausz Simon i. m. 194.
13 Karády Viktor: Zsidó identitás és modernizáció, avagy az asszimiláció paradoxonjai. (A csoportazonosság 
mint sors és mint választás.) Világosság, 1999/7. 15-32. Tóth Zoltán Mit olvaszt az „olvasztótégely”? című ala
pos tanulmánya (Regio, 1995/1-2. 78-101.) e kérdést is tárgyilagosan körüljáija. S ezt teszi Gyáni Gábor is Az 
asszimiláció a magyar társadalomtörténetben (Valóság, 1993/4. 18-28.) és az Etnicitás és akkulturáció a szá
zadfordulós Budapesten című (Regio, 1995/1-2. 101-115.) munkáiban.
14 Komlós Aladár: Beszélgetések a zsidókérdésről. I. Kóbor Tamás. Múlt és Jövö, 1926/3. 93-94.
15 Gerő András: Magyar polgárosodás. Bp., 1993. 314.
16 Kőbányai János: A magyar zsidó irodalom paradigmái ma. In: A határ és a határolt. Töprengések a magyar
zsidó irodalom létformáiról. Bp., 1997.294-337. Szerk.: Török Petra.
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A bethleni konszolidáció első éveiben napirenden tartott zaklatások és kellemetlenke
dések idején Kóbor Tamás publikálta lapjában Beniczky Ödön vallomását. A volt belügymi
niszter titokban juttatta el a dokumentumokat Az Újságnak, melynek 1925. május 31-én meg
jelent száma részletesen beszámolt a különítményesek kegyetlenkedéseiről, sejtetve, hogy 

Horthyék tudtak ezekről a szörnyűségekről, sőt, később még védték is elkövetőiket. Hatalmas 

botrány lett a dologból. Kóbor Tamást, mint az egyik laptulajdonost, bíróság elé állították, a 

hírlapot pedig betiltották. A személyeskedésektől sem mentes tárgyalások után csak július 

12-én indulhatott el újra, akkor is részben más néven, Újságként, és mint az első évfolyam el
ső száma. A pénzbüntetésre ítélt Kóbor Tamás neve a továbbiakban még hosszú ideig nem je
lenhetett meg saját lapjában.

Valószínűleg mindezek szerepet játszottak abban, hogy életének e bizonytalan, addigi 
elvbarátaiban csalódott korszakában írt egyetlen egyszer a - róla egyébként mindvégig elis
merően nyilatkozó - Nyugatba, mégpedig a házasságról 1926 májusában. S talán annak ma
gyarázata is az ekkoriban ért sérelmekben keresendő, hogy amikor a húszas években a Kisfa
ludy Társaság egyhangúlag a soraiba fogadta volna, Kóbor határozottan visszautasította. (Is
mereteim szerint csupán két irodalmi és egy hírlapírói csoportosulásban vállalt szerepet: ala
pításától, vagyis 1894-től tagja volt az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat - az IMIT - igaz
gatóságának, a szervezet felolvasó bizottságában pedig az elnöki tisztet töltötte be, a Magyar 

Pen Clubba is belépett, A Budapesti Újságírók Egyesületében pedig a választmányi tagok kö
zé tartozott.)

A húszas évek végére azonban helyre állt a kapcsolata a hatalommal. A negyven éves 

írói jubileumán, 1931. március 10-én „az öntudatra ébredt magyar polgárság első igazi bölcs 

és nagy krónikásá”-t ünnepelte Kóbor Tamásban a Gellért Szálló több száz vendége.17 A ju
bileumot előkészítő bizottság egyik elnöke Ripka Ferenc, Budapest főpolgármestere volt, a 

társelnökök között pedig éppen úgy megtaláljuk Bárczy István, Berzeviczy Albert, Gratz 

Gusztáv, Komis Gyula és Vojnovich Géza nevét, mint Hazay Samuét, Kornfeld Móricét vagy 

Márkus Miksáét. A bizottság kétszázhuszonnégy tagja közül - hogy a korabeli szellemi és 

politikai élet széleskörű reprezentációját minél jobban szemléltethessem - Fenyő Miksa, 
Harsányi Zsolt, Hevesi Sándor, Korányi Frigyes, Kunos Ignác, Löw Immánuel, Márai Sán
dor, Patai József, Schöpflin Aladár, idősebb és ifjabb Wlassics Gyula bárók és Windischgrätz 

Lajos herceg nevét említem meg.

17 In: A Kóbor Tamás 40 éves írói jubileumát előkészítő bizottság nyomtatványa. MTA Kézirattár, Ms. 
5170/618.
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A Kóbor-jubileum valósággal megmozgatta a magyar kulturális közéletet. Az újságok 

a legnagyobb íróinkat idéző, már-már kultikus tisztelettel beszéltek munkásságáról. A Nép

szavában Révész Béla arról elmélkedik, hogy az ünnepi életműsorozat „az írót viszi az elő

térbe, aki mindig is ott állott az élen. Kóbor Tamás, az író harminc-negyven éve járja a ma

gyar irodalom magaslatait, és mögötte érkeznek az írók, akik utódok, és nem lenne új iroda

lom, ha ki nem sarjadt volna az arra való, előző literatúrából. [...] Kóbor Tamás írói jelentő

ségét úgy kellene fölmérni, hogy elmondjuk, ha ugyan elmondható az a pszichikus titokza

tosság, hogy mit jelentett kaotikus-számunkra Kóbor szellemének kemény energiája, fáklyá- 

zó világossága, lobogó példája, aki menetelt arrafelé, amerre mi igazodtunk. Előttünk járt, 

pedig mögülünk indult. Fáradt literatúrának földobbant egyéni alakja, aki a jelenéből a jövő 

irodalmát munkálta. Alig kitapintható, de históriásan érezhető, mennyire volt Ady, Bíró La

jos, Kosztolányi és a többiek jól irányított sorsa, hogy Kóbor Tamás, Bródy Sándor, Szomory 

már jelen voltak”.18 A Magyar Hírlapban is az olvasható, hogy „sorsa a nagy megelőzőké. 

Hatása személytelen és kézzelfoghatatlan, de benne él és benne vibrál mindenben- 

mindenkiben, aki és ami utána jött az elmúlt negyven év időlépcsőjén”.19 Krúdy Gyula sze

rint „úgy Ambrus Zoltán, mint Kóbor Tamás mögött egy könyvtárnyi könyv és megszámlál

hatatlan hírlapírói alkotások serege, amelyekkel a legnagyobb föladatokat is megoldották: 

tudniillik írni tanították meg műveikkel az utánuk következő írói generációt” Szőllősi 

Zsigmond méltatása pedig már-már kifejezetten a Jókai-kultusz retorikáját idézi, amikor hatá

rozottan kijelenti, hogy Kóbor Tamás „egy pillanatig se volt kezdő. Se abban, amit mondott, 

se abban, ahogyan mondta. Senkitől se tanult, senkinek soha a hatása alá nem került, se abba 

a kényszerhelyzetbe, hogy bármikor és bármiben is revideálja magát”.21

Kosztolányi Dezső elnöki lemondása után ő is azok közé tartozott, akik - mint Révész 

Béla, Gyergyai Albert és mások - 1932 márciusában kiléptek a Magyar Pen Clubból.

A hetven éves Kóbor Tamást 1937-ben ismét lelkesedéssel köszöntötték. Saját lapjá
ban, az Újságban Zsolt Béla azt az embert ünnepelte, aki egyike azoknak „a szellemi vezé

reknek, akik a század eleji magyar irodalomban, zsurnalisztikában és a közélet hangjában le

törték a lompossá nyűtt érzések és gondolatok és kifejezési eszközök egyeduralmát. Aki a 

századvég stílusát újjáteremtette azzal, hogy a közhelyet gondolattal, a pátoszt a gondolat di

namikájával, s a cifra és nagyképű körmondatosságot az epigrammatikus tömörséggel váltot-

18 Révész Béla: Kóbor Tamás. Népszava, 1931. jan. 11.8.
19 Relle Pál: Kóbor Tamás. Magyar Hírlap, 1931. márc. 8. 10.
20 Krúdy Gyula: Életet teremteni. Ambrus és Kóbor napján. A Reggel, 1931. márc. 9. A kiemelés tőlem. S. G.
21 Szőlősi Zsigmond: Kóbor Tamás filozófiája. Újság, 1931. márc. 29. 33.
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ta fel”.22 A szociáldemokrata Népszava ismeretlen publicistája pedig az író emberi tartását 

méltatta, amikor nyomatékkai hangsúlyozta, hogy „Kóbor Tamás politikája gyakran szemben 

állott a mienkkel. A legtöbbször. Ő Tisza István íródiákja volt, mi Tisza István ellenfelei. De 

most, az összeomlás után, amikor egészen mások a választóvonalak és egészen mások az 

érintkezési pontok is, amikor a szabadság ütközik a rabszolgasággal, a jog az önkénnyel, a 

kaland a fejlődéssel és az építő szándék a romboló dühvei, most ismételten kerültünk egy ol
dalra - a szabadság megvédelmezésében”.23

Ám rövidesen mind az ünneplőknek, mind Kóbor Tamásnak kedvét szegték a történe

lem eseményei. Az antiszemitizmus újraéledést az író különösen nehezen viselte. Kiábrán

dultságát, tanácstalanságát és kétségbeesését érzékletesen mutatja be Bóka László visszaem

lékezése. Az első zsidótörvény életbelépése idején találkoztak, és Kóbor Tamás dühösen pa

naszolta neki: „Én egy életen át azt hittem, hogy magyar író vagyok, én belenyugodtam, hogy 

egy divatja múlt író lettem, de ahhoz öreg vagyok, hogy megint én legyek a Bermann gye

rek... Ehhh... Velem, kérem, Tisza tárgyalt..., velem Mikszáth tárgyalt..., én karoltam fel, 

kérem, Móricz Zsigmondot, bár nem ízlésem szerint való író, noha nagy talentum... Nekem 

elhitték a zsidók, hogy egy Bermann lehet Kóbor... - fáradtan elhallgatott. Aztán nagy soká

ra azt mondta: - A szabadkőművesek sem érnek semmit..., senki se tud segíteni.”24

A négy és fél évtizedes megfeszített munka megtörte egészségét. Állapotát az újabb 

világháború izgalmai és az üldöztetés réme az állandó orvosi felügyelet és lánya ápolása elle

nére is tovább rontotta. Kóbor Tamás hosszú szenvedés után 1942. május 26-án halt meg az 

Ulászló és a Dinnye utca sarkán álló budai villájában. (Az utóbbi utcának állítólag ő a név

adója.) Két nappal később temették el a rákoskeresztúri izraelita temetőben, a Pesti Szentegy

let által adományozott díszsírhelyen.

Az óvatos naturalista

Kárpáti Aurél 1935-ben a következőképpen határozta meg Kóbor Tamás szerepét a 

magyar irodalom történetében: „Úttörő érdeme kettős. Egyrészt az elsők közé tartozik, aki 

Budapestet, a nagyvárost (vagy legalább annak egy jellegzetes rétegét) felfedezte a magyar 

regényírás számára; másrészt egyik legtehetségesebb kialakítója nálunk a szociális és pszi-

22 Zsolt Béla: Kóbor Tamás. Újság, 1937. okt. 31. 25.
23 [Révész Béla?]: Kóbor Tamás hetven éves. Népszava, 1937. nov. 3. 4.
24 Bóka László: Kóbor Tamás. In: Bóka László: Válogatott tanulmányok. Bp., 1966. 972-973.
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chológiai aláfestésű realista regénynek. A naturalizmussal kacérkodó, de valójában stílroman
tikus Bródy Sándor programját bizonyos értelemben ő valósította meg, szinte stendhali tár
gyilagossággal és szárazsággal. Mindenesetre: illúzióktól ment, hűvös józansággal. írói 
adottságának legmélyebb gyökere szerint Kóbor tulajdonképpen kritikus, ahogy igazában 

Kemény vagy Ambrus is az volt. Boncoló, elemző és értékelő elme, sokkal inkább, mint áb
rázoló, telve probléma-fejtő kíváncsisággal és ítélkező moralista-hajlandósággal. Éles szeme 

a jelenségek mögött bujkáló, oksági összefüggéseket kutatja. Puritán kifejezésmódja ezért ro
kon azzal az értekező-prózával, amelynek legfőbb szenvedélye a bizonyítás, és kedvenc sza
va a tehát. Ez a rendkívül éles eszű, keserűen okos és rezignáltan bölcs író sohase éri be a 

puszta konstatálással. Meggyőzésre is törekszik.”25 Irodalomtörténészeink közül ennél ponto
sabban azóta sem mutatott rá senki Kóbor Tamás életművének legfőbb jellegzetességeire. 
Igaz, tömörségben sem sikerült még senkinek felülmúlnia Kárpáti Aurélt.

A kritikusok rendszerint zavarba jönnek Kóbor műveinek megítélésekor. A legna
gyobb gondot az okozza, hogy legjobb regényeit egyszerre két oldalról célszerű megközelíte
ni: a szépirodalom és a társadalomtudományok, egészen pontosan a szociológia felől. A szá
zadforduló magyar írói közül nálánál jobban senki sem valósította meg a zolai programot, 
mely szerint a modem írónak egyszersmind tudósnak is kell lennie. Egyúttal senki sem szem
lélteti Magyarországon jobban Zola elképzelésének ellentmondásosságát. Kóbor Tamás mű
vei ugyanis csak e kétféle szempont együttes vizsgálatával értelmezhetőek igazán. Mint író, a 

lehetséges naturalista irodalom művelője hazánkban, mint „kutató” publicista, Budapest első 

szociográfiisai között tartandó számon. Különlegessége tehát abból adódik, hogy Kóbor Ta
más műveiben e kettősség nem választható el egymástól. Komplex vizsgálatuk azonban ere
deti helyet jelöl ki számára a korszak magyar prózairodalmában: eszerint a naturalista ihleté
sű irányregény következetes művelője hazánkban, regényei Budapest fejlődésének fontos 

kordokumentumai.
Kárpáti Aurél állítja, hogy Kóbor Tamás az, aki az önmagát naturalistának kikiáltó 

Bródy Sándor helyett a tudományos igényű szépirodalmat leginkább megvalósította a szá
zadelő Magyarországán. A magyar naturalizmus terén szerzett érdemeit még a legszigorúbb 

bírálói sem vitatják el tőle. Szerb Antal szerint nálunk ő volt „a naturalista regény első műve
lője”,26 és Schöpflin Aladár is egyetértett azzal a megállapítással, hogy a magyar regénybe „a

25 Kárpáti Aurél: Színházi bemutatók. Kóbor Tamás: Hat hónap. Nyugat, 1935/3. 250-251.
26 Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet. Bp., 1978.469.
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naturalista módszer Kóbor Tamással jutott bele”.27 A tizenkilencedik századi realizmust és 

naturalizmust általánosságban jellemző Babits Mihály pedig akár róla is mondhatta volna 

irodalomtörténetében, hogy „az író a saját miliőjét írta. Ismert és közelről látott valóságdara
bot, a maga különös levegőjével, sűrű és teljes realitásában. Mintha csak mentül megbízha
tóbb kortörténeti dokumentumot akarna hagyni a jövőnek a saját vidékéről, nemzetéről, fajá
ról, kasztjáról...

Juhász Gyula 1904-ben határozottan állítja, hogy Kóbor Tamás „a magyar Zola”,29 a 

tizenkilencedik század kilencvenes éveiben játszódó Krúdy-regények egyikében pedig 

ugyancsak az olvasható, hogy az akkoriban feltűnt Kóbor Tamás lesz a „magyar Zola”.30
Bár irodalomtörténészeink is szinte kivétel nélkül naturalizmust emlegetnek Kóbor 

Tamás századfordulón írt munkáival kapcsolatban, nem bukkantam nyomára annak, hogy az 

író saját magát bárhol is naturalistának nevezte volna. Ebben minden bizonnyal meghatározó 

szerepet játszott Bródy Sándor példája. Kóbor Tamás okult a Bródyt ért kíméletlen támadá
sokból a kezdetben nyíltan felvállalt naturalizmus miatt, mely irányzatot nálunk ez idő tájt 
számosán „gettó-irodalom”-nak bélyegezték.31 Tudomásul kellett vennie, hogy a magyar iro
dalom befolyásos kritikusai közül sokan a legnagyobb jóindulattal sem nevezhetők elfogulat
lanoknak, amikor Zola vagy Daudet magyar követőinek műveit fektetik boncasztalra. Óvatos 

taktikázást sejtek amögött, hogy Kóbor Tamás a publicisztikájában nem foglal állást a natura
lizmus kérdésében - nem helyesel, de nem is tiltakozik, ha naturalistának nevezik -, ellenben 

annál többször emlegeti a szociológia fontosságát. Nem nyilatkozik Zoláról, viszont Herbert 
Spencer neve időről időre feltűnik írásaiban, ami alapján már a pályakezdése elején „mint az 

egyetlen magyar szociálfilozófust üdvözölték”.32 Az általa szerkesztett napilap, Az Újság 

rendszeresen beszámolt a Magyar Társadalomtudományi Egyesület és a Feministák Egyesü
lete üléseiről, illetve az Egyetemi Kör társadalomtudományi szakosztályának előadásairól, a 

frissen megjelent szociológiai kiadványokat - mint például a Társadalomtudományi Könyvtár

»28

27 Schöpflin Aladár: A magyar irodalom története a XX. században. Bp., 1937. 67.
28 Babits Mihály: Az európai irodalom története. Bp., 1979. 462. A kiemelés tőlem. S. G.
29 Juhász Gyula: Az esztendő irodalma. Szeged és Vidéke, 1904. jan. 3. In: Juhász Gyula Összes Művei. V. Bp., 
1968. 18. S. a. r.: Grezsa Ferenc és Ilia Mihály.
30 Krúdy Gyula: Hét Bagoly. In: Krúdy Gyula: Hét Bagoly. Boldogult úrfikoromban. Bp., 1963. 112. S. a. r.: 
Szász Imre. Krúdy regénye először 1922-ben jelent meg.
31 A századfordulón e felfogás kétféle megítélésének szemléletes példái olvashatók Hevesi József folyóiratában, 
a Magyar Szalonban (például: 1897/10. 199. Szerkesztői posta) és a Martos Ferenc szerkesztette Fővárosi La
pokban (például: В. M. [Bródy Miksa]: Magyar naturalizmus. 1901. febr. 24. 113-114.) A téma rendszerező át
tekintésének tanulságos kortárs kísérletei Lázár Béla A naturalismusról (Bp., 1890) című összefoglalása és He
vesi Sándor Iskolák az irodalomban, valamint Élet és művészet című tanulmányai, melyeket a Magyar Szemle 
közölt 1894 júliusában és októberében.
32 R. I. [?]: Aszfalt. Magyar Szemle, 1894. márc. 18. 131-132.
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huszonnégy kötetes sorozatát - pedig folyamatosan ismertette. Sőt, a negyedszázados fennál
lását ünneplő folyóiratban, A Hétben a következőket írta: „Szociológia? Krónika volt, míg 

tudomány nem lett belőle.”33 E megjegyzésével Kóbor félreérthetetlenül a hetilap népszerű 

Krónika rovatának - melynek ő is rendszeres szerzője volt - úttörő jelentőségére utalt.
Hogy mit akart a szociológiával? Véleményem szerint az észak-amerikai régészet tör

ténetét író C. W. Ceraméhoz hasonló elképzeléssel ült asztalhoz, amikor Budapest-regényeit, 
-elbeszéléseit és -cikkeit papírra vetette. Vagyis Kóbor Tamás bármely e témát tárgyaló írása 

ugyancsak „nem »népszerű tudományos mű« a szó köznapi értelmében, hanem egy elhiva
tottságot érző író munkája, aki a francia naturalisták egyik elvét olyanformán módosítja, hogy 

nem a természetet, hanem a tudományt szűri át temperamentumán”.34 S mindehhez az is hoz
zátehető, hogy Kóbor Tamás nemcsak poétikai értelemben, hanem a várható fogadtatást te
kintve is tanult magyar elődeitől. így végső soron igazolta Haraszti Gyula jövendölését, aki a 

„zolaizmust” bemutató könyvében már az 1880-as évek közepén állította, hogy „minden me
részebb jóslás kockáztatása nélkül mondhatni, hogy ez irány már végét járja, s a visszahatás 

azonnal be fog állni ellene, mihelyt kissé jobban veszítend az újdonság ingeréből. S minthogy 

a legszélsőbb túlzás sem egyéb, mint bizonyos egészséges dolognak az elrontása, valószínű
leg a jövő nemzedékek költészete meg fogja tartani, ami egészséges elem ez irányban létezik, 
vagyis még jobban fog ragaszkodni amaz élethűségi elvhez, miből oly paradoxont csinált ma 

a naturalizmus, ami pedig ez új irányban egészségtelen, attól ugyanez írók intő példáján 

okulva fog óvakodni”.3s
A századforduló éveiben a naturalizmus - amely mint minden a művészetben, legyen 

az zenei, képzőművészeti vagy éppen irodalmi irányzat: fáziskéséssel valósult meg nálunk - 

még ügy Magyarországon. S mint ilyen, az írókat, a kritikusokat és a laikus olvasóközönséget 
egyaránt foglalkoztató kérdés. A társadalomtudományok eredményeit számon tartó Kóbor 

Tamás ez idő tájt írt regényeinek értékelésekor magam is egyetértek irodalomtörténészeink 

azon állításával, hogy az író a naturalista - szerintem egészen pontosan: a lehetséges natura
lista - regény megvalósítója volt a magyar irodalomban. Legalábbis azé, amit ő a századfor
dulón a „naturalista regény” meghatározás alatt érthetett, amely elképzeléshez minden bi
zonnyal Kárpáti Aurél járt a legközelebb, amikor „szociális és pszichológiai aláfestésű realis
ta regény”-eknek nevezte Kóbor Tamás műveit. Az én olvasatomban e definíció azt a Zola és

33 Kóbor Tamás: Huszonöt év. A Hét, 1913. dec. 28. 830-831.
34 C. W. Ceram: Az első amerikai. Az észak-amerikai régészet regénye. Bp., 1979.7. Balassa Klára fordítása.
35 Haraszti Gyula: A naturalista regényről. Bp., 1886. 408-409. A téma tanulságos áttekintése olvasható Bene
dek Marcell és Révész Ferenc manapság ritkán emlegetett A francia regény a XIX. században (Bp., 1921), illet
ve a Zola (Bp., 1940) című munkáiban.
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követőinek eredményeiből, illetve kudarcaiból okuló századvégi irányzatot jelöli, amelyen 

többnyire még naturalizmust szokás érteni, de amelyet helyesebb lenne - Jászi Oszkár szava
ival élve - „szociológiai regénynek” nevezni.36

Ez ugyanis az a meghatározás, amely irodalomtörténeti nézőpontból leginkább egye

zik Kóbor Tamás sajátos önértelmezésével, miszerint a munkái „felekezeten felüli társadalmi 
írások”.37

Budapest regényírója

A társadalomtudományok iránt élénken érdeklődő Kóbor Tamás annak a tizenkilen

cedik század utolsó évtizedében jelentkező írónemzedéknek volt jellegzetes alakja, akinek 

életművében nem választható el egymástól hírlapírás és szépirodalom. Számára a publiciszti

ka nem csupán kenyérkereset volt, mely hónapról hónapra megoldja a házbérgondot. Sokkal 

inkább csatorna, vagyis kommunikáció az akkori leghatékonyabb média, a sajtó kiadványai

nak olvasóival. Tehát a zsurnalisztikát a véleményformálás közfigyelemre számító eszközé

nek, a befolyásolás lehetőségének tekintette, vagyis a „gályapadját” ő is - miként évtizedek

kel később Németh László - „laboratóriummá” alakította át.

Kóbor Tamás tipikusan budapesti íróember volt, aki a fővárosban életre szóló vizs- 

gálnivalóra talált. („Nekem a témám Budapest” - fogalmazta meg ars poeticáját 1904-ben.)38 

Szociális érzékenysége, a társadalmi kérdések iránti fogékonysága, a jobbító szándék az újsá

gok hasábjain kellő nyilvánosságot kaphatott. Ez azonban kevés - állította - a problémák 

megoldásához, a korlátozott terjedelem csupán a figyelemfelhívást teszi lehetővé. Alapos, a 

vitás kérdéseket aprólékos gondossággal körüljáró, a részleteket is végiggondoló, tudomá

nyos művekre van szükség. Kóbor a szociológiai kutatások megindításának első sürgetői kö

zé tartozott Magyarországon. Már 1890-ben erről beszélt, amikor indulatos közleményt jelen

tetett meg Békésy Károly egyetemi magántanár kiadványáról, A társadalmi forradalomról, 

melyet a szerző az Erdélyi Múzeumegylet havi ülésén olvasott fel. Kóbor Tamás szerint ne

vetséges dolog, hogy valaki mindössze harminchat lapon tárgyal egy olyan témát, amelynek

36 Jászi Oszkár: A szociológiai regényről 1-11. Huszadik Század, 1901/1. 30-37. és Huszadik Század, 1901/2. 
116-123.
37 Kóbor Tamás: Magyar nyelven írt idegen irodalom. In: 1MITÉ. Bp., 1929. 53-62. Róla is elmondható, amit 
Németh László 1967-ben Móricz Zsigmonddal kapcsolatban egy rádióelőadásban megfogalmazott, miszerint 
„nem a realizmus külsőségei, hanem a valóság” érdekelte az Írót.
38 Semper [Kóbor Tamás]: A magyar erkölcs. A Hét, 1904. jan. 10. 18-19.
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Nyugaton már vaskos kötetekből álló szakirodalma van. „Ennek a türelmetlen 

gyakorlatiaskodásnak a tudomány adja meg az árát, az élet pedig nem veszi hasznát. Mert mi 

gyakorlati eredményre számíthat nálunk egy ilyen iránycikk? Felolvassa szerzője egy polgári 

egylet tagjainak, akiktől nem kell féltenünk a fennálló társadalmi rendet, kiket okvetlenül a 

saját véleményére térít, mert - egy nézeten vannak vele.”39 Kóbor Tamás nagy nyilvánosság

nak szánt, átfogó műveket sürgetett, amelyek az égető szociális kérdésekre irányítanák a fi

gyelmet. S ebben a tudományos igényű, feltáró munkában természetesen ő maga is részt kí

vánt venni. Kóbor azonban nem társadalomtudós volt, hanem publicista és író. A közös fel

adat megoldásához előbb újságcikkeivel, a kilencvenes évek második felétől kezdve pedig 

egyre inkább elbeszéléseivel és regényeivel próbált hozzájárulni. Látszólag lehetetlen feladat

ra vállalkozott: tudományos alapossággal, következetesen végiggondolni megfigyeléseit, és 

mindezeket szépirodalmi eszközökkel ábrázolni egy hatalmas regényciklusban, melynek té

mája, színhelye és főszereplője egyaránt Budapest, ez a „fiatal, európai Chicago”, ahogyan 

ekkoriban nevezte.40

Kóbor Tamás - az ifjú szociológusok körében Magyarországon elsőszámú tekintély

ként tisztelt Herbert Spencer hatására - betegségekre hajlamos, organikus lénynek látta Bu

dapestet. Megnyilvánulásait egy orvos alaposságával szemlélte; műveiben a mély humánum 

könyörtelen következetességgel és szókimondással párosul. Bírálói gyakran vetik szemére 

nyelvének szürkeségét, meséjének egyszerűségét, elfelejtve, hogy az író e munkái látleletek, 

melyek a bajokat tárják a figyelmes szemek elé. Kóbor Tamás a főváros kulisszáit akarta át

világítani. Nem a világhírű budapesti panoráma színes képeslapjaiból közölt sorozatot, ha

nem az egészségtelennek (is) tartott nagyváros kaleidoszkópszerű forgatagáról készített újabb 

és újabb fekete-fehér röntgenfelvételeket. Az írói szándék nála megtalálta a megfelelő kifeje

zőeszközöket. „Elbeszélő stílusa nem egyszer közel áll az értekező próza stílusához - hívja 

fel a figyelmet Pintér Jenő az író műveinek egyik jellegzetes vonására. - Az elbeszélés érde

kességét többnyire részletező leírásokkal és ironikus elmélkedésekkel pótolja. Fáradhatatla

nul elemzi az emberek önzését, hazugságát, lelki nyomorát és aljasságát. Hőseit nem eszmé

nyíti. Minden érzékenykedés nélkül mutatja be gondolkozásukat, érzelmeiket és sorsukat.”41 

(Mindehhez Pintér Jenő akár azt is hozzátehette volna, hogy tehát Kóbor Tamás mintha a Le 

Roman Expérimentalban kifejtett zolai programot próbálta volna megvalósítani a századfor

dulón írott regényeiben.) E hősök - Jászi Oszkár elméletének példájaként - mindenekelőtt tí-

39 Joó Iván [Kóbor Tamás]: A társadalmi forradalom. A Hét, 1890. aug. 31. 142-143.
40 Semper [Kóbor Tamás]: Sínek az Andrássy úton. A Hét, 1893. ápr. 30. 284-285.
41 Pintér Jenő magyar irodalomtörténete. II. Bp., 1928. 141-142.
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pusok, a nagyváros ezerarcú tablójának megannyi közismert jellegzetességei. A Budapest tár
sadalmát ismerők bárhol beléjük ütközhettek.

Kóbor Tamás hamar, már írói pályája legelején felfedezte magának a főváros góc
pontjait. Az utcát, a szeméttelepet, a kávéházat, vagy éppen a parlamentet megannyi mikro- 
kömyezetnek tekintette, amelyeket külön-külön vizsgálva, a kutató előtt világossá válhatnak 

a Budapest egészét éltető rejtett összefüggések. A társadalmi problémák iránt érdeklődő szép
írót a tudományos kutatómunka varázsa kísértette meg. Róla éppúgy elmondható, mint Zolá
ról, hogy „az elbeszélő költő régi tisztjét a szociológus munkájával cserélte fel”, és hogy „re
gényíró munkáját a társadalmi tudományok részének” tekintette.42 Bori Imre hívja fel a fi
gyelmet arra, hogy „Kóbor Tamás korai írásaiban a naturalizmus szociográfiai, leíró (és ke
vésbé az elbeszélő) indítékai a szembetűnőbbek. A tárca műfaj felől ehhez az előadásmódhoz 

és szemléleti módszerhez ér el legkönnyebben az író, és Kóbor írásai is valójában tárcák, 
amelyekben nem a »könnyed« naturalizmus köti le a figyelmet, nem az, ami csevegés, ha
nem, amit ez a modor körülfog - a szociografikus írói nyereséget”.43 Nyilván effélére gon
dolhatott Kárpáti Aurél is, amikor idézett bírálatában Kóbor Tamás műveivel kapcsolatban 

„stendhali tárgyilagosságról és szárazságról” beszélt.
Korai írásaiban Kóbor jelképpé emeli Budapest lüktető életének legfontosabb színte

reit. Tudósításainak témái (prostitúció, egészségügy, nyomor, kávéház, korrupció stb.) a ké
sőbbiekben sorra felbukkannak szépirodalmi müveiben. Egy fényképész szemével járta Bu
dapest utcáit. Tárcáiban mindent rögzített, amit csak látott és tapasztalt, hogy azután e felvil
lanó fotográfiákról mintázza meg regényei valósághű díszleteit.

Már a kilencvenes évek legelejétől élénken foglalkoztatták a különbözőségek, a „tár
sadalmi deficitek”, ahogyan ezen alapvető problémákat Hanák Péter elnevezte.44 Kóbor hu
szonhárom évesen közleményt jelentetett meg A Hétben a fővárosi szeméttelepek nyomorult
jairól. „A mi fényes Budapestünknek is megvan a maga sötét világrésze - hangsúlyozza 

nyomatékkal. - Az irgalmas nap ugyan arra is hinti sugarait, de a derű, melyet e sugarak

42 Jászi Oszkár: Zola mint szociológus. Huszadik Század, 1902/12. 474-482. A századfordulón már Magyaror
szágon is nyilvánvalóvá vált a sajtó - vagyis a korabeli média - felbecsülhetetlen szerepe a tudományok népsze
rűsítése terén. A lehetőségeket szemléletesen érzékeltetik például az egyébként ellentétes politikai beállítottságú 
Jászi Oszkár és Cholnoky Viktor számos, e témáról írt eszmefuttatásai. Közülük ezúttal csupán egyet-egyet 
emelnék ki, az előbbi nevével fémjelzett Tudományos publicisztika (Huszadik Század, 1900/1. 2-13.), illetve az 
utóbbi által jegyzett Az újságíró mint tudós (OSZK. Fond. 5/III.) című esszéket. Ebben az általam csak kézirat 
formájában ismert írásban olvasható, hogy „nincs gyönyörűségesebb munka mások oktatásánál. Ma pedig már 
minden igazi újságíró tanító, aki egy egész váró, figyelő, okulást és felvilágosodást kereső olvasóvilágot tanít”.
43 Bori Imre: A magyar irodalom modern irányai II. Újvidék, 1989. 225.
44 Hanák Péter: Vázlatok a századelő magyar társadalmáról. In: Az úri Magyarország. Bp., 1993. 157-165. 
Szerk.: Léderer Pál.
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mindenütt árasztanak, ottan belevész a sivatagba. [...] A magasból tekintve fekete pont az 

elegáns úr és a szurtos rongyszedő. De a közelből mintha mindegyik más-más csillag lakója 

volna.” Az ifjú megfigyelő döbbenten tapasztalta, hogy a civilizált élet e förtelmes perifériá
ján az idő is gyorsabban múlik, és hamar ráncosra karistolja a szeméttelepek páriáit. A tény
közlő leírást szemléletes költői képpel tetti érzékletesebbé: „Mily idős az asszony, milyen a 

férfi? Arcuk vagy nyolcvan éves nélkülözésről beszél, de hát a hajuk fekete és gyermekük 

alig négy éves. Talán az ifjúság teljes virágában most élvezik a szerelem első éveit... A sze
métdombon elfajul az élet és buján tény ész a halál virág. Akiket megcsap e virág illata, azok 

arcáról lehámlik az ifjúság üdesége és megszűnik minden korkülönbség; s arra a gyermekre, 
aki a nyomor ez ingoványában születik, az első nappal együtt ránehezednek a szülők évei és 

szenvedései...»45

1892 végén és a következő esztendő elején a főváros társasági életnek fontos színhe
lyeiről, a kávéházakról teszi közzé megfigyeléseit, ugyancsak A Hét hasábjain. A hatrészes 

tárcasorozatnak Budapest a kávéházban címet adja. A következő évben tárcagyűjteményt je
lentetett meg. A kötet legjobb írásában a ködöt a „nyomor leheletének” képzeli.46 Figyelemre 

méltó, hogy ezt a nyomasztó időjárási képződményt a gazdag Andrássy út palotái között is 

látni véli, mint afféle hazai jellegzetességet. „Csak olyan a köd itten, mint másutt. De előttem 

különös, hogy az Andrássy úton egyáltalán van köd. Úgy érzem, hogy az a külvárosokba, 
szűk és piszkos utcákba való, hol az emberek nem törődnek az időjárással, jó és rossz időben 

azt a ruhát viselik, amelyik éppen van - ahol a szegénység szemérmesen megvonul, és ha rá
borul az a nedves, sűrű fátyol, elrejtőzhetik mögötte a világ szeme elől. [...] Aztán elgondo
lom, hogy amióta olyan szépre épült az Andrássy út, nagyon sűrű lett nálunk a köd...”47 Ha
sonló megfigyelést Kóbor Tamás korábban is tett; a szeméttelepek világáról írt tárcájában 

„gyilkos köd”-ről beszél.
Haláláig moralista maradt. Müvei lapozgatásakor olyan ember világnézete bontakozik 

ki az olvasó előtt, aki vallja, és amikor csak lehet, hirdeti is, hogy a tisztességes emberi élet 
fontos tartópillére a szilárd erkölcs. Ha ez megroppan, az egyén szinte menthetetlenül elbu
kik. Az író nagy kedvvel vizsgálta az erkölcs normáinak megszegése okozta bukások tör
vényszerűségeit. A századforduló magyar írói közül leginkább rá igaz Zola azon állítása,

45 Kóbor Tamás: Egy sötét világrész. (Budapesti tájkép.) A Hét, 1890. jún. 15. 382-383.
46 A köd motivikus nagyvároshoz kötése minden bizonnyal Dickens Kopár házáig (Bleak House, 1852-1853) 
vezethető vissza. Mint arra disszertációm első fejezetében utaltam, Jókai már az Egy magyar nábobban (1853) 
felhasználja e motívumot, a következő írógenerációk munkái közül pedig Gozsdu Elek Köd (1882) című regé
nye emelhető ki, melyben e meteorológiai jelenség központi szerepet kap.
4’Kóbor Tamás: Köd az Andrássy-úton. In: Kóbor Tamás: Aszfalt. Bp., 1894. 3-8.
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amely szerint a naturalisták „kísérletező moralisták”. Kóbor Tamás az erkölcs különböző né
zőpontokból történő bemutatására törekedett Budapest-regényeiben. íróként és hírlapíróként 
egyaránt példázza az irodalmár Munkácsy Mihály megfigyelését, aki szerint „a modem 

nagyváros és a modem nagyvárosi ember életének megrajzolásához, a megfelelő tehetségen 

kívül hatalmas erkölcsi érzékre és erkölcsi készségre is van szükség, mert a nagyvárost a vi
déktől, a nagyvárosi embert a vidékitől elsősorban lelkülete és erkölcse, illetőleg erkölcste
lensége különbözteti meg. A modem nagyvárost és a modem nagyvárosi embert tehát csak 

olyan író rajzolhatta és rajzolhatja meg híven és alaposan, akiben erős erkölcsi érzék és ha
talmas erkölcsi készség van”.48

A híres miliő-elméletet népszerűsítő Taine-t idéző megállapításai is jelzik, hogy Kó
bor Tamás szerint kora Budapestjének társadalmában léteznek olyan kényszerítő folyamatok, 
amelyek a hasonló körülmények között élők többségét nagy valószínűséggel azonos sorsra 

predesztinálják. Az ekkoriban írt jelentősebb regényeiben ezért szorítja lehetőség szerint hát
térbe az egyénítést a tipizálás kedvéért. A privát sorsokban azt az általánost keresi, amely 

összeköti az azonos problémákkal küszködőket. A Darwin elgondolásaiból sokat merítő író 

Zolához és szociológus Herbert Spencerhez hasonlóan a társadalomban élő embert Kóbor 

Tamás szerint sem a békés egymás mellett élés jellemzi, hanem a „struggle for life”, a létért 
való állandó küzdelem. A férfiak és a nők, a gazdagok és a szegények, a fiatalok és az idő
sebbek, összességében pedig az erősek és a gyengék harca. Ez az, amit a fővárosról írt regé
nyeiben ábrázolni akart, erre törekedett már a ciklus nyitódarabjában, a Budapestben, is. A 

főváros másik krónikása - a rá mint elődjére tekintő - Krúdy Gyula „Budapest regényírójá”- 
nak nevezi Kóbor Tamást, akinek regényei „ennek a városnak természetrajzát bővebben meg
írják, mint az utazási könyvek”. Krúdy szerint Kóbor munkáiban „Budapest életrajzát is meg
találhatják a figyelmes olvasók, inkább, mint a statisztikai könyvekben”.49

„Szintetikus egybefoglalásokra, főleg szimbolikus elmélkedésre, úgy tetszik, képtelen ”

A comte-i pozitivizmus alapvető fogyatékossága, hogy mivel csak a tőlünk független 

jelenségeket tekintette a tudományos megfigyelésre alkalmas tárgyaknak, az emberi termé
szettel nehezen boldogult. A tömegre koncentrált, az egyéniségnek kevés jelentőséget tulaj-

48 Munkácsy Mihály: Dosztojevszkij, mint a nagyváros költője. In: Dosztojevszkij: A nagyváros homályából. 
Bp., 1928. 9.
49 Krúdy Gyula: Kóbor Tamás, Budapest regényírója. A Reggel. 1930. dec. 22. 10.
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donított; az egyén lélektani fejlődésében a Lamarcktól átvett miliőre helyezte a hangsúlyt. 
Ennek tarthatatlansága a tizenkilencedik század második felére nyilvánvalóvá vált. „Azok a 

naturalisták - állapítja meg Kiss Albin akik a külső természet erőrendszerében nem találták 

meg a megnyugtató választ a magasabb emberi tulajdonságok megmagyarázására, igen nagy 

előszeretettel fordították figyelmüket az organikus élettünemények felé, s biológiai törvény- 
szerűségekben keresték a kulcsot a belső világ misztikumának megfejtésére.”50 Az új irányzat 
legnagyobb hatású képviselője, Herbert Spencer az emberi társadalom struktúráját leírható- 
nak tekintette az élő szervezet analógnak érzett fiziológiai törvényszerűségei alapján. Úgy 

gondolta, hogy az egyén, és így végső soron a közösség boldogulása - a szervezet egészséges 

működéséhez hasonlóan - a társadalom szociális funkcióinak dinamikus összhangján múlik. 
Elméletének sarkalatos pontjai az olyan darwinista fogalmak, mint a „létért való küzdelem”, 
a „kiválasztódás” és az „evolúció”.

A szenzációéhes sajtó révén a természet- és társadalomtudósok (Ratzel, Hellpach, 
Ammon, Dürkheim, Gobineau, Lubbock, Fouillée, Lilienfeld, Giddings, Sutherland, Le Bon, 
illetve Beöthy Leó, Pulszky Ágost, Stein Lajos, Tegze Gyula és Ferenczy Árpád) széles kör
ben ismertté vált, az újdonságokra fogékony laikus polgárság körében olykor kifejezetten di
vatos nézetei a valószerű iránt érdeklődő szépirodalomra is termékenyítőén hatottak. A tizen
kilencedik század második felének tudományos érdeklődésű íróinak munkái jelentős vissz
hangot váltottak ki az olvasók körében. S a hatás kölcsönös volt. A számos esetben nemzet
közi siker ugyanis mind több szerzőt ösztönzött arra, hogy immáron tudatosan és elmélyülten 

tájékozódjon a tudományok, mindenekelőtt a társadalomtudományok területén.51
A következetes társadalmi érdeklődés szinte törvényszerűen ciklusalkotást eredmé

nyez az irodalomban. Az írók ugyanis hamar szembesülnek azzal, hogy már egy nagyváros 

életének átfogó bemutatása is csupán regényfolyamban lehetséges, a társadalom egészének 

ábrázolása pedig még inkább. Egyetlen mű csupán pillanatfelvételek felvillantására képes, a 

teljes panorámához azonban előre átgondolt, tudatosan szerkesztett regény sorozat szükséges. 
Balzachoz hasonlóan a portrét Zola is elégtelennek érezte szándékai megvalósításához; látle
lete minél pontosabb diagnosztizálása érdekében „csoportképben” kezdett gondolkodni. (El
gondolkodtató, hogy élete utolsó éveiben lelkes amatőr fotográfus volt; képei a századfordu
lós Párizs mindennapjait dokumentálják.) Zola nyomán a magyar naturalistáknál is megjele-

50 Kiss Albin: A magyar társadalomtan története. Bp., 1925.21.
51 A szociológia hazai terjedése komoly visszhangot keltett mind szakmai körökben, mind pedig a sajtóban. Ez 
utóbbinak szélsőségeit szemléletesen érzékelteti Papp Dániel A társadalomtudományról (Új Magyar Szemle, 
1900/4. 136-146.) és Pap Tibor Szociológia az iskolában (Politikai Hetiszemle, 1905. aug. 13. 4-5., 1905. aug. 
20.2-4., 1905. aug. 27. 3-4.) című írása.
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nik a szándék - Bori Imre találó megfogalmazásával élve - a maguk „naturalista társadalmi 
tabló”-jának megalkotására. Bródy Sándor már 1886-ban „képciklust” ígér olvasóinak a Don 

Quixote kisasszony című regénye előszavában. Bár a regényfolyam - legalábbis abban az ér
telemben, ahogyan Bródy eredendően elképzelte - sohasem folytatódott, következő regénye
it, a Faust orvosi, a Két szőke asszonyt és a Színészvéri e kvázi-ciklus darabjainak lehet tekin
teni. Az író a századfordulón ismét gondolkodni kezdett régi tervén; 1902-ben Új erkölcsök 

sorozatcímmel rendezte sajtó alá válogatott munkáit.
A Hét főmunkatársa, a szociológia eredményeit is népszerűsíteni kívánó folyóiratot 

tervező Justh Zsigmond 1893-tól kezdte publikálni A kiválás genezise című ciklus darabjait. 
Korai halála miatt azonban e vállalkozás is befejezetlenül maradt; a sorozatnak csupán három 

darabja, A pénz legendája, a Gányó Julcsa és a Fuimus készült el. Azt a regényt, amelyben 

kora Budapestjét akarta bemutatni, bár tervezte, korai halála miatt már nem írhatta meg.
Miként korábban Bródyra és Justhra, a tizenkilencedik század utolsó évtizedében - a 

felkészülés éveiben - a saját társadalmi körképén gondolkodó Kóbor Tamásra is nagy hatás
sal volt Zola és követőinek irodalomszemlélete. Benedek Marcell szerint az író „a naturalis
ták aránylag kései hatása alatt regényciklusba fogott Budapest életéről; e ciklus darabjai (Ko
ronaherceg utca, Ki a ghettóból, Hamupipőke őnagyságá) fejlődést és elmélyülést mutatnak, 
mert mindinkább arra szorítkozik bennük, amit közelről látott és közvetlenül átélt”.52

A Rougon-Macquart-regényfolyam nyilván a kezdetektől Kóbor Tamás cikluselkép
zeléseinek formálója lehetett; Zolához hasonlóan ő is arra törekedett, hogy regényeiben egy- 
egy család természetrajzi, vagyis élettani, patológiai és elmekórtani, illetve társadalmi, tehát 
szociológiai történetét íija meg. Közvetlenül azonban Három város ösztönözte, amikor végre 

munkához látott. Az íróval személyesen konzultáló László Erzsébet írja, hogy „Kóbor Tamás 

maga is említette budapesti beszélgetésünk alkalmával, hogy Zola regénytrilógiája: a 

Lourdes, Rome, Paris adott neki impulzust Budapestjének megírásához.”53 Ugyanakkor 
szembetűnő, hogy Kóbor Tamás éppen akkor indította el cikluskezdő regényének folytatásos 

közlését, amikor megjelent Lázár Béla esztéta tanulmánykötete, melyben a szerző kiemeli, 
hogy pályája első évtizedében Kóbor Tamás „hajszolta a bizarr sötétséget, képzelete azonban 

nem zolai erejű, és így az apró részletek halmozásánál tovább nem hatol, ami riporterszerűvé

52 Benedek Marcell: A modern magyar irodalom. Bp., é. n. [1924.] 23. Koronaherceg utca címmel nem jelent 
meg Kóbor-regény, ellenben ez a Budapest nyitófejezetének címe.
53 László Erzsébet: Francia hatások a „Hét" c. folyóiratra. Debrecen, 1937. 14. Zola emlegetett regényei 1895- 
ben, 1896-ban és 1898-ban jelentek magyarul.
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teszi képeit, s nagy, szintetikus egybefoglalásokra, főleg szimbolikus elmélkedésre, úgy tet
szik, képtelen”.54

Nem tudom, hogy vajon Kóbor Tamás 1899-ben - önálló bírálatban, tanulmányban 

vagy előadás alkalmával - előzetesen olvasta-e, illetve hallotta-e Lázár Béla könyvének e rá

vonatkozó megállapításait, mindenesetre határozottan állítható: regénysorozatába éppen az 

összefoglaló áttekintés és a „szimbolikus elmélkedés” szándékával kezdett. Elképzelhetőnek 

tartom tehát, hogy a minden bizonnyal régóta tervezett ciklus elindítását nem csupán az új 

század kínálta „leltárkészítés” ösztönözte, hanem egyúttal a bizonyítási vágy is.

„Az utolsó évtized egyik legjobb regénye”

Kóbor Tamás Budapest című regényét 1900. január 7. és július 1. között huszonhat 

folytatásban először A Hét közölte. Néhány hónap múlva a lap december 9-én megjelent 

száma a postai hírek között tudatta olvasóival, hogy „Kóbor Tamás Budapest című regénye 

sajtó alatt van, s a jövő héten kerül a könyvpiacra.” A Hét következő számának Irodalom cí

mű rovatában pedig az olvasható, hogy a Budapest - mely „ritka feltűnést keltett” - már 

könyv alakban is kapható. Az 1901-es évszámmal megjelent kötet a karácsonyi könyvvásár 

egyik szenzációja volt.

Első bírálója, Salgó Ernő örömmel üdvözölte, nyomatékkai hangsúlyozva, hogy az író 

korábbi művei a Budapesttel kezdődő nagy vállalkozás, a tervezett regényciklus előtanulmá

nyainak tekinthetők. A kritikus szerint Kóbor Tamás a téma avatott mestere a kortárs magyar 

irodalomban: „Sok szemlélet és hosszú meditációk után Kóbor Tamás, íme, rátette kezét arra 

a tárgyra, melyhez - öntudatosan vagy szándék nélkül: ő a megmondhatója - már régóta kö

zeledik, és amellyel mint mester áll szemben. Miután már annyi részletet gyúrt novellába és a 

különböző zsánerű cikkek széles körfogatú seregébe, most az egészet fogja által, és a buda

pesti töredékek után a magyar főváros egyetemes biológiáját írja. Szellemének természete 

kiválóan jelöli erre a feladatra, munkái pedig - leszámítva a leszámítandókat, amely művelet 

után még mindig igen tekintélyes mennyiségre hivatkozhatunk - szinte olybá tűnnek fel, 

mintha mindmegannyi előtanulmányok lennének - előkészületek ehhez a vállalkozáshoz. 

Kóbor Tamás mindenekfelett kritikai elme, aki éles szemmel a jellemző és fontos dolgok 

megfigyelésére, biztos képességgel a finom disztingválásra, főleg az erkölcsi problémák

54 Lázár Béla: A kilencvenes évek novellája. In: Lázár Béla: A tegnap, a ma és a holnap. 11. Bp., 1900. 161-329.
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perspektívájában jeleníti meg maga előtt a dolgokat és ennek a moralista természetnek alig 

kínálkozhat alkalmasabb és gazdagabb tárgy, mint a mi hirtelen fejlődéssel járó belső 

convulsioktól lázas fővárosunk, eddigi munkái pedig úgyszólván megannyi részletkritikák 

Budapest életjelenségeiről, melyek ügyelése fölgazdagította tudásának mennyiségét, elemek
re bontása meg izmossá és simává tette okfejtését.”55 Salgó Ernő - a témaválasztáson túl - a 

„koncepció nagyságát” is figyelemre méltónak tartja, mondván, „gyönyörűség, hogy annak a 

tömérdek alaknak, aki a regényben szerepel, mily szorosan fonódik egymásba a sorsa, és az a 

százfonatú mese, mely a könyv tartalmát bőségessé teszi, mily egységes bogba van szőve”.

A kritikus - miként a századforduló társadalmi regényeivel kapcsolatban a következő 

esztendőben Jászi Oszkár általánosságban - a Budapest esetében is típusokról beszél. Elisme

ri, hogy Kóbor Tamás panoptikuma korántsem teljes, és az ábrázolás célzatossága miatt re

génye némileg egyoldalú, de mindezt Salgó Ernő a vállalkozás, vagyis Budapest szépirodal

mi eszközökkel történő ábrázolása velejárójának tartja. Figyelmezteti olvasót, hogy Kóbor 

hangsúlyozottan regényciklust tervez, így, amit a kezében tart, az csupán első részlete az el

készítendő tablónak. Ráadásul egy írónak elvitathatatlan joga, hogy „a dolgoknak százféle ar

culata” közül azt mutassa be, amelyik éppen leginkább érdekli. Kóbor Tamás pedig „moralis

ta lévén, a jelenségek erkölcsi mivoltát vizsgálja, és akár leír, akár elbeszél, nem a színek és 

formák váltakozását ügyeli, és nem a cselekvés hatásossága érdekli, hanem, amit megragad, 

csak arra szolgál, hogy a megnyilvánulások mögött munkáló erkölcsi tényezőket lássa”. Salgó 

Ernő ezzel Kóbor Tamás írói szemléletét definiálja, ugyanakkor olvasói technikát is kínál a 

szerző müvei iránt érdeklődőknek. A kritikus kimondatlanul bár, de arról beszél, hogy e 

könyvek látszólagos fogyatékosságai valójában egy sajátos írói szemlélet velejárói. Tehát a 

Kóbor Tamás regényeivel kapcsolatban oly sokat emlegetett nyelvi szürkeség, tendenciózus- 

ság és a cselekmény fordulatosságának hiánya tulajdonképpen nem is fogyatékosságok, ha

nem olyan, a szerző által nagyon is helyesnek tartott eszközök, amelyekkel lehetőleg mara

déktalanul kifejezheti mondanivalóját.

A másik bíráló, Szász Zoltán is egyetért azzal, hogy a Budapest még „nem egész, csak 

rész, arról tehát, hogy a címtéma mennyire és hogy van feldolgozva, még nem lehet beszél
ni”.56 A Pesti Napló kritikusa szerint éppen ezért Kóbor Tamás regénye értékelésekor mind

ezt feltétlenül szem előtt kell tartani. Sőt, szerinte elsősorban emiatt nézhetők el a mű nyil

vánvaló fogyatékosságai. A Budapest olvasásakor nem szabad elfelejteni, hogy „csak megin-

55 S. E. [Salgó Ernő]: Budapest. A Hét, 1901. jan. 27. 61-62. A kiemelések tőlem. S. G.
56 Sz. Z. [Szász Zoltán]: Budapest. Pesti Napló, 1901. jan. 30. 3-6. A kiemelések tőlem. S. G.
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dúl benne az egész modem Budapest képe, s rögtön megmondhatom, hogy nagyon jól indul 
meg. Kóbort mindig par excellence szépíró-tehetségnek tartottam, s ezért, mikor a szocioló
giai lírától áttért a novellára és a regényírásra, ezt egy önmegtaláló és nemesedő fejlődés gya
nánt üdvözöltem. S valóban rövid idő alatt a tárcaelbeszélés egyik virtuózává emelkedett, 
most pedig egy széles medrű regényciklus megfigyelés- és gondolatárja előtt nyitotta meg 

gazdag érzelemvilágának zsilipjeit”. Szász Zoltán is üdvözli Kóbor Tamás sokat ígérő vállal
kozását, ő azonban - ellentétben Salgó Ernővel - korántsem tartja hibátlannak az ígért ciklus 

első darabját: „De amily imponáló, szívlefegyverező, éppoly kritikaprovokáló regény is ez a 

Budapesti A művészi ízlés, az esztétikai érzések idegközéppontjába, olvasása közben, folyton 

belenyilallik. S így a regény érzelmi hatásával párhuzamosan egyre erősbödik a sajnálat a 

munka elhamarkodottságán, foltos, egyenetlen kidolgozásán. Kóbor Tamás egyénisége ne
mes ércben, finom, bizarr kőzetekben, sajátságos, csillogó kristályokban gazdag bánya: kiak
názása azonban egyelőre még fegyelmezetlen, ingadozó nívójú.” A bíráló úgy véli, hogy 

mindez leginkább némely elhibázott figura esetében figyelhető meg.
Szász Zoltán szerint a Budapest leginkább miliő-rajzai miatt érdekes. Az úri világ áb

rázolása kevésbé sikerült, a nyomorgóké ellenben annál inkább. Ezért aztán „keresem a me
leg, elhasználatlan, komoly meghatottságot éreztető szavakat, hogy a másik miliő, a szegény 

Dermák család rajzát Kóbornak megköszönjem! Itt az apró túlzások, a naturalista szenny- 
arabeszkek, a nyomorgó háztartásokat jellemző apró indelicattesse-ek elhalványulnak az 

egész kép meleg, gazdag, könnyfakasztó poézise mellett.” A kritikus leginkább Dermákné fi
gurájával elégedett, hiszen „olyan alak, akire roppantul illik a kritikai sablon, hogy az életből 
van kimarkolva”. Szász Zoltán még Dermáknénál is sikerültebbnek találja Dermák Jani figu
ráját, elsősorban azért, mert „neki van befejezett, tragikusvégű élettörténete”. Mindebből úgy 

tűnik, hogy a bíráló - akárcsak a típus-kérdésben - a cselekmény lekerekítettségével kapcso
latban sem értette meg Kóbor Tamás szándékát. Az író ugyanis tudatosan nem varrta el mesé
je végét, hiszen azt csak a valószerűség rovására tehette volna meg. Egy prostituált életében 

sem az önfeledten boldog, sem a megdöbbentően tragikus vég nem általános. Ha Kóbor bár
miféle csattanóval zárja regényét, egyedivé teszi hősnője történetét. Csakhogy éppen ezt nem 

szerette volna. A prostitúcióról, egészen pontosan az arra kényszerítő egyik okról akart be
szélni, és ezt próbálta tipizálni. E szándék pedig kizárja a lekerekítettséget. Kóbor Tamás egy 

prostituált lehetséges élettörténetének egyetlen szakaszát mutatja be, mintha egy film köze
péből vetített volna le epizódot. (Szász Zoltán emlegeti is a „kápráztató kinematoszkóp”-ot!) 
A film azonban forog tovább. Hiszen „élni csak muszáj. Úgy, mint nekem” - gondolja a re-
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gény főhőse, Dermák Éva. Ezek a Budapest zárószavai. Ettől a befejezéstől valószerű igazán 

a regény; az olvasóban - az írói remények szerint - a könyv letétele után így elsősorban nem 

a mese hagy nyomot, hanem mindaz, amit történetével a szerző mondani akart - a naturalista 

elképzeléseknek megfelelően. (Lux Terka ezt is ellesi majd Mesterétől. Az írónő Budapestjé

ben a várost szimbolizáló kokott élete ugyanúgy nem ér véget, mint Dermák Éváé. Csak ép

pen az elbeszélő nem meséli tovább.)

Szász Zoltán minden felsorolt hibája ellenére fontos műnek tartja Kóbor Tamás Bu

dapestjét. Erényeit különösen figyelemre méltónak érzi, fogyatékosságainak jórészét pedig 

magyarázhatónak azzal, hogy a regény egy sokat ígérő ciklus első darabja. Összességében 

szerinte „ez a könyv minden hibáival együtt az utolsó évtized egyik legjobb regénye. Foltjain, 

gyarlóságain keresztül folyton érezzük, hogy egy nagy kvalitású szépíró-tehetség műve”.

A könyv második kiadásának megjelenésekor Schöpflin Aladár is „irodalmunk egy 

figyelemre méltó alkotásáénak nevezi a Budapestet. Ő ugyancsak a kömyezetrajzra és az író 

morális érzékenységére figyel fel. „Az előadás cicoma nélküli - állapítja meg -, puritán, néha 

csaknem a szárazságig, hangjában van valami súlyos keménység, az író az erkölcsbíró kriti

kai magatartásában áll alakjaival és történetével szemben, életfelfogása, tárgyaló módszere 

Zolát juttatja eszünkbe, de inkább összefoglaló képekkel dolgozik, nem az adatoknak és do

kumentumoknak olyan aprólékos, halmozó bőségével, mint a francia író. Az erkölcsi romlás 

kelti fel figyelmét, akár az előkelő társadalmi osztályok férfijait és nőit rajzolja, akár az al

sóbbak züllését, s végeredményben a gavallér szerelmi morált - vagy jobban mondva immo- 

ralitást - mutatja meg a maga következéseiben.”57 Schöpflin Aladár naturalizmust emleget 

Kóbor Tamás kapcsán, és ezzel azt is megfogalmazza a Vasárnapi Újság olvasói számára, 

hogy a tízes évek végén miért számon tartandó még mindig az író. Azért, mert művei egy 

korszak dokumentumai. Schöpflin minden bizonnyal arra gondolt, hogy a századfordulón 

még modernnek számító írói elképzeléseivel Kóbor Tamás az akkori Budapest társadalmi 

problémáit ábrázolta regényeiben. Ha tehát valakit az akkori magyar fővárosának élete érde

kel, annak - a társadalomtudományi műveken és a publicisztikán túl - Kóbor Tamás könyveit 

is célszerű átlapoznia. Ha pedig a vizsgálódót különösen a tizenkilencedik század utolsó évti

zedének fővárosi prostitúciója foglalkoztatja, akkor a Budapestet mindenképpen el kell ol

vasnia, mert „Budapest regénye ez a kilencvenes években; nem az egész Budapesté, hanem 

néhány nevezetes és feltűnő jellemvonásáé, amelyek annak idején annál inkább feltűntek, 

mert új önfejlődőitek voltak, s a maguk valóságában alighanem ebben a regényben kerültek

57 [Schöpflin Aladár]: Budapest. Vasárnapi Újság, 1918/14.220-221. A kiemelések tőlem. S. G.
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először tárgyalásra”. Schöpflin Aladár reménye szerint a regény újabb kiadása „kiemeli a 

méltatlan feledésből” a művet.

A Schöpflin által leírtakat már Salgó Ernő is megfogalmazta a Budapest első kiadásá

nak megjelenésekor. Sőt, már akkor felfigyelt Kóbor Tamás könyvének legfőbb értékére: do

kumentum voltára. „ Valamikor kútfő lesz ez a könyv Budapest erkölcseinek történetírója szá

mára -jósolta Salgó Ernő és amit mond, annak igazsága mellett az a ráismerés tesz tanú- 

vallomást, mellyel a valóság képét látjuk benne.

A Budapest újabb kiadásának másik bírálója, Andor József is osztja Salgó Ernő és 

Schöpflin Aladár véleményét: „Húsz év előtt jelent meg ez a regény első kiadásban. Akkor 

szenzáció volt, ma irodalom- és kortörténeti dokumentum. Húsz és egynéhány évvel ezelőtt 

fedezte fel A Hét és írói gárdája Budapestet, nem azt a Budapestet, amelynek nagyságát Jókai 

láttatta hősei lázálmában, hanem a Balzac-ízű, párizsiasan romlott Budapestet, a kísértőt, a 

ledért, a léhát, az erkölcsiben kivetkezettet.”59 Az Élet kritikusa a mű jelentősége után az íróét 

is megfogalmazta, mondván, „Kóbor Tamás úttörője volt ennek a különleges pesti irodalom
nak, sokkal több tehetséggel, mint akárhányan a követői közül. Ő volt az első, aki a pesti er

kölcsöket regénnyé tömörítette, s bizonyos, hogy most új kiadást ért regénye, a Budapest iro
dalmi érték, komoly műgond tekintetében messze felette van Molnár Ferenc Éhes városának. 

Reális megfigyelése, egységes meseszövése, sőt, bizonyos értelemben stílusművészete is van. 

A züllés útját olykor Balzac-i erővel és részletezéssel rajzolja”. Andor József ezt tarja a Bu

dapest irodalomtörténeti jelentőségének. Kortörténeti fontosságát pedig abban „a csodálandó 

művészetben” látja, hogy miként lehet „egy regényt úgy megírni, hogy minden szereplője ke

resztény lehet, de keresztény lelkűiét nélkül”. E sajátos regény ajánlás, azt hiszem, maga is 

kortörténeti momentum, megértéséhez éppen úgy ismemi kell a hazai antiszemitizmus világ

háború végi történetét, mint Kóbor Tamás könyvének értékeléséhez a századforduló magyar 

irodalomszemléletét.

»58

„Nagyszerűen elvetélt és befulladt Kóbor Tamás”

A Kóbor Tamás-művek értékelési zavarainak szemléletes példája Szász Zoltán bírála

ta. Amit a kritikus kifogásként az író szemére vet, jellegzetes félreértése a naturalista elképze-

58 Salgó Ernő i. m. A kiemelés tőlem. S. G.
59 a. j. [Andor József]: Kóbor Tamás: Budapest. Élet, 1918/20.475-476. A kiemelések tőlem. S. G.
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léseknek. Szász Zoltán a két főszereplő figuráját elhibázottnak érte. Szerinte ugyanis egyik 

sem valóságos típus; Deméndy államtitkár alakja nem a jellegzetesen budapesti parvenü úri
embert idézi fel számára, miként Dermák Éva sem tipikus prostituált. E kifogásaival azonban 

olyasmit kér számon az írón, ami a gyakorlatban nem valósítható meg! Úgy tűnik, félreértette 

a naturalisták azon elképzelését, amely szerint típusokat kell ábrázolni a modem társadalmi 
regényekben. Típusokat, igen, csakhogy például a korrupt bankárét vagy a korlátolt arisztok
ratáét. Ezek ugyanis szépirodalmi eszközökkel is ábrázolhatok, a regényekben feltétlenül 
szükséges egyéni jellemvonásokkal. Ám a bankár, illetve az arisztokrata, mint főszereplő, va
jon nem fából vaskarika-e?

Kóbor Tamás ezt a csapdát kikerülte, amikor írói szándékainak megfelelően a gátlás
talan úriember és az öntudatra ébredt utcalány figuráját helyezte regénye középpontjába. (Ez 

az a bizonyos egyéni érdeklődés, amelyhez a jogot Salgó Ernő nem vitatja el Kóbor Tamás
tól.) Ők sem szuverén egyéniségek, hanem típusok, akik valójában még nem hús-vér alakok, 
azonban egy regénynek már főszereplői lehetnek. Amit Szász Zoltán kifogásol, az a natura
lista elméleteknek elvileg felróható, de - főként az általa megfogalmazott módon - Kóbor 
Tamás regényeinek aligha.

Ezek a szociológiai olvasmányok által is ösztönzött, naturalista szemléletű Budapest- 
regények a legjavát jelentik a századforduló magyar prózairodalmának. Korszerűtlenné válá
suk az első világháború idején elsősorban abból adódott, hogy az idő tájt az olvasók szemé
ben már ennyi tipizálás is nehézkessé tette e műveket. Érződött, hogy írójuk mindenáron 

„mondani akar valamit”. A századfordulón, Zola, Daudet, Gautier, Murger, Bourget és Wells 

népszerűsége idején ez a programszerűség, legalább is abban a formájában, ahogyan Kóbor 

Tamás művelte, a hazai közönséget is érdekelte. Mindenekelőtt azért, mert maga is úgy írt - 

ahogyan a századvég sajátos szemléletmódját évtizedekkel később Márai kapcsán megfogal
mazta -, „mint Zola vagy Maupassant, szemét a tárgyra és a lélekre szögezve, könyörtelenül 
azt, amit lát és fölismer”.60 A tízes évek közepétől azonban fokozatosan elfordult tőle az ol
vasói érdeklődés, mint ahogyan Zoláéktól is. Kóbor Tamás morális érzékenységét, irányzatos 

regényeinek „mondani akarását” egyre inkább didaktikusnak érezték, mint ahogyan Krúdy és 

Móricz prózája mellett, vagy Babits korai regénye, A gólyakalifa (1916) megjelenésének ide
jén - amikor a Zola nevével fémjelezhető kifelé nézés helyett a freudi befelé tekintés irányá-

60 Kóbor Tamás: Márai Sándor. Újság, 1935. dec. 8. 1-2. Márai 1934-ben kiadott Bolhapiac című könyve Kó
bor Tamásnak dedikált példányát ma Kiss József unokája, Halmágyi Zoltánné Bauer Sára őrzi.
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ba fordult a közönség figyelme61 - már az is volt. A Kóbor Tamás munkáihoz hasonló művek 

iránti érdeklődés szembetűnő csökkenését magyarázza Schöpflin Aladár, amikor 1913-ban 

amiatt kesereg, hogy „ma váratlanul azok az írók jönnek divatba, akik halkan, jóformán gesz

tus nélkül szólnak, távol esnek minden forradalmiságtól, akik kis dolgok, a finom, apró témák 

körében maradnak, akik kikapcsolják magukat a reális világból, külön világot teremtenek 

maguknak, mint a Heltai bohémvilága s a Krúdy emlékeinek ámyvilága, akik passzívak a vi

lággal szemben, iróniából, mint Heltai, lírai hangulat-kultuszból, mint Krúdy; akikben meg

halkult a cselekvés energiája, és beletörődő fatalizmus lépett a helyébe. Nyilván ebben is az a 

kiábrándulás, az a fásult, önmagát megadó elfáradás, a lelkesedésnek, az akaratnak az a lelo- 

hadása, az a fatalisztikus beletörődés nyilvánul meg, amely a legutóbbi időkben a magyar in

telligencia nagy részét a politikai és gazdasági viszonyok emyesztő nyomása következtében 

elfogta”.62 Kóbor Tamás művei ugyanakkor azt is egyre nyilvánvalóbbá tették - amint arra 

Halmi Bódog 1935-ben találóan rámutatott -, hogy „a kitűnő író, a mindig tiszta forrásokból 

merítő belletrista, nem stílusművész. Kóbor Tamás több mint négy évtizede szakadatlan forró 

írói és hírlapírói munkaizzását szociális és erkölcsi tartalom tölti be, de hiányzik belőle az az 

artisztikusság, amely a nálánál felületesebb, ingadozóbb, következetlenebb erkölcsi struktúrá

jú Bródy Sándor impresszionista megnyilatkozásait olyan faszcináló, szuggesztív hatásúvá 

tette. Ugyanis Kóbor Tamást forró munkaelánja, amely mint írót, de még inkább mint újság

írót minden jelenségre, minden társadalmi, politikai, erkölcsi és világnézeti hullámverésre re

agálni készteti. Ebben a folytonosan alkotó és termelő munkalázban, másrészt kifejező esz

közeinek indulat fűtötte felhevültségében nem volt módja, lehetősége, sőt, kedve sem a mon
datok és szavak flaubert-i ácsolására, pallérozására és ötvözésére”.63

Krúdyék „irodalmi írók” voltak - „csak-írók”, miként Márai Sándor nevezte őket64 -, 

akik elsősorban magáért az írásért, és persze a megélhetésért írtak. Kóbor Tamás viszont an

nak a tizenkilencedik századi gyakorlatnak a folytatója, amely szerint az író szolgálni és 

használni akar, amikor tollat vesz a kezébe. Esetében a figyelemfelhívás szándéka sokkal fon
tosabb volt, mint az önkifejezés vágya. „Én szeretem, ha elbeszéléseim fonalát oktató és 

megszívlelésre méltó megjegyzésekkel kísérhetem” - olvasható az először 1918-ban kiadott 
regényében, A halálban.65

61 Németh G. Béla találó megállapítása eredetileg 1993-ban egy stúdióbeszélgetés során hangzott el, melyet 
1997. szeptember 2-án megismételt a Bartók Rádió. {Szellemi zarándokutak. Bécs. Rendezte: Szabó Kálmán.)
62 Schöpflin Aladár: Szépirodalmi Szemle. Huszadik Század, 1913/12. 640-645.
63 Halmi Bódog: Kóbor Tamás, az író és az ember. Bp., 1935. 90-91.
64 Márai Sándor: Ami a Naplóóó/ kimaradt. 1945-1946. Bp., 1993. 313.
65 Kóbor Tamás: A halál. Bp., 1930. 9.
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Halmi Bódog minden bizonnyal a lényegre tapintott, amikor kijelentette, hogy Kóbor 

Tamásnak valójában „kedve” sem volt a kifejezés, a választékos nyelvi megformálás „artisz- 

tikumával” bíbelődni. Maga az író állította ugyanis, hogy nem igazán érti, miért várják el 

egyesek, hogy „a nyelv muzsikáljon? Arra való a muzsika. A nyelv szabatosan fejezze ki, 

amit az író mondani és a közönség megérteni akar. Az irodalom is az élet szolgája, nem a 

maga ura”.66 Állította mindezt akkor, amikor egyre inkább az a felfogás jelentette a 

modemitást, amely szerint a „próza annyi, mint mondat, de kőbe véshető mondat. Nem gon

dolat, nem eszme, nem tétel. Magán a nyelven kívül nincs benne semmi, de a nyelv teljes 

egészében benne van. Vagy még inkább a nyelv teljes egészében itt nyílik meg, csak itt, sehol 
másutt”.67

A Budapestben - és a vele elkezdett ciklus következő darabjaiban, a végül Ki a 

ghettóból címen 1911-ben megjelentetett Szanaszéjfelben (1901), Az élet árában (1903) és a 

Hamupipőke őnagyságában (1911) - Kóbor Tamás által ígért társadalmi körkép végül éppen 

úgy félbe maradt, mint Bródy Sándoré és Justh Zsigmondé. A miértre nehéz kielégítő magya

rázatot adni, hiszen Kóbor rendelkezett a feladathoz szükséges tehetséggel és szorgalommal. 

Talán az elszántság hiányzott belőle, vagy még inkább a hit, hogy az újabb században érde

mes még úgy társadalmi regénysorozatot írni, ahogyan ő gondolkodik a városról, az embe

rekről és a prózáról. Persze a későbbiekben megjelent regényeinek cselekménye is részben 

vagy teljes egészében a magyar fővárosban játszódik. Az Aranyhajú Rózsika (1912), A halál 

(1918), a PókÁdám hetvenhét élete (1923) és a Hamlet az irodában (1934) egy-egy életfor

mának - a proletárénak, a tudósénak, a művészének és a hivatalnokénak - a bemutatása, és 

bennük az író szemléletes képet rajzol arról, hogy az ábrázolt körülmények között miféle élet 

élhető Budapesten. Ezek a művek már nem az 1900-ban elindított, nagyszabásúnak ígérkező, 

abbamaradt, majd újrakezdett Budapest-ciklus részei, hanem annak a magyar fővárosra kon

centráló irodalmi életműnek a nagy időközönként született utolsó állomásai, amely a Muzsika 

és parfüm (1893) című regénnyel kezdődik és a Hamlet az irodában cíművel zárul. E kettő 

megjelenése között negyven esztendő telt el. Négy évtized, amely mind Budapest, mind Ma

gyarország történetében jelentős, máig ható változások időszaka volt, és amelynek figyelemre 

méltó szépirodalmi dokumentumai a Kóbor Tamás nevével fémjelzett Budapest-regények.

Az irodalomtörténet számára pedig érdekes tanulságokkal szolgálhat ez az ígéretesen 

kezdődő, meg nem valósult ciklus, mely Zoláéktól időben elegendő távolságra indult ahhoz,

66 Kóbor Tamás előszava a Kiss József és kerek asztala című kötethez. (Bp., 1934. 6.)
67 Hamvas Béla: Rudolf Kassner utolsó művei. In: Hamvas Béla: Szarepta. Bp., 1998. 318-327. S. a. r.: Dúl An
tal.
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hogy önálló magyar regénysorozat legyen, ahhoz azonban eléggé későn, hogy a megváltozott 
politikai és irodalmi viszonyok között szerzője maradéktalanul higgyen megírásának szüksé
gességében. Kóbor Tamás nagy feladatra vállalkozott, a kilencvenes években megjelent mü
vei alapján figyelemre méltó tehetséggel, de olyan időszakban, amikor felsejlett, hogy a tár
sadalmi tablók kora lejárt, és tapasztalhatta, hogy fiatalabb kortársai már egészen máshogy 

gondolkodnak az irodalomról. Míg ők, az idősebbek az érzelmesen túlzó vagy a valós Buda- 
pest-ábrázolásra törekedtek, addig az utánuk jövő tehetségesek már „lelki kalandok” közé 

küldték hőseiket. Poétikai értelemben mindez azt jelenti, hogy az átalakulás „a regényt a kül
ső történetmondásból a belső világ történetté alakítása felé irányítja. Pontosabban a »lélek
tani regény« felé”.68 S ehhez az új irányzathoz, illetve a lassan megváltozó olvasói igények
hez Kóbor Tamás már nem tudott tiszta szívvel alkalmazkodni. Ezért íróként inkább fokoza
tosan elhallgatott. Elnémulását azonban hiba lenne a tehetség hiányával magyarázni; a Pók 

Adám hetvenhét élete szemléletesen bizonyítja ennek ellenkezőjét. A húszas évektől kezdve 

az idősödő író egyre kevésbé látta értelmét annak, hogy a számára mind követhetetlenebbül 
változó világot regényben ábrázolja. Hiszen annak idején éppen azért vállalkozott még a cik
lusra is, mert úgy érezte, látja, érti a körülötte zajló életet, és van mit mondania róla. Élete 

utolsó két évtizedében azonban nem akart önmaga paródiája lenni. E grandiózus kezdet utáni 
megtört irodalmi pályát látva emlegette írótársát Móricz Zsigmond „a nagyszerűen elvetélt és 

befulladt Kóbor Tamásaként.69

Kóbor Tamás „sajátos helye” Bori Imre naturalista értékrendjében

Bori Imre 1989-ben hiánypótló művet jelentett meg a dualizmus korának magyar na
turalizmusáról. Forrásértékű könyvében nemcsak a témáról írt kortárs elméleti munkákat te
kinti át, hanem a naturalistának tartott íróink életművét is bemutatja. Egyetlen kivétellel. A 

kötet alapvető hibájának érzem, hogy benne alig néhány oldalt szánt annak a Kóbor Tamás
nak, akit pedig kortársainak többsége a századforduló legjobb magyar naturalistájának tartott.

68 Bányai János: A regényforma átalakításának nehézségei. In: „Modernnek kell lenni mindenestül" (?) Iroda
lom. Átértelmezés. Történetiség. Szeged, 1996. 77-85. Szerk.: Szigeti Lajos Sándor.
69 Móricz Zsigmond: Osvát Ernő, a Nyugat szerkesztője. Nyugat, 1923. jún. 16. 721-725. Móricz 1930 nyarán 
egy rádióinterjúban elismerően nyilatkozott idősebb írótársáról, mondván, az elsőként közleményekben publi
kálni kívánt regények folytatólagos megírására „Kóbor Tamás tanított meg”. (A rádió helyszíni közvetítése Le
ányfaluból. In: Móricz Zsigmond hagyatékából. Bp., 1960. 210-219. S. a. r.: Réz Pál.) Móricz Zsigmond mind
végig elismeréssel emlegette Kóbor Tamást, aki szerkesztőként és íróként egyaránt meghatározó személyisége 
volt pályakezdésének. (In: Gellért Oszkár: Levelezésem a kortársaimmal. Bp., 1955. 34.)
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Az utókor irodalomtörténésze viszont csupán ugyanakkora terjedelmet szentelt életműve be
mutatásának, mint amekkorát Jókai naturalizmusának.70 Bori Imre ráadásul közös fejezetben 

ismerteti azzal a Kabos Edével, akinek a hazai naturalizmusban játszott szerepét Kóbor Ta

máséval együtt emlegetni olyan, mintha ez utóbbi jelentőségét Jókai Móréhoz hasonlítanánk 

a magyar irodalomban.

Bori Imre a közös fejezet címében „kedélyes naturalistádnak nevezi Kóbor Tamást. E 

jelzős szerkezet az írót bemutató részben azonban egyetlen egyszer sem tűnik fel. Vagyis 

könyvéből nem lehet megtudni, hogy Bori Imre mire alapozza sommás ítéletét. Olyan címkét 

ragaszt Kóbor Tamásra, amelyet nem magyaráz meg, a leírtakból pedig e megokolás híján 

nem derül ki, hogy mit kellene értenünk a „kedélyes”-ségen. Sőt, aki ebben a könyvben talál

kozik először Kóbor Tamás nevével, az az író műveiből idézett részletek alapján pontosan a 

fordítottját érezheti, mint amit a fejezetcímben olvasható jelzővel Bori Imre eredendően su

gall. (Magam éppen így jártam; a nyilvánvaló ellentmondás keltette fel a figyelmemet a szá

zadforduló írója iránt.)

„Kóbor Tamás munkásságának, s ebben naturalizmusának megítélése - kezdi könyve 

róla szóló fejezetrészét Bori Imre - bizonytalanságban hagyja a szemlélőt.” A fejezetrész leg

találóbb megállapítása ez a mondat. A továbbiak ugyanis alátámasztják, hogy Bori Imre va

lóban nem tudott mit kezdeni Kóbor Tamás életművével. Csupán Hegedűs Gézát és Szerb 

Antalt idézi azok közül, akik szerint az író naturalizmusához kétség sem férhet. Azonban nem 

rájuk támaszkodik saját álláspontja megfogalmazásakor - amihez természetesen joga van, bár 

Szerb Antal véleményét többnyire érdemes megfontolni -, hanem arra a Diószegi Andrásra, 

akinek Nyugat-orientált kánonjába éppen úgy nem fért bele Kóbor Tamás, mint mondjuk 

Herczeg Ferenc. Bori Imre lépten-nyomon Diószegire hivatkozik, illetve arra a munkájára, 

amelyben a Budapest című regényről olyan egyértelműen téves megállapítások olvashatók, 

hogy „romantikus városregény”, és hogy „félig Sue-i, félig Dickens-i hangulatú” alkotás. Te

szi mindezt Bori Imre annak ellenére, hogy Kóbor Tamás 1900 előtti írásainak vizsgálatakor 

„naturalista szemlélődésről”, „naturalista ihletettségről”, „a magyar naturalista próza értékel

hető szegmentumáról”, „naturalista figyelmességről”, „naturalista érdekeltségről”, „naturalis

ta várostérképről”, a Budapest kapcsán pedig „naturalista leírókedvről” és „a magyar natura

lista szegényvilág jellegzetes kulisszáiról” beszél... Vagyis Bori Imre - a naturalizmus iránti

70 Voltaképpen azt teszi, amit ötvenöt esztendővel korábban a Zola és a magyar irodalom (Pécs, 1934) című át
tekintés szerzője is tett. A Kóbor Tamás életművét nyilvánvalóan nem ismerő Schreiber Erzsébet megállapítja, 
és másoktól vett idézetekkel igazolja is az író naturalizmusát, azonban minderre összességében egyetlen oldalt 
„pazarol”, míg Jókai naturalizmusára hármat!
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kétségtelen érzékenységével - felfigyel ugyan mindarra, amit Kóbor Tamás írásaiban ereden

dően keres, meg is fogalmazza őket, ám végül mégis helytelen következtetést von le. Az 

egyetlen ismertetett regényt, a Budapestet azért marasztalja el, mert benne nem „a naturaliz

mus tömény nyomorvilágának a képeit készítette Kóbor Tamás”. Szerinte e műben nincs meg 

„a naturalizmusban annyira jellemző analitikus tárgymegközelítés a leírásnak mintegy szük

séges többleteként. Ezzel a hiánnyal magyarázhatjuk, hogy Kóbor Tamás regényeinek a natu

ralizmus történetében nincsen elvi jelentőségük”. S mindezt általános érvényűén mondja, an

nak ellenére, hogy az író regényciklusának egyetlen további darabját sem tekintette át. (Csak 

úgy közbevetőleg: vajon mit jelenthet, hogy egy író regényeinek egy irányzat történetében 

nincs elvi jelentősége?) Állítása alátámasztásaként Kóbor Tamás egyik művéből a hősök 

egyénítését hiányoló Osvát Ernő megállapításával záija saját értékelését. Osvát Ernőével, 

akinek ebben az időben az a lélektani realizmus volt a prózaeszménye, amelyet szerinte 

Ambrus Zoltán valósított meg a legmaradandóbban a kortársai közül. Ráadásul Osvát e bírá

latában nem is beszél naturalizmusról, vagyis sem nem tagadja, sem nem állítja Kóbor Tamás 

naturalizmusát. Azaz, ez utóbbit - kimondatlanul bár, de - talán mégis megteszi, mondván, 

„Ön valószínűleg szánja is az embert az ő nagy, pszichológiai egyszerűségéért. Ön annyira 

érti őket, hogy már csak a fajta iránt érdeklődik. Az egyéniségnek az ő kis különbségeivel 
nem tartja érdemesnek babrálni.”71 Mindezt Bori Imre is idézi, csakhogy Kóbor naturalizmu

sa ellen szóló érvként, míg én éppen a fordítottjaként értelmezem az Osvát által leírtakat. 

Szembetűnő ugyanis, hogy az író „fajta” iránti érzékenységéről beszél, ami alatt Osvát Ernő 

nyilvánvalóan „típust” értett. Szerintem ezért mindarra, amit a fiatal kritikus megfogalmazott, 

a naturalisták, mint rokonszenvesre, minden bizonnyal helyeslőén bólogattak. Más kérdés, 

hogy Osvát Ernő mindezt a regény fogyatékosságának tartja, ami azonban az ő századvégi íz

léséhez adalék, és nem Kóbor Tamás naturalizmusa ellen szóló döntő érv. Úgy érzem tehát, 

hogy Bori Imre félreértelmezte e kritikát.
Éppen úgy, mint Kosztolányi méltatását.72 Fejezete végén ebből a rajongó írásból köl

csönzött megállapításokat, szemléletesen példázva, miként lehet egy homályos zárómondattal 

az idézettek értelmének éppen az ellenkezőjére következtetni: „Kosztolányi Dezső 1910-ben 

tagadja, hogy Kóbor Tamásnak köze lett volna Zolához, amikor »nem a végleteket, a rikító 

ellentéteket keresi, nem a sár feketeségét, és nem a vér pirosságát, mint Zola«. De a jellemzé

se mégis pontos, amikor a következőket írja: »Abban az időben kezdett írni, amikor nagyvá-

71 Osvát Ernő: A csillagok felé. A Hét, 1899. aug. 13. 543-544.
72 Kosztolányi Dezső: Kóbor Tamás. In: Kosztolányi Dezső: írók, festők, tudósok. 1. Bp., 1958. 217-223. S. a. r.: 
Réz Pál.
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rossá cseperedett a siheder Budapest, s amikor a budapestiek bizonyos kellemes, naiv szívdo

bogással mentek végig az aszfalton, egy magyar világváros szenzációjával, de a régi istenek 

is elmentek, végleg elröpültek e városból. Újak jöttek helyükbe, azt hiszem, a hazugságok is

tenei. Ezek a fényes paloták mocsáron épültek. Az emberek lelkében is ott az élvezetek sep

rűje. Ma már nem lehet mennydörögni, nem is igen érdemes, egyszerűen le kell jegyezni, tu

domásul venni mindent.« Kóbor Tamás sajátos helyét a magyar irodalmi naturalizmus törté
netében így meg is jelöltük!”73 E sommás zárómondatot úgy értelmezem, hogy Bori Imre sze

rint Kóbor Tamás csupán mint afféle dohumentátor érdekes a magyar naturalizmus történeté

ben, akinek írásaiból hiányzik a „mennydörgés”, vagyis - ma már így mondanánk - a politi

kai állásfoglalás. Ha valóban erre gondolt, akkor ebben egyetértünk, ám azzal semmiképpen 

sem, hogy az író a „tudomásul venni mindent”-elv szerint írta volna műveit. Ez utóbbi vajon 

miként egyeztethető össze Kóbor Tamás moralista hajlamával? Márpedig könyvében Bori 

Imre határozottan állítja, hogy „egyöntetű a vélemény, a korabeli kritikusé és az utókori iro

dalomtörténészé, hogy Kóbor Tamás művészetén a moralista pecsétje van”. Ez pedig kizárja 

a közöny címkéjét!

Való igaz, hogy Kóbor Tamás mindig határozottan elutasította irodalom és politika 

összekeverését, miként az írói szereptévesztést is veszedelmesnek tartotta. A kortársak azon

ban sohasem hiányolták írásaiból az állásfoglalást. Sőt, éppen szociális érzékenységéről volt 

nevezetes, valamint megnyilvánulásainak fanyar, kesernyés hangneméről. Olyan embernek 

tartották, aki örökösen dohog a neki nem tetsző dolgok végtelen sora láttán. Publicisztikájá

ban mindennek nyíltan is hangot adott, jobb regényeiben azonban - kerülendő a didaktikus- 

ságot - a témaválasztással és a szereplők tetteivel inkább csak érzékeltetni akarta véleményét, 

mintsem proklamálni. Minden bizonnyal ezzel látta elkerülhetőnek a naturalizmus legfőbb 

csapdáját: a szépirodalom halálát.

Bori Imre mindezt nem vette észre. Szerintem a szükségesnél nagyobb mértékben tá

maszkodott forrásainak véleményére, melyek egy részét alaposan félre is értelmezte. Osvát 

Ernőét éppen úgy, mint Kosztolányiét, akinek olyan írására hivatkozik Kóbor Tamás natura

lizmusának összegzésekor, amelyben le sem íródott a „naturalizmus” szó!

Nem véletlenül. Kosztolányi Dezső 1910-ben már szándékosan kerüli a naturalizmus

nak és Kóbor Tamás nevének egy lapon történő említését, mert a naturalizmus iránt ekkori

ban — Nyugat-Európához hasonlóan - erősen csökkent az érdeklődés Magyarországon. Ra

jongó írása arról szól, hogy Kóbor Tamás regényei alapművek a kortárs magyar irodalomban.

73 A kiemelés tőlem. S. G.
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Gondolom, ezért hangsúlyozta Kosztolányi, hogy kedvenc hazai íróinak egyike és a köny

vespolcokon porosodó Zola nem tévesztendő össze. Elfogultsága, és ennek következtében 

szándékos súlypont-áthelyezése nyilvánvaló. Annál is inkább, mert Kosztolányi Dezső hatá

rozottan állítja, hogy Kóbor Tamás „prózája ma a legszebb magyar próza”! Az idősebb pálya

társ addig megjelent regényeiről pedig azt írja, hogy „elolvastam mind, és egytől egyig ese

ménye egy-egy évemnek, remek szenzáció, hogy magyarul is olvashattam, nyugodtan és 

bosszankodás nélkül”. Szerzőjük „az aszfalt és szivarfust költője. Az új ember keserű szájízét 

senki sem érzi nála jobban”. Mindezt ugyanabban az írásban található, amelyből Bori Imre is 

idéz véleményének megfogalmazásakor!

Kóbor Tamás naturalistának nevezhető regényeinek legfőbb fogyatékosságát az „ana

litikus tárgymegközelítés” hiányában látja. Nem értem, hogy miként egyeztethető ez össze 

azzal a ténnyel, hogy az az Osvát Ernő és az a Kosztolányi Dezső, akinek véleményéhez Bori 

Imre igazodik, ennek éppenséggel a fordítottját állítja. Mindketten készségesen elismerik az 

író figyelemre méltó „boncoló”-képességét.

Erkölcsi vádirat

Bori Imre tehát azért tekintette alapvetően elhibázottnak a Budapestet, mert „itt sem a 

naturalizmus tömény nyomorvilágának a képeit készítette Kóbor Tamás”. Természetesen 

nem ezzel az utóbbi megállapítással nem értek egyet, hanem azzal, hogy emiatt elvetendő a 

hazai naturalizmus egyik fontos regénye. A Budapestben, valóban nem a „tömény” fővárosi 

nyomort ábrázolta az író, de hát nem is ez volt a szándéka. (Vajon a „tömény” jelzőn mit ért a 

bíráló?)

Regényciklusa nyitódarabjában a budapesti prostitúció egyik legmegrázóbb okáról 

akart beszélni Kóbor Tamás. Arról, hogy abban az esetben, ha egy vagyontalan, de az apa ke

resete révén mégis jómódú famíliában a családfő halála esetén nem a fiúgyermek, hanem a 

legidősebb lány kénytelen átvenni a családfenntartó szerepét, akkor ő szinte törvényszerűen a 

becsületével, és így végső soron az egész életével fizet ezért a lépésért. A kor férfiközpontú 

társadalmában egy nő, mint családfenntartó, természetellenes jelenség. Jövője éppen ezért ki

látástalan. A család egzisztenciális gondjai egyre nagyobb erőfeszítéseket követelnek tőle, és 

ezért mind nagyobb áldozatvállalásra kényszerül. S hamar rá kell jönnie, hogy esetében nem a 

munkaereje a legfőbb érték, hanem ő maga, egészen pontosan: a teste. Ha pedig eljut eddig a
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határig, és átlépi azt, sorsa menthetetlenül a bukás. A társadalom képmutató. Busás jövedel

met kínál áldozatvállalásáért - sokkal többet, mintha mondjuk, egy gyárban dolgozna -, de 

ezt az áldozatot utóbb tisztességtelennek bélyegzi. Egy kitartott, „becstelen” lányt nincs sen

ki, aki feleségül venne, hiszen ezzel menthetetlenül kivettetné magát a társadalom közösségi 

életéből. Ezt pedig egyetlen férfi sem vállalja. A kör bezárul. A lányt a nyomor az utcára űzi, 

hogy a testét kínálja a család boldogulásáért, és ezzel a lépésével a saját család alapításának 

lehetőségét áldozza fel.

E megfigyelés íratta Kóbor Tamással regényciklusa első darabját. Nem általában a 

prostitúcióról akart beszélni - hiszen ezt az összetett jelenséget egyetlen regényben miként is 

mutathatta volna be meggyőzően? -, hanem annak szociológiailag talán legjobban körvona

lazható formájáról. A nem kifejezetten szerencsés címválasztás ugyan első pillantásra azt a 

látszatot kelti, mintha az író szerint a prostitúció és Budapest azonos lenne, valójában e regé

nyében Kóbor Tamás arra szerette volna felhívni olvasói figyelmét, hogy ez is a magyar fő

város. „De te is, jóhiszemű olvasóm, aki e sorokig követted írásomat, érzed majd, ami engem 

csüggeszt, hogy mondanivalómnak éppen csak a legelejére értem - olvasható a regény záró

fejezetében. - Ön is, nagyságos műbíráló úr, rám sütheti, hogy el kellene égetni ezt a gyönyö

rű városunkat, ha élete, mivolta ebben a képben merülne ki. Ne higgye, én sem hiszem. Ez 

csak egyik képe ennek a városnak, nem az egész képe. Folytatom-e majd, nem tudom, noha 

akarom. A mélységbe világítottam be, amelyen Budapest épül.” Vagyis Kóbor Tamás a mil

lenniumi ünnepségsorozat idején készült színezett képeslapok mellé a szociológus látleletét is 

oda kívánta tenni tervezett regénysorozatával.

Zola szerint az éhség és a szerelem elválaszthatatlanok egymástól, a társadalomnak 

egyaránt alkotó és bomlasztó szenvedélyei. Kóbor Tamás már az 1898-ban megjelent 
Pügmalión-történet, A tisztesség nevében című művében is erről ír.74 A regény bukott hősnője 

mondja: „Én gyűlölöm a férfiakat, azokat a büszke, lelketlen teremtéseket, akiknek én csak a 

bestialitását ismertem meg. Gyűlölöm őket, mert a rabszolgájuk vagyok, mert becstelen va
gyok az ő lelketlenségük révén. [...] Én, gróf úr, irigylem és megvetem azokat az asszonyo

kat, akik sohasem állották ki a tisztesség próbakövét, akik szeretetlenül adják el magukat egy 

akárkinek, noha nem éhesek az éhenhalásig, mint én voltam. [...] És hihetetlennek tarthatja 

bár, de nekem elhiheti: én, aki bárkinek a karjába dőltem, aki megfizetett, egyetlen mentséget 

ismerek: a mindenható szerelmet.” A regény hősnőjét ugyanis egy orvostanhallgató elcsábít-

74 A regényből 1920-ban némafilm készült. A forgatókönyvet Bolváry Géza írta, a rendező Fenyő Emil, az ope
ratőr pedig Adler Miksa volt. A szereplők nevei közül egyedül Andorfify Idáé tudható. Sem kópia, sem fotó nem 
ismeretes a filmből. Szíves tájékoztatásáért köszönettel tartozom Kőháti Zsoltnak.
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ja, amikor az éhezéstől teljesen legyengült. A férfi enni ad neki, aztán kihasználja, hogy a 

lány képtelen védekezni. Flóra, hogy saját maga számára is bebizonyíthassa, ennek nem tör

vényszerűen kellett volna így történnie, az utcán felkarol egy éhező csavargót, és segít rajta. 

Azonban amint teheti, ez a férfi is kihasználja és becsapja, szemléletesen példázva Kóbor 

Tamás azon véleményét, miszerint „az emberek nem azonosak a világnak mutatott mivoltuk- 

kal”. Aki pedig nem ilyen, mint A tisztesség nevében filantróp kokottja, könnyen áldozatul 

eshet saját jóhiszeműségének.

A következő esztendőben az író folytatta a nőket fenyegető prostitúciós csapdák be

mutatását, mégpedig A csillagok felé című „kiválóan jeles színészregény”-ben, miként ezt a 

művet Juhász Gyula emlegette.75 Kóbor Tamás ebben az ugyancsak előtanulmánynak tekint

hető könyvben azt az általa is oly sokszor hangoztatott budapesti visszásságot járja körül a 

„hurokba lépéstől” a végzetes „vergődésig”, amely a színésznők lazább erkölcsének elfoga

dottságában rejlik. (Ez az a kérdés, amely később majd Krúdyt is annyira foglalkoztatja.) Kó

bor Tamás szerint valóságos leánykereskedelem folyik Magyarországon, melynek döntően a 

színházak biztosítják a legalitást. „Hihetetlen - állapítja meg egyik cikkében -, hogy a mo

dern fölfogásban mekkora a hebehurgya képmutatás. [...] A művészet iránt való érdeklődés 

ürügye alatt a polgári erkölcs pornográfiája valóságos kultuszt csinál a művésznő pikáns, vi

selt dolgaiból, és esze ágában sincs életében elriasztani őt a morális felháborodással, 

lála után azonban kígyót-békát kiabálnak e szerencsétlenekre, mint romlott nőszemélyekre és 

a társadalom gyógyíthatatlan fekélyeire.

Kóbor Tamás szerint a legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy nagyon könnyű erre az 

útra lépni, amelyről - hiszen a Művészetről van szó! - kezdetben azt hiszik az elegáns ruhák, 

a zajos élet és a biztos siker után vágyakozó tapasztalatlan lányok, hogy a felemelkedésüket 

hozza el, és csak későn veszik észre, hogy valójában lejtőn járnak, amely szakadék irányába 

vezet. A csillagok felé művésznői ambíciókat dédelgető hősének és famíliájának keserűen 

kell tudomásul vennie mindezt. De Öringer Rizának még szerencséje van, mert biztos családi 

háttér áll mögötte, számára van visszaút, vagyis még a bukás véglegessége előtt kiszállhat a 

többség számára kérlelhetetlenül bezáruló ördögi körből.

Kóbor Tamás a következő esztendőben e szociológiai látlelet szépirodalmi eszközök

kel történő ábrázolásának szenteli cikluskezdő regényét.

A Budapest erkölcsi vádirat.

„76 A ha-

75 Jim [Juhász Gyula]: A művésznő szeret. Szabadság, 1908. márc. 1. In: Juhász Gyula Összes Művei V. Bp., 
1968. 170. S. a. r.: Grezsa Ferenc és Ilia Mihály.
76 К. T. [Kóbor Tamás]: Jenny Gross. A Hét, 1904. jún. 12. 373-374.
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A regény szerkezete a zolai elképzelést valósítja meg. írója a társadalmi kérdések 

iránt érzékeny kutató módszereivel és módszerességével közelít a vizsgált problémához. 

Megfigyeléseit és következtetéseit egy szemléletes kísérlet segítségével tárja közönsége elé. 

Előbb e kísérlet helyszínét vázolja Taine-i alapossággal, ahová utóbb hőseit „engedi”, hogy 

aztán azok ott korábbi megfigyelései szerint cselekedjenek. A Budapest ennek megfelelően 

két részből áll: egy bevezető, szociográfiai tanulmánynak is mondható fejezetből, és az ebben 

vázoltakat szemléltető, további nyolc fejezetre tagolt tulajdonképpeni regényből.

A tanulmányszerű fejezet címe: Koronaherceg utca. (A XIX. század végén). E beveze

tőben Kóbor Tamás kijelöli műve cselekményének színhelyét (Budapestet) és idejét (a kö

zelmúltat, vagyis az éppen véget érő század utolsó évtizedét), ezenkívül pedig jelképpé emeli 

mondanivalójának, a prostitúció mind veszedelmesebb terjedésének melegágyát, az utcát.

E fejezet lapozása közben Gogol Nyevszkij proszpektjétöl Zola Hölgyek öröme című 

regényéig számos világirodalmi párhuzam juthat a figyelmes olvasó eszébe. A magyar iroda

lomban pedig Báttaszéki Lajos Fővárosi genreképek című tárcagyűjteménye, Acsády Ignác 

méltatlanul elfeledett regényének, a Fridényi bankjának leírásai és Gerő Ödönnek Az én fővá

rosom című szociográfiája lehetett a Budapest előképe.

Báttaszéki „fényképészeti szerszámá”-nak lencséjén keresztül ábrázolta Budapest 

visszásságait az 1867-ben kiadott kötet írásaiban. Egyik tárcája szerint, „ha Pest Magyaror

szág »kalapja«: akkor a Váci utca a »bokréta« rajta”. E nevezetes színtér „reggeltől estig, és 

ünnepnapokon éjfél utánig hemzseg a járókelők sokaságától. Ha csak az idő nagyon mosto

hán nem köszönt be, tizenkettő és tizenhárom közt rendez-voust ád magának itt a fővárosi 

»high life«, és ha te, vidéki olvasóm, itt járva, mindez érdekes és nem érdekes férfiak és nők

nek, kik akkoriban itt pompáznak, neveit hallanád: minden lépten-nyomon a meglepetés és 

tisztelő bámulat ah-jait és óh-jait bocsátanád ki piros ajkaidon, vagy gúnyos mosolyra kerekí
tenéd ajkaid”.77

1882-ben publikált regényében Acsády Ignác is a fotográfusokat idéző szemléletes

séggel eleveníti meg a legismertebb budapesti sétálóutcát: „A főváros nagy társalgóterme ez 

az utca, melybe óráról órára más közönség seregük. Délelőtt a prózai munka emberei maguk

nak foglalják le. Már kora reggel a kereskedők, kézművesek, segédek, varróleányok egész ra

ja gyűl ide a távoli külvárosokból. Szakácsnék üres, nagy kézikosárral fölfegyverkezve siet

nek a piacra, vásárlók lepik el a boltokat, egy-egy utcahölgy, arcán az átdorbézolt éjszaka 

nyoma, veti sóvár pillantását ide. Nyomor és fény, munka és tunyaság még vegyesen halad-

77 Báttaszéki Lajos: A Váci utca. In: Báttaszéki Lajos: Fővárosi genreképek. Nagyvárad, 1867. 28-35.
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nak a sima aszfalton. Tizenegy óra után megváltozik a látkép - a szegénység, az árnyék hát

térbe vonul, s a nagyúri pompa zavartalanul mondhatja magáénak a tért. Délben a munkás

ember ebédel; jó étvágyat visz haza, s gyomra nem enged halasztást. Csak a dologtalanok, a 

gazdagok és henyék nem ismerik az étvágy zsarnoki parancsszavát. Az ő gyomruk mindig 

meg van terhelve; minél később ülnek ebédhez, annál több a reményük, hogy ízleni fog. És a 

tétlen élet átkozottan hosszú huszonnégy órájából egyet kellemesen el lehet tölteni a Váci ut

cában. Ide küldi az őszi nap enyhe melegét, a közeli Duna tiszta szellőjét és a társaság leg

szebb hölgyeit. Az utca tömve van. [...] Ah! Ha ez az aszfalt szólni tudna! Mennyit beszél

hetne az utcáról, mely olyan csábító, mint a pokol, és mely regékben oly gazdag, mint az alvi

lág! Hány élet merül el e kemény aszfaltban, mint a mocsárok ingoványában! Mennyi köny- 

nyen szerzett és könnyen eltapodott boldogság emléke vegyül e levegőbe! Ködképek szállnak 

szerteszét, a nagyvárosi élet vidám és szomorú képei, olyan megkapok, minőket csak az élet 

bír teremteni. Zsongás-bongás hangzik át az utcán, mint a méhkasban. Mosolyognak, 

tréfálóznak, egy-egy divathölgyet egész serege az udvarlóknak ostromol. Itt egy csapat cico

más ifjú teszi hangos megjegyzéseit egy mamára, aki most magyarázza két sudár, ifjú leá

nyának a Váci utcai séta kellemeit. Ők még nem a maguk kedvéért járnak itt; csak a mamá

nak gardedámjai! Amott fényes kocsijából most lép ki X. bárónő, hogy a legújabb őszi toalet

tekről szerezzen tájékozást egy divatkereskedésben. Itt egy fiatal nevelőnő vezeti kisgyer

mekét, s lopva vett pillantásokat hátra egy ifjúra, ki már két hete üldözi szeme szerelmi val

lomásaival, de megszólítani nem meri. Amott két elegáns ismeretlen hölgy vonja magára a 

figyelmet. Pillantásuk ide s tova száguld, s ez megmondja, hogy mik, ámbár 

Káposztásmegyeri Andor, a Váci utca veteránja és a főváros élő név- és címertára sem tudja 

megmondani, hogy kik. A kávéház ablakaiból öreg rouék, fiatal blazírtak, kiknek ott van ál

landó főhadiszállásuk, kacsingatnak ki a járókelőkre. Hivatalszobájából félórára elszökő mi

niszteri fogalmazók, az ágyból most fölkelt kaszinótagok, csinos huszár önkéntesek, deli ter

metüket mutogatva és kardjukat csörtetve, hangosan politizáló újságírók és elhízott 

pénzarisztokraták vegyest lepik el a járdát és a kocsiutat.

Bródy Sándor fellépése előtt olvasható egy magyar író könyvében!

Gerő Ödön - néhol fárasztó, néhol szellemes útikalauzában - Báttaszéki Lajoséhoz és 

Acsády Ignácéhoz hasonló megfigyeléseket tesz a Belvárosról szóló fejezetben: „A Váci utca 

virágos mező, pillangók szálló-kelő helye, de darázs is dong és szúr benne, embertömegek-

»78 Mindez másfél esztendővel

78 Acsády Ignác: Fridényi bankja. Bp., 1968. 51-53. A kiemelések tőlem. S. G. (E második kiadást Rejtő István 
rendezte sajtó alá.)
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nek siringője: gyűrűző hullámai el is kapják, el is kapatják azt, aki közéjük került, régiségek
nek, hamisítványoknak, csodabogaraknak, de ritkos-ritka szépségeknek is múzeuma, világot 
szólóknak világra szóló tüneményestára, egy csodás univerzum, melyben az egész világon 

kívül még a fél világ is elfér. De bárminek nevezzük, ez a rövid utca Budapestnek közepe, az 

a néhány száz járókelője, akik fel-alá imbolyognak benne: »egész Budapest«. Középponti 
parlament, melyben minden kerületnek, minden körnek, minden kornak és minden kómák 

meg van a maga képviselője.”79
Báttaszéki Lajost, Acsády Ignácot és Gerő Ödönt idézik a Budapest utcaleírásai. Re

gényében Kóbor Tamás azonban nem a Váci, hanem a Koronaherceg utcát emeli jelképpé. 
Amíg az előző az esti korzó színhelye a budapestiek számára, addig „délben a Koronaherceg 

utca - Brudem báró híres, érdekes Párizsi házától Kertész-Patzik Lujza színházjegyeket is 

áruló Szervita téri trafikjáig - vonzotta magához a szenvedélyes sétálókat. Ez volt az Asbóth- 
bajnokféle »birodalom«, ehhez tartozott a »mamlasz sarok« is a másik oldalon, a Kossuth La
jos utca szegletén lévő Cziráky-palota előtt”.80

Ez a Váci utcával csaknem párhuzamosan haladó, nagy forgalmú belvárosi utca, me
lyet a tizenkilencedik század első felében még Urak utcájának hívtak, 1874-ben kapta a Ko
ronaherceg nevet. 1918-tól néhány hónapig Hajnóczy utcának hívták, majd 1919 végétől 
1923-ig ismét visszakeresztelték Koronahercegre. Mai nevét - Petőfi Sándor utca - a Petőfi- 

centenárium óta viseli.81
„Budapestnek legfő városiasabb és legfalusiasabb utcája ez - kezdi bemutatását Kóbor 

Tamás. - Este kilenc órakor már alszik. [...] Sötét és félelmetes utca ez, mint a falué, akár itt, 
akár a külső csömörei úton egyaránt nem jó járni éjszaka. [...] De amilyen korán alszik az ut
ca, éppoly későn ébred. Ah, reggel egyet fordul a világ s a Koronaherceg utca nagyvilágivá 

válik. Fél nyolc van már, mire megelevenedik.” A látszat talán sehol máshol nem takarja el 
díszleteivel ennyire a valóságot Budapesten, mint ebben az utcában. Itt minden illúzió, senki 
sem az, aminek látszik. Az álarcos, farsangi forgatagot maximálisan kiszolgálni igyekeznek a 

színvonalas üzletek; kirakataik egyre csábítják az utcába tévedőket. „Az üzletnek ragyognia 

kell, mert csupa finom holmi van benne, azaz olyan, amilyet igen finom öltözetű emberek vá
sárolnak. Nem igen találom a kellő szót: ezt is rosszul mondtam - veti közbe az író az érteke
ző próza stílusában, jelezve, hogy a minél pontosabb kifejezésre törekszik. - Nem mind fi
nom öltözetű ember, csak olyan, mintha finom öltözetű volna. Teszem, egy Kerepesi-úti nő-

79 Viharos [Gerő Ödön]: Az én fővárosom. Bp., 1891. 75.
Magyar Elek: Milyen volt fénykorában a Váci utcai korzó? In: Az Est Hármaskönyve. Bp., 1931.209-212. 

81 In: Budapest Lexikon. II. Bp., 1993. 321. Főszerk.: Berza László.
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divat-kereskedőnél ugyanazt a tizenkilenc krajcáros mosható kartont kapni, mint Szénássy 

Gyulánál, de nem ugyanaz a fejkendős, csatakos szoknyájú józsefvárosi munkásasszony ve

szi, aki ott. Ennél fogva Szénássy Gyula bársonyszékeket is állít a pultja elé és a segédei 

mind olyanok, mintha skatulyából vették volna ki. Igaz, az olcsó karton mellett ott kapni a 

legdrágább francia kelméket is, de éppen az a nevezetessége annak az üzletnek, valamint a 

Koronaherceg utca üzleteinek mind, hogy a gazdagság egy gyékényen árul a szegénységgel.” 

E részletek a Kóbor Tamáséhoz hasonló érdeklődésű - a filozófia és a közgazdaságtan iránt 

egyaránt érdeklődő - Acsády Ignác regényének kor- és miliőrajzait idézik.

A látszat hatalma minden értéket viszonylagossá tesz a Koronaherceg utcában. Gyé

mánt és annak látszó üvegékszer békésen megfér egymás mellett, ugyanabban a kirakatban. 

Ha pedig valaki vásárol közülük, ugyan ki mondaná meg, hogy az illető hölgy melyiket hord

ja a nyakában, a csuklóján vagy éppen a fülében? „Végig az utca kereskedelme a hiúság vásá

ra - állítja Kóbor Tamás. - Egyebet, mint díszítő cikkeket benne nem találsz. Aki cséplőgé

pet, kályhát, szövetet, konyhaedényt, húst, zöldséget, tüzelőfát, szerszámot akar vásárolni, az 

ne menjen a Koronaherceg utcába. Ellenben Éva a paradicsomból kiüldöztetvén, ha végig 

megy rajta, tökéletesen kiöltözve s minden toilette-szükséglettel ellátva indulhat haza.” A 

Budapest hősnőjének keresztnevére és életútjára itt, a bevezetőben történik először utalás, de 

még csak általánosságban említődik a neve. Ekkor még a mindenkori Éváktól van szó, akik 

alól kicsúszott a talaj, a bukott nőkről, akik ennek az utcának a látszatvilágában keresnek és 

találnak menedéket. A hiúság vására ez, mondja az író - nyilván Thackeray legismertebb 

könyvére is gondolva - regénye első részében. Látszat-bazár, mely hívja-csalogatja szeren

csétlen áldozatait. (A magyar prózában előtte Báttaszéki Lajos és Tolnai Lajos ábrázolta kö

vetkezetesen hiúság vásáraként a budapesti életet. E három író lelki alkatában és világszemlé

letében sok hasonló vonás fedezhető fel.)

Kóbor Tamás szerint - és erre más műveiben is visszatér - a prostitúciónak csupán 

egyik, igaz, legfőbb oka a család társadalmi helyzete, de legalább ennyire fontos az alkati haj

lamosság. „Itt, a hiúság utcájában áll ki a képmutatás és éled a vágy. A nők szocialista hajla

mai minden skálában kifejlődnek. Az úri dámáé, aki valódi perziánerben jár, de nem fizette 

ki, irigyli a másikat, aki kifizette. A hivatalnok felesége egyenlőségesen szembejön az igaz

gató feleségével, és irigykedő keserűséggel néz utána. És a munkásleány irigyli a léhűtőt, és a 

masamód gúnyos mosollyal ismer egyik-másik kalapra, és gondolja: ez sem fog soká ilyet vi

selni. És egyre tart a rejtelmes hatás - egyikről a másikra. A Koronaherceg utca szűk járóin 

egy új női osztály fejlődik ki. Napról-napra szemmel látható a növekedése. Nem kell hozzá
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nagy megfigyelés. Csak látni kell, hogy aki tegnap még déli harangszóra hazafelé sietett, ma 

már lassabban jár. Aki még tegnap két óra tájt ismét a város felé tartott, azt ma már hiába vá

rod az utcasarkon. Szép, jóra született, szegény és szorgalmas leányok elhagyják a munkát, 

mert a Koronaherceg utcában sétálni és pompázni látják a jómódban dologtalanokat. A tisz

tességeseket, akik nem tisztességesek, de mivel úri a viseletűk, hát forma szerint mindenki 
megbecsüli őket.”

Akár egy lelkiismeretes orvos, az író úgy követi nyomon - lépésről lépésre - e társa

dalmi betegség lefolyását a kóros szövetburjánzástól kezdve egészen a végzetes daganatig. 

Természetesen az elváltozást kiváltó okokat is megállapítja: „Az utca tükre a legveszedelme

sebb kerítő. Ami mézes-mázos hízelgést hazudik, ami megtántorodást okoz, azt nyomban le- 

cövekeli. Nincs idő a megbánáshoz, a megtéréshez. Az egyiknek azt mondja: hát a te szépsé

ged száradjon, mint a kóró? Hát a holnap csak olyan lesz, mint a ma, s a mának vége az 

egyedülvaló, örömtelen vénség, tetézve a nélkülözéssel és a múlt minden édes emléke nél

kül? A másiknak azt mondja: az sem gazdagabb, mint te, mégis kacag, és jólétben pompázik. 

A harmadiknak: tisztességes vagy? Csak azt látják rajtad, hogy rongyos vagy. így kérkedhe- 

tik magában a vadvirág, hogy senki sem tépte le, amíg elfonnyad, vagy valami állat kérődző 

gyomrába kerül, holott a rózsát leszakasztják, és keblükön viselik.”

Csoda-e, hogy ennyi csábításnak nehezen tudnak ellenállni a nyomorban vergődők, 

akiket ráadásul a széteső család sem képes visszatartani a végzetes lépéstől? Szemléletesen 

összegzi mindezt egy kortárs hírlapíró, a szociológia iránt behatóan érdeklődő Kenedi Géza: 
„Úgy vélem, hogy a nő boldogságcélja nem az önállóság és az úgynevezett egyenjogúság, 

hanem a család. A félj, a gyermek, a tűzhely. Még a vele járó mindenféle kellemetlenség és 

kínlódás is csupa boldogság ahhoz képest, amit az önállóság és az élet marakodásaiban való 

függetlenség adhat neki. Az átlagot gondolom. És a nagy társadalmi bölcsesség célja sem le

het más, mint az, hogy ezt a boldogságot minél több nőnek biztosítsa. És minél több nőt véd

jen meg az ilyen kegyetlen önállóságtól. Mert maga az önállóság is csak keserves védelem a 

még rosszabb: a végleges elsüllyedés és elzüllés ellen. Nem több, akár éjjeli kávéháznak hív
ják azt az önállóságot, akár valami jövedelmező állásnak.”82 A Magyar Társadalomtudomá

nyi Egyesület tagjának, Kenedi Gézának e megállapításai illeszkednek a Szegedi Friss Újság 

ismeretlen publicistájának azon véleményéhez, amely szerint „a mai szociális viszonyok kö-

82 Kenedi Géza: Asszonyi sors. In: Kenedi Géza: Feminista tanulmányok. Bp., é. n. 52-58. A szerző ugyanitt 
„disznóólakénak nevezi az éjjeli kávéházakat. Kenedi szociális és morális kérdésekről - a Gyarlóságok (Bp., 
1899), Az élet könyve (Bp., 1909) és a Szociológiai nyomozások l-ll. (Bp., 1910) című kötetei legalábbis ezt su
gallják - többnyire hasonlóan vélekedett, mint a barátja, Kóbor Tamás.
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zött egyik legfontosabb intézménye lesz Szegednek a női iparos tanonciskola, melynek az a 

hivatása, hogy a szegény sorsú leányokat becsületes egzisztenciához segítse. Mi lehetett ed

dig a szegény leány? Cseléd, kasszásnő vagy szerencsésebb esetben varrónő. De nem lehet 

mindenki varrónő. Minden más pálya pedig el volt előtte zárva. Ha nem tudott, vagy nem 

akart cseléd lenni, és ha nem tehetett szert férjre, aki eltartsa, a legtöbb esetben fertőbe jut az 

életbe kitaszított, mindenkitől elhagyott, szegény leány”.83

Egy évtizeddel korábban a Budapest ugyanezt példázza a maga szépirodalmi eszköze

ivel. Az elhibázott címválasztás ellenére - amely láttán a könyv kézbevételekor az olvasó 

óhatatlanul is a magyar főváros átfogó bemutatását várja az írótól - Kóbor Tamás Budapest 

természetrajzának csupán ezen egyik, ám annál szembetűnőbb, irodalmunkban azonban még 

nem ábrázolt jellegzetességére kívánta felhívni a figyelmet cikluskezdő regényében. „Ha nem 

is a XlX-ik századvégi Budapest teljes és hűséges képét mutatta be Kóbor Tamás - állapítja 

meg Halmi Bódog -, ennek a műnek mégis irodalomtörténeti jelentőséget ad az, hogy min

den szavában, egész lüktető tempójában a legelső abszolút metropolisz-írás, nemcsak tárgyá

nál, színhelyénél, hanem stílusánál fogva is. A lázas, rotációs elán, amely az ekkor már viru- 

lásosan fejlődő magyar újságírásból áradt, a maga temperamentumát, felhevültségét minden 

vibrálásában kifejezésre juttatta ebben a regényben, amely így vált nyitányává annak a hatal

mas orchestemek, amelyet később a pesti lokálkolorit és a pesti népnyelv teljes felhasználá

sával és érvényesítésével Molnár Ferenc, továbbá argó nélkül Kabos Ede a város rapszodikus 

temperamentumú szellemiségének tragikomédiáit és Révész Béla a munkásproletárság ver

gődéseit regénybe és novellába formáló munkássága varázsolt sajátosan pestivé. Tehát - mint 

már hangsúlyoztuk - Kóbor Tamás és különösképpen ezen regénye, amelynek címe Buda

pest, ilyen vonatkozásban jelent úttörést a magyar szépirodalomban.»84

Hős nélküli regény

Kóbor Tamás mesterei közül - a már sokat emlegetett Zola mellett - Thackeray nevét 

is célszerű kiemelni. A magyar író mindenekelőtt technikát kölcsönzött tőle, és hozzá hason

lóan a hiúság vásárának láttatta kora társadalmát. Budapestjében, akárcsak híres regényében 

az angol író, ő sem hősökről akart írni, hanem a társadalom bazáijában felbukkanó és eltűnő

83 [?]: Női iparostanonc-otthon Szegeden. Szegedi Friss Újság, 1910. júl. 7. 2.
84 Halmi Bódog i. m. 24.
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emberekről, akik kínálnak és vesznek, akik hol azok, akiknek látszanak, hol meg azok, akik
nek látszani szeretnének. Könyve szereplői ezért elsősorban nem szuverén egyéniségek, ha
nem a budapesti társadalom tipikus alakjainak megtestesítői. A regény kortárs olvasója lép- 
ten-nyomon önmagára, illetve azokra a típusokra ismerhetett, akiket a fővárosban élve maga 

is nap mint nap látott. Akár Kóbor Tamás művének is lehetne alcíme az, hogy „regény, 
amelynek nincs hőse”.

Balzac, Zola és Thackeray neve után még a Goncourt-okét is érdemesnek érzem meg
említeni. Az előbbiektől sokat tanuló Kóbor Tamás Budapest-regényeiben ugyanis a testvér
pár műveinek inspiráló hatását is felfedezni vélem. A Budapest és a Faustin Júlia írói mód
szere között különösen szembetűnő a párhuzam. Ez utóbbi előszavában Edmond de Goncourt 
1881-ben kifejti, hogy a regényíró „voltaképpen nem egyéb, mint azoknak az embereknek 

történetírója, akiknek nincs történetük”. Olyan regényt akar írni, amely „egyszerűen pszicho
lógiai és fiziológiai tanulmányozása lesz a nagyváros melegházában nőtt és nevelkedett fiatal 
leánynak; regényt, amely emberi dokumentumokon épül”.85

Persze Thackeray és a Goncourt-ok regényeihez hasonlóan valójában a Budapestnek 

is van hőse és meséje. Nélkülük szépirodalmi mű nehezen képzelhető el.
A bevezetőt és az utolsó, S a többi című fejezet elejét nem számítva, az elbeszélő csu

pán elvétve kommentálja közvetlenül a leírtakat, megelégszik a távolságtartó, szenvtelen 

krónikás szerepével. Az első fejezet értekező stílusa után az író változtat az elbeszélés mód
ján, szem előtt tartva, hogy regényt ír, nem pedig szociológiai tanulmányt. A továbbiakban 

nem terheli le az olvasó figyelmét nehézkes magyarázatokkal. Kóbor Tamás személyes véle
ményére a regény fő- és mellékalakjainak tettei, gondolatai alapján lehet következtetni. Az 

író moralitása is csupán általuk nyilvánul meg. Ezért nincs a műben szinte egyáltalán jellem
fejlődés, és ezért hiányzik gyakran a lélektani motiváció is. Kóbor nem lélektani regényt írt; 
felvállalta a szociális indíttatású „irányzatosságot”. Ennek legfőbb csapdáját, a didaktikussá- 

got akarta kikerülni azzal, hogy az elbeszélő szerepét a Budapest második felében szinte kizá
rólag a történet elmondására korlátozta.

A Budapestnek egyszerű a cselekménye: a magyar fővárosban, egészen pontosan a 

Bulyovszky utca egyik szegény bérházában lakik az egykor jómódban élő Dermák család. 
Az apa halála után Dermákné nagy nélkülözések közepette neveli három gyermekét. Idősebb 

lánya, Éva évekig Deméndy Miklós belügyi államtitkár szeretője volt, és kapcsolatuk, amíg

86

85 E. és J. Goncourt: Faustin Julia. In: E. és J. Goncourt: Mauperin Renée. Faustin Julia. Bp., 1908. 201. Salgó 
Ernő, Adorján Andor és Mikes Lajos fordítása.

Bori Imre idézett műve tévesen említi a család nevét; minden alkalommal Demákat közöl „Dermák” helyett.86
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tartott, a család megélhetésének egyik alapvető forrását jelentette. Deméndy azonban váratla

nul megnősül. A család ezzel anyagi bázisát veszíti el, Éva pedig az egyetlen férfit, akinek 

odaadta magát, és akit szerelemmel szeretett. Itt kezdődik a regény. Az államtitkár váratlan 

lépése felnyitja Dermák Éva szemét. Rádöbben arra, hogy bukott nőnek számít, akinek sem

mi esélye a családalapításra. Elhatározza, hogy vagy visszahódítja a férfit, vagy pedig bosszút 

áll elcsábítóján, leleplezve kapcsolatukat Deméndy felesége előtt. Az államtitkár eközben 

reménytelen harcot vív a csupán becsületből feleségül vett asszony patologikus ragaszkodása 

ellen.87 Éva sikerrel jár. Előbb ismét szeretője lesz Deméndynek, majd miután annak felesége 

belebetegszik ebbe, és az államtitkár megint elhagyja őt, megjelenik előttük. A testileg- 

lelkileg gyenge Deméndyné meghal, az államtitkár pedig éli tovább egykori léha legényélet
ét. Dermák Éva színésznő lesz; a regény zárófejezetében az író sejteti, hogy sorsa a teljes el- 

züllés.

Kóbor Tamás korábbi műveiben egy alkalommal már feltűnt a Dermák név. 1896-ban 

A Hét hasábjain jelent meg az a novella, amelynek Dermák Antalné és leánya a hőse. Ez a 

család is, akárcsak a Budapesté, az apa halála után nehéz anyagi körülmények között él. Az 

özvegy egyre a. régi idők jólétéről ábrándozik, ha pedig „a múlt békét hagyott neki, korholó 

hangon ellátta leányát erkölcsös tanításokkal, miket ez nevetve s vállát vonogatva hallgatott. 

Paulára bizony ráfért az erkölcsi tanítás, mert nagyon szép volt s nevetésre hajló. Nagyon 

szerette a szép ruhát is, és egyre erről ábrándozott”.88 Aztán egy idő után már nemcsak ábrán

dozott. Előbb modellje, majd a szeretője lesz egy öreg festőnek. A tőle kapott pénz oly mér

tékben enyhít a család egzisztenciális gondjain, hogy végül az anya maga küldi lányát „pénzt 

keresni”. Paula természetesen elkallódik.

Anyának és lányának esete nyilván előképe a Budapest történetének. A regényben ap

juk halála után, mivel öccse még gimnazista, Éva kénytelen magára vállalni a családfenntartó 

szerepét. Életkorából adódóan benne még él az apa teremtette jólét emléke. Szeretne úgy élni, 

mint akkor; egyéni vágyai ugyanazt sugallják számára, mint a kötelességtudat. Deméndy ol

dalán mindkét számítása teljesül. Csak akkor jön rá, hogy mindezért mivel fizetett, amikor a 

férfi elhagyja. A bérházban, ahol lakik, leplezetlenül bukott nőnek tekintik, családja pedig 

ismét szükséget szenved. Mivel tisztában van azzal, hogy a szegénységet megszokni nem 

tudja, és nem is akaija, megint az utcára kell mennie. (Kóbor Tamás találóan jellemzi: „ez az 

utca nem engedte, az az otthon nem vonzotta”.) Ideje javát a Koronaherceg utcában tölti,

87 Regényének e jeleneteihez Kóbor Tamásnak egy korábbi novellája, a Kicsi gyöngyöm! (A Hét, 1895. febr. 17. 
103-106.) adhatta az ötletet.

Kóbor Tamás: A Tavasz. A Hét, 1896. jan. 19. 35-38.88
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amely „második otthona”. Helyzetének felismerésével párhuzamosan nő benne a kiábrándult
ság - akárcsak A tisztesség nevében című Kóbor-regény hősnőjében - és a húga iránti aggo
dalom. Neki is rá kell jönnie, hogy a „pénz nyomorultja”. A pénzé, mely Budapest vérkerin
gésének mozgatója, melynek birtoklása vagy hiánya határozza meg az emberek egymáshoz 

való viszonyulását, értékrendjét. (Molnár Ferenc ugyanerről ír a szinte hónapra ebben az idő
ben keletkezett Budapest-regényében, Az éhes városban.)

Évának nap mint nap éreznie kell, hogy tisztesség híján annyit ér, amennyi pénze van. 
Deméndy szeretőjeként hitelképes a cipésznél, a szabónál és a kalaposnál egyaránt. Lakó
helyükön - melynek szemléletes leírása a magyar naturalista próza figyelemre méltó teljesít
ménye - „az erkölcstelenségüket leszólták, a pénzüket tisztelték. Amióta Éva ismét pénzt hoz 

haza, azóta Dermákné a íegtiszteltebb asszonyság a házban”. Azonban amint elapad a forrás, 
tapasztalnia kell, hogy a képmutató társadalom azonnal leírt, bukott nőnek tekinti. Számára a 

visszakapaszkodás egyetlen lehetősége: az utca. Mikor Deméndytől egy alkalommal nagyobb 

összeget kap, Éva eljátszik egy ideig a gondolattal, hogy kalapos üzletet nyit. De ez csak kó
sza ötlet marad, hiszen képtelen lenne megszokni a rendszeres munkából származó biztos, de 

szerény jövedelmet. Miként az anyja, ő sem tud szabadulni az apja jelentős fizetése révén te
remtett jólét emlékétől: „A tisztességhez pénz kell, vagy legalábbis szegénység. De nekünk 

nincs pénzünk, és szegények se tudunk lenni. [...] Az ember ne legyen soha szegényebb, ami
lyen volt - folytatta Éva borúsan belénk nevelnek igényeket, aztán belöknek egy légkörbe, 
ahol a lelkünk éhen hal.”89 Ez a nagyvárosi élet buktatóin szívesen elmélkedő, az erkölcsfilo
zófiában jártas Kóbor Tamás látlelete. „Filozófiailag látni pedig annyi - állapítja meg a het
ven éves írót méltató Szemere Samu -, mint nagy összefüggésben látni a dolgokat. Ez a lá
tásmód jellemzi Kóbor Tamást. De nagy összefüggésbe állítva az emberi cselekvés determi- 
náltnak bizonyul, s érte csak részben terheli a cselekvőt a felelősség. Kóbor Tamás életábrá
zoló művei valóban ilyen determináltnak, rajta kívülálló tényezőktől meghatározottnak mu
tatja az embert. Ennek következtében nála a bűn fogalma is módosul. Az erkölcsi normák el
len vétők inkább szerencsétlenek, mintsem bűnösök, társadalmi és gazdasági helyzetük áldo
zatai, s erkölcsi romlásukért legalább fele részben a világ a felelős. A Budapest című regény 

hősnője eladja magát, nem csupán szegénységből, hogy az apátlanul maradt, hajdan jobb na
pokat látott család kenyér- és házbérgondjait elhessegesse, hanem főleg azért, mert nem bírja 

el a társadalomnak a szegénységet sújtó lenézését. Dermák Éva csak úgy tudja hitelbe szerez
ni ruháit, ha azt a látszatot kelti, hogy előkelő úr kitartottja. »Igen, de amikor oly irtózatos

89 A kiemelés tőlem. S. G.
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szégyen a meglátszó szegénység, mikor oly szörnyű szenvedés a leszállás a mélybe, a kivet- 

kőzés a megszokott állapotból. Nem neki kell ez a félig kikoldult, félig kicsalt cifraság, ha

nem a világnak. Szívesen járna rongyokban, ha észre nem vennék, s nem gondolnák: ni, a 

Dermák Éva most rongyokban jár, mert nincs, aki selyembe öltöztesse.«

Dermák Évának története egy korszak látlelete, bukása sorstársainak törvényszerű el- 

züllését példázza. Azokét, akik hozzá hasonlóan szintén kiűzettek a Paradicsomból, miként a 

bevezető fejezetben olvashatjuk. Azok típusa, akiket el tud csábítani az utca tükre, és akik el

hiszik, amit e tükör sugall: „Bármit, ha tett is, nem lehet rossz az, aki szegény. Mire várjon a 

magunk fajta leány? Viszi a jármot és eszi a kenyeret, ha van. Ma és holnap és holnapután, 

boltban és otthon, és nincs reménység, hogy valamikor másképp legyen, éveken keresztül, 

amíg megvénül és elpusztul. Ezt a pusztulást nevezed tejónak? S ha elveszti türelmét és saj

nálja veszendő ifjúságát, ezt nevezed te rossznak? A világ a komisz, mely megvásárolja ma

gának a szegény leányokat, tőrt vet az ostobáknak, és erőszakkal legyűri az okosokat.”

Bori Imre hívja fel a figyelmet arra, hogy Dermák Éva alakja és sorsa egy magyar 

Nana alakját idézi fel az olvasóban.91 A regény szemléletesen példázza, hogy Kóbor Tamás 

mennyi mindent sajátított el Zolától. Érdeklődésük és világnézetük azonossága megkönnyí

tette a magyar író számára, hogy a naturalizmus sokat emlegetett buktatóját, a testiség ábrá

zolását - bármennyire meghatározónak tekintette is az emberek életében a nemi vágyat - 

mértékkel keverte műveibe. Kóbor Tamás esetében is igaz, amit Bajomi Lázár Endre a Nana 

egyik magyar kiadásának utószavában megfogalmazott: „Zola a nemiséget, az erotikát soha

sem regényfuszernek használta, hanem a valóságot festette vele, s tudta, hogy egy társadalom 

embereit nemcsak kürtőkalapban, díszebéden érdemes szemügyre venni, hanem az ágyban, 

meztelenül is: »Minden, ami a nemiséget érinti, magát a társadalmat érinti« - írta egy elősza

vában.

„90

„92

A Budapest mellékalakjai a főváros társadalmi életének jellegzetes típusait keltik élet

re. Deméndy a gátlástalan férfit testesíti meg, aki aszerint bánik a nőkkel, ahogyan éppen ér

dekei, és nem utolsó sorban vágyai megkívánják. Ő az úri csábító, társadalmi helyzete bár

mely tettét legitimálja. A vérbajos Bemstock és a züllött Webston a kicsapongó életmódért 

bűnhődő férfi alakját szemléltetik, aki amellett, hogy vétkezik eleget, maga is áldozat. Az 

utóbbi mondja keserűen Évának: „A férfiak rontják a leányokat, a leányok rontják a férfiakat. 

[...] Egymás pusztítására teremtett bennünket az Isten. A húgát elpusztította egy férfi, engem

90 Szemere Samu: Kóbor Tamás, a filozófus. Újság, 1937. okt. 31. 25-26.
91 Bori Imre i. m. 230.
92 Émile Zola: Nana. Bp., 1969. 372. Vajthó László fordítása.
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egy asszony. És minden férfiáldozatra jut egy nőáldozat, s a vége az lesz, hogy nem marad 

meg senki, mert a szerelem isten csapása.”
Éva húga, Sárika, Kovacsevics Mariska és Mészáros Gizi a menthetetlenül romlott ut

calányok típusai, akiket nemcsak a nyomor űz a férfiak karjaiba, hanem saját feslettségük is. 
Ok — ugyanakkor Dermák Éva is - szemléletesen példázzák egy berlini egészségügyi titkos 

tanácsos, Moll doktor elméletét, miszerint az is könnyen prostitúcióhoz vezethet, ha „a leány 

szüzességét igaz szerelemben vesztette el. Az olyan lány, aki rendes nemi életet élt, még ak
kor is, ha ez tiszta szerelemből történt, később hajlamosabb lesz arra, hogy a nemi közeledést 
anyagi téren is kihasználja, mint az olyan lány, aki még nem ismerte meg a nemi élet örömeit. 
Elébük kell tehát tárnom azoknak, akik a tiszta szerelemből való nemi életet meg akarják en
gedni, ellenben a prostitúció ellen küzdenek, hogy a nemi élet minden formája igen könnyen 

vezethet a prostitúcióhoz. Az egyik szociáldemokrata újságban azt olvashattuk, hogy a maga
sabb társadalmi körökhöz tartozó férfiúnak a proletárlánnyal való nemi életében mindig van 

valami prostitúciószerű. Ez a megállapítás teljesen helytálló. [...] Rá kell mutatnunk még arra 

is, hogy éppen azok a lányok, akik forrón tudnak szeretni, ha szerelmesük elhagyja őket, két
ségbeesésükben könnyen választják vigaszul az utcát. [...] Magam is azt hiszem, hogy igaza 

van Kampfinayemek, mikor azt állítja, hogy a különböző szociális osztályelemeknek egy
azon nagyvárosba való koncentrációja előbb-utóbb kiváltja a prostitúciót. A nagyvárosokban 

igen sok fizetőképes nőtlen férfit találhatunk, aki az osztályában uralkodó felfogások szerint 
saját osztálytársnőivel nem élhet házasságon kívüli nemi életet, s ugyancsak sok olyan nőt ta
lálunk, aki nem él rendezett családi körben”.93 Ez utóbbit nevezte a felsőbb körök „kettős er
kölcsének” egy rádióelőadásában Susan Zimmermann.94

A Budapest úri csábítójának, Deméndy államtitkárnak a felesége és Dermák Jani, Éva 

öccse a romlatlanokat testesítik meg, akik szinte törvényszerűen válnak a társadalom áldoza
taivá. Egyikük sem kíván tudomást venni környezete tisztátalanságáról, és amikor a valóság 

végül kíméletlenül beletapos dédelgetett álomvilágukba, sorsuk menthetetlenül a bukás. Olga 

előbb megőrül, csak azután hal meg, Jani öngyilkos lesz. Jellemző, hogy a sérült, férfiminta

93 A. Moll: Adalékok a prostitúcióhoz. In: A prostitúció. Bp., é. n. 200-202. Szerk.: Áldor Viktor. A Nemi Élet 
Könyvtára című sorozat első füzetének szerzője szerint „kétségtelen azonban, hogy a családi élet keretén kívül 
álló férfinak is joga van a nemi élethez, és minthogy az a mai viszonyok mellett csak a prostitúció segélyével 
történhetik, az közszükségletet képez, tehát hasznos foglalkozás". In: Kubinyi Tibor: Az utca lánya. (A prostitú
ció Magyarországon.) Bp., é. n. 4. A kiemelés tőlem. S. G.
94 Budapest fő- és székváros prostitúcióügye. 1893. In: Kossuth Rádió, 1995. ápr. 22. Szerk.: Vámos György. 
Susan Zimmermann mindezt bővebben is kifejti A magyar nőmozgalom és a „szexuális kérdés" aXX. század 
elején című tanulmányában. (Eszmélet, 1999/2. 49-67.) Szécsényi Mihály dokumentumokkal illusztrált/! bor
délyrendszer Budapesten című írása pedig hatásosan érzékelteti a probléma súlyosságát. (Rubikon, 1993/8-9. 
58-64.)
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nélkül felnövő, együgyű fiú Kant egyik művét - minden bizonnyal A tiszta ész kritikáját - 

olvassa németül. Érteni szeretné, ami a könyvben van, ahogy érteni szeretné a körülötte zajló 

eseményeket is. Akárcsak Deméndynének, végül neki is felnyílik a szeme, és miként annak 

az őrület az egyetlen kiút a goromba valóságból, úgy Jani menekülése az öngyilkosság.
A Budapest központi figurája Dermák Éva. Regénybeli szerepe sokrétű. Nemcsak a 

bukott nő típusa és nemcsak egy „hős nélküli regény” legfőbb alakja, hanem az író egyik leg
fontosabb szócsöve is. Kóbor Tamás kívülről és belülről egyaránt láttatni akarja a prostitúciót 
kiváltó okokat. Az öntudatára ébredt utcanő figuráján keresztül az áldozatok szemszögéből 
vizsgálja a problémát.

A másik szócső egy mellékfigura, a cseh cipész, Woéasek Antal.95 Wocasek jelszava: 
„Új világ van itt körülöttem, de én csak szerezni akarok belőle, nekem, régimódi embernek, 
jó a régi világ is.” Részletfizetésre nem hajlandó cipőt csinálni, hitelbe ellenben igen. Tudja, 
hogy az utóbbi lehetőséget kihasználó, cipőjüket a Koronaherceg és más hasonló utcán kopta
tó, kitartott lányok mindig rendszeres és állandó vásárlói lesznek. (Évekkel később majd 

ugyanerről beszél Lux Terka Budapestjének rezonőije is, amikor arra figyelmeztet, hogy „a 

hitelező [...] tisztességes szegény nőnek nem hitelez. A kartonszoknya, a pamutkesztyű és a 

hálóing: nappal nem kap hitelt. Mint ahogy a hitel egyáltalán nem a becsület tőkéjén nyug
szik, hanem a visszafizethetés technikai oldalán”.)96

Kóbor Tamás cipészének műhelye a Koronaherceg utcában található, megélhetése az 

utca „pillangóin” alapszik. Ismeri, szánja őket, ugyanakkor éles, átléphetetlen határt jelöl ki 
köztük és családja között. Lányait egy Budapesttől távoli intézetben nevelteti, tudja ugyanis, 
hogy egy „lánynak nagy csapás a szegénység gazdag városban. Minden bajnak az oka, ha a 

lányok szebben öltözött leányokat is látnak. Ezért nem szabad bejönniök a városba, hanem 

Vácon vannak intézetben. Ott aztán ők a leggazdagabbak közül valók. Tudja - magyarázza 

éppen Dermák Évának -, itt is adhattam volna intézetbe, ó, igen előkelő, tisztességes intéze
tek vannak itt, ajánlották is nekem, de csak látom, amint az egyformán öltözött leányokat ket-

95 A cseh cipész figurája kapcsán érdemesnek érzem felhívni a figyelmet arra, hogy Kóbor Tamás művében a 
főváros etnikai sokszínűsége is megmutatkozik. Faji vagy vallási ellentétekre azonban sehol sem történik utalás 
a regényben. Még a folytatásaiban, a Ki a ghettóból és a Hamupipőke Őnagysága című művekben sem ezen van 
a hangsúly. Bár ezek kétségkívül önéletrajzi ihletettségűek, mégsem magyar „gettóregények”, miként Kóbor 
egyetlen munkája sem illeszthető sem Bernstein, Auerbach, Poritzky, Kompért, sem Wassermann, Zangwill, 
Juskevics és Asch müveinek sorába. Kóbor Tamás nem hőseinek zsidóságát nyomatékosítja, hanem szegény és 
kiszolgáltatott, vagy tehetős és befolyásos voltát. Kora Budapestjének szociális és morális problémái foglalkoz
tatták, és az ezeket bemutató történetekhez keresett életszerű, közismert figurákat, többnyire természetesen olya
nokat, akiket a saját környezetéből maga is jól ismert. Róluk általában legfeljebb csak sejthető, hogy zsidók - ha 
azok egyáltalán -, így ennek erőltetett szem előtt tartása könnyen félrevezetheti az értelmezést.
96 Lux Terka: Budapest. Bp., 1908. 42.
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tős sorban viszik a városon át. Nem jó dolog az leánynak, kedves kisasszony, az ördög lesel
kedik rájok minden utcasarkon és minden kirakatból”.

Az író e Koronaherceg utcai kívülállóval, a cseh cipésszel mondatja el legfontosabb 

tapasztalatait. Wocasek szemében a szilárd erkölcs, a család és a munka szentháromsága 

mindennél fontosabb: „Az én üzletemben sok mindent tapasztalni, kedves kisasszony, s meg
tanultam, mi árt meg az embereknek. [...] A kisleány, ha egyszer el van csavarva a feje, 
megy a maga útján, akár én csinálom a cipőjét, akár más, föl nem tartoztatja bizony senki.” A 

cipész ezért nem engedi a lányait addig a városba, amíg férjhez adhatók nem lesznek. S ez is 

közre játszhat abban, hogy Évának azt kell éreznie, lábbelijeinek készítője bármennyire ked
veli is öntudatosságáért, „nem szívesen engedi a feleségét egy levegőt szívni vele, s attól tart, 
hogy ismerkedni akarna vele”.

Érdekes, hogy a cipészről rajzolható kép mennyire hasonlít a csaknem tíz esztendővel 
korábban Diner József vázolta Zola-portréra: „Zola olyan nyárspolgár családból származik, 
melyben legfőbb istenségek a szorgalom és komolyság, s az úgynevezett »közelismerés« vol
tak; ez a három pedig világéletében neki is főistene maradt.”97 Wocasek is a család szentségét 
hirdeti. Mint családfő és a família eltartója, következetes szigorral, óvó figyelemmel és kitar
tó szorgalommal védi családtagjainak érdekeit. A cipész a biztos családi háttérben látja - a 

szilárd erkölcs mellett - a züllés elkerülésének másik fontos feltételét. Húga bukását látva 

Éva is felismeri ezt. „Ennek a gyermeknek rossz hajlamai vannak, de nem ő a hibás - mondja 

az anyjának. - Hibás benne a szegénységünk, meg a rosszaságunk. Magunkra vessünk, mert 
én nem voltam neki jó testvére, anyám nem volt neki jó anyja. Különösen ez az oka minden
nek. [...] Róla azt hittem, hogy igazi szegény leány, akiből válhatik tisztességes szegény asz- 
szony. Elfelejtettem, hogy én mindig a szeme előtt vagyok, s nem tudtam, hogy ez a mi nyo
morúságos életünk, melyben nyoma sincs a szeretetnek, ellenben minden perc gyűlölködő 

elégedetlenség, elkeseríti, és menekülésre bírná a legtompább lelket is. Lett volna bensőbb a 

mi életünk, nem lázított volna a nélkülözés egymás ellen valamennyiünket, nem lett volna 

nekünk jobb akárhol inkább, mint itthon. Sárika sem szökött volna meg, én sem tartanék ott, 
ahol ma vagyok.”

Ez az a pillanat, amikor Kóbor Tamás szükségét érzi, hogy a szenvtelen narrátor sze
repéből kilépve, külön is megerősítse a szócsövei által mondottakat: „A kocsi megindult a há
rom testvérrel vissza a Bulyovszky utcába - az orfeumból, ahol a leitatott Sárikát az utolsó 

pillanatban mentették ki egy öreg kéjenc karmaiból abba az otthonba, ahol mindannyian

97 Diner József: Zola legújabb naturalizmusáról. Élet, 1891. 326-333.
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idegennek érezték magukat, s amely a maga szegénységével okozta, hogy így kerültek együ
vé, bérkocsiba, erkölcsileg megtörve, az egyik részegen, a másik keseregve, a harmadik pedig 

az ö tisztább hitének romjain borongva.” Ismét Kóbor Tamás alapvető, a regényt ihlető felis
merésével szembesülünk: az egykor jómódot biztosító apa halála esetén, szigorú és dolgos 

férfi híján a családot semmi sem menti meg a széthullástól.
Már az 1896-os elbeszélésével ezt példázta az író, ahogyan a Budapestben vergődő 

Dermák család történetével is erre törekedett. A régi szép időket feledni képtelen anya, már 
csak társadalmi helyzeténél, azaz özvegyasszony voltánál fogva sem képes csonkán maradt 
családját összefogni. Hiába dolgozik látástól vakulásig, ez a példamutatás kevés a századfor
duló magyar társadalmában. Egyik 1899-ben megjelent tárcájában Kóbor Tamás mindezt úgy 

összegezte, hogy a szegénység utcájában lenni, ha „már másutt volt az ember, irtózat! 
Ionosén egy nőnek; számára a „munkás” élet megalkuvások és megaláztatások sorozata.

Kóbor Tamást a kilencvenes évek második felében különösen érdekelte a kereső nő 

típusa. A Pesti Hírlapban megjelentetett tárcáiban minduntalan visszatér e témára. A Szabad 

munka című írásnak egy néhai állami reáliskolai professzor lánya a hőse. Ő és édesanyja az 

apa halála után szükséget szenved, ezért a lánynak dolgoznia kell. Egy fiatalember alkalmaz
za gépíróként, jónak mondható fizetéssel. Amikor a főnöke egy alkalommal félreérthetetlenül 
közeledik hozzá, és ajánlatot is tesz neki, a lány határozottan elutasítja. A tárcanovella e ré
szénél az elbeszélő váratlanul megszólítja az olvasót, jelezve, hogy az írói szándék szerint 
ezúttal a valós élettel szembesül a lap vonal alatti részén: „A nyájas olvasó persze azt hiszi, 
hogy ezután a jelenet után a tisztességes leány már nem teszi a lábát a Pollermann és tsa iro
dájába. Dehogynem! Másnap reggel Giza kisasszony csak olyan pontosan a helyén van, és 

kissé halványan, kissé elszontyolodva várja a főnöke parancsait. Negyven forint csak pénz, és 

egy állást az ember nem hagy egykönnyen ott. Ellenkezőleg, aggódva és lelkében könyörög
ve várta a Pollermann úr kegyelmét, hogy ne mondjon neki föl, amiért bátorkodott neki ellen
szegülni.” S Giza tűri főnöke megalázó viselkedését, mert a fizetése saját és özvegy édesany
ja megélhetését jelenti. Az önérzet - hangsúlyozza írásaiban Kóbor Tamás - az elszegénye
déssel mindjobban átértelmeződik. Ha erről beszélünk egy tárcában, nincs szépítő befejezés, 
nincs boldog vég, ne is várja az olvasó. Ellenben vegye tudomásul a leírtakat, és ne felejtse 

el, amikor saját magára meg a családjára gondol. Miként a Szabad munka hőse is kénytelen 

alaposan átgondolni helyzetét: „Giza most sose nevet, ellenben otthon sokat sír. Az édesanyja 

meg, akit a szegénység nagyon nyom, csak bátorítja, és a maga módja szerint vigasztalja,

„98 Kü-

98 Kóbor Tamás: A szegénység utcája. Pesti Hírlap, 1899. jún. 10. 1-3.
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mondván, lehetne azért valamivel kedvesebb a főnöke iránt, más lányok is hízelegnek a fő
nöküknek, azért nem kell mindjárt rossznak lenni”.99 Az író nem hagy kétséget afelől, hogy a 

családfenntartó szerepet felvállalni kényszerülő nő ki van szolgáltatva az alapvetően férfi- 

központú társadalomnak.
Pedig a munka - Kóbor Tamás szerint - mindennél fontosabb. A szigorú erkölcs és a 

szoros családi kötelék mellett a munka a tisztességes emberi élet harmadik legfontosabb tar
tópillére. A Budapestben, ezt ugyancsak a szigorú családfő, a regényben szabad akarattal csu
pán egyedül rendelkező Wocasek gondolkodásmódjával szemlélteti az író. A tehetős cipész- 
mesternek esze ágában sincs urat nevelni a fiából: „Akarom, hogy jó módban, becsületben 

élhessen, de a suszter fia ne kívánkozzék el az apja kaptafája mellől. [...] A fiú sem úgy bol
dogulna, ha mint nagyságos úr elvemé, amit én kerestem, hanem, ha mint iparos ember nem 

kénytelen az elején kezdeni a dolgot, hanem ott folytathatja, ahol én abbahagytam.” Kóbor 

Tamás szerint tisztességes munka nélkül, legyen az bármilyen foglalkozás, elképzelhetetlen a 

tisztességes élet. A munka a bűn ellen véd: rendszeres elfoglaltságot, állandó keresetet és tár
sadalmi megbecsülést jelent. (Nem véletlen, hogy Kóbor Tamás 1908-ban megjelent elbeszé
léskötetének is csupán ennyi a címe: Munka.)

A Budapestről Kóbor Tamás is elmondhatta volna, amit Zola írt első híressé vált re
gényének, a Thérése Raquin második kiadásának előszavában, hogy „nem jellemeket, hanem 

temperamentumokat akartam vizsgálni. Ebben áll a könyv lényege. Olyan szereplőket válasz
tottam, akik teljesen ki vannak szolgáltatva idegeiknek és vérüknek, nem bírnak szabad aka
rattal, s életük minden cselekedete mögött végzetszerűen ott a testiség. [...] Nem tudom, re
gényem erkölcsös-e vagy sem... Azt azonban tudom, hogy soha egy pillanatig sem állt szán
dékomban azokat az ocsmányságokat beleírni, amiket erkölcsös emberek fedeznek föl benne, 
s hogy minden jelenetét, még a legforróbbakat is, a tudós kíváncsiságával írtam meg”.100

Kóbor Tamás ugyanerre törekedett, a Budapestben éppen úgy, mint a ciklus követke
ző darabjaiban, a - végül Ki a ghettóból címen megjelentetett - Szanaszéjjelben (1901), Az 

élet árában (1903) és a Hamupipőke őnagyságában (1911).

99 Kóbor Tamás: Szabad munka. Pesti Hírlap, 1899. szept. 22. 1-3.
100 Gorilovics Tivadar idézi. In: Világirodalmi Lexikon. XVIII. kötet. Bp., 1995. 212. Szerk.: Juhász Ildikó. A ki
emelés tőlem. S. G.
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„ Ő sem lett szocialista ”

Radnóti Miklós publikált doktori disszertációjának értékelésekor Schöpflin Aladár ki

fejtette, hogy „bizonyos idő elmúltával, a társadalmi atmoszféra változásával veszít korszerű

ségéből minden olyan írásmű, amely közelebbről vagy távolabbról társadalmi kérdéseket

Vagyis változik a világ, változnak a problémák, és velük vál

tozik az olvasók érdeklődése is. Az irányzatos regény velejárója, hogy időszerűsége elmúltá

val a figyelem is lanyhul iránta, tehát mindinkább kordokumentummá válik. Kóbor naturalista

, 101érint - ez magától értetődik”.

ihletettségű századfordulós munkáinak utóélete szemléletesen példázza mindezt.

Életművének későbbi alulértékelésében azonban a mindenkori aktuálpolitika játszott 

döntő szerepet. E sajátos recepció-történet kapcsán érdemes idézni Lovass Gyula egyik 1939- 

ben írt tanulmányának megállapítását, miszerint azért, „hogy az író mégis skatulyázható le

gyen, irodalmi érdekharc példájául szolgálhasson, művének bizonyos vonásait ki kell hangsú

lyozni, másokat elhallgatni. Néha annyira megy ez az »átfésülő« kritikai mesterkedés, hogy
„ 102már a tárgyismeret és az íróval való foglalkozás tudatos félrevetésének hat”, 

művének utóélete iskolapéldája mindennek.

Az író marginalizálódása már a Budapest-ciklus elkészítése idején elkezdődött. Bár a 

tízes évek középéig a magyar irodalom ünnepelt szerzőinek egyike, magánemberként már 

ekkoriban mindinkább a honi kultúra egyre jobban körvonalazódó frontvonalai közé kerül. A 

konzervatívok liberális eszméi miatt néztek rá gyanakodva, a másik tábor pedig a Tisza Ist

vánhoz fűződő közismert barátsága miatt idegenkedett tőle. Féltve őrzött írói függetlensége 

fokozatosan társtalansággá változott. Miként a kortárs, Halmi Bódog találóan megállapította: 

„A Huszadik Század című revű gárdájától a rajongó, fanatikus, sokat és tragikusan tévedett 

ideológusoktól Kóbor Tamás éppen úgy távol tartotta magát, mint a megszervezett reakció 

táborától.

Kóbor élet-

»103

Az író személyes tragédiája, hogy életművét a „boldog békeidők” elmúlta utáni poli

tikai rendszerek egyike sem tudta maradéktalanul elhelyezni a maga értékrendjében. Feldol- 

gozhatatlannak bizonyult Kóbor Tamás nyilvánvaló idegenkedése attól, amit Bori Imre úgy 

fogalmazott meg találóan, hogy „a szépirodalom éppen a naturalizmusban találkozott a szoci-

101 Schöpflin Aladár: Kaffka Margitról. Nyugat, 1935/1. 58-59.
Lovass Gyula: Az utóélet-kutatás módszertana. In: Lovass Gyula: Kilenc hős visszatér. Bp., 1973. 335-342. 

S. a. r.: Rónay György.
Halmi Bódog i. m. 113.
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alizmussal”.104 (A tehetségben őt semmiképpen sem felülmúló, ám közismerten baloldali 

gondolkodású Révész Béla, Nagy Lajos és Kabos Ede irodalomtörténeti jegyzettsége beszé

des viszonyítási pontjai Kóbor mellőzöttségének.)

A társadalmi problémák iránt élénken érdeklődő Kóbor Tamás igyekezett távol ma

radni a pártos politizálástól, és lehetőleg megőrizni „angyali objektivitását”, ahogyan az őt

Legfőképpen a tudo-105mindvégig jellemző erkölcsi tartást Ignotus 1903-ban elnevezte, 

mányt, különösen a nagyra becsült szociológiát féltette az elfogultságtól. Végzetesnek bizo

nyult számára, hogy politikai kérdésekben éppen azzal a Jászi Oszkárral került szembe, aki

nek irodalomtörténészi megállapításait zömmel maga is vallotta. Az irodalomnál fontosabb

nak gondolt társadalomra nézve azonban különösen veszedelmesnek érezte, hogy Jászi Osz

kár és hívei a szociológiát politikai céljaik szolgálatába állították. Fokozódó radikalizmusuk 

az író szerint túllép a tudós tényfeltáró elhivatottságán, mindjobban tagadva, hogy a szocio

lógia - Vajda Mihály találó megállapításával élve - „kiszolgáló tudomány, amely a minden

kori hatalomnak szolgáltatja az anyagot, és ha kritikus is, csak azért, mert rá akar mutatni, 
hogy baj lesz, ha így csináljátok”.106

A polgári radikálisok nyilván egyértelműen támadásként értékelték, amikor 1906 au

gusztusában Kóbor Tamás azt firtatta A Hét hasábjain, hogy vajon „mit gondol Jászi: nagy 

eszmék összeütközése-e a negyvennyolcas és hatvanhetes politika harca? Tudomány magas

latáról nézve nem szánalmas szőrszálhasogatás-e, a színvakok összeveszése-e az a harc, 

amely mégis három évtizedet foglalt le magának az ország politikájából? A szociológus tu

domásul veszi a harcot, de a maga tudományos igazságát nem keresheti sem az egyik, sem a 

másik táborban. A szociológus lehet függetlenségi vagy hatvanhetes, de nem a tudományos 

meggyőződése alapján, hanem mint polgár, mint politikus, mint újságolvasó. De íme, a szo

cializmus nagyon elhatalmasodott nálunk, s a magyar szociológusok többsége a szocializmus 

irányában gondolkodik. Tudományos szemmel nézve a burzsoá felfogás és a szocializmus 

vetélkedése sem jelentősebb, s a tudományos igazság megállapítására épp oly kevéssé alkal

mas, mint a közjogi harc. Valamint a szociológiai igazság nem kereshető sem a 48-ban, sem a 

67-ben, azonképpen nem található ennek a parciális ellentétnek sem valamely oldalán. S 

megint csak ismételnem kell: a szociológus lehet szocialista, de a szociológia nem lehet szo

cializmus. Az élet küzdelme csak egyoldalúságokat, pártokat ismer, de a tudomány nem állhat

104 Bori Imre i. m. 13.
105 Emma [Ignotus]: Levél a jó erkölcsökről. In: Ignotus: Emma asszony levelei. Bp., 1985. 178. S. a. r.: Kardos
Péter.
106 Argejó Éva: Fedőneve: „Fűtő". Beszélgetés Vajda Mihállyal. Kritika, 1999/5. 11-14.
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soha valaminek az egyik oldalán”}**1 Kóbor Tamás efféle kijelentéseit Jászi Oszkár és hívei 

valószínűleg sohasem felejtették el. Szociológia inspirálta naturalizmusával ők nem akartak, 

a másik oldal pedig nem tudott mit kezdeni. Az utóbbiak esetében Nagy Lajos rátapinthatott a 

lényegre, amikor arról elmélkedik önéletrajzában, mennyire „érdekes, hogy a »naturaliz

mus«-! irodalmi fogalommá tették meg abban a korban, de valójában mindig azt nevezték na
turalizmusnak, aminek leleplező erejétől féltek”.108

A huszadik század első éveiben a pályakezdő Ady Endre még elismerően emlegette 

Kóbor Tamást; jelentőségét Ambrus Zoltánéhoz, Bródy Sándoréhoz és Petelei Istvánéhoz 

mérte. Amikor Osvát Ernő és köre 1908-ban egy modem irodalmi társaságnak, a Magyar írók 

Egyesületének megalakítását tervezte, akkor - a fennmaradt fogalmazvány szerint - Ady, 

Molnár Ferenc, Schöpflin, Bródy Sándor, Kosztolányi, Jászi Oszkár, Krúdy, Juhász Gyula és 

mások mellett még Kóbor Tamásra is számítottak a szervezők.109 Egyelőre úgy tűnt, közéjük 

tartozik, már csak azért is, mert a korszak ekkor még legfontosabb irodalmi folyóirata, A Hét 

többségük számára a közös „klubot” jelentette, melynek „tónusát” - miként ezt Halmi Bódog 

találóan megfogalmazta - nem Kiss József, hanem éppen Kóbor Tamás határozta meg.

Hogy valójában mennyire kívül maradt az ő nézőpontjából radikálisoknak nevezhetők 

ekkoriban szerveződő csapatából, azt nyilvánvalóvá teszi, hogy nem publikált a Nyugat

ban.111 Az előzőekben említettek többségével változatlanul szívélyes, némelyekkel pedig ki

fejezetten baráti kapcsolatot tartott fenn, de közösséget már nem vállalt velük. Ebben minden 

bizonnyal meghatározó szerepet játszottak azok a személyes, ekkoriban már évtizedesnek 

mondható elkötelezettségek, sőt, barátságok, amelyek a kulturális és politikai élet másik, 

mondjuk így: konzervatív oldalához fűzték. Egészen egyszerűen: a „geszti bolond” barátjáról 

nehezen képzelhető el, hogy a Nyugat vagy a Huszadik Század, netán a Budapesti Napló mel

lékletének, a Szabad Gondolatnak a szerzője lenne.

A lojalitás nem lehet kérdéses az olyan morális érzékenységű emberek számára, mint 

amilyen Kóbor Tamás volt. így aztán a tízes években, amikor már elkerülhetetlen a politikai 

irányzatok valamelyike melletti határozott állásfoglalás, az arany középút híve, a nemzeti li

berális eszméket valló, Tisza István köréhez tartozó, zsidó Kóbor Tamás mindinkább légüres

no

107 Kóbor Tamás: Szociológusok. A Hét, 1906. aug. 12. 525-526. A kiemelések tőlem. S. G. A Budapesti Napló
ban megjelent vezércikkeiben és esszéiben Jászi Oszkár 1906-ban folyamatosan bírálta Tisza István politikáját. 
Kóbor Tamás állásfoglalását mindez nyilvánvalóan befolyásolta.

Nagy Lajos: A lázadó ember. Bp., 1983. 328. S. a. r.: Kónya Judit.
Ady Endre Összes Prózai Művei. IX. Bp., 1973. 550. S. a. r.: Vezér Erzsébet.
Halmi Bódog: Kóbor Tamás. In: Halmi Bódog: A zsidó gyerek. Bp., 1922. 113-123.

111 Illetve egyszer mégis, amikor egy körkérdés nyomán kifejtette véleményét a házasságról. (Nyugat, 1926. 
máj. 16. 858-860.)
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térbe került. Nem perifériára, mert A Hét és Az Újság szerkesztői széke megóvta ettől, hanem 

olyan védett helyzetbe, amely azonban idővel mégiscsak kizárta az irodalmi vérkeringésből. 
Ennek első szembetűnő jele, hogy bár 1911-ben többször nyilatkozott a radikális Világnak, a 

következő esztendőben pedig a Nyugat kiadásában jelent meg az Aranyhajú Rózsika című re
génye, 1914-ben azonban már nem válogatták be a Kabos Ede által megjelentetett reprezenta
tív antológiasorozatba, Az Érdekes Újság Dekamer ónjába. Vagyis nem kapott helyett - vagy 

éppenséggel ő nem akart ott lenni - a kortárs magyar irodalom száz legjobbnak mondott írója 

között egy olyan tíz kötetes kiadványban, amelybe jelentéktelen szerzők tucatjait válogatta a 

polgári radikális szerkesztő.
Kóbor 1919 őszén könyvet adott ki A bolsevizmusról a bolsevizmus alatt címmel, 

majd pedig A zsidókérdésről értekezett, amelyben a „Kun [Béla]-féle legvégzetesebb bolse
vista láz”-hoz hasonló szófordulatok többször is előfordulnak. A második világháború után 

ezeket sem felejtették el az irodalmi hagyomány politikus kanonizálói, azt viszont már igen, 
hogy az általa is szerkesztett hírlapot, Az Újságot leleplező dokumentumok közlése miatt 
1925-ben átmenetileg betiltották, és névváltoztatásra kényszerítették. Lukács György 1944- 
ben még elismerően nyilatkozott az író regényeiről; „specialistának” és „különleges városi 
írónak” nevezte Kóbor Tamást.112 Azonban ekkor még valószínűleg nem ismerte A bolseviz
musról a bolsevizmus alatt című könyvet, melyben az író a „legdogmatikusabb bolsevista 

kultúrpolitikusnak” bélyegezte Lukácsot, hangsúlyozva, hogy a Tanácsköztársaság vezetői 
között még így is ő a „legegyetemesebben gondolkozó”.113 Hogy bizonyos körökben miféle 

indulatokat kelthetett ez a könyv, Bóka László visszaemlékezése nyilvánvalóvá teszi. Történt, 
hogy a nyelvész Gombocz Zoltán elismerő szavai nyomán még a harmincas években elolvas
ta Kóbor Tamás Ki a ghettóból című regényét. Azonban - mint Bóka megállapítja - „nem 

sok sikert értem el ezzel az olvasottságommal. Raj к László, aki egyetemi társam volt, »dög
lött patkányának nevezte, és elém csapta Kóbor Tamás 1919 őszén kiadott könyvecskéjét, A 

bolsevizmusról a bolsevizmus alatt címűt”.114
A második világháború után hatalomra kerülők nyilván sem ezt a könyvet nem felej

tették el, sem azt, hogy Kóbor Tamás milyen kapcsolatokat tartott fenn a korábbi kurzusok
kal. így az emigrációból hazatérő Lukács György időközben már arról is hallhatott, hogy Kó
bor szerkesztőségi szobájának falán mindvégig ott függött a barát, a mártírnak tartott Tisza

112 Lukács György: Magyar irodalom — magyar kultúra. Bp., 1970.275. és 276. S. a. r.: Fehér Ferenc és Kenye
res Zoltán.
113 Kóbor Tamás: A bolsevizmusról a bolsevizmus alatt. Bp., 1919. 120. és 123.
114 Bóka László: Kóbor Tamás. In: Bóka László: Válogatott tanulmányok. Bp., 1966.972-973.
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István portréja, és valószínűleg azt is elmondták neki, hogy 1935. február 1-jén, Kóbor Ta
más Hat hónap című drámájának premierjén nemcsak Hóman Bálint kultuszminiszter és báró 

Wlassics Gyula felsőházi elnök jelent meg a Nemzeti Színház díszpáholyaiban, hanem a Hor
thy házaspár is. Lukács György 1969-ben mindenesetre már lekicsinylőén beszélt az író 

munkáiról, melyek szerinte csupán „zsidó regények, és nem magyar regények, ezt ma senki 
sem vonná kétségbe”.115

Nem is tették. Sós Endre ugyan 1947-ben a nagyváros magyar íróit bemutató könyvé
ben még külön fejezetben ismerteti „a megalázottak írójá”-nak életművét,116 és 1951-ben is
mét megkísérelte, hogy Kóbor Tamás műveit visszaemelje a köztudatba, de ez is a visszájára 

fordult, amikor Kóbort utóbb a kritikai realisták közé próbálta sorolni. Sós Endre szerint 
ugyanis „a társadalomkritika szünet nélküli alkalmazása és szerencsés pillanatokban alkalma
zott realista látásmódja teszi, hogy Kóbor Tamást nyugodtan a magyar kritikai realizmus 

képviselői közé sorolhatjuk. Persze nem volt mindig az. Sokszor csak naturalista volt. De leg
jelentékenyebb müveiben igenis eljutott a kritikai realizmusig. Ez az eljutás bizonyos vonat
kozásban akarata ellenére történt. Ami viszont nem kisebbíti az eredményeket”.117 Zavaros 

állásfoglalását tanulmánya második részében Sós Endre azzal egészíti ki, hogy „Kóbor Ta
más azonban elméleti síkon nem vonta le a tények felismerésének következményeit. Vállal
kozott ugyan a különböző regényeiben a valóság és az igazság ábrázolására, s ezért a kritikai 
realisták közé tartozik, de nem jutott el odáig, hogy átállítsa elvi felfogását is. Akárcsak 

Bródy Sándor, ö is megállt félúton. Ő sem lett szocialista”.118 

akadálya, hogy Kóbor Tamás helyet kapjon az irodalmi kánonban, hiszen Bródy esetében ez 

megtörtént. Csakhogy a Kóbor-jelenség többi „paradoxonságával” sem Lukács Györgyék, 
sem Aczél Györgyék nem tudtak, és nem is akartak mit kezdeni. Mindezt megkönnyítette, 
hogy az író nem vallotta magát naturalistának, holott jelentősebb regényei Zoláékat idézi, 
miként a szociológusaink közé sem tartozott, a polgári radikálisoktól pedig egyenesen elhatá
rolódott. Ráadásul zsidó létére mindvégig kormánypárti volt, és baráti kapcsolatokat ápolt a

S ez talán még nem is lett volna

1,5 Lukács György i. m. 639. A gyűjteményes kötetet bíráló Komlós Aladár értetlenségének ad hangot, amikor 
megjegyzi, hogy ha Lukács a Ki a ghettóból című Kóbor-regényt „kisebb művészi értékei miatt utasítaná el, le
hetne beszélni a dologról. De a benne ábrázolt zsidó környezet miatt?” (In: Komlós Aladár: Lukács György: 
Magyar irodalom - magyar kultúra. Irodalomtörténeti Közlemények, 1971/3. 358-363.) Kőbányai János szerint 
ez a regény nemcsak Kóbor Tamás „életművéből emelkedik ki toronymagasan”, hanem „világszínvonalú alko
tás (s páratlan dokumentum a vidéki eredetű zsidóság nagyvárosi proletarizálódásáról); méltó párja egy Dos 
Passos, Sherwood Anderson fémjelezte, rengeteg dokumentumot, eredeti megfigyelést feldolgozó regényírás
nak”. (In: Kőbányai János i. m.)
116 Sós Endre: A nagyváros írói. Bp., é. n. [1947.] 67-81.
117 Sós Endre: Kóbor Tamás és a kritikai realizmus. 1. Új Élet, 1951/41. 5.
118 Sós Endre: Kóbor Tamás és a kritikai realizmus. II. Új Élet, 1951/42. 3-4.
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politikusi elit számos prominens képviselőjével. így aztán az a vitathatatlan tény, hogy „ő 

sem lett szocialista”, Kóbor Tamás irodalomtörténeti megítélésében 1948 után nem ugyanazt 

jelentette, mint Bródy Sándoréban.

Még ha az volt is Sós Endre szándéka 1951-ben, hogy a korszak kötelezően elvárt re

torikájába ágyazva ugyan, de felhívja a figyelmet Kóbor Tamás munkáinak értékeire, nem ér
te el célját. Ebben valószínűleg az Új Élet olvasóközönségének jól körülhatárolható, nem túl 

nagy száma is szerepet játszhatott, de még inkább a hivatalos kultúrpolitika határozott elutasí

tása. így Sós Endre 1965-ben is hiába rajzolt érzékletes portrét Kóbor Tamásról a Felvillanó 

arcok című memoárkötetében, visszhangtalan maradt. Könyveinek újabb kiadására nem ke

rült sor, írásai a különböző antológiákban is csak ritkán, és természetesen egyoldalúan válo

gatva szerepeltek. Az 1962-ben kiadott Magyar irodalom a századfordulón című kötetben - 

vélhetően - Czine Mihály voltaképpen elismerően mutatta be Kóbor Tamást, mint olyan 

szerzőt, aki „szigorú látású, töprengő elme, regényeiben is gyakran szociológus és újságíró”. 
Elbeszélései közül azonban csupán egyet, a Munkás halálát illesztette be az antológiába.119

Az irodalomtörténeti munkák az elmúlt fél évszázad során Kóbort csak elvétve emlí

tették meg. A naturalizmus című kötet bevezető tanulmányában Czine Mihály ugyan többször 

is felsorolja első naturalistáink között, de csupán két alkalommal minősíti - egy-egy tagmon

datban. Első megállapításából, miszerint „az erős »dokumentáláshoz« legfeljebb Kóbor Ta

más ragaszkodik”, akár az is következhetne, hogy ez a tény a hazai naturalizmus legjelentő

sebb alakjainak egyikévé teszi az írót, azonban Czine ezt a megállapítást mellőzi. Sőt, a má

sik értékítéletével, vagyis azzal, hogy „Kóbor Tamást nihilizmusa politikai kompromisszum

ra s művészi meddőségre kárhoztatja”, egész életművét eljelentékteleníti, anélkül, hogy iro
dalomtörténészként bármit is mondott volna róla.120 (Mint láttuk, a magyar naturalizmusról 

írt összefoglalójában Bori Imre is ezt teszi.)

Kóbor Tamás irodalomtörténeti helye és jelentősége érdemi megítélésének ambiva

lenciáját számomra Hegedűs Géza állásfoglalása jelképezi legbeszédesebben. Kortársi véle

ményét firtató írásos megkeresésemre a következőket tartalmazó, 1997. május 19-én kelt le

velet kaptam: „Kérdésére bőséges választ nem tudok adni. Kóbor Tamást személyesen nem 

ismertem. Regényei közül csak a Ki a gettóbólt és A méltóságos asszony lovagjait olvas-

119 Magyar irodalom a századfordulón. Bp., 1962. 454. Szerk.: Komlós Aladár. A prózai részt Czine Mihály vá
logatta.

A naturalizmus. Bp., 1967. 118. és 125. S. a. r.: Czine Mihály.120
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tam.121 (Eléggé untam mind a kettőt, de ott voltak szüleim könyvszekrényében, és gimnazista 

éveimben mindent elolvastam, amit ott találtam.) Később bele-belenéztem az Az Újság, majd 

később Újság címen megjelent napilap Rovás című rovatába, amelynek politikai megjegyzé
seit ő írta, gyakran igen érdekesen, bár számomra egyáltalán nem rokonszenvesen. Tudtam, 
hogy eredetileg dr. Bermann Adolfnak hívták, ügyvédi diplomával banktisztviselő, Kiss Jó
zsef sógora volt. Mint író és újságíró a Kiss József szerkesztette A Hét című folyóiratban je
lent meg először. Később különböző napilapoknak volt munkatársa. Állandó, végig tartó bel
ső kapcsolatban Az Újsággal, (később Újsággal) volt mint főmunkatárs, egy ideig mint szer
kesztő. Regénytémáinak többségének témája a budapesti zsidó kispolgárság élete volt. Kor
társai jellegzetes »naturalistádnak mondották. Krúdy, Kosztolányi mint ilyet, elismerte és 

méltatta. Hangvétele gyakran volt ironikus vagy éppen szatirikus, de ábrázolási módja sivár 
képet mutat a pesti zsidó lakosságnak arról a középrétegéről, amely a jómódúak alatt és a 

szegények fölött élők felettébb költőietlen világa. Talán van is némi irodalomtörténeti jelen
tősége életművének..., de azt hiszem, hogy mára már nem csak nekem, hanem a legtöbb ol
vasónak unalmas.

Sokkal jelentékenyebb újságírói munkássága. Elsőrangú publicista volt »a maga ne
mében«. Ez a »maga neme« azt jelenti, hogy kitartóan és következetesen kormánypárti volt. 
Lelkes híve Tisza Istvánnak, de később lelkes híve Bethlen Istvánnak is. Jellemző, hogy még 

Gömbös Gyula is nagyra tartotta. A kormányok kegyeltje volt, zsidó vallása ellenére az anti
szemiták is tisztelték. Ez magyarázza, hogy amikor Az Újság leleplező cikket írt a Horthy- 

kor kezdetéről, ezen belől a Somogyi-Bacsó gyilkosság hátteréről, neki semmi bántódása 

nem volt, sőt, Az Újságol is úgy tiltották be, hogy Újság formában (Az nélkül) tovább is meg
jelenhetett, ő írhatta tovább politikai megjegyzéseit. Kétségtelen: a magyar zsidóság egyik 

jellegzetes típusát, a konzervatív polgárt képviselte a legjobb színvonalon. De mi, akik nála 

haladóbb szelleműek voltunk - nem kedveltük.
Ennyi aligha elegendő, de én bővebbet nem mondhatok.”
Meggyőződésem, hogy e levél, bár felütésében nem ígér „bőséges választ”, önmagáért 

beszél. Szükségtelen a kommentálása; önellentmondásai enélkül is félreérthetetlenül érzékel
tetik Kóbor Tamás életműve utólagos megítélésének sajátosságait.

Az elmúlt másfél évtizedben az ideológiai korlátozások megszűntek, Kóbor életmű
vének újrafelfedezése azonban még várat magára. Bodnár György tette meg az első lépést,

121 Ismereteim szerint A méltóságos asszony lovagjai címmel Kóbor Tamás sohasem jelentetett meg kötetet. El
lenben a korszak lektűr-írója, Szomaházy István igen, mégpedig 1909-ben a Mesék az irógépről-soxoizt harma
dik darabjaként.
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amikor 1993-ban sajtó alá rendezte a Budapestet, és ez talán segít abban, hogy a magyar iro
dalmi kánon Szegedy-Maszák Mihály és mások által hangoztatott újragondolásakor Kóbor 
Tamásra is figyelem terelődjék. Minderre már csak azért is szükség lenne, mert a kiegyezés, 
majd a Trianon utáni évtizedek, melyekben ez az író-újságíró élt, megdöbbentően hasonló 

problémákkal küszködtek, mint a mostani, rendszerváltás utáni időszak. (A Budapesti Negyed 

1999 tavaszán megjelent, általam szerkesztett, tematikus Kóbor Tamás-száma, remélem, bi
zonyság minderre.) Az író munkáit lapozva hamar az az érzés kerítheti hatalmába a mai olva
sót, hogy mintha nem is emberöltők választanának el tőle. Vagyis Kóbor Tamás életművének 

tekintélyes része napjainkban sem csupán poros és száraz irodalomtörténeti tétel, hanem ele
ven, élvezetes, és nem utolsó sorban: aktuális olvasnivaló.

S mindez számos kortárs követője, mindenekelőtt a mára ugyancsak méltatlanul elfe
ledett Lux Terka írásairól is elmondható.
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„A bukott egzisztenciák ígéretföldje”
Lux Terka Budapestje

„Elfogódottság, póz és célzatosság nél
kül árulja el magát előttünk finom, ér
zékeny asszonyos lénye.”

Schöpflin Aladár

Lux Terka? Vajon mond-e valamit e név az elmúlt századforduló magyar irodalma 

iránt érdeklődőknek? S Ritoók Emmáé, Teleki Sándoméé vagy Szederkényi Annáé? Olvassa 

valaki manapság Tormay Cécile könyveit?

Nemcsak a kiadók, irodalomtörténészeink sem szentelnek elegendő figyelmet a szá

zadelő magyar írónői által írt művek legjavának. Pedig ezekkel foglalkozva nemcsak a kor

szak azon legtöbbet vitatott problémájával ismerkedhetünk meg, hogy mit jelentett akkoriban 

nőnek lenni Magyarországon, és nemcsak figyelemre méltó kordokumentumokat lapozhatunk 

fel, hanem az egyetlen igazán ismerős, Kaffka Margit jelentősége is más, erősebb megvilágí

tásba helyeződhet.

A századelő írónőinek problémái máig izgalmas és részben megoldatlan kérdések ma

radtak. Miként viselkedjen a modem nő? Miféle lehetőségei vannak a képmutató társadalom 

útvesztőiben? Az ország egyetlen nagyvárosa, Budapest milyen szerepet játszik mindebben? 

Ilyen, és ezekhez hasonló kérdésekre keresi a választ a századelő írónőinek többsége. S ezt te

szi Lux Terka is, mindőjük közül talán a legkülönösebb.

„A női kézből került könyvekben sok érdekeset találni”

Aki írónőink publicisztikáját, levelezését és egyéb személyes jellegű feljegyzéseit la

pozgatja, rendszerint szomorú megállapításokkal, rosszkedvvel találkozik. Főként, amikor 

olyan írás kerül a kezébe, amelyben pályájára tekint vissza az emlékező. „Keserű a szájam íze 

- panaszolja például Alba Nevis, vagyis Unger На, a századelő egyik népszerű írónője -, és 

elgondolom, hogy egyszer bizonyosan jobban is lesz, és nőutódainknak az írásban talán több 

és szebb öröm-fu, siker-virág kerül a sarlója alá. Nekünk túlságosan sok jutott a gazból meg a 

semmiből.”1

1 Alba Nevis [Unger Ha] önéletrajza. In: Az Érdekes Újság Dekameronja. IX. Bp., é. n. [1914.] 41-42. Szerk.: 
Kabos Ede.
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Alba Nevis panasza a korszak írónőinek gyakorta hangoztatott sérelmére hívja fel a fi
gyelmet. Úgy érezték, hogy személyük nem kapja meg az alkotónak kijáró megbecsülést, mű
veik pedig az elfogulatlan bírálatot. Szerintük a férfiak által irányított irodalmi életben egy nő 

sokkal nehezebben foglalhatja el az őt megillető helyet, és így persze sokkal nehezebben is 

töltheti be lehetséges szerepét, mint a nála esetleg jóval tehetségtelenebb férfi pályatársa. Úgy 

gondolták, hogy a kritikusok - akik között nőként fehér hollónak számított alapos felkészült
ségével a fiatalon elhunyt Neményi Erzsébet - eleve afféle főzőkanálnak hátat fordító, femi
nista dilettánsoknak tartják őket, akik az ún. „modem nő” különcködésével, hóbortosságával 
közelítenek az irodalomhoz. Sérelmezték, hogy bírálóik nemük, és ebből következően évszá
zadok óta megkövesedett nőszemléletük által befolyásolva, nem elfogulatlan elemzői alkotá
saiknak. Az esélyegyenlőség érdekében ezért többen férfi álnév alatt kezdtek publikálni, mint 
például Lépessy Gábor, vagyis Gyújtó Izabella, Bogdanovich György, alias Bogdanovich 

Krisztina és Vándor Iván, azaz Várady Ilona, a Vay Sándorként megjelenő Vay Sarolta grófnő 

pedig még „Szinnyei Magyar írókjában is férfiként szerepel”.2 Mások olyan írói nevet válasz
tottak, amelyről nem lehetett eldönteni, hogy férfi vagy nő bújik meg mögötte. Szikra az 

egyik legolvasottabb századfordulón alkotó írónő, gróf Teleki Sándomé szignója volt, Nil pe
dig egy költőnőt takart, Dapsy Gizellát.

Csaknem évszázadnyi távolságból visszatekintve, úgy tűnik, valós sérelmek sokasága 

íratta és mondatta írónőinkkel a panaszokat. Műveik a dualizmus évtizedeiben ritkán keltettek 

jelentős visszhangot, és csupán néhányukat érte az a megtiszteltetés, hogy valamely irodalmi 
társaság tagjaivá választotta őket.

Jellemző az a definíciós zavar, amely sokszor tette gúny céltáblájává az irodalmi babé
rok után vágyakozó hölgyeket, hogy ti. „írónők” vagy „nőírók” valójában? Török Sophie több 

mint egy évtizeddel a Monarchia széthullása után is sértődötten jegyzi meg ezzel kapcsolat
ban, hogy bármilyen szomorú is, de'szellemi életünkben „az irodalmi szempontból látszólag 

oly mellékes körülmény, mint egy mű alkotójának neme azonban mégsem annyira jelentékte
len szempont, mint azt a laikusok gondolnák. Hogy egy író melyik nemhez tartozik, az nem 

helyzeti vagy élettani tény, hanem dominálóan irodalmi különbség. Irodalomtörténetek, an
tológiák és vitairatok rendeződnek ezen elv szerint: vannak romantikus írók, realisták, natura
listák, kollektivisták - és vannak nők. Vannak fiatalok, öregek, klasszikusok és forradalmárok 

- és vannak nők; van francia, angol, amerikai, japán és héber irodalom, és van nőirodalom. A 

történelmi fejlődés kétségkívül eldöntötte, hogy a nő nem pusztán nősténye a homo sapiens-

2 Fábri Anna: Közíró vagy szépiró? (írói szerepkör és társadalmi-kulturális indíttatás összefüggései a 19. szá
zadi magyar írónők munkásságában.) Kalligram, 1998/1-2. 144-156.
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nek, mint az állatfajnál általában, hanem külön species. Különösképpen mikor irodalmat mű
vel, egészen különálló fajtaként kezelendő, külön elvek, követelmények és szempontok sze
rint kell megítélni. Érdekes volna kikutatni, mi hát az a közös vonás, mely által a földkerekség 

számos írónőit közös nevezőre lehet hozni?”3
Kritikusaink között azonban olyanok is akadtak - nem kevesen -, akik az egyes iro

dalmi művek bírálatakor igyekeztek a tárgyilagosság határain belül maradni. így örömmel üd
vözölték írónőink alkotásait is, ha azok megfeleltek esztétikai elvárásaiknak. Szana Tamás 

1885-ben például arra a nyilvánvaló tényre hívja fel a figyelmet, hogy „az újabb nemzedék 

csaknem kizárólag a rajzírás divatjának hódol mostanság. [...] A regényíráshoz vagy ideje, 
vagy türelme hiányzik a fiatalabb nemzedéknek. Általában feltűnő jelenség, hogy regényt ná
lunk Jókai mellett egy idő óta úgyszólván csakis az írónők írnak. Ha Gyarmathy Zsigáné és 

Beniczkyné Bajza Lenke elhallgatnának, hosszabb elbeszélő mű talán föl sem tűnnék a 

könyvpiacon”.4 (Ebben az időben már mindkét írónőnk tagja volt a Petőfi Társaságnak; az 

előbbi 1876-tól, az utóbbi pedig 1878-tól.) Másfél évtizeddel később a Czóbel Minka frissen 

megjelent könyvét bíráló Osvát Ernő is azt állapítja meg, hogy „a női kézből került könyvek
ben sok érdekeset találni. De ami a legérdekesebb bennük, amiért igazán érdemes e könyveket 
olvasni, az a nőalakjuk. Mindig feltesszük, hogy a nőnek egyszerűbb felfogását találjuk ben
ne. Az »örök talány« helyett egy szimpatikus, jól megmagyarázott lelket”.s Öt esztendő múlva 

Juhász Gyula is a hölgyek által írt kiemelkedő művek elismerése és alkotóik megbecsülése 

mellett érvel. Indokait akár egy harcos feminista is írhatta volna: „A nő igenis éppen oly erős 

érzelmekre, szenvedélyekre képes, mint a férfi. Emancipációja az ostoba nökultusz alól az új 
világfelfogás, a haladás, a szociális reform nevében nemcsak lehetséges, de kell is. [...] Ná
lunk az egyetemi élet máris nevelt egy egész kis gárdát a jövendő irodalmának a diákkisasz- 

szonyokból.”6 Hogy a tehetségek pályakezdésének segítését neves íróink egy része is komo
lyan gondolta, sőt, szívügyének tekintette, talán legjobban könyvajánlásaik szemléltetik. Kö
vér Ilma első két regénye elé Jókai Mór írt előszót, Erdős Renée első verseskötete pedig Eöt
vös Károly bevezetőjével jelent meg a tizenkilencedik század utolsó esztendeiben.

Az ekkor élők a női emancipáció viharos fejlődésének lehettek részesei. A forradal
mak után átalakuló európai társadalmakban néhány évtized alatt gyökeresen megváltozott a

3 Török Sophie: Nők az irodalomban. Nyugat, 1932. dec. 16. 627-630. A téma áttekintésére legutóbb a 
Kalligram 1998/1-2-es, tematikus száma vállalkozott.
4 Szana Tamás: Irodalom és művészet 1885-ben. Magyar Szalon, 1885. 427-431. A kiemelés tőlem. S. G.
5 О. E. [Osvát Ernő]: Donna Juanna. Új Magyar Szemle, 1900. jún. 15. In: Osvát Ernő: Az elégedetlenség köny
véből. Összegyűjtött írások Bp., 1995. 204-207. Szerk.: [?]
6 j. gy. [Juhász Gyula]: Nőírók. Virágfakadás, 1905. febr. 15. In: JGYÖM. V. Bp., 1968. 27-28. S. a. r.: Ilia Mi
hály és Péter László.
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nők helyzete. Fokozatosan átértelmeződött a család szerepe, és vele a nők lehetőségei is. A 

társadalom hagyományos elvárásai részben módosultak, a nőknek nagyobb mozgásterük lett, 
pályaválasztási lehetőségeik évről évre bővültek. A magyar társadalomban a kiegyezést köve
tően gyorsult fel ez a Nyugat-Európában akkor már közel két évtizede tartó folyamat. A vál
tozást érzékelteti, hogy nálunk is egyre nagyobb számban jelentek meg olyan könyvek és fo
lyóiratok, amelyek a nők mindennapi életével, erkölcsével és jogi helyzetével foglalkoznak.7

A tizenkilencedik század női emancipációja megosztotta a kortársi véleményeket. Ki a 

hagyományos családmodellt féltette, ki pedig a szerepkeveredés zsákutcájáról beszélt, ha ál
lást kellett foglalnia e kérdésben. A korabeli kiadványok szkeptikus megállapításainak szem
léletes példája az a tárca, amely Mikszáth lapjában, az Országos Hírlapban. - név nélkül! - lá
tott napvilágot: „Droste-Hülshoff, Ebner-Eschenbach Mária, Kaufmann Angelika igen tehet
séges írók voltak; Gyarmathy Zsigáné, Beniczkyné Bajza Lenke, Szabóné Nogáll Janka, meg 

Wohl Janka is olyan kvalitások, akikről némi büszkeséggel szólhatnánk. Az itt megemlített 
hölgyeken kívül is ismeretes még egy légiónyi a jelenből és a múltból, akik becsülettel szol
gáltak azon a pályán, amelyre képességeiknél fogva hivatva voltak. [...] De emellett bizonyos 

az is, hogy a nők a tudományt és a művészetet mindenkor csak mint munkások szolgálták, 
esetleg mint kitűnő, elsőrangú munkások, de tervezésre, önálló kutatásra sohasem voltak ké
pesek. Márpedig a genie kritériuma az önállóság és az alkotás. S mi a dolog tanulsága? Az, 
hogy a nőknek nagy hasznát veszi a tudomány, és használhatóságuk, a tapasztalatuk gyarapo
dásával lépést tartva, egyre növekedik, de vezető szerepre nincsenek hivatva, mert... Éppen 

azért, mert teljesen jogosult az a kérdés: Vannak-e genialis asszonyok?”8 Ugyanakkor azt is 

sokan hangoztatják a század utolsó évtizedeiben, amiről Emest Legouvé, a francia akadémia 

tagja ír erkölcstörténeti könyvében: „Mit szóljunk a tudományos pályáról, az irodalomról, a 

nevelésről? Nem egy megható példát hozhatunk fel, hogy a nők a tudományban, az irodalom
ban, a nevelésben, követve természeti szépérzéküket, azon tért foglalták el, amelyet mi, férfi
ak műveletlenül, parlagon hagytunk. A nők a szívet, az érzést, a gyöngédséget képviselik; 
igaz, hogy ezeknek legméltóbb lakhelyük a családi kör, de viszont ki tagadhatná, hogy tu
dományban, irodalomban, nevelésben nincs jogos helyük; ki tagadhatná, hogy egyik, úgy 

mint a másik, tudomány, irodalom, nevelés, csak úgy egészül ki, ha biztosítjuk ama női befo-

7 Csupán néhány példa: Gide Pál: A nők joga (Bp., 1886. Tóth Lőrinc fordítása), Gabányi Árpád: Az asszony 
természetrajza dióhéjban (Bp., 1892), Alvinczy Sándor: A francia nők (Bp., 1893), Csiky Kálmán: A magyar 
nők jogai (Bp., 1894), Ziskay Antal: A nők a magyar magánjogban (Győr, 1897), K. Nagy Sándor: A nők tör
vénykönyve (Bp., 1902), Cathrein Győző: A női kérdés (Bp., 1904) és az 1906-tól havonta megjelenő folyóirat, 
A nő és a társadalom, melyet Bédy-Schwimmer Róza szerkesztett. (A kiadvány a Feministák Egyesülete és a 
Nőtisztviselők Országos Egyesülete hivatalos közlönye volt.)
8 [?]: Vannak-e genialis asszonyok? Országos Hírlap, 1898. júl. 18. 1-2.
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lyást, közreműködést, melyet túlcsapongásaiban korlátozni maga a női finom érzék fog?! Az 

élet nem csupán egyoldalú, tért kell engedni tehát a többoldalú befolyásnak is; ezáltal biztosít
juk a munkát azok számára, kik el vannak tőle tiltva, ezáltal biztosítjuk az életet, a fejlődést a 

haladást, úgy a leszorított osztálynak: a nőknek, mint az egész társadalomnak.”9
Ez az a vélekedés, amely a századfordulóra legfőbb témájává, vizsgálódásaik vissza

visszatérő tárgyává válik az irodalommal foglalkozó hölgyeknek Európában. Természetesen a 

magyar írónőket is érinti és érdekli mindez. Ki tudja-e használni egy nő a társadalom kínálta 

lehetőségeket? Ha igen, miféle előnyökkel jár ez saját maga és a környezete számára? Mekko
ra árat fizet mindezért? Ilyen, és ezekhez hasonló kérdésekre keresik a választ a magyar író
nők. Mivel személyesen is érdekeltek voltak, figyelmük a társadalmi élet problémái, ezen be
lül is főként Budapest érzelmi természetrajza felé fordult. írónőink - mintegy igazolva a jóin
dulatú feltételezéseket és a rosszmájú előítéleteket - többnyire elfogultan, a „szív dolgainak” 

nagyítólencséjén keresztül folytatják vizsgálódásaikat. E nézőpontjuk aztán alapvetően meg
határozza megfigyeléseik ábrázolásmódját. „A regény és elbeszélés terén a századforduló kö
rül a realizmus és naturalizmus iránya jut uralomra, de nőíróinknál majdnem mindig romanti
kus elemekkel vegyülve. Legkedveltebb műfaj a társadalmi regény, rajz és novella” - hívja fel 
a figyelmet a korszak magyar prózájának egyik jellegzetességére Bánhegyi Jób.10 S a század- 
fordulós folyóiratok, elbeszéléskötetek és regenyék jórészt igazolják e megállapítást. A nők 

megszámlálhatatlan sokaságban árasztják el irományaikkal a különböző lapok szerkesztősége
it. E művek jelentős hányadát már akkoriban is értéktelennek, tintapocsékolásnak tekintették a 

kritikusok. Giccs, negédes érzelgősség, dagály, szenvelgés és leplezetlen hatásvadászat jel
lemzi a korabeli szoknyás dilettánsok írásait. A sablonosság és a stílus nehézkessége azonban 

gyakran elfeledteti, hogy e hölgyek sokszor igen érdekes, és nemcsak őket érintő problémák
kal foglalkoznak a ma már többnyire csak antikváriumokban fellelhető munkáikban.

Szemléletes példája mindennek Kupcsayné Molnár Júlia regénye. Egy asszony küz
delmeiről szól a társadalmi előítéletek ellen, a gyermekéért, önmagáért és a szerelemért. Az 

írónő tehát mindazon problémákat a regényébe sűrítette, amelyek a nőket leginkább érdekel
hették a századfordulón. Csakhogy Molnár Júlia sem tudta kikerülni azt a csapdát, amelyben 

oly sokan vergődtek előtte és utána a pályatársai közül. Hibái tipikusnak mondhatók. Az ér
zelmeket összekeverte az érzelgősséggel, a valódi tragikumot a szirupos szenvelgéssel. Nem 

tudta, hogy a hatás mértéke nincs arányban a nedves zsebkendők számával. Vérszegény kép
zelőerő, aránytalanság, grammatikai és stíluszavar jellemzi müvét. Hogy mindezt érzékeltes-

9 Emest Legouvé: A nők erkölcsi története. Bp., 1880. 324-325. Feleki József fordítása.
10 Bánhegyi Jób: Magyar nőírók. Bp., 1939. 68. A kiemelés tőlem. S. G.
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sem, idézem az utolsó, nem minden tanulság nélküli bekezdéseket. A regény hősei - Judit és a 

doktor - végre egymásra találnak. Küzdelmei után az asszony megtörve fogja fiacskája kezét, 

aki a megkeseredett férfi bocsánatáért eseng: „Emőke átölelte mindkettőjük lábát, s úgy ipar

kodott közelebb húzni őket egymáshoz.

- Szeresd, apuka, óh, szeresd, ezt a jó mamát!

- Legyen! - szólt a doktor mély hangon, hosszú küzdés után. - Igyekezni fogok felej

teni; szeretni sohasem szűntelek meg.

Látszólag nyugodt volt a doktor, de keze melyet mintegy áldólag tett kisfia fejére, el

árulta felindulását. Juditot, ki térdre hull előtte, erős kaijával magához emeli, míg bal karjára 

vett fia a nyakát fonja körül, és össze-vissza csókolja, azután lehajol anyjához, és ennek nyújt

ja pici száját.
- Én is hibás voltam - folytatá a doktor -, betegeim mellett elfelejtettem jobban vi

gyázni reád, s tanulmányozni lelkiállapotodat. Nem tudtam, hogy a nő lelkiállapota sok eset

ben veszedelmesebb a legnehezebb betegségnél. A szerencsét magunkévá tenni még nem

elég, ezt megtartani is tudni kell, tanulni kell!
Én ezt ma tanultam meg!”11

S ezzel vége. Hogy ez a regény már a megjelenésekor sem kaphatott különösebb elis

merést, saját példányom bejegyzései jól érzékeltetik. Az ismeretlen korábbi tulajdonos hölgy 

lehetett, mert puha ceruzával a férje tintával írt neve után odakanyarította a ,,-né”-t. Könyve 

címlapján azonban egyéb megjegyzéseket is tett. A regény szerzőségével kapcsolatban a kö

vetkező kiegészítéseket rajzolta apró, nőies betűkkel a nyomtatott szöveg köré: „írta, illetőleg 

elkövette: Kupcsayné Molnár Júlia, a szerencsétlen, képzelődő csacsi!” Az utolsó oldalra, a 

„vége” felirat alá pedig ezt a megjegyzést biggyesztette: játszik, hogy asszony írta!”12

A közönségnek ezt az őszinte megnyilvánulását jól kiegészíti a már említett Neményi 

Erzsébet szakértő vélekedése, aki az efféle könyvek özöne láttán keserűen konstatálta 1904- 

ben, hogy „a belletrisztikának újabban van egy fölötte silány és kellemetlen válfaja: a »női 

irodalom«. Halomszámra terem mostanság az olyan regény és novella, amikor nő ír nőkről és 

nőnek. Rengeteg hamis érzés, erőltetett lelki analízis, és az életnek valóban bámulatra méltó 

nem ismerése árad e művekből. S ami mindennél rosszabb: e könyvekben keményen kikristá

lyosul egy új és önző női világnézet: a jelenségeknek ama túlzottan egyéni felfogása, misze

rint a nő, a modem, szubtilis, komplikált, titokzatos és érdekes kultúrhölgy volna a világ kö-

11 Kupcsayné Molnár Júlia: Egy asszony küzdelmei. Bp., é. n. [1896.] 141-142.
12 A számomra ismeretlen olvasó autográf bejegyzéseit kiemeltem. S. G.
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zepe. Nincs problémamegoldásra érdemesebb, mint a nő bonyolult és rendkívüli lelki életének 

zűrzavaros kérdései”.13

A századfordulón írással bíbelődő magyar hölgyek köteteit portalanítva egyet kell ér

tenem Neményi Erzsébet ingerült megállapításával. Számomra ugyan nyilvánvaló, hogy e 

könyvekben miért a női lélek „a világ közepe”, azonban a szenvelgés, az érzelgősség, a szen- 

timentalizmus nem kis nehézséget okoz a rostálás közben. Minduntalan eszembe jut az első 

magyar újságírónők egyikének, Szederkényi Annának 1932-ben elhangzott rádióelőadása, 

melyben többek között azt mondta a nőirodalommal kapcsolatban, hogy „női szemmel látni 

nő és férfi belsejébe, ezt kell adni a nőíróknak. [...] A nőíró ott kezdődik, amikor elfogulatlan 

tud lenni önmagával szemben”.14

Szederkényi Anna célkitűzéseit szerencsére még számos kortársa vallotta a huszadik 

század első két évtizedében. A korszak magyar írónői közül, Kaffka Margit könyvei mellett 

Ritoók Emma, Tormay Cécile, Kóbor Noémi és Szederkényi Anna műveit olvasom legszíve

sebben. S a különös nevű Lux Terkáét.

„Életörömöm: hogy nem ismer senki”

A Lux Terka írói név. A mögötte szemérmesen megbújó, rendkívül művelt, okos asz- 

szonyt eredetileg Dancsházi Oláh Ida néven anyakönyvezték. Életével kapcsolatban többé- 

kevésbé ugyanazt ismétlik a lexikonok: Szilágysomlyón született 1873-ban. Édesapja, aki 

Bem seregében harcolta végig a szabadságharcot, nehéz körülmények között nevelte fel, és 

ezek „a szomorú gyermekévek Lux Terka egyéniségén és müvein is rajta hagyták nyomu
kat”.15 Tizenhat esztendősen férjhez ment Szőllőssy György íróhoz, ám házasságát csakhamar 

felbontotta. Ezután az 1938. május 9-én Budapesten bekövetkezett haláláig az irodalomnak és 

az újságírásnak élt. Tizennyolc kötete látott napvilágot, rövid ideig szerkesztette a Színház 

című folyóiratot. Nyilván önmagára is gondolt, amikor az Újságolvasó és újságíró nők című 

írásában azt fejtegette, hogy „érvényesülés és jólét után vágynak az emberek. A nők férjhez 

akarnak menni, mégpedig jól, s míg az, vagy ha ez egyáltalán nem sikerül, és egyedül kell él-

13 Neményi Erzsébet: írónők. In: Neményi Erzsébet irodalmi hagyatéka. Bp., 1910. 138-142. S. a. r.: [?]
14 Boross István: Regényirodalmunk nőírói. Bp., é. n. [1935.] 8-9. Legújabban Fábri Anna tollából jelent meg 
rendszerező áttekintés. („A szép tiltott táj felé ”. A magyar írónők története két századforduló között. 1795-1905. 
Bp., 1996.)
15 Révai Nagy Lexikona. XIII. Bp., 1915. 57.
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nie, legalább társadalmi pozíciót és a tűrhetőnél jobb anyagi helyzetet kíván magának terem
teni”.16

Lux Terka korának ismert írónője volt. Tárcákkal és gyerekmesékkel a Budapesti Nap

lónál kezdte pályáját; 1893 és 1896 között még Oláh Ida néven publikált. 1899-ben Jókai se
gítségével a Magyar Újság szerkesztőségéhez került, a következő esztendőben pedig a Pesti 

Hírlap állandó munkatársa lett.17 Mindvégig hű maradt a laphoz; könyveinek állandó kiadója 

is a tulajdonos Légrády testvérpár volt. A Pesti Hírlapba, szociális és társadalmi kérdéseket 

fejtegető tárcákat írt, novelláinak és regényeinek zöme is ebben a napilapban jelent meg elő

ször. (Rajta kívül a huszadik század első évtizedében még számos írónő publikált itt rendsze

resen: Erdős Renée, Szabóné Nogáll Janka, Bokor Malvin és Alba Nevis.)

Lux Terka munkái a századelőn elismerésben részesültek, ám a későbbiekben a lexi

konok csakúgy, mint az irodalomtörténeti kézikönyvek alig pár mondatot szenteltek csupán 

életművének. Szinte ugyanazt ismételik. Pintér Jenő úgy mutatja be, mint aki „a pénz és sze

relem harcának történeteiben szatirikus éllel rajzolta a pesti gazdag társadalom életét, s lehan
goló képekben mutatta be a színészéletet”.18 Boross István a Révai Nagy Lexikonéiból átvette- 

ket azzal a meglehetősen homályos értékítélettel egészítette ki, hogy Lux Terkának „a nagy

számú regényírók fellépése mellett is vannak meghallgatásra érdemes mondanivalói”.19 A 

magyar írónőkről monográfiát összeállító Bánhegyi Jób pedig úgy emlékezik rá, hogy „ré

gebbi írásaiban szkeptikus és mélabús életfilozófiával, később vallásos hittel tükrözte a mo

dem emberi, főképp a női sorsot. A főváros társadalmi életének alapos ismerője és szellemes 

rajzolója”.20 Szembetűnő az a szűkszavúság, amellyel e bekezdésnyi részek szerzői Lux Terka 

életművét értékelik. A múlt század húszas-harmincas éveiben láthatóan már nem tudnak mit 

kezdeni vele. Elismerik ugyan tehetségét, mivel azonban a korszak palettáján sehová sem tud

ják elhelyezni, tanácstalanságukban a húszas évektől egyre kevesebb figyelmet szentelnek ne
ki.

Lux Terka már a kortársak számára is a kiismerhetetlen, rejtélyes asszony benyomását 

keltette. Gellért Oszkár emlékei szerint az írónővel nehéz volt személyesen találkozni, mivel a 

Pesti Hírlap „nőolvasóinak kedvence, nem jár be a szerkesztőségbe; elmefuttatásait bekül
dözgette”.21 S e titokzatosságot Lux Terka maga is növelte azáltal, hogy keveset árult el ma

gáról nyilatkozataiban. Csupán olykor-olykor beszélt önmagáról, leginkább azokban a tárcák-

16 Lux Terka: Újságolvasó és újságíró nők (Kézirat.) OSZK. Fond. 5. III. doboz.
17 Lux Terka levele Jókai Mórhoz. Budapest, 1899. szept. 8. OSZK. Fond. V/364.
18 Pintér Jenő magyar irodalomtörténete. Bp., 1928. 203.
19 Boross István i. m. 26-27.
20 Bánhegyi Jób i. m. 70.
21 Gellért Oszkár: Egy író élete. I. Bp., 1958. 107.
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ban, amelyekben személyes ügyeinek tekintett problémákról mondta el véleményét. A művé

szetekkel foglalkozó nők kapcsán - a Budapest című regénye folytatásos közlése idején - pél

dául azt fejtegette, hogy „az életet azonban a nő még ma nem ismeri. Úgy nagy egészében. A 

mindent, jót, gonoszát felölelő mélységében. Csak épp apró részletekben, a maguk, az őket 

érdeklő kis világukból. Hanem ezt annál jobban ismerik. A nőnek különben egész tehetsége 

másként nyilatkozik meg, mint a férfié. A férfi tehetsége eductum, melynek lényege önmagá

ban van, s a nő tehetsége produktum, melyet igen gyakran csak bizonyos hisztériaszerű válto

zások, benyomások, emóciók váltanak ki. Például én saját magamról is azt hiszem, ha sorsom 

úgy változna, hogy megszabadulnék a gondoktól, fájdalmaktól és emlékektől, az a tehetsé

gem, mellyel irodalmi munkáimat végzem, kialudna, mint a gyertya lángja, melyet eloltott a 

vihar”.22 Lux Terka talán erre gondolhatott akkor is, amikor évekkel később azt írta egyik le

velében, hogy „én magam is idegenkedem nemcsak egy asszony által írott darabtól, hanem 

még egy asszony-regénytől is”.23 Az efféle „elszólások” azonban ritkák a leveleiben és a pub

licisztikájában; nyilvánvaló, hogy az írónő nem szívesen beszélt önmagáról. Amikor Az Érde

kes Újság Dekamer ónja számára önéletrajzot kértek tőle, kitért a szokványos bemutatkozás 

elől: „A legtöbb önéletrajz: statisztika, vicc vagy pátosz. És minek kellene lennie? A legegy

szerűbb őszinteségnek. Nemigen vállalják, tehát épp ezért szeretném én vállalni. Valami még

is vissza fog tartani most és mindörökre. Egész eddigi életörömöm: hogy nem ismer senki. 

Van bennem valami vagy nagyon jó, vagy nagyon rossz, ami távol tartja tőlem az embereket, 

és hűvösséget áraszt körülöttem.

Magányos, az irodalmi és közéleti csoportosulásokat fenntartásokkal kezelő asszony 

volt. Óvatos nőpártoló, aki minden kínálkozó alkalmat megragadott, hogy a védelmükben fel

szólaljon, ugyanakkor gyanakodva figyelte az egyesületekbe tömörülő feministák politikai 

ambícióit. Lux Terka szerint „a nőket csak a nők új törvényeken alakuló, szociális társadalma 

mentheti meg. Ez a szociális társadalom megteremtése lenne a feminizmus kötelessége, és 

nem a politikai jogok után való kapkodás. Erre még ráérnek. Mert mit érnek e jogokkal egy 

ócska, korhadt, beteg társadalom tetején? Homoksírokon akarnak táncolni? [...] A társadalmi 

irányban minden józanul gondolkodó nő a feminizmus híve, ami nem egyéb, mint a szociális 

állam és társadalom eszméjében: a nő szerepe. Az egész társadalmi fölfogás, az emberek gon

dolkodása óriási reformra szorul, amit csak a nők vihetnek keresztül. De nem a parlamentben, 

hanem a családban. Család nélkül nincs állam és nincs társadalom. [...] De ennek a család-

„24

22 Lux Terka: Lesz-e nő-drámaíró? Pesti Hírlap, 1908. jan. 22. 1-2.
23 Lux Terka levele Kürthy Györgyné Vízvári Mariskához. Budapest, 1915. febr. 9. OSZK. Levelestár.
24 Lux Terka önéletrajza. In: Az Érdekes Újság Dekameronja. IX. Bp., é. n. [1914.] 187-188. Szerk.: Kabos Ede.
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nak: műveltnek, felvilágosultnak, tiszta erkölcsűnek és humánus érzésűnek kell lennie”.25 Az 

írónő nehezményezte, hogy a hazai feministák a magyar viszonyokhoz mérten túlságosan is 

radikális követeléseikkel értelmetlenül nagy támadási felületet adnak mozgalmuknak. Szerinte 

„olyan kicsinyes, szűk látóköre egy művelt nemzet nőtársadalmának sincs, mint a mienknek”. 
Előbb ezen kellene változtatni feministáinknak; a kis lépések biztosabban vezetnek a cél felé, 
mint az erőket pazarló, bizonytalanul nagy ide-oda ugrások. „Akik új perspektívát nyitnának a 

nő szeme előtt, az élet nemes, humánus, okos útját mutatják meg neki - hangsúlyozza Lux 

Terka -, erre az új nők: a feministák volnának hivatva, de ez idő szerint ők még mérföldekre 

állnak igazi céljuktól. Még maguk sem tudják, mit akarnak; tapogatóznak, próbálkoznak, el
eltévednek a sűrűségben, nevetségessé, olykor kellemetlenné válnak, de ez nem baj. Minden 

vallás tragédiából születik, aztán a komikum és ellenszenv minden fázisán keresztülmegy, 
amíg végre komoly képpel beiktatják az emberiség történelmébe. Azt azonban a legpogá- 
nyabb ellensége sem vitatja el a feministáktól, hogy szociális érzéket, komoly reformokra va
ló törekvést látunk a munkájukban. Hogy ez a munka most még csak szélmalmok elleni harc, 
az bizonyos, de az is bizonyos, hogy a gúnymosollyal nem törődnek. [...] Még nem találták 

meg a betegség nemét, még rossz a diagnózisuk, de a gondolkodó ember mégis bízik bennük, 
és a bukott leányok védelmét legszívesebben az ő kezükbe teszi le.”26

Ezzel a fejcsóválások mellett is elismerő, a magyar feminizmus eredményeit üdvözlő, 
békülékeny hangnemmel magyarázható, hogy a maga útján járó írónőt a hazai feministák 

rendszeresen elhívták a gyűléseikre. Lux Terka 1910 januárjában például a Feministák Egye
sületének vitaülésén A feminizmus túlkapásai címmel tartott felolvasást, melynek kedvéért - 

miként Az Újság névtelen tudósítója megállapítja - „az új városházának ülésterme zsúfolásig 

megtelt. [...] Lux Terka közel egy óráig fejtegette témáját. Kijelentette, hogy nem mint ellen
ség, hanem mint barátjött a feministák közé; az ő útjai is arra vezettek, de ő egyedül küzdötte 

végig harcait. A feminizmus diadalait nem a tömeg, hanem az igazán erős egyéniség fogja ki
vívni. Megbízását a feminista mozgalom az élettől kapja, túlkapásait csak a hibás kreációkban 

látja. A feminizmus harca jogos, és épp ezért kár mellékháborúkkal gyöngíteni az erőket, és 

kár a politikai sikerek felé gravitálni. Épp így a nemi felvilágosítás és a közös háztartás prob
lémáját felvetni is korai volt. Általában hibáztatja, hogy a feminizmus külföldi virágokat akar 
meghonosítani, s idegen előadókat hoz Magyarországba, nem értékelve az itthoni tehetsége-

25 Lux Terka: A bukott leányok védelme. Pesti Hírlap, 1908. máj. 29. 4-5.
26 Uo. Az írónő ugyanezt hangsúlyozta a Szerepeljen-e a nő politikailag? című tárcájában is. (Pesti Hírlap, 
1908. nov. 19. 1-3.)
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két. A feminizmus egy társadalmi megújhodás felé vezet, amelyben a nő a reárótt nagyobb 

kötelességek mellett is a férfi oldalán mint egyenrangú fél fog küzdeni”.27
Miként Kóbor Tamás a hazai szociológiát a politikától, úgy féltette tőle Lux Terka a 

magyar feminizmust, egészen pontosan: némely vezetőjének egyre nyilvánvalóbb politikai 
ambícióitól. (Ha Bédi-Schwimmer Róza pályájának későbbi fordulataira gondolunk, talán 

nem alaptalanul.) Lux Terka is óvta a hazai nőmozgalmakat attól, amit Kenedi Géza úgy fo
galmazott meg korábban, hogy „a Magyarországba behívott német feminista apostolnők egy 

része [...] a maga hazájában mint szocialista agitátomő ismeretes”.28 Lux Terka mindvégig 

hangoztatta, hogy a feminizmus zsákutcába jut, ha a pártpolitika tévútjaira téved. Független
ségét féltő gonddal védte, még akkor is, amikor egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy éppen úgy 

légüres térbe került, mint Kóbor Tamás. Szemléletmódján nem tudott, és nem is akart változ
tatni. „A toll szentség - vallotta a Küzdelem az élettel című regényben -, a toll a tiszta harcok 

fegyvere, az igazságé, a gyűlölet nélküli, bölcs megismerésé, az emberszeretet tűhegye, mely
re az elrongyolódott erénynek tépett szálait szedik fel és foltozgatják, javítgatják vele a nyo
morultak és boldogtalanok életét.

Lux Terka mindvégig erre törekedett, ha tollat vett a kezébe.

»29

Egy „vizsgálóbíró-szemű” hölgy  feljegyzéseiből

„Egyébiránt regényirodalmunk a millennium idején, s azon túl is, azokban a medrek
ben hömpölygött tovább, amelyeket a kiegyezés óta vájt magának - írta Császár Elemér 1922- 
ben. - A kilencvenes évek józan, számító, kissé hideg életfölfogásához illően mindjobban ke
rülték regényíróink a szélsőségeket, mind a túlzó romantika csillogó szertelenségeit, mind a 

végletes realizmus sivárságait. Regényeinket általában bizonyos mérséklet jellemzi, tartózko
dás az irányok kiélezésétől, s ritka az olyan regény, mely a féktelen képzelet szárnyain len
dülne, vagy elmerülne a valóság nyers másolásában. Következménye a színskála összeszoru- 

lása, némi szürkeség és egyhangúság, s csak jelentékeny íróinknál művészi hatású ez a mér
téktartás.»30 Amint arra az előző fejezetben rámutattam, Kóbor Tamást érzem e „művészi 
mértéktartás” egyik legnagyobb hatású írójának a századforduló magyar irodalmában. Köny
vei a tizenkilencedik századi magyar társadalmi regény legjobb hagyományait folytatják, ins-

27 [?]: A feminizmus túlkapásai. Az Újság, 1910. jan. 26. 9. Az ülést január 25-én tartották meg.
28 Kenedi Géza: A feminizmus. Új Idők, 1907. márc. 3. 226-228.
29 Lux Terka: Küzdelem az élettel. Bp., é. n. [1914.] 20.
30 Császár Elemér: A magyar regény története. Bp., 1922. 326.
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piráló szerepük egészen a tízes évek közepéig érezhető a korszak regényirodalmában. írónő

ink közül leginkább Lux Terka munkáiban figyelhető meg Kóbor Tamás ösztönzése. Világlá

tását, ábrázolásmódját és írói szándékait - már csak az alkati hasonlóság miatt is - egyaránt 

befolyásolhatták az általa írt regények, elbeszélések és publicisztikák. Az írónő első regényei

ben szinte pontról pontra nyomon követhető, hogy mikor mit emelt ki kortársa kedvelt írásai

ból irányjelzőnek.

Lux Terka első könyve, a Marcsa gondolatai 1903-ban jelent meg. A kötetben egy 

kisregényt és nyolc elbeszélést rendezett sajtó alá az írónő. A címadó kisregény egyes fejeze

tei a Pesti Hírlap tárcarovatában láttak napvilágot. Ezek egy koraérett, „vizsgálóbíró-szemű”, 

tizenéves lány fiktív naplójának részletei, melyekből kiderül, hogy Csekey Marcsa egy buda

pesti dzsentri családban él, és apjának, bár neves ügyvéd, nem kevés gondot okoz lányai kihá- 

zasítása. Felismeri, hogy mindezt csak akkor érheti el, ha alkalmazkodik a megváltozott kö

rülményekhez. Az elszegényedett nemesi famíliának félre kell tennie távolságtartó, úri gőgjét, 

ha nem akar tovább csúszni a lejtőn. „A nemesi kutyabőr megpenészedett, fiam - figyelmez

teti Csekey a nagyravágyó feleségét -, a tradíciók megrozsdásodtak, és a régi felfogások föl

emésztették a levegő oxigénjét. Új levegőre van szükségünk...” S az ügyvéd igyekszik alkal

mazkodni a megváltozott időkhöz. Elméje és a háza egyaránt nyitott, saját lehetőségei és a lá

nyai férjhez menetele érdekében többé-kevésbé rugalmasan reagál az új kihívásokra. Jelszava: 

„Ha már vadászni megy az ember, és nem lőhet vaddisznót, legalább lőjön nyulat.” Miként 

Marcsa látja: „Ebben a demokrata világban - a papa is demokrata lámpafénynél, nappal arisz

tokrata [...] Az Isten bocsássa meg, én nagyon jól ismerem a papát, s tudom, hogy féloldali 

ember. A fél oldalát meg se lehet közelíteni, a fél oldala meg azonnal kapitulál.” Vagyis az 

ügyvéd józanul szembe néz lehetőségeivel; feleségével ellentétben nem ragaszkodik a nemesi 

múlt megkopott dicsőségéhez. Lányai házasságával kapcsolatban sincsenek illúziói: „Képvi

selők, tanár-orvosok, földbirtokosok, magas állású hivatalnokok, ha nem akadnak a fehér hor

gocskákra, jó lenne egy nagyon gazdag nagykereskedő is.” Szívesen látja őket, zsidókat, nem

zsidókat egyaránt. Tudja, hiszen lépten-nyomon tapasztalnia kell, hogy „a jövő gazdasági po

litikája mégiscsak az ő kezükbe van letéve”. Lányait gazdag kereskedővel, nagyiparossal és 

zsidó ügyvéddel házasítja össze.

Lux Terka első könyve figyelemre méltó kordokumentum. Ugyan nem mindent lefedő 

korrajz, de a láthatóan komoly tapasztalatokkal rendelkező, harminc éves írónőnek sikerült 

fontos kérdéseket feltennie a századforduló Budapestjének életével kapcsolatban, és ezekre 

sajátos feleleteket is tudott adni. A naplóforma szerencsés választásnak bizonyult; feledtetni 

tudta az átfogó koncepció hiányát.
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Persze első regényében Lux Terka minden bizonnyal nem is törekedett Budapest 

komplex ábrázolására. Mindössze két fontos megfigyeléséről akart beszélni. A regény alapján 

hányatott életének legfőbb tanulsága az lehetett, hogy az elszegényedő nemesi családoknak 

tudomásul kell venniük a megváltozott időket, és alkalmazkodniuk kell. Saját érdekükben cél

szerű levetkőzniük előítéleteiket, mert - akarják vagy sem - nincs más választásuk. Be kell 

fogadniuk maguk közé a felkapaszkodott, zsidó pénzembereket, ha továbbra is a megszokott 

életszínvonalon akarnak élni. (Ady Endre néhány év múltán ugyanerről kezdett - A Vér vá

rosa címmel - Nagyvárad-regényt írni.)

A megváltozott viszonyokhoz, saját boldogságuk érdekében persze a nőknek is célsze

rű minél hamarabb alkalmazkodniuk. Sőt, a társadalmi egybeolvadás folyamatának fel

gyorsítói lehetnek az okos, érzékeny és művelt asszonyok. Lux Terka állásfoglalása szerint 

mindőjüknek első regénye elbeszélőjével kellene egyetérteniük, aki így fogadkozik naplójá

ban: „Én mégiscsak komondor leszek! Nem is komondor, de tigris, párduc, jaguár, és szét

rombolom ezt a buta kalitkámat, keresztül gázolok minden szentnek nevezett tradíción, és... 

Nos, és...?!” S azért a nagy rombolás közepette, teszi hozzá az írónő, egyetlen okos nőnek 

sem árt józannak maradni. Kár lenne elfelejteniük, hogy a gazdagság mit sem ér, ha boldogta

lan az ember. Hogy e kettő lehetőség szerint egyszerre megvalósulhasson, egy modem bu

dapesti hölgynek nyitott, „vizsgálóbíró-szemmel” kell járnia. Célszerű mindig szem előtt tar

tania, hogy „minden számító leány saját szívének a hóhérja, és nemcsak a maga életének meg- 
rontója...” Éppen ezért a regénynek, sőt, talán Lux Terka századelőn írt minden művének az a 

megállapítás lehetne a mottója, amely szerint „a leánypámákat, melyeket az asszonyi párnák 

váltanak fel, pszichológiai múzeumba kellene tenni...”

Amiről az írónő a Marosa gondolataiban beszél, a következő évek regényeinek is 

vissza-visszatérő témája lesz. Ezek a századelőn megjelent könyvek - beleértve az elbeszé

lésköteteket is - ugyanannak a problémának ismételt körbejárására vállalkoznak. Szembetűnő, 

hogy Lux Terkát a dualizmus utolsó két évtizedében leginkább két kérdés foglalkoztatta: Mi

féle törvényszerűségek alapján szerveződik Budapest társadalma? Illetve, hogy mit jelent nő

nek lenni ebben a rémisztő dzsungelben? (Akik Kóbor Tamásnak ezekben az esztendőkben írt 

műveit olvassák, könnyen észrevehetik: ő és Lux Terka ugyanarról beszélnek.) Az írónő re

gényeit tekintve - a Budapest előtt -, mindez igazán átgondoltan először az 1906-os Leányok

ban jelentkezik. E művében három, vidékről a fővárosba származó lány sorsa kísérhető figye

lemmel. Három ember, három különböző indíttatás, három lehetőség. Egyikük szegény, gim

náziumba, majd egyetemre jár, orvos lesz belőle. A másik gazdag, színiskolába adják, elzül- 

lik, és tiltott terhesség-megszakítás közben vérzik el. A harmadik elszegényedett nemesi famí-
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liából való, a kevésbé alantas munkának érzett zongoraleckékkel keresi kenyerét, végül in

kább a boldogtalan házasságot választja, mint rangon aluli, zsidó szerelmét.

Lux Terkának ez a regénye minduntalan Kóbor Tamást juttatja eszembe. Számomra e 

mü is bizonyítja, hogy a századforduló népszerű írója és Lux Terka ekkoriban hasonló elkép

zelésekkel ültek íróasztalukhoz. Amit Kóbor Tamás vizsgál a kívülálló könyörtelen, tényfeltá
ró alaposságával, azt ábrázolja Lux Terka is, csak éppen belülről, az érintett érzékenységével. 
Ő ugyancsak azt hangsúlyozza a Leányokban, amit Kóbor Tamás A tisztesség nevében (1898) 

című regényében, a Budapestben (1901) és Az élet áraban (1903), hogy a nők élete a becsüle

tükön áll vagy bukik. Budapesten komoly csábításoknak van kitéve minden lány, és ezek a kí

sértések annál veszedelmesebbek, minél szegényebb az illető. A társadalom könnyű pénzszer

zési lehetőséget kínál e kiszolgáltatottaknak, és ha nem eléggé okosak, ha nem félnek kellően 

a következményektől, és ha úgy vesztik el tisztességüket, hogy szégyenüket nem tudják pénz

zel eltakarni, az emberek könyörtelenül kitaszítják őket maguk közül. A pénz működteti Bu

dapest vérkeringését - állítja Kóbor Tamással egyet értve Lux Terka is -, de a képmutató tár

sadalomban csak azon nők számára biztosított a megbecsülés, akik az erénynek legalább a lát

szatával rendelkeznek. Hiányában mindennek örökre vége. Hiszen „elölről kezdeni az életet 

nem lehet. Ez mese - magyarázza a regény egyik főhősének, a szerencsétlen színésznőnek az 

édesanyja. - Azért figyelmeztetlek, hogy ne állíts fel cselekedeteiddel szemben szofizmákat, 

ne csinálj gyöngeségeidből emberi törvényt, és ne lázadj fel a társadalmi rendszerek ellen, 

melyek nem azt kívánják a nőtől, bogy ember legyen. S ne hidd, hogy ezek a társadalmi rend

szerek igazságtalanságok, mert a nővel szemben a természetnek sincs más paragrafusa, mint 

ez: légy tiszta! A férfi tehet az életével, amit akar, a nő életének a család a gyökere. Ha ő más 

földbe akarja magát átplántálni, az egész gyökeret megsebesíti. Márpedig egy ember csak egy 

életet nevezhet tulajdonának. Hiába készülnek a nők eldobni maguktól az angyal és az ördög 

szerepét, mit egy pár ezer esztendő oktrojált reájok, és kivívni emberi jogaikat, ezek a jogok 

sohasem lesznek asszonyi jogok egyszersmind. Amíg a természet asszony által végezteti az 

anyaságot, a nők számára az erkölcsi törvény mindig egy marad: a tisztaság. S tudod mi a 

tisztaság? Lemondás”. Szembetűnő, hogy Lux Terka a Leányokban már nem tartja célszerű

nek szétrombolni a fennálló viszonyokat. Inkább a játékszabályok betartására ösztönöz, akár

csak Kóbor Tamás az említett regényeiben. Nem mintha ezek a szabályok örvendetesek len

nének, csakhogy - nincs helyettük más. Lux Terka is a családot látja a nők támaszának és leg

főbb bázisának, ugyanis „a házasság, ha sokszor erkölcstelenebb is, mint a házasságon kívüli 

szerelem, de olyan tolvajkulcs, mellyel a tisztesség kapuja nyílik”.
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A tisztesség az a kapu, amely a nők legbiztosabb menedékéhez, a házassághoz és a 

családhoz vezet, és ha elvesztik a kulcsát vagy a „zárba” törik, sorsuk megpecsételődik. „A 

mai nők - úja a Leányok megjelenése után néhány hónappal a feministák folyóiratába Szász 

Zoltán -, s különösen a felsőbb osztályok női, ahol egyáltalában a női becsület mint sajátos je

lenség, teljes pompájában kivirul - már amennyiben itt pompáról lehet szó -, egyéniségük, 

életviszonylataik túlnyomó százalékát illetőleg nemi lények. [...] Ilyen körülmények között 

tehát természetes, hogy a nő becsülete is nemi szempontoktól függ. A tisztességes nő a ma 

uralkodó felfogás szerint a nemileg feddhetetlen, a házasságon kívül nemi életet nem élő nő. 

A női bűn par excellence épp ezért a társadalom alsó rétegeiben a prostitúció, a felső rétegek
ben a házasságtörés.”31 Lux Terka is úgy látja, hogy aki a tisztessége elvesztése miatt, vagyis 

kényszerűségből mond le a családról: elveszett. Aki önként, mint a Leányok című regény or

vos hősnője: a boldogtalanságot kísérti. Csupán az vállalkozzon erre - állítja az írónő, talán 

önigazolásul is -, aki kellően erős. Aki vallja, hogy az élet „egy nagyszerű komédia, ahol 

szomorú és víg dolgokat játszanak, de legjobb kívülről, a kerítésen keresztül nézni”. Minden

esetre annak, aki ezt az utat választja, tudnia kell: nem biztos, hogy „az embereknek okvetle

nül boldogságra kell születniük, s ha nem arra születtek, szerencsétlenek és elnyomottak lesz

nek”. Igaz, akár ezt az utat járjuk végig, akár egy másikat, „a megpróbáltatások elől nincs jo

gunkban megszökni”.

A rendkívül termékeny 1906-os esztendőben Lux Terkának még két új kötete látott 

napvilágot. (Az írónőnek ez lehetett a legsikeresebb éve: három eredeti műve mellett első 

könyve 1906-ban még újabb két kiadást ért meg.)

A társadalmi-szociális kérdések iránt érzékeny Lux Terka az Amire születtünk című 

regényében évek óta hangoztatott gondolatait fogalmazta meg. Vajon ki lehet-e tömi abból a 

miliőből, ahová az egyén született? Ha igen, mik ennek a feltételei, és milyen árat kell fizetnie 

érte? A naplóíró elbeszélő már a Marosa gondolataiban is töpreng hasonló kérdéseken.

Az Amire születtünk cselekménye ugyancsak Budapesten játszódik. Hősei ezúttal is a 

társasági élet ismert típusai. Megannyi kudarcot valló egzisztencia. A világfi Borbély Tibor és 

Visky Margit színésznő szerelmesek egymásba; mindketten szépreményű, irigyelt, tehetséges 

emberek, akik számára a jóléttel párosuló boldogság eleve adott lehetne. Csakhogy Borbély 

nem képes átlépni saját árnyékát: képtelen élni a lehetőséggel, alkalmatlan a rendezett életre. 

A boldogság egyre inkább a megszokottságot, az unalmat jelenti számára. Kártyázni kezd, 

mindjobban elzüllik, a regény végén pedig öngyilkos lesz.

31 Szász Zoltán: A női becsület. A nő és a társadalom, 1907. jan. 1. 5-6.
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Az Amire születtünk másik főhőse egy művelt, gazdag fiatalember, Bajnóczy Zoltán, 

akinek világmegváltó tervei vannak. Gyermekkorától kezdve egy tudós páter nevelte. A hu

szonéves Zoltán az emberek életét akarja jobbá tenni. Szeretne példát mutatni, ezért, ha kell, 

agitál, ha kell, adakozik. Azonban neki is és tanárának is hamar rá kell jönnie, hogy naivitásu

kért súlyos árat fizetnek. A páter maga ellen fordítja pisztolyát, Zoltán összeroppan. Sorsukkal 

az írónő szerint mindketten azt példázzák, hogy „az ember jellemét és életének irányát nem a 

könyvek és a tanítók kezei szabják meg”. Sokkal inkább az, amire minden bizonnyal Taine is 

gondolt miliő-elméletének megfogalmazásakor: amire születtünk.

Figyelemre méltó az az egyre mélyebb kiábrándultság, amellyel Lux Terka írta regé

nyeit. Már a Leányokban sem rejtette véka alá Budapest farkastörvényei és a nők kiszolgálta

tottsága láttán érzett pesszimizmusát, csakhogy a Leányokban a tudás, a műveltség még ele

gendő kapaszkodónak tűnik a világban. Az írónő újabb regényében azonban már ez a támasz 

is ingatagnak látszik. A Marosa gondolataiban megfogalmazottakhoz tér vissza: az alkalmaz

kodás fontosságának hangsúlyozásához. Igaz, ezúttal nem egzisztenciális okokból, hanem a 

beletörődés értelmében. Aki nem fogadja el a megváltoztathatatlan játékszabályokat, és nem 

vérteződik fel kellőképpen a csalódások ellen: menthetetlenül elveszik Budapesten. Lux Terka 

- kimondatlanul bár, de - a Kóbor Tamás által hangoztatottakat hirdeti ebben a regényében is: 

az erkölcs, a munka és a család szentháromsága nélkül az ember, különösen egy nő, bukásra 

ítélt egzisztencia kora társadalmában. (Feltűnő a hasonlóság a regénybeli bukott nő, Dobó La

ura alakja, és Kóbor Tamás Budapest című regényének Dermák Évája között.)

A korabeli magyar társadalom nőszemléletének nem sok jóval bíztató látlelete az Ami

re születtünk. A regényben egy Kund nevű „alkalmazkodó” újságíró így oktatja a naiv Zol

tánt: „Bocsáss meg, de ha nem volnál huszonhárom éves, [...] tudnád, hol kezdődik és végző

dik a nő erkölcsi helyzetének határsértései. Ha ugyan azok közé tartozol, akik jogot formálnak 

maguknak a mások életének meg- és elítélésében. Én az ilyesmihez nem érzek magamban hi- 

vatottságot, valószínűleg azért, mert az úgynevezett erkölcsi érzékem annyira fogyatékos, 

hogy magamtól meg se látom, mikor lépték át az erkölcsnek határát. Különösen, ha nőkről 

van szó. Sőt, többet mondok. Azt se tudom határozottan: mi az erkölcs? Talán: a nő erkölcse a 

teste, a férfi erkölcse a becsülete? De ezzel még nincs vége, mert a nő életszükségleti vagy 

társadalmi erkölcse - tudom is én, mi - mellett, még van egy kötelező erkölcse is: a férfi be

csületének törvénybe szedett paragrafusa. Ezek áz általánosan ismert, mózesi paragrafusok, a 

ne lopj, ne csalj, ne ölj, stb. Már most légy szíves nekem ebből a sok gyönyörű erkölcsi spa

nyolcsizmából kihámozni, hogy tulajdonképpen mihez van joga a nőnek? Mert nincs sem a

154



testéhez, sem a leikéhez, sem az ösztöneihez, sem a legtermészetesebb létfenntartásához joga. 
Hát mihez van? A halálhoz?”

Lux Terka ebben a regényében is kitér a már oly sokat hangoztatott megfigyelésére, 

hogy a társadalom szemében nem az a megbocsáthatatlan, ha egy nő elveszti tisztességét, ha

nem az, ha erről tudomást kell szereznie. Ugyancsak Kund mondja a kiábrándult Borbély Ti
bornak, hogy „ebben a kérdésben [...] egyet értek a világgal, ki nem bocsátja meg a látszat 

formáinak be nem tartását”. Vagyis a hazugságot, válaszolja erre Borbély. „Hát azt - felelte 

Kund. - Minden érett eszű ember tudja, hogy az egész világ csak a látszatra van felépítve, s 

hogy ennek a világnak erkölcse olyan, mint egy középkori vár: keresztül-kasul van fúrva 

mindenfelé titkos alagúttal, temérdek rajta a rejtett ajtó, a titkos nyílás, melyeken ki s be lehet 

járni, és meg lehet a várat kerülni anélkül, hogy az, aki nem járhat bármi okból is az egyenes 

úton, a nyílt főkapun jönne be. Aki mégis ezen jön be, az már nem is ízléstelen - bocsáss 

meg, általánosságban beszélek -, az ostoba!”

Mindez nálunk is egyik kedvenc témája a századforduló magyar íróinak; érthető 

okokból az írónők különösen érzékenyen reagáltak erre a témára. Lux Terka Budapesttel fog

lalkozó regényeinek közvetlen előképei és ösztönzői minden bizonnyal a csupán néhány esz

tendővel korábban jelentkező, Szikra szignó alatt publikáló gróf Teleki Sándomé munkái vol

tak. Első regényének, A bevándorlóknak (1898) egyik szereplője szerint „Budapest is csak 

egy kis falu, de legalább játssza magát a nagyvárosra, s ez tűrhetővé teszi”. Egy másik alakjá

val pedig azt mondatja a szerző, hogy a városokban „a látszat minden, az vezeti, az kormá

nyozza az embereket, különösen Budapesten, amely joggal cserélhetne nevet”, mégpedig 

Snobopolisra.32

Ez az, ami a század első évtizedének közepén Lux Terkát leginkább érdekli. A képmu

tatás, mint a főváros társadalmának szervezőereje, és mint a nők életének alakítója. Ez az a 

legfőbb játékszabály, amely miatt „az emberek olyanok, mint a kesztyűjök, a simábbik oldalát 

viselik kívül, s a darabosat és tisztátalanabbat belül” - vallja az Amire születtünk másik szó

csöve, a művelt vénlány, Bolvánszky Méda. (Ez a figura nekem mindig Ritoók Emma legis

mertebb, 1921-ben megjelent regényének A szellem kalandorainak hasonló hősét, Bartoldy 

Hévát juttatja eszembe.) A Bolvánszky Méda által mondottakat az újságíró Kund azzal egé

szíti ki, hogy „mindnyájan bukottak vagyunk. Férfiak, nők mind: elbukottak”.

32 Szikra [Teleki Sándomé]: A bevándorlók. Bp., 1898. 229. Tíz év múlva Szász Zoltán „homlokzat-város”-nak 
nevezi Budapestet. {Éjszakai élmények. Pesti Hírlap, 1908. febr. 21. 1-2.)
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Az efféle általánosítások miatt a regény egyetlen fellelt bírálatának szerzője meglehe

tősen fogyatékosnak tartja az írónő életismeretét. Szilágyi Géza a következő mondattal záija 

recenzióját: „Ó, budapesti naturalizmus, ó jóságos ártatlanság!”33

A Kóbor Tamás müveiből sokat tanuló Lux Terka érdeklődése a huszadik század első 

évtizedének közepén immár tudatosan a magyar főváros felé fordult. 1906-ban még egy köte

tet jelentetett meg, Budapesti fotográfiák címmel, és minden bizonnyal már tervezte Kóbor 

Tamás ihlette új regényét, a Budapestst is.

„Ez a mi Budapestünk”

A Budapesti fotográfiák című füzetes kiadvány a Magyar Könyvtár sorozatában jelent 

meg. Vizsgálódásaink szempontjából a kiadvány elbeszélései közül a köteteimet adó első, va

lamint az utolsó érdekes igazán.

Az előbbi elbeszélés négy részből álló cselekménye a Marosa gondolatainak folytatá

sa. A narrátor Marcsa dúsgazdaggá váló nővéreinek életéből villant fel néhány elmosódó pil

lanatfelvételt. E hölgyek olyan asszonyok, akik divatot diktálnak Budapesten, akiket ezért 

tiszta szívből gyűlölnek irigykedő asszonytársaik, és akik szemléletesen példázzák, hogy 

„szép asszonyoknak minden sikerülhet. Még a Park klubba is bejutnak, és még képviselő is 

lehet az űrökből”. Marcsát csak éppen említi az elbeszélő, mint olyan nőt, aki nem hajlandó 

részt venni ebben az össznépi alakoskodásban. A füzet utolsó elbeszélése pedig azért érdekes, 

mert feltűnik benne a Budapest főszereplőjének előképe. (A gyönyörű fővárosi kokott mintha 

csupán nevet változtatva lépne át majd a regénybe.) Az alkalom hősnőjének alakjához „hason

ló nem volt több Budapesten. Egy második milói Vénusz, akiről minden asszony tudta, hogy 

nem visel fűzőt. [...] Budapestnek legszebb, legjobb ízlésű, és bűnben, szerelemben, finom

ságban egyformán kiváló és legelső asszonya ez a csodaszép teremtés volt”. Mindezekkel ki

vétel nélkül jellemezhető a következő esztendőben írni kezdett Lux Terka-regény, a Budapest 

hősnője is.

Minden fogyatékossága ellenére ez a regény tekinthető Lux Terka írói pályája legma

radandóbb alkotásának. A Budapestben addigi megfigyeléseinek összegzésére vállalkozott az 

írónő, és egyben le is zárta azon regényeinek sorozatát, amelyekben a magyar főváros érzel

mi, erkölcsi és szociális természetrajzát szándékozott bemutatni, mégpedig „azokkal a reális 

vonásokkal, melyek Lux Terkát írónőink közt oly hamarosan népszerűvé tették. Jól ért az el-

33 Szilágyi Géza: Amire születtünk. Szerda, 1906/2. 87-88.
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beszéléshez, van mit elmondania, és annak kellő formát is tud adni”.34 Az írónő ez idő tájt ke

letkezett valamennyi regénye igazolja az ismeretlen méltató e megállapításait.

E munkák ciklussá rendeződnek, igaz, az előre átgondolt koncepció hiánya miatt nem 

kerek egésszé. (Miként Bródy Sándoré, Justh Zsigmondé és Kóbor Tamásé sem, akik szintén 

regénysorozatban kívánták bemutatni Budapest életét.) Lux Terka Budapestet ábrázoló regé

nyeit már csak azért is könnyű ciklusként vizsgálni, mert az írónő egyiket sem kerekítette le. 

Valójában mindegyik csupán „abbamarad”; ezáltal szinte egymás folytatásainak tűnnek.

Lux Terka Budapestjét - 1907 és 1908 fordulóján - elsőként a Pesti Hírlap közölte, 

folytatásokban. Könyv formában a Légrády kiadó jelentette meg az utóbbi esztendő nyarán.

A regény előképe, mintája Kóbor Tamás 1901-ben megjelent azonos című műve lehe

tett. Szerkezeti felépítése, mondanivalója és ábrázolásmódja egyaránt erre vall.

Lux Terka könyve egy, az olvasókat megszólító bevezetőből és tizenegy fejezetből áll. 

A Beszélgetés az olvasóval című prológus - akárcsak Kóbor regényének első szerkezeti egy

sége - szinte értekezés formájában tájékoztat mindarról, amiről a második rész, a tulajdon

képpeni regény szólni fog. Ez alapján úgy tűnik, mintha az írónő is a Zola-féle kísérleti re

gény módszere szerinti tudományos (szociológiai) indíttatású szépirodalomra vállalkozott 

volna a Budapest megírásakor. (Mint láttuk, Szilágyi Géza - még ha gúnyosan is, de - „buda

pesti naturalizmust” emlegetett Lux Terka korábbi regényével kapcsolatban. S ezt teszi Ady 

Endre is, aki a legújabb belga írókat ironikusan „Lux Terka-magasságú naturalisták”-nak ne
vezi 1906-ban.)35

Kóbor Tamáshoz hasonlóan Lux Terka sem csupán fővárosi történetet akart írni, ha

nem hangsúlyozottan: Budapest regényét. Szándékait már a bevezetőben tudatja olvasóival. 

Tételszerűen, aprólékos gonddal vázolja, hogy miről szándékozik beszélni a következőkben. 

Azaz, hogy nem is miről, hanem kiről, ugyanis az írónő megszemélyesíti a magyar fővárost, 

„a szép, kedves, elegáns, könnyű erkölcsű, okos, rafinált Budapestet, aki csodás karriert futott 

meg. Az anyja tót napszámos asszony, az apja sváb pallér, s ő maga, a borzas repülő hajú, 

mezítlábos kis Schneider Fáni, előbb a Rácváros utcaporában játszik, később a hajdani Szent 

Péter külvárosban részeg lókupeceknek és halkereskedőknek énekel, még később a mostani 

Gizella téren, a német színházban, aztán magyar kokott lesz belőle, és az emberek megszám

lálhatatlan légióját őrli össze szép fogával. Ez a mi Budapestünk. A milliószor elátkozott, 

megvetett, kipellengérezett, gyűlölt, bemocskolt: kőasszony, aki gúnyos, hunyori szemével

34 [?]: Lux Terka könyve. [Lux Terka: Lend naplójaj Képes Családi Lapok, 1905. 416. A kiemelés tőlem. S. G.
35 Ady Endre: A belgák Budapesti Napló, 1906. aug. 15. 2-3. In: AEÖPM. Vili. Bp., 1968. 56-59. S. a. r.: Vezér 
Erzsébet.
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hidegen, biztosan néz maga elé, anélkül, hogy az ujját is megmozdítaná. Nincs rá szüksége. 

Ezren feküsznek lába előtt, holtan, véresen, mocskosán, koldusán, az ő fanatikus szerelmesei, 

kiket ő tett tönkre, ő szívta ki a vérüket, agyvelejüket, ő ropogtatta össze a csontjukat, ő cif- 
rálkodta el a vagyonukat, s aztán ellökte őket magától. És jöttek az új hódolók, az új őrjöngök, 

az új szerelmesek, és megismétlődik, nem, folytatódik az asszony munkája, aki embervért 
iszik, aranyat eszik s két karját hívogatóan, csábítóan nyújtja ki az ország négy sarka felé. És 

az emberek jönnek, északról, nyugatról, mindenünnét. Az ország szegény, se kultúrája, se ha

talma, s az emberek gazdagságról, kultúráról, hatalomról álmodnak az éjszakában. Hiába! Ez 

a kőasszony csak hiteget, röpke kéjt ad, de boldogságot és nyugalmat nem osztogat. Csak el

vesz. Mindent: boldogságot, nyugalmat, becsületet és az életet"” Ez az eredetileg három be

kezdésnyi idézett akár a regény tartalmi összefoglalójának is tekinthető. A kötet borítója pedig 

szemléletesen kiegészíti írónő által megfogalmazottakat: a kép előterében egy Budáról Pest 

felé figyelő szfinx, egy „kőasszony” látható, a Lánchíddal és a parlamenttel.36

A regény cselekménye a bevezetőben leírtak szerint alakul. Schneider Fánit, a tizenöt 

esztendős kalaposlányt szép ígéreteivel elcsábítja egy „erősen szláv típusú” szobrász. Miután 

mindez kiderül, és a szobrász nem hajlandó feleségül venni Fánit, annak bátyja le akarja lőni a 

csábítót, azonban csupán megsebesíti. A lány eltűnik, és évekkel később gyönyörű kokottként 

bukkan fel Budapesten. Egy magyar arisztokrata szeretője, aki külföldi tartózkodásuk idején 

kitanítatta Fánit. A fővárost elbűvöli a csodálatos és intelligens nő; a férfiak mindent meg

tesznek, hogy megszerezzék maguknak. Schneider Fáni inkább az idős grófhoz menne fe

leségül, akit atyjaként szeret, és aki rajong érte. Pártfogója azonban nem veszi nőül, mondván, 

minden vagyona és befolyása a lányé, de a családja nevét nem szennyezheti be egy ilyen há

zassággal. Az elkeseredett Fáni nem hajlandó beletörődni abba, hogy hiába szép és okos, az 

ún. „tisztességes” emberek szemében mindig is bukott nőnek fog számítani Budapesten.37 

Schneider Fáni bosszút esküszik az álszent társadalom ellen, és sorban teszi tönkre udvarlóit. 

Először a róla mintázott szobra révén meggazdagodott művész lesz öngyilkos miatta, majd a 

gróf és egy vélhetőleg zsidó zenekritikus sikkaszt, hogy a kedvében jáljának. A gyönyörű ko- 

kott rövid idő alatt Budapest legismertebb, irigyelt-gyűlölt hölgye lesz. Közben Fáni bátyja, 

Szepi, aki a sikertelen merénylet után börtönbe kerül, szintén szédítő pályát fut be. Újságíró, 

majd szocialista képviselő lesz, végül a kormányt is megbuktatja. Húgához hasonlóan ezzel

36 Mindez azonban csak az első kiadás borítóján látható. Lux Terka Budapestit másodszorra új, egyszerű virág
díszítésű kötésben jelent meg 1918-ban.
37 „A korai házasság - figyelmeztet regénye folytatásos közlése idején Lux Terka - nemcsak testi egészséget, de 
romlatlan erkölcsöt, a prostitúció megszűnését, a nő helyzetének javulását s a gazdasági helyzete jobbra fordulá
sát is jelenti.” (Lux Terka: Forel tanai. Pesti Hírlap, 1908. niárc. 31. 1-2.)
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ugyancsak a főváros legbefolyásosabb emberei közé emelkedik. Hiába figyelmezteti Fáni a 

hatalom sötét oldalára, Szepi sem képes nemet mondani a kísértéseknek. Az egykori 

iparoslegény éppen úgy viselkedik, mint a korábban gyűlölt gazdagok. Ráadásul a szobrász 

bűnét ő is elköveti: elcsábítja néhai mestere lányát. Szepin annak bátyja vesz elégtételt: 

agyonlövi. Fáninak ezután szinte senkije sem marad. Csupán mérhetetlen vagyona, számító 

rajongói és fakuló szépsége. Regénybeli utolsó útja éppen úgy a temetőbe vezet, hogy meglá
togassa elhunyt szerettei sírját, mint Dermák Éváé. Aztán pedig, miként emez, éli tovább 

megszokott életét, kiábrándultán, keserűen és magányosan.

Lux Terka Budapest című könyve egyedülálló kísérlet; írója arra vállalkozott, amire 

ismereteim szerint senki a magyar irodalomban. Megszemélyesítette Budapestet, mégpedig 

olyan formán, hogy jellemvonásaiban valóban a magyar főváros erényeire és bűneire ismerhe

tett rá a kortárs olvasó. Az írónő ráadásul az alakja köré szőtte Budapest etnikai sokszínűségét 

is: a zsidók között hódító hősnő sváb és tót eredetű szülők gyermeke, akinek egy magyar 

arisztokrata figyelme ad rangot.

A korszak írói közül sokan organikus szervezetnek tekintették Budapestet; vérkerin

gését, idegrendszerét és emésztési folyamatait vizsgálták írásaikban. Publicisztikájukban, ver

seikben, elbeszéléseikben - az utazási könyvekhez hasonlóan - előszeretettel ábrázolták rom
lottságában is vonzó fiatal lánynak a magyar fővárost.38 Első szociográfusainak egyike, Gerő 

Ödön például így mutatja be szatirikus Budapest-kalauzában: „Gyenge húsz esztendő alatt ki

csiny lányból gyönyörű nővé lett, bájakban is gazdag, kedvességben is öreg, talán hibákban 

sem szegény. De nem tükrözik az üveglap, ha a hátsó lapját be nem mázolják, és nem hegy a 

hegy, ha völgy nincs a szomszédjában.”39 Kozma Andor az 1898-ban megjelent Szatírák című 

kötetének egyik versében, az Óh, Budapestben „gyönyörű cigánylány”-nak és „mosdatlan, if

jú szépségének, a vidéki Juhász Gyula előbb „nagy, gyönyörű dámának”, egy későbbi költe

ményében pedig „nagyvilági dámá”-nak nevezi a fővárost. Harsányi Kálmán viszont „puccos

38 Ennek az antropomorfizáló szemléletmódnak a századfordulóra már több évtizedes hagyománya van Ma
gyarországon. Paulikovics Lajos 1854-ben kiadott történelmi regényének, a Hét varnak elbeszélője szerint „ko
runkban Hunniát egy szép hölgyben személyesítik. Ábrándos keble a délibábos Alföld, szívvére a Tisza, hangja 
Tihany, büszke homloka Kárpátok, két füle Árva és Máramaros”. E feminizálás talán a hazai Mária-kultusszal 
hozható összefüggésbe, a reformkor sajátos önmeghatározási lázának pátoszáig azonban mindenképpen vissza
vezethető. A budai magyar színésztársaság nevében 1837. március 19-én a közönségtől búcsúzó Fáncsy Lajos 
szerint „az ősz Buda nem bocsátja el árván nemzeti Tháliánkat, hanem a hon teljes erejű leányának, az élénk ar
cú Pestnek adja át, hogy az lángkeblén erőre fejtse az árva leányt, kit az ősz anya ölében is táplálni segített, mi
dőn a zajló Duna habjain is átjárt a meredek hegyre, hogy barátságos arcával lemosolyogja bús Tháliánk homlo
káról az árvaság borúját”. (In: Váli Béla: A magyar színészet története. Bp., 1887. 396.) Barna Ignác egyik Bu- 
da-pest című epigrammája pedig úgy kezdődik, hogy „ős Buda egy nősző, Pest egy deli lányka, örökké / Egy- 
bekötendők már a Duna árja felett”. (In: Barna Ignác versei. Buda, 1846. 90.) Hasonlóképpen fogalmaz Jókai 
Mór is a Kárpáthy Zoltánban, amikor úgy mutatja be a reformkori „szép ifjú Pestet”, mint „serdülő menyasszo
nyát Budának, e vén hadastyánnak”.
39 Viharos [Gerő Ödön]: Az én fővárosom. Bp., 1891. 16.
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dámá”-nak, az ifjúság „szeretőjé”-nek mondja egyik publicisztikájában.40 A fővárosért rajon

gó Heltai Jenő „pajkos, kis kokott”-ként szólítja meg, Erdődy Elek hasonló szemléletű Buda

pest című versének első strófája pedig akár e fejezet mottója is lehetne:

„Szépasszony-tested, ápolt kurtizán, 
Megihlette a lantot, a harsonát,
Sok évig tartó bacchanálián 
Villogtattad a combod bársonyát.”41

Az írónő azonban nemcsak megszemélyesítette Budapestet, mint a pályatársai, de el is 

keresztelte. Schneider Fáni nevét a Budapest megjelenése előtti évtizedek írásaiban csak 

egyetlen helyen sikerült fellelnem. Mégpedig éppen Kóbor Tamás Szanaszéjjel című regényé

ben, amelyet eredetileg A Hét közölt folytatásokban, és amelyben az elbeszélő együgyű nővé

re „a Schneider Fáni-nótát” énekli.42 Vagyis a kupié 1901-ben már közismert volt. Maga a 

név még korábbi, de hogy mikori és kitől származik, vagy netán valóságos személy viselte 

egykor, nem sikerült biztonsággal kiderítenem. Minden bizonnyal már a tizenkilencedik szá

zad hetvenes éveiben „létezett”, mivel az 1876-ban meghalt Tóth Ede hagyatékában egy 

Schneider Fáni című, kéziratban maradt színművet is találtak.43

A Lux Terka-regény megjelenése utáni évtizedekből csupán két tárcában akadtam 

nyomára. Az egyiket Krúdy Gyula jegyezte, a másikat Karinthy Frigyes.

„Sneider Fáni az egykori Kalap utcában lakott - írja Krúdy -, és reggeltől estig a tü

körben nézegette magát. Olyan szőke haja volt, mint a borbélyműhely ablakában a párizsi vi

aszfigurának - »párizsi szőke« - mondták egykor a műértők a vörhenyes hajra arca fehér és 

piros, és szeme olyan kék, mint Bécs alatt a Duna. Első kedvesem, szerelmem, nagyvilági is

merősöm, pártfogóm és nevelőnőm volt Sneider kisasszony. [...] Ah, hová lett az egykor, 

drága Sneider Fáni, aki porcelán arcát a régi Pest valamennyi férfija szívében viselte, de ő 

csak egyetlen férfira gondolt, egy messze állomásozó katonatisztre.”44 Karinthy 1931-ben 

megjelent tárcája korántsem ilyen költői, inkább arra példa, hogy Schneider Fáni neve meny

nyire fogalommá vált Budapesten. Az író sakkozók beszélgetését hallgatja kedvenc kávéhá

zában. Egyikük szerint a gyalogja úgy tör előre, mint „Schneider Fáni, aki letépte láncát”. Ka-

40 Harsányi Kálmán: Budapest. Élet, 1923. máj. 6. 218-219.
41 Erdődy Elek: Budapest. In: Budapesti Antológia. Bp., é. n. [1946.] 126. Szerk.: Rubinyi Mózes és Szoboszlay 
Ferenc.
42 Kóbor Tamás: Szanaszéjjel. A Budapest második része. A Hét, 1901. jan. 20. 36. A regény csupán egy évtized 
múltán jelent meg könyv alakban, Ki a ghettóból címmel.
43 Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. XIV. Bp., 1914. 360-365.
44 Krúdy Gyula: Sneider Fáni. Pesti Napló, 1913. dec. 27. In: Krúdy Gyula: Éji zene. Bp., 1961. 118-126. S. a. 
r.: Barta András és Szauder József.
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rinthy e hasonlat nyomán állapítja meg, hogy „Schneider Fáni, a régi dal Schneider Fánija, 

akinek vettem piros szoknyát három fodorral, és akinek nem kellet a piros szoknya, már régen 

nem kellett, most végre határozott lépésre szánta el magát. Emancipálódott”.45

Lux Terka regényének megszemélyesített címszereplője ugyancsak önállósodott, füg
getlen nő. Egy magyar Nana, akárcsak Kóbor Tamás Budapestjének Dermák Évája. Valósá

gos kokottok, vagy, ha úgy tetszik: kurtizánok mindketten. „Ki az elhivatott, az igazi kurti

zán? - teszi fel a kérdést a századforduló nagyvilági nőiről szóló esszéjében Oscar Schmitz. - 

Természetesen nem az, aki azért megy ki az utcára, hogy szükséget szenvedő gyermekeit, 

vagy munkaképtelen férjét, vagy apját eltartsa. S nem is az, akit »mindenki megkaphat«. Ez a 

kurva, aki minden társadalmi rétegben előfordul, az Udvartól egészen le az utcáig, a színház

tól egészen a pap lányáig, a katonától a bohémig. Tehát, aki pénzért árulja magát, és minden

kivel elmegy, alapjában véve még nem kurtizán. [...] Kurtizán az, aki arra készteti környeze

tét, hogy kívánatos testét és kétes színben csillogó lelkét a megfelelő aranykerettel ékesítse. 

Mintha Lux Terka regényének hősnőjéről beszélne Oscar Schmitz, annyira illik rá megállapí

tása, mely összecseng Alvinczy Sándoréval is, aki negyed századdal korábban azt írta, hogy 

„általában »cocotte«-nak nevezi a párisi az elegánsabb prostituáltat, »íil!e«-nek a közönsége
seket”.47

»46

Schneider Fáni életútjában nemcsak Budapest addigi négy évtizedét ábrázolta az írónő 

- a regény végén nagyjából ilyen idős lehet a gyönyörű kokott -, hanem a bukott nőkről addig 

leírt megfigyeléseit is belesűrítette. Schneider Fáni jelkép és típus egyszerre; legfigyelemre

méltóbb munkájában Lux Terka a romlott főváros és az általa megrontott ártatlan nők szinté

zisére törekedett. Ebből következően regényének elsősorban azok a - szociológusok megfi

gyeléseit idéző - részletei maradandóak, amelyekben saját keserű tapasztalatai nyomán 

Schneider Fáni ugyanazt állapítja meg, mint Kóbor Tamás Budapestjének bukott hősnője: 

nincs visszaút. A társadalom nem felejt; a tisztességet lehetetlen visszaszerezni. Csupán a va

gyon képes úgy-ahogy feledtetni a játékszabályok elleni vétket. „Nem igaz, hogy az elbukott 

nők tovább süllyednek! - olvasható Lux Terka regényében. - Nem süllyednek, ha nem sül

lyesztik el őket... [...] Csakhogy elsüllyesztik, mint a szívtelen gyerekek a kis kutyakölykö- 

ket. [...] Aki bűnbe esik, nem térhet vissza a becsület útjára. Ennek a ma társadalmának se

45 Karinthy Frigyes: Schneider Fáni letépte láncát. In: Karinthy Frigyes: Kísértetek és szellemek. Bp., 1992. 
198-199. S. a. r.: Urbán V. László.
46 Oscar A. B. Schmitz: Zur Psychologie der Curtisane. In: Oscar A. B. Schmitz: Brevier für Weltleute. Essays 
über Gesellschaft, Mode, Frauen, Reisen, Lebenskunst, Kunst, Philosophie. München und Leipzig, 1917. 180- 
188. Dombai Tünde fordítása.
47 Alvinczy Sándor: A francia nők Bp., 1893. 211. 1907-ben, vagyis abban az esztendőben, amikor Lux Terka 
hozzákezdett a Budapesthez, a hazai hírlapok (például a Budapesti Napló) különösen sokat foglalkoztak a pros
titúció kérdésével.
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szíve, se vallása, ennek csak gyomra van, mellyel aranyat eszik. És ha ebben az aranyat evő 

társadalomban elbuksz, ne a javulás ostobasága járjon eszedbe, hanem az, hogy lakasd jól, 

szédítsd el, vakítsd meg aranyaid nagyszerű sokaságával a társadalmat, és ő imádni fog, maga 

fölé helyez, esküszik ártatlanságodra, ha kezed vértől csöpög is, mint egykor Néróé. Ez a tár

sadalom nem a bűntől, a becsülettől csömörük meg, és betegségét csak arannyal gyógyítha
tod.” Az írónő tehát ugyanazt mondatja ki főhősével, amit már regénye bevezetőjében is állí

tott: „a világ nem azt kérdezi: hogy szerezted a bűnödet, hanem hogy vesztetted el az erénye

det.” Az emberek kígyót-békát kiabáló száját pedig csak pénzzel lehet betömni. Lux Terka 

szerint Budapest pénzevő szörnyeteg.

A századforduló társadalmi regényeinek visszatérő témája, hogy a pénz a legfőbb tör

vény Budapesten. Ennek két szemléletes példája Az éhes város, Molnár Ferenc regénye és 

Krúdy Gyuláé, Az aranybánya, amely ugyancsak 1901-ben látott napvilágot. Mindkettőben 

egy egész társadalom pénzcsörgésre járt haláltáncát ábrázolták a szerzők. „A bukott egzisz

tenciák ígéretfoldje: Budapest. [...] Olyan az egész társadalom, mint a vízben ázott hulla, 

mely szétesik, szétmállik, ha érintik - állapítja meg Lux Terka Budapestjének főhőse is. - Le-
rr\rr\r7(^Q(=* mór npm п<=»1л(^г7 or^rvxmi mint om? глг-оглог*01 + тпт!о 1л i moo V»olr\++i
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táncát, mint a hipnotizált dervis, úgy járja a pénz bálványa előtt.” A pénz pedig ott van min

denütt; az utcán hever. Molnár, Krúdy és Kóbor előzménynek tekinthető regényei is erről 

szólnak. S egyúttal arról, hogy azt, aki lehajol érte, de nem tudja felvenni, menthetetlenül ma

gához rántja a porba.

Az utca - akárcsak Kóbor Tamás műveinek - Lux Terka Budapestjének is fontos jel

képe; a regény első három fejezetének címében külön hangsúlyt is kap: Az utca reggel, Az ut

ca délben, Az utca este. Az utca a csábítás emblematikus színtere. A becsületét elvesztő 

Schneider Fáni szerint bukott társnői „mondták, hogy az utca tanította meg őket” az éjszakai 

életre, és „az utca csábította el” valójában valamennyiüket, nem pedig az a bizonyos személy, 

aki elvette becsületüket. Az utca a jólétet kínálja ezeknek a szerencsétlenek, és csak mikor 

már megragadták kezükkel, akkor derül ki számukra is egyértelműen, hogy merész lépésükért 

az életükkel fizetnek. Ekkor azonban már semmi esélyük a változtatásra. A talaj végérvénye

sen kicsúszott a lábuk alól, és amiben kapaszkodnak, káprázat csupán, semmi egyéb. A társa

dalom útvesztőiben eltévedt páriák ők; az éjszaka hunyorgó gázlámpáinál gyémántnak látszó, 

ám a napfényben annál hamisabban csillogó üveggyöngyök. Az utcáról című versében érzék

letesen ábrázolja helyzetük kilátástalanságát a már emlegetett Alba Nevis, vagyis Unger Ha:
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„Seper az utcán az utcaseprő: 
Tagbaszakadt, nagy, izmos legény, 
Kék köntösére pirosán tűz a 
Hajnali fény.

Nekivág buzgón a nagy szemétnek, 
Felkavar pelyhet, dinnyemagot, 
Babszemet, csipkét, nyűtt cipőtalpat, 
Rongydarabot.

S amonnan bentről, hol még a lázas, 
Vad, éjszakai tüzek égnek,
S kacagó álma csörtet ki szállva 
A zenének:

Gyűrött ruhában, szennyes cipőben, 
Rubintszin övvel lágy derekán 
Jön egy mámoros, tántorgó lábú 
Utcai lány.

Az arcán mállott, fakó a festék,
Nincs a szemében egy csöppnyi fény, 
Gúnyos röhejjel utánanéz a 
Munkáslegény.

S hatalmasat köp a porrakásra, 
Megrázván borzas, kemény fejét:
- Szépséges dáma, te se vagy más, csak 
Szemét! Szemét... »48

A Budapest méltatlanul elfeledett darabja azoknak a szociológiai indíttatású magyar és 

külföldi regényeknek, amelyek a századfordulós társadalmak egyik megoldhatatlannak látszó 

problémáját, a titkos és legális prostitúciót kívánták ábrázolni. Lux Terka műve erkölcsi vád

irat; a benne leírtak változatlanul időszerűek, ezért manapság sem csak kordokumentumként 

olvasható. Irodalomtörténeti érdekessége az az írói felfogásmód és ábrázolási technika, 

amellyel az írónő választott tárgyához közeledett. Elgondolása - vagyis, hogy megszemélye

sítette a magyar fővárost - ugyan rendkívül eredetinek tűnik, a megvalósítás azonban koránt

sem kifogástalan. Talán a tartalom összefoglalásából és az idézetekből is látszik, hogy mind

azt, ami lényeges a regényben, többnyire az elbeszélőtől tudjuk meg, a cselekményből pedig

48 Alba Nevis [Unger Ila]: Az utcáról. A Hét, 1908. jan. 19. 35-36. A költemény a Budapest folytatásos közlése 
idején jelent meg.
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gyakorta hiányoznak a társadalmi-lélektani motivációk. Lux Terka szerint elsősorban a társa
dalom felelős hőse bukásáért, ennek indoklása azonban nem kellően kidolgozott. Korábban írt 
regényeinek ismerete szükséges ahhoz, hogy pontosan érthető legyen mindaz, ami a Budapes
tet ihlette.

Egyet kell tehát érteni a regény egyetlen fellelt bírálatának írójával, Schöpflin Aladár
ral - „az írónők patrónusával”, ahogyan Krúdy Gyula nevezte49 -, aki szerint valójában „nem 

Schneider Fáni a cselekvény ura, hanem az egyes helyzetek az ő urai, a helyzeteken pedig az 

írónő uralkodik. Annyira, hogy nem egyszer kiveszi az alakok szájából a szót, s maga beszél 
helyettük. S ezen a ponton találjuk meg az okát annak, hogy mégis mért érdekel a kisregény, 
mért tudjuk mégis figyelő szemmel kísérni elejétől végig ezeknek az önkényesen konstruált 
alakoknak a mozgását, mi az, ami élettelenségüknek megadja az élet színét. Az egész regény 

fölött mindig ott látunk egy nagyon nőies, nagyon okos, az élet értelmét a maga módja szerint 
kereső asszonyi fejet, amint a helyzetek, az alakok fölé hajol, igazgatja őket, meg akarja őket 
világítani előttünk, elosztja rajtuk a fényeket és árnyakat, és sejtelme sincs róla, hogy az egész 

idő alatt mi, a közönség nem a meséjét, a helyzeteit, az alakjait nézzük, hanem őt magát, a re
gény egyedüli érdekes és értékes alakját. S mivel erről sejtelme sincs, elfogódottság, póz és 

célzatosság nélkül árulja el magát előttünk finom, érzékeny asszonyos lénye. S ez annyira 

megnyer a maga számára, hogy elfeledjük, ha keze nem egészen biztos a dolgok vezetésében, 
csak a kéz intelligens, kissé ideges, de mindig kifejező mozdulatait és vonalait látjuk. S lehet- 

e többet kívánni egy regénytől, amely egy ilyen vonzó és érdekes nővel juttatott ismeretség
be?”50

A férfiaknak legalábbis más választásuk aligha akadt, ugyanis a visszahúzódó Lux 

Terka nemcsak a szerkesztőségeket látogatta ritkán, de a Central kávéháztól is távol tartotta 

magát, ahol szerdánként a Kaffka Margit Társaság ülésezett.

49 Krúdy Gyula: Irodalmi Kalendáriom. In: Krúdy Gyula: Régi pesti históriák. Bp., 1967. 76-111. S. a. r.: Barta 
András.
50 Schöpflin Aladár: Budapest. Vasárnapi Újság, 1908. aug. 30. 716.
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„Vigasztal, ápol és eltakar”
A budapesti kávéházak szociológiai és pszichológiai természetrajza a századfordulón

„Kávéházi sarok-asztal, 
Körülüljük szépen, 
így szoktuk azt minden este, 
így szoktuk azt négyen. 
Diskurálunk, elpletykázunk 
Egyről-másról sorba - 
Másképpen a téli este 
Rém unalmas volna. >h

Ady Endre - aki igazi otthont huzamosabb ideig talán sohasem mondhatott magáénak 

- érzékletesen tapint rá 1898-ban írt költeményének első versszakában a kávéházba járás lé
nyegére. De mi is ez a lényeg? Nyilván annak az italnak az elfogyasztása - hangozna a kézen
fekvő válasz amely a mára már elfelejtett Péteri Takáts József kétszáz évvel ezelőtt írt talá
lós versének a megfejtése:

„Nem elég, hogy pörkölnek, 
Még keréken is törnek; 
Utóbb vizzel leöntenek, 
Végtére felhörpentenek.”2

Csakhogy e hörpölnivaló közkedveltsége önmagában nem tűnik elegendő indoknak 

ahhoz, hogy a kávéház a közélet legfontosabb színterévé váljon a polgárosodó Magyarország 

városainak társadalmában. S azt pedig még kevésbé magyarázza meg, hogy a dualizmus ko
rának Budapest]e miként válhatott „a kávéházak városá”-vá.

Az intézmény történetével foglalkozók szerint az első pesti kávéház 1714-ben nyílt 
meg. A legkorábbi kutatók egyike, Ballagi Aladár hívta fel a figyelmet arra, hogy „mivel a tu
lajdonosát így találjuk följegyezve: »Cavesieder Blasius, ein Ráz Cath. Rel.«, e kávéház való
színűleg holmi törökfajta, primitív kávéház lehetett. Nyugati módra Piliardáú ellátott kávé
házat csak néhány évvel később [1727-ben] rendezett be Starck János német polgár”.3 Az 

1717-ben polgárjogot nyert Alessandro Arrutin ugyancsak idegen származású letelepülő volt, 
és ebben az esztendőben kezdett el Budán kávét árulni. A kávésok megbecsültségét jelzi, 
hogy a pesti polgárok képviselőtestületébe - számos kocsmáros és fogadós után - Tuschl Se-

1 Ady Endre: Kávéházban. In: AEÖV. 1. Bp., 1969. 63-64. S. a. r.: Koczkás Sándor.
2 Péteri Takáts József költeményes munkáji. Bécs, 1796. 273.
3 Ballagi Aladár: Budapest és környéke 170 évvel ezelőtt. Képes Folyóirat, 1890/2. 100-104.
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bestyén személyében 1785-ben egy kávéfőzőt is beválasztottak. A kávéházba járás már a ti
zennyolcadik században közkedvelt szórakozásnak számított a Duna-parti kettősvárosban, 
Farkas András vándorköltő legalábbis magától értetődő tényként állapította meg a századvé
gen, hogy a hősét szorult helyzetéből kimentő grófnak Pesten ,,a’ nagy kávéháznál a’ hintója 

megáll”.4 (Ez az első fejezetben bemutatott Kemnitzer lehetett.)
E külföldön is sokat emlegetett budapesti jelenségre már a századfordulón számosán 

igyekeztek magyarázatot találni. Gerő Ödön 1891-ben például arról elmélkedett, hogy „Buda
pest a kávéházak városa; aki a főváros képét festem akarja, fesse le a kávéházait”.5 Molnár 

Ferenc pedig arról írt a huszadik század elején, hogy hallomása szerint New Yorkban csupán 

egyetlen itthoni értelemben vett kávéház van, és ez a magyar kávéház, magyar vendégeket ki
szolgáló magyar pincérekkel. „A többi emberek New Yorkban egymás lakására mennek, ha 

látni akarják egymást, vagy ha eszmét akarnak cserélni. És ez az adat megmagyarázza az 

egész úgynevezett budapesti kávéházi életet.”6 Márai Sándor is azt állította 1930-ban, hogy 

„egy párizsi kávéház egészen más valami, mint mifelénk otthon. Itt nem ismerik azt a hazai 
szokást, hogy valaki beül a kávéházba, s rendel egy feketét, s aztán órákon át ott marad, min
dig friss vizet kér, s elolvassa az összes lapokat”.7

Vagyis a kávéház Budapesten ekkoriban nem csupán az, aminek látszik. Több annál. 
Hiszen, „aki a kávéházat ma úgy akarná definiálni, hogy olyan hely, ahol kávét főznek és 

szolgálnak fel - állapította meg szellemesen Szini Gyula -, nemcsak a fejét, magát a szöget 
sem találná el. Városok szerint más és más a kávéház fogalma, és ezek közül nyilván a buda
pesti érdekel bennünket a leginkább”.8 Egészen pontosan az, hogy miért jártak a magyar fővá
rosban élők olyan előszeretettel a „pesti ember napközijébe” a századforduló éveiben, és hogy 

miként élték meg e szokásukat ők maguk, az érintettek. Véleményeik publicisztikai és iro
dalmi válaszokat kínálnak a városról való másik antropológiai „beszédmód”, a 

mikroantropológiai szemlélet által felvetett kérdésekre.9

4 Farkas András pokolbéli utazása. Pest, 1794.41.
5 Viharos [Gerő Ödön]: Az én fővárosom. Bp., 1891. 81. A kiemelés tőlem. S. G.
6 Molnár Ferenc: A pesti társaság. Pesti Napló, 1908. nov. 1. 1-3.
7 Márai Sándor: Idegen emberek I. Bp., 1942. 91.
8 Szini Gyula: Kávéházak. In: Szini Gyula: Pesti konfetti. Bp., é. n. [1913.] 82-88.
9 E fogalmat ugyancsak Niedermüller Péter már idézett tanulmányából kölcsönöztem.
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Jobb, mint otthon

„Sehol a világon annyira nem űzik a kávéháznak kultuszát, mint Budapesten - jelenti 

ki határozottan Gerő Ödön, a fővárosról írt szociografikus művében -, Budapesten sehol úgy, 

mint a Terézvárosban. A Lipótvárosban sok a klub, a Belvárosban a templom, az Erzsébetvá
rosban a kifőző, a Ferencvárosban a kocsma, a Terézvárosban a kávéház. A kávéháznak, ha 

ezer is a hibája, a temérdek hibát jóváteszi az az egy érdeme, hogy a demokráciát terjeszti. A 

márványasztal körül cifra ruha mellett a kopottas is megfér, pecsenyelakott ember szomszéd

jában bátran koroghat a napidíjjal hizlalt gyomor. A terézvárosi kávéház elüt a többi kerületé

től. A lipótvárosi kellnemek szavajárása »pitte gleich«, a belvárosié »azonnal, kérem«, a fe

rencvárosié »igenis, mindjárt«, az erzsébetvárosié »komm schon«, a terézvárosié »gleich, 

doktor úr«. A Terézvárosban temérdek sok a doktor, legtöbbjét a kávéházi pincér promoveálta 

azzá. Aki bécsi lapot olvas, doktor úr, aki francia lapot kér, már herr professzor.

Kóbor Tamás a Gerő Ödön által kijelölt utakon indult el felfedezni a főváros nevezetes 

színtereit. A társadalomtudományok iránt élénken érdeklődő fiatalember 1892 végén Buda

pest a kávéházban címmel hatrészes tárcasorozatot kezdett A Hétben. „A tudomány komoly

sága ellen vétek - szabadkozik a témaválasztás miatt -, midőn frivol tárcaírói tollal, egy no

vellista szubjektív észleléseivel, és egy fiatalember gyarló tudásával nekimerészkedem ennek 

a tárgynak. Ma még büntetlenül tehetem meg, mert az általános fölfogás inkább a tárcaírónak, 

mint a szociológusnak szánja ezt a témát, de meg vagyok róla győződve, hogy talán már a 

legközelebbi generáció komoly, kötetes munkát fog írni ugyanerről a témáról.”11 Kóbor Ta

más egy életre szóló témát talált a fővárosban. A kilencvenes években írott tárcáinak jelentős 

része Budapest társadalmi életével foglalkozik; ezek az írások a későbbi regények előtanul

mányainak tekinthetők. Segítségükkel válhatott szerzőjük a lehetséges naturalista próza leg

ígéretesebb hazai képviselőjévé a századforduló éveiben.

A fővárosi kávéházakról írt tárcasorozatában Kóbor Tamás abból a megfigyeléséből 

indult ki, hogy „nem lehet a véletlennek vagy a spekulánsok szeszélyének tudni be, hogy mi- 

nálunk Budapesten oly sok a kávéház, s hogy minden újabb utcasarkon egy új kávéház kelet

kezik. Az a körülmény, hogy minden új kávéháznak rögtön támad publikuma, anélkül, hogy a 

szomszéd konkurens publikuma megcsappanna, arra mutat, hogy már létező, lappangó kávé- 

házszükséglet teremti az új boltokat. Továbbá nem pusztán a konkurálás kényszerűsége fej

leszti oly őrületes módon a kávéházak luxusát, hanem megvan az emberekben bizonyos fokú

»10

10 Gerő Ödön i. m. 41-42.
11 Kóbor Tamás: Budapest a kávéházban. I. A Hét, 1892. dec. 25. 828-829.
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szükségérzete a gazdag omamentumoknak, az óriási tükörlapoknak és a pazar világításnak. 

Nem a véletlen, sem pedig a helyiség eleganciájának mértéke gyűjti bizonyos kávéházakba az 

azonos társadalmi fokon állókat, hiszen a legocsmányabb kávéházban is tíz krajcár az ára a 

feketekávénak és a legelegánsabban sem drágább tizenhat krajcárnál”.12 Hanem akkor mi az 

oka ennek a nyilvánvaló igénynek? Tárcasorozatában erre a kérdésre keresett választ az író. 
(E szükséglet mértékére csupán két számadat: A Pallas Nagy Lexikona 1895-ben 1377 kávé
házról és kávémérésről tud az országban; ebből 663 Budapesten várja vendégeit.)13

Kóbor Tamás számára a kávéház szociológiai és pszichológiai rejtély. A kávéház 

ugyanis „csak formailag kávéház. A feketekávét csak mellékesen isszuk meg; ha kávéházba 

megyünk, főleg azért megyünk oda, hogy ott legyünk. Miért? Nem tudom. Újságolvasás cél

jából? Ez csak következménye annak, hogy odajárunk”.14 Kóbor Tamás bevallottan nem ta

lált egyértelmű magyarázatot megfigyeléseire. Jobb híján megelégedett azzal a megállapítás

sal, hogy „csak egy van, amit csak a kávéházban találunk, sehol másutt: a kávéházi levegőt. 

Ezt a szivarfusttel telített, egészségtelen, tikkadt, fülledt levegőt, mely ha lakásunkban volna, 

soha oda be nem tennénk a lábunkat, de a kávéházban szeretjük, nélkülözzük, ha nincs benne. 

A jól szellőztetett kávéház, vagy amelyben kevés ember van, kellemetlen, hideg, visszariasz

tó, s nem is maradunk benne sokáig. Ez a levegő és ez a lárma, ami folytonos rezgésben tartja, 

úgy látszik, ez az, amire szükségünk van. De csak látszik - voltaképpen ez is csak fikció, mint 
az, hogy ebéd után a feketekávé elősegíti az emésztést”.15 Feltevése kifejtésekor Kóbor Tamás 

a budapestiek feltűnő kávéház iránti igényéből indult ki, melynek tényét mi sem bizonyította 

jobban, hogy az újabbnál újabb kávéházak megnyitása cseppet sem csökkenti a már meglévők 

forgalmát. E szükséglet szociológiai okait kutatva megállapította, hogy „a kávéház nemcsak 

egy ipartestület kereseti forrása, nemcsak hely, ahol feketét lehet kapni, hanem produktuma 

egy bizonyos fokon álló civilizációnak, szükségképpen való okozata valamely kulturális fejlő
désnek, és szimptómája egy általános pszichológiai állapotnak”.16 A fiatal publicista a nyugat

európai mértékben hierarchizálódó nagyváros társadalmi igényének tartotta a budapesti kávé

házakat. Olyan helyeknek, amelyek virágzását elsősorban szociális szükségszerűségek bizto-

12 Uo.
13 A Pallas Nagy Lexikona. X Bp., 1895.288.
14 Kóbor Tamás i. m.
15 Uo. Efféle megállapítások már a Vértesi Arnold által 1878-ban írt A nyomorúság iskolájában is megtalálha
tók. A regény kávéházi nyitófejezetében olvasható a törzsvendégekről, hogy .jöhetne még egyszer annyi füst, 
még egyszer annyi gőz, még egyszer annyi bűz, azok mégsem mozdulnának, mert hiszen a füst, a gőz, a bűz sa
játképi éltető elemök. A fakó arcok itt kissé fölélénkülnek, a szemek mogorva pillantása enyhül, az elkeseredet
ten összeszorított ajkak megnyílnak, néha egy-egy tréfa, egy-egy kacagás is körülfüt az asztal körül”.
16 Kóbor Tamás i. m. A kiemelés tőlem. S. G.
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sítják. Ennek látványos megjelenési formája, hogy egy-egy fekete közel ugyanannyiba kerül 

az előkelő belvárosi kávéházakban, mint Budapest külső kerületeiben.

Pásztor Mihály ugyancsak erről a szembetűnő igényről írt a huszadik század első év

tizedében. A különböző statisztikák láttán döbbenten állapította meg, hogy számadatokkal is 

bizonyíthatóan „nincs az a zugutcája a magyar fővárosnak, melynek kávéháza vagy kávémé

rése ne lenne. Kávéház van mindenütt, az Andrássy úton épp úgy, mint a kültelkeken. Egyik 

fényesebb, a másik kevésbé fényűző, de arra szolgál mindenik, hogy kényelmet adjon a maga 

publikumának. És ez a töméntelenül sok kávéház - kevés Budapest közönségének. Kevés 

máris, pedig még nincs is idegenforgalmunk. Kevés, legalábbis az tetszik ki a főváros statisz

tikai jelentéseiből. A statisztika szerint ugyanis esztendőről esztendőre 3-600 újabb kávéházat 
és kávémérést nyitnak meg, az igaz, hogy az új kávéházak 60-80 százalékát becsukják”.17 Ál

lítását a szerző - kézzelfogható példaként - a könyve megjelenése előtti esztendő adataival 

szemlélteti: Eszerint 1908-ban 398 kávéház, illetve kávémérés nyílt, amiből 349-et be is csuk

tak az év végéig. A csődök nagy számát azzal magyarázza, hogy ezeket az intézményeket 

komoly hitelekből nyitják, melyeket aztán a tulajdonosok az esetek nagy részében nem tudják 

visszafizetni. Hogy évről évre mégis újabb és újabb kávéházak várják vendégeiket, minden

nek ellenére bizonyítja, hogy a kávéház - a fokozott igény láttán - sokak számára változatla

nul jövedelmező üzletnek tűnik. Mindezt az a Granasztói Pál idézte korabeli adoma is meg

erősíti, amely szerint, ha az Andrássy út környékén valaki bábát keresett éjjel, azt mondták 

neki a kérdezettek, hogy abban a házban találja, amelyben nincsen kávéház...18

Kóbor Tamás szerint a kávéházak közkedveltségének az az oka, hogy a legelnézőbb 

közintézmények. Ezekben ugyanis - szemben a vendéglőkkel és a kocsmákkal, ahol fogyasz

tani kell -, elegendő egyetlen kávét rendelni ahhoz, hogy bárki egész nap elüldögélhessen az 

újságok mellett. (Feltéve, ha minimálisan rendezett az öltözéke.) Ez az egy fekete szinte min

denki által megfizethető belépődíj a szabadidő kulturált eltöltéséhez. Ez utóbbit, illetve a tár

sadalmi különbségek kiegyenlítése iránti felfokozott vágyat vélte a kávéházba járás legfőbb 

magyarázatának Kóbor Tamás. Már első regényében, a Muzsika és parfümben is beszél erről. 

Szemléletesen fejezi ki megfigyelését abban az epizódban, amelyben a főhős záróra előtt tér 

be Budapest egyik néptelen éjjeli kávéházába, ám egy idő múlva észre kell vennie, hogy „a 

pincérek fészkelődnek, és a kasszában ülő kisasszony is igen furcsán néz reá. Szeretnék, ha 

már elhordaná az irháját. Mehetnének aludni.

De azért is marad.

17 Pásztor Mihály: Cifra nyomorúság. Bp., é. n. [1909.] 71.
18 Granasztói Pál: Budapest arculatai. Bp., 1980. 155.
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Nagyszerű!

Tetszik neki, hogy ezek az emberek mind húsz krajcárért tőle függnek. Csak akkor 

mehetnek aludni, ha ő akarja. Aztán övé az egész kávéház, mindenestül, sötétségestül. Ha azt 

kívánná, hogy gyújtsák meg ezt a lángot, vagy azt a lángot, meg kellene gyújtani. Húsz kraj
cárért! Igazán nevetséges”.19 A szociológiai tényezőket és pszichológiai okokat szem előtt tar

tó Kóbor Tamás tehát a kávéházakat olyan intézményeknek tekintette, amelyek akaratlanul is 

a jólét differenciálódásából adódó feszültségeket oldják. Még ha csupán látszólag is, a kávé

házban - a megfizetett „belépődíj” révén - mindenki egyenlő; újságolvasásra, kártyázásra, 

vagy éppen a biliárd használatára bárkinek lehetősége és joga van. Ezt nevezi Gerő Ödön ká

véházi demokráciának. Erre az egyenlőségre pedig mindkettőjük szerint mérhetetlen igény 

volt koruk Budapestjének társadalmában.

Kávéházi tárcasorozatában Kóbor Tamás az Andrássy úttal szemléltette elméletét. 

Szerinte az elegáns sugárút „a polgári eleganciának szimbóluma lett, és az elegancia vágya, 

mint a polgárság fölött álló osztály attribútuma, ellenállhatatlanul csábít az utánzásra. És az 

úrhatnámságnak ez az utánzó ösztöne ragad lefelé is. Roppant vonzó erőt gyakorolnak a való

di uraságoktól levetett ruhák azokra a szegény emberekre, akiknek foglalkozása a szegény ha

vibér mellett az úri viseletét megtűri. A kereskedősegéd az elegáns üzletben elegánsan öltöz

ködik, de kivész belőle az érzés, hogy az ő úri viselete tulajdonképpen csak üzleti livrée, mint 

a pincérnek a frakk, s üzleten kívül már hiszi magáról, hogy úr, és csinosabban öltözködik a 

bárónál is. A munkásember is, ha szombaton este lemossa az egyheti munka kormosságát, va

sárnapra iparkodik magát fölismerhetetlenné tenni. És úrnak érzi magát, aki az Andrássy útra 

való, oda is vezeti a kedvesét, és este a világért nem menne más kávéházba, mint az Andrássy 

útiba. Mert az ő pénze ma annyit ér, mint akárki másé”.20 S tárcasorozatának utolsó darabjá

ban minderre még egyszer visszatért Kóbor Tamás. Szerinte a látszat-egyenlőség világa a ká

véház. A berendezés: a valóságost pótló díszlet. Az úri ruházat: jelmez. Budapesten ugyanis 

„a külső eleganciához tartozik a kávéházi uzsonnázás. A maga húsz krajcárján ottan épp ak

kora úr az, akinek csak húsz krajcárja van, mint az, akinek húsz milliója van. Ugyanabból a 

bödönből merik ki mindnyájuknak a fagylaltot, ugyanegy asztal mellett ülhetnek, és a pincé

rek egyforma tisztelettel szolgálják ki. [...] Mintha kitűnő berendezés volna az, hogy minden 

ember, férfi, asszony, leány egyaránt kávéházba jár, ahol találkozhatnak, amikor nekik tetszik,

19 Kóbor Tamás: Muzsika és parfüm. Bp., 1893. 33.
20 Kóbor Tamás: Budapest a kávéházban. II. A Hét, 1893. jan. 1. 6-8.
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s otthon az ember a meglepetés veszélye nélkül vetheti le mutatós toillete-jét, és lehet az, ami 
- a gondokkal küzdő, garasokkal számoló előkelő szegény ember”.21

Erről a cifra nyomorúságról beszél Pásztor Mihály, és később Ignotus is, aki a buda

pesti eleganciát a vidéki uradalmak szegény alkalmazottainak ahhoz a majmolásához ha

sonlítja, amellyel a kastélybelieket akarják utánozni. „S tulajdonképp ez is bécsi hatás - vonja 

le végül a következtetést 1914-ben. - Ebben sem különbözünk Bécstől, ebben is hasonlítunk 

hozzá. Mert maga Bécs is ilyesmi, maga Bécs is egy rengeteg falu, két millió falusi nép, mely 

egy nagy família ősi kastélyát körülveszi. Ez a bizonytalan lebegés - azoké, kik magasabb 

életre kényszerülnek, mint ami természetüknek megfelel -, nem kedvez az eleganciának. [...] 

Ahogy a pesti polgárság - hímje és nősténye - délutáni háromtól hajnali háromig megüli a 

kávéházak ablakait, az emberrel az érezteti, hogy ezek a lelkűk mélyén még mindig azok a jó 

falusiak, kik fél lábra nehezedve, féloldalt hajtott fejjel, fél szemmel sandítanak végig az utca

ajtóból vagy a boltajtóból az országúton. Ami igen kedves dolog, megengedem, de: nem ele- 

Evtizedek múltán - a régi New Yorkra emlékező kávéház-tulajdonos - Tarján Vilmos 

is hasonló megállapítást tesz: „Ismertem egy csinos fiatalasszonyt, aki nappal libát árult és 

minden keresetét arra költötte, hogy szombat esténként divatos ruhában jelenjen meg a New 

York bárban.”23

Herczeg Ferenc budapesti történetének, az Andor és Andrásnak. - a szerkesztőség és a 

szalon mellett - visszatérő színhelye a kávéház. Miként Kóbor Tamás, Herczeg Ferenc is a 

fővárosi középosztály legfőbb találkozóhelyét látja benne. Számára ugyancsak szembetűnő a 

varázslatos díszletek és a kopott egzisztenciák ellentmondásossága: „A kávéház budapesti 

mór motívumokkal tarkított félig bizánci, barokk ízlésben van berendezve. A padmaly képeit 

neves, de rosszhírű művészek festették. A márványoszlopok közt hatalmas tükrök és bronz 

kandeláberek pompáznak. A pénztárosnő arany ikonosztázion alatt ül. Az asztalokon rengeteg 

magyar és külföldi lap, amelyek között blazírttan turkál a törzsvendég. A pincérek igen ele

gánsak; a vendégekről ez nem állítható. Tizenkét krajcár a feketekávé, amelyet ezer gyertya 

erejű villamos lámpák fénye mellett iszik meg az ember. Senki sem képes megérteni, hogyan 

élhet meg a kávés. Igaz, hogy a kávés maga sem érti, és a kávéház ennél fogva sűrűn cserélge

ti a gazdáját. A pincérek, a vendégek és a pénztárosnők mindig ugyanazok, de minden évne

gyedben új kávés hajlong az ajtó mellett. Az új kávés többnyire valami trafikos vagy ruhatisz

tító, aki egy-két ezer forintot takarított meg, és akit elcsábít a fényes üzlet. Ha túlad a kis pén-

»22 ^gáns.

21 Kóbor Tamás: Budapest a kávéházban. VI. A Hét, 1893. máj. 7.296-298.
22 Ignotus: A budapesti elegancia. In: Ország-Világ Almanach. 1. Bp., 1914. 204-208. Szerk.: Váradi Antal és 
Fáik Zsigmond.
23 Tarján Vilmos: Pesti éjszaka. Bp., 1940. 38.
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zén, megint új trafikos vagy ruhatisztító lép az örökébe.”24 (Ez az, amiről pár esztendővel ké

sőbb majd egész könyvet ír Cifra nyomorúság címmel Pásztor Mihály.)

Korábban Kóbor Tamás is kifejtette véleményét arról, amiről Herczeg Ferenc regé

nyének idézett részlete szól. Saját megfigyelését Kóbor akkor azzal egészítette ki, hogy ezek 

az aranyozott, tükrös-pálmafás kávéházak csak az Andrássy úton élhetnek meg, hiszen „aki 

csak megpróbálta, hogy hasonló fényes kávéházakat a maga szűkebb, szegényes otthonában 

állítana annak a szegény publikumnak, mind belebukott a vállalkozásba. A szegény ember 

otthon szegény, a lánya rongyos, foltos szoknyában sikálja a padlót, és ha fölveszi az ő újdo

natúj úri ruháját, akkor ő más világba akar menni, ahol nem ismerik, s nem tudják róla, hogy 

hol és hogyan lakik”.25 S Lyka Károly is hasonlóra gondolhatott, amikor nem kevés malíciá- 

val azt írta az Új Idők hasábjain, hogy „úrnak érzi magát a pesti ember, kastélya pedig a kávé

ház”.26 Ehhez a keserű megállapításhoz kapcsolható Molnár Ferenc 1908-ban írt dühös kifa- 

kadása: „A kávéházak ellen nyilvánosan dörögni - hangsúlyozza nyomatékkai - már közhely- 

lyé vált. Pedig ezek ölték meg Pesten a társadalmi életet, azt az igazit, amelyből külföldön 

művészet, irodalom, politika és közművelődés oly nagy hasznot húz. Ezek ölték meg a közíz

lést, a család és a nő tiszteletét, a házi szennyes titokban tartásának szép szokását. Tovább is 

lehet menni: ezek ölték meg az otthon, a home szeretetét, amelyből a mélyebb emberi érzés 

annyit táplálkozik, ezek ölik a tanulás vágyát az emberekben, sőt, művészeink igen nagy ré

szében ezek ölték meg az elmélyedést, ezek csinálnak az íróinkból routinier-ket, a festőinkből 
üzletembereket, a színészeinkből szerep-börziánereket.”27 Molnár Ferenc szerint a századfor

duló éveiben a kávéházakban zajlik Budapest társasági élete, ezért, aki a magyar főváros em

berére kíváncsi, ott kell keresnie. Ha valaki Budapest természetrajzát szeretné tanulmányozni, 

leghelyesebb, ha kávéházaiba megy. Érdemes ismét Tarján Vilmost idézni: „Aki egy szempil

lantás alatt akarta megismerni a pesti közönség életakaratát, vidámságát és szórakozásra való 

hajlamosságát, annak csak néhány órát kellett eltöltenie a New Toriban. Akadtak is kiváló kül

földi írók akik a New York kávéház keresztmetszetén át jellemezték a pesti közönség csodála

tos vitalitását. «28

Bár Molnár Ferenc korántsem ennyire derűlátó, azt azonban mégis elismeri a Pesti 

Napló vezércikkében, hogy a budapesti kávéháznak van „egy nagyszerű eredménye is. A 

közhangulat gyors kifejlődése, a közítélet hirtelen kialakulása talán a régi Róma fóruma óta

24 Herczeg Ferenc: Andor és András. (Budapesti történet.) Bp., é. n. [1903.] 20-21.
25 Kóbor Tamás: Budapest a kávéházban. II. A Hét, 1893. jan. 1. 6-8.
26 Sz. J. [Számadó János: Lyka Károly]: Kávéházak. Új Idők, 1907. szept. 1.235.
27 Molnár Ferenc i. m. A Molnár Ferenc-idézetek mindegyike ebben a tárcában olvasható. S. G.
28 Tarján Vilmos i. m. 37. A kiemelés tőlem. S. G.
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nem talált oly kitűnő hajlékot a maga céljaira, mint a pesti kávéházat. Itt egy milliós város fér

fijai mindennap összetalálkoznak, és végigolvassák a lapokat”. Ez az általános szokás aztán - 

Molnár Ferenc szerint - óriási ellenőrző hatással van a hazai sajtóra. Magyarországon nincs 

hosszú élete a csalásnak, „a kávéházi népet nem lehet sokáig bolonddá tartani. Valami nagy 

józanság, jólértesültség, beavatottság jár nyomában ennek az egyébként rút életnek, ami na
gyon elkel éppen Budapesten. [...] Ez sehol a világon nincs. És a közéletnek ez az inten- 

zivitása, a dolgok nyilvános megvitatásának ez a nagy és egyre nagyobbodó lehetősége az 

egyetlen mentsége a kávéházi életnek a gondolkodó szemében”. Ezért azonban mérhetetlen 

árat fizet a társadalom: a magánéletet áldozza fel. Molnár Ferenc szerint azonban mindezt 

eredendően nem saját jószántából teszi az emberek többsége, a szegényedő középosztály. A 

kávéházba járás szokását, Kóbor Tamáshoz hasonlóan, ő is szociális problémákkal ma

gyarázza: „Ennek a szegénység az oka, mint minden rossznak nálunk. Drága a tisztességes la

kás, a jó bútor, a kedélyes otthon, s ezzel szemben fűtött márványpalotában lehet ülni húsz 

krajcárért egész délután az asszonnyal, sőt, a gyerekekkel is. Ebből a szempontból a hajlékta

lanok menhelye a burzsoázia számára, amely, mivel az angol bőrfotelben ülni jó, de ezzel 

szemben az angol bőrfotel kétszáz koronába kerül, inkább elmegy az új kávéházakba, ame

lyek már teljes klubkényelemmel vannak berendezve, amire ezen a széles nagyvilágon sehol 

sincs példa.” Nem kizárt, hogy az ilyen és ehhez hasonló gondolatok heves hangoztatásával 

idegenítette el magától kortársait a későbbiekben Molnár Ferenc.

Nem volt egyedül. Szókimondása miatt Kóbor Tamást „savanyúnak” és „fanyarnak” 

nevezték ismerősei. Kettejük között sok a hasonlóság. Molnár Ferenc az előbbiekkel éppen 

azt állította, amit kortársa korábban a kávéházakról írott tárcasorozatában. Az átlagos buda

pesti otthon ugyanis Kóbor Tamás szerint sem „alkalmas arra, hogy a társasági szükségletet 

kielégítse. Ott csak a legbizalmasabb rokonokat és jóbarátokat lehet fogadni, az ismerősök 

nagy seregének befogadására szűk és szegény. Mert ama mutatós szalon mellett meglehetősen 

szegényes ebédlő van, és túlságosan sokba kerülne a vendégek megvendégelése. A legké
nyelmesebb és legolcsóbb érintkezése forma tehát a kávéházi uzsonna”.29 A lakásgondok és a 

kávéház reneszánsza közötti összefüggések a század első évtizedeire olyannyira nyilván
valóvá váltak, hogy a Tolnai Új Világlexikona 1927-ben megjelent szócikkében már mint ma

gától értetődő dologról olvasható, hogy „a kávéház valóságos otthonpótlóvá lett, aminek van 

jó, de van rossz oldala is. Általános a tapasztalat, hogy a túlságosan fényes kávéházi élet cifra 

nyomorúság, mely az otthon rovására megy. Ezzel szemben kétségtelen, hogy átrendezés alatt

29 Kóbor Tamás: Budapest a kávéházban. VI. A Hét, 1893. máj. 7. 296-297.
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lévő társadalmunkban a kávéház olcsón sok, egyébként nehezen elérhetőt tud nyújtani számo
saknak”.30

Krúdy Gyula hasonlóképpen vélekedik az igazi otthon hiánya és a kávéházba járás 

összefüggéseiről a Mit látott Vak Béla Szerelemben és Bánatban című regényében: „Ahol az 

udvari lakásokban görnyedt a gond, savanyodott a szegénység, a köhögő gyermekeket a ká

romkodó házmesterrel ijesztgették, az asszonyokat legfeljebb a mindennapi pletyka mulattatta 

a vasrácsos folyosókon, a férfiak a kocsmába és a kávéházba menekültek a szörnyű otthon 

elől”31 Tizenkét esztendővel később az első világháború kirobbanása előtti évekről szóló re

gényében, a Rezeda Kázmér szép életében Krúdy ismét hangot ad e véleményének: „Én esz

tendők óta nem voltam kávéházban, legfeljebb tejcsamokban a külső Andrássy úton, ahol éj

félkor a gazdával szoktunk levegőzés végett sétálni” - mondja büszkén a regényben szereplő 

háztulajdonosnő egy lumpnak. „Ez a jómódú emberek szokása” - jelenti ki erre határozottan 

az otthontalan éhenkórász.32 Móricz Zsigmond is hasonlót mondat a beszédes című Jobb, mint 

otthon főhősével. Szerinte mindennél többet elárul, hogy „az emberek Pesten milyen szomorú 

otthonokban laknak. Sötét lakások, nagy házbérek; gond és szegénység: ez jut a legtöbb em
bernek. .. Ezért van az, hogy Budapesten van a legtöbb kávéház a világon.. .”33

Molnár Ferenc már negyed századdal korábban erről cikkezett. Szerinte a kávéházba 

járás - pontosabban mindaz, amit alatta mi, magyarok értünk: a kávézás, az újságolvasás, a 

beszélgetés, a kártya, a biliárd - nem ok, hanem okozat valójában. A budapesti polgárság sze

génységének következménye. „A szegény középosztály csak aludni jár haza. Otthont senki 

sem csinál magának. Néhány ezer gazdag család az egész publikuma a berendezőnek meg a 

kárpitosnak. A kávéház vigasztal, ápol és eltakar”34 Heltai Jenő ugyanerről ír a Kávéházi elé

gia című költeményében:

„Oh,
Rettenetes, cifra kórház,
Ahol mű-bársony és mű-márvány 
Fogadja azt, ki hajléktalan-árván 
Beténfereg.
Itt meggyógyul a sok beteg,

30 Tolnai Új Világlexikona. Vili. Bp„ 1927. 167.
31 Krúdy Gyula: Mit látott Vak Béla Szerelemben és Bánatban In: Krúdy Gyula: Aranyidő. Bp., 1978. 102. S. a. 
r.: Barta András. A kiemelés tőlem. S. G.
32 Krúdy Gyula: Rezeda Kázmér szép élete. (Regény a szép Budapestről.) In: Krúdy Gyula: Rezeda Kázmér szép 
élete. Nagy kópé. Az utolsó gavallér. Bp., 1957. 61. A kiemelés tőlem. S. G.
33 Móricz Zsigmond: Jobb, mint otthon. In: Móricz Zsigmond regényei és elbeszélései. Bp., 1963. 612. S. a. r.: 
Erdős Magda. A Jobb, mint otthon elnevezéshez hasonló a Hazám is; a huszadik század elején például Aradon 
várta vendégeit egy ilyen cégérű kávéház.
34 A kiemelés tőlem. S. G.
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Elkeseredett pária,
Ki a hitelbe hozott kávéhoz 
A sült galambot várja.
Itt a melegben és a füstben,
Melytől kicsordul a szemedből a könyű, 
Feledni és vigasztalódni könnyű!”35

Molnár Ferenc szerint azonban a kávéház - ez a „cifra kórház”, ahogyan Heltai nevez
te - csak kendőzi az alapvető problémát, ahelyett, hogy megoldaná: „És a kávéháznak ez a 

palliativ hatása, ez a nyomorcsillapító szerepe az, ami kínosan árt a lelki élet fejlődésének. A 

férfijellem itt a kávéházban fejlődik. [...] Német családok fiainál, még azoknál is, akik a leg
nagyobb világvárosokban laknak, elképzelhetetlen az az életmód, amit a legjobb és legtisztes
ségesebb pesti családok fiai folytatnak. [...] Hogy a munkától, az európai értelemben vett in
tenzív munkától elszoktak, azt most már viselnünk kell, amíg új generáció nem jön. De hogy 

a lelki életük, a morális felfogásuk, az emberekkel való bánásmódjuk, a pénzzel való elbáná
suk ilyen rettenetesen magán viselje annak a bélyegét, hogy a szüleiknek nem volt otthonuk, 
társaságuk, hogy kénytelenek voltak lemondani a finnyásságról a társaságuk megválasztásá
ban a kávéház miatt, ahol könnyen kötődik az ismeretség, ahol tanyázik minden gaz és ártó 

eleme ennek a szélhámosokkal amúgy is nagyon ellátott városnak, ez keserű.” Mindennek pe
dig a középosztály szegénysége az elsőrendű oka, hangsúlyozza írásában többször is Molnár 
Ferenc, aki annak a századfordulós fiatal értelmiségi nemzedéknek volt közismert képviselő
je, amely - Hanák Péter szavaival - „elfordult a haszonelvű liberális értékrendtől, helyette 

esztétikai kultúrát, művészi megújhodást kívánt, s az életmód totális reformját hirdette 

meg”.36

Mint láttuk, Molnár Ferencékhez hasonlóan Pásztor Mihály is elkeserítőnek, már-már 
kilátástalannak tartotta azt a cifra nyomorúságot, amely a magyar fővárost jellemezte. 1909- 
ben megjelent könyvében mintha Kóbor Tamás és Molnár Ferenc megfigyeléseit összegezné 

a korszak neves riportere: „Helyet foglalunk a kényelmes karosszékben, a villamos csillárok 

alatt. Egy pillantást vetünk az aranycirádák közé foglalt tükörbe, megnézzük, hogy jól áll-e a 

nyakkendőkötésünk. Aztán végigmustráljuk a kávéház közönségét, miközben hajlong előt
tünk a kávés, a főpincér, a felszolgáló pincér, a pikoló. A fekete mellé adnak újságot. Tízszer 

megkérdik, hogy mit parancsolunk. Mindezért pedig fizet az ember borravalókkal együtt hu
szonnégy krajcárt. Sőt, ráadásul még meg is nagyságolják a huszonnégy krajcárért az embert.

35 Heltai Jenő versei. Bp., 1962. 237-239. S. a. r.: Gábor György.
36 Hanák Péter: Polgárosodás és urbanizáció. Bécs és Budapest városfejlődése a 19. században. In: Hanák Pé
ter: A Kert és a Műhely. Bp., 1988. 17-63.
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Ezért a fényért, ezért a nagyságos címért járnak az emberek Budapesten kávéházba, és nem a 

fekete kávéért. Azért olyan szomorú dolog az, hogy annyi a kávéház a magyar fővárosban; 

azért olyan szomorú az, hogy a kávéházak száma napról napra szaporodik. Rosszul élnek, ké

nyelmetlenül élnek az emberek Budapesten, és ez a tömérdek, fényes kávéház arról beszél, 

hogy nincs otthona a fővárosi embernek, különben nem töltené idejének nagy részét a do
hányfüstös, a fülledt levegőjű kávéházban.”

Ez az, amit Kóbor Tamás már a kilencvenes évek elején elkeserítőnek tart. Hogy az 

otthon-kávéház összefüggésben mennyire változatlanul maradt minden, erre mutatott rá Mol

nár Ferenc tizenöt év múlva. Megállapításaikat szemléletesen egészíti ki Pásztor Mihály. Ő is 

úgy látta, hogy „a budapesti ember minden nyomorúsága benne van a kávéházba járó szenve

délyében. Nincs otthona, mert a bútorozott hónapos szoba, meg a hiányosan bútorozott éves 

lakás nem otthon. Ha hazamegy: a falakról a szegénység és a nyomorúság vigyorog rá; a fris

sen mázolt szekrény a bútorkereskedőt juttatja az eszébe, akinek még mindig tartozik a szek

rény árával. Ezért van aztán, hogy a pesti ember kerüli az otthonát; csak hálni, csak aludni jár 

haza, az idejét pedig kávéházban tölti, ahol huszonnégy krajcárért kap fényt, előkelőséget, 

nagyságos titulust. Bársonyszékben terpeszkedik, és aranyos cirádák közé foglalt velencei tü

körben nézi meg, hogy jól áll-e a frizurája. Tegnap még csak az agglegények és a férjek töl

tötték kávéházban a napot, ma már az asszonyok is kávéházban tartják a zsúrjaikat. A kávé

házban tárgyal az ügyvéd a kliensével, az ügynök a kávéházban köti az üzleteit. Külön kávé

házban árulják a szerelmet és a prostitúciót. Kávéházban kártyáznak, szórakoznak, mulatnak, 
így lesz a kávéházak kérdéséből társadalmi kérdés, és meglássák, hogy Budapest társadalmát 

nem az új találmányok, hanem a kávéházak fogják megreformálni”.37 Bródy Sándor viszont - 

elismerve bár az előzőekben leírtakat - a kesergésre okot adó tények ellenére is rajongással írt 

a kávéházról: „Hogy imádom a kávéházat! Nincs elegáns szalon, melynek levegője hegyek il

lata és pincémője egy márkiné, amely föléme előttem egy pesti nagy kávéházzal. Félezer em

berrel lenni együtt bizalmasan, mindenféle fajtával, mindenféle osztállyal, aki a legbensőbb 

ügyeit tárgyalja előttem. Egy írónak a pesti kávéház - mennyország. És most már nem is rossz 

szagúak, nyáron hűsek, télen melegek. Ebben az iromba városban csak ez az egy intézmény 

tökéletes, bő kárpótlás azért, hogy nincs úgynevezett »társadalmi életünk«, pénzünk a luxusra 

és módunk, hogy kényelmes otthonunk legyen. Nagyon megértem azokat a nem tisztelt kávé

házi vendégeket, akik három hatos ára kávé mellett hat órát ülnek ónix asztal mellett, kitűnő 

világításnál fölülbírálják a világsajtót, és jól öltözött, egészséges és szép nőknek beszívhatják 

a forró leheletét. Most már ritkán pofozkodnak kávéházakban, ez kár is, haszon is, de ez más

37 Pásztor Mihály i. m. 72-73.

176



téma. A tulajdonosokat a jómód - mindnek jól megy - disztingvált urakká tette, és a berende

zés művészi és kedves, bár néhol bolondos. (Ott, ahol az építész kenyérbéllel akar Michelan- 
gelo-t játszani.) Ebben a világban az elsők vagyunk és ez is valami.”38

Szomaházy István, a népszerű lektűr-író ellenben nem ilyen derűlátó. Kóbor Tamás

hoz, Molnár Ferenchez és Pásztor Mihályhoz hasonlóan ő is a szegénységgel magyarázta a 

kávéházba járás szokását, kiegészítve az ezzel összefüggő általános igénytelenséggel. Szerinte 

„Budapesten azért jár annyi ember kávéházba, mert a lakásában deprimáló félhomálynál, étel

szagnál, gyereksírásnál és rendetlenségnél nem talál egyebet. Itt általában az a közfelfogás 

uralkodik, hogy még a nagy lakást is csupán a vendégek számára tartja az ember, s hogy e bi

zalmas, családias magányban mindenről le kell mondani, mert a falakon keresztül úgy se lehet 

látni, hogy miképpen élünk. Ezért ebédelnek még a tehetősebb famíliák is a gyerekszobában 

vagy az előszobában, gyűrött, színes abroszon, kicsorbult tányérokon, s ezért zárják el lég

mentesen az ebédlőt és az úri szobát. Angliában félbolondnak tartják azt a családot, mely ön
maga az idegenek kedvéért lemond a szép lakás kényelméről”.39

Lyka Károly és Kotsis Iván is osztották Szomaházy István véleményét, amikor a pol

gári lakáskultúrát elemző írásaikban azt fejtegették, hogy a századforduló idejének polgárla

kásaira sokkal inkább a reprezentáció volt jellemző, mint a gyakorlati célok szem előtt tartása. 
A meghitt, higiénikus családi otthon helyett fontosabb tűnt akkoriban az előkelőség látszata.40 

Azt a különösen szembetűnő ellentmondást, amire tanulmányaikban rámutatnak, Kóbor Ta

más már a tizenkilencedik század kilencvenes éveiben vázolta: „Olyan visszás ott látnom azt a 

szép hölgyet szép leányaival a Reitter kávéház női termében, és mégis oly természetesnek ta

lálom, hogy nem ül otthon az ő selyem boudoiijában. Az a selyem boudoir nem otthon, még 

csak nem is tartózkodóhely. Be van rendezve a világ számára - ha jön valaki, legyen mutatós 

a lakás. Keltse a látogatóban a gondtalan, kényelmes jólét benyomását, csak úgy, ahogy a ka
lapja és utcai toilette-je úri voltának kimutatására való.”41 E nézettel rokon Hanák Péter véle

ménye is, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy azt a tényt, amely szerint „a magánélet tisztelete 

milyen mértékben áthatja a reprezentációs szférát is, azt a szalon ünnepélyessége - szinte mu

zeális illata - és ritka használata tanúsítja. Ezzel magyarázható, hogy a polgári lakás éppen a 

közéleti funkciók ellátásában szorul külső kiegészítésre: a kávéházra, a klubra, a vendéglátás

38 Bródy Sándor: Lyra. Bp., é. n. [1911.] 124-181. A kiemelés tőlem. S. G.
39 Szomaházy István: A szép lakás. Interieur. (A kávéház és lakóház), 1912. jan. 20. 2-5.
40 Kotsis Iván: Közép- és kislakások alaprajzi megoldásai bérházakban (Bp., 1942) és Lyka Károly: Az otthon 
művészete. (In: Magyar művelődéstörténet. V. Bp., é. n. Szerk.: Domanovszky Sándor.) Gyáni Gábor idézi őket 
a Polgári lakáskultúra a századfordulón című kötetben. (Bp., 1992. 27-60. Szerk.: Hanák Péter.) Elgondolkod
tató, hogy ezt a látszatra törekvést már Széchenyi István is kárhoztatta a fővárosi otthonok kialakításakor. (In: 
Széchenyi István: Buda-pestipor és sár. Bp., 1995. 58. S. a. r.: Fenyő Ervin.)
41 Kóbor Tamás: Budapest a kávéházban. VI. A Hét, 1893. máj. 7. 296-298.
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és a szórakoztatás üzemszerű intézményeire. A polgári lakás szűkebb és zártabb volt annál, 

semhogy a köznapi, kiváltképpen a délutáni társas élet színtere lehessen. Ezt a szerepet egyre 

inkább a kávéház töltötte be, a friss süteménnyel és napi sajtóval, a biliárd- és kártyaasztalok

kal. Valóságos urak számára találták ki a klubot, a kaszinót, ahol a társas élet kellemességei a 

politikai kapcsolattartás hasznosságával szerencsés formában egyesültek”.42 1912-ben ugyan

ezt állapította meg ingerült hangú írásában Szomaházy István is. Hogy a századfordulón ő, 

Kóbor Tamás, Molnár Ferenc és Pásztor Mihály nem állhatták egyedül lesújtó véleményük

kel, azt hírlapírótársuk, Domokos Lajos következő évi megállapítása is bizonyítja: „A napi

lapok Kávéház című rovatai állandókká lettek. Divattá vált a kávéházzal, mint szociológiai 
szükséglettel foglalkozni.”43

Persze akadtak olyanok is - nem kevesen akik mindezt illúziórombolásnak tartották. 

A Szomaházy István által leírtakra reagált Iván Ede, ugyancsak az Interieurben. Szinte ott 

folytatja, ahol Szomaházy abbahagyta: „My house is my castle - az én házam az én váram: az 

angol szociális életnek ezt az önmagát kifejező, axiómaszerü jellemzését a magyar, speciáli

san pedig a budapesti életre egyszerűen ilyképpen fordíthatnánk át: az én házam az én kávé- 

házam. A budapesti ember és a kávéház egymáshoz való vonatkozását, egymásra utaltságát 

immár a közhelyek minden sarokkövéhez odakötötték. Nagyhangú szociális tanulmányok 

megállapították, hogy Budapest társadalmi életének, gazdasági helyzetének destruktív ereje 

innen indul ki. Gúnyos, s szellemi nagyképűséget kicsúfoló száz és száz apró napisajtócikk 

ugyanakkor megállapította, hogy Budapest társadalmi életének sava-borsa, kultúrfejlődésének 

szükséges és vele összeforrt eleme a kávéház.”44 Iván Ede látszólag a Molnár Ferenc és 

Szomaházy István által hangoztatottakkal ért egyet. Ám ő korántsem érzi olyan elkeserítőnek 

a helyzetet, mint az előbbiek; mindenekelőtt a kávéház ízlésformáló szerepét tartja szem előtt. 

Amíg Molnár Ferenc úgy látja, hogy a budapesti középosztály többsége számára egyre inkább 

otthonná váló kávéház helytelen irányba viszi a kultúrát, addig Iván Ede éppen e kultúrafor

máló szerepét emeli ki a népszerű intézménynek: „Gondolkozik-e a pesti ember azon - hívja 

fel a figyelmet -, hogy ízlésének, esztétikájának több-kevesebb meglevőségére milyen hatás

sal van a modem kávéház? Érezte-e, hogy a modem kávéház (nagy általánosságok alapján 

mondom) kivált belőle olyan művészi asszociációkat, érzeteket, amelyekhez csak kiállításo

kon, képtárakban, nagyon is művészi ízléssel berendezett lakásokban szokott jutni?” Vagyis

42 Hanák Péter: Polgárosodás és urbanizáció. Bécs és Budapest városfejlődése a 19. században. In: Hanák Pé
ter: A Kert és a Műhely. Bp., 1988. 17-63. Hasonló gondolatokat sugall a következő könyv is: Erweiterte 
Wohnzimmer. (Leben im Wiener Kaffeehaus.) Wien, 1990. Hg.: Michael Horvath und Fritz Panzer. Edition 
Buchkultur.
43 D. L. [Domokos László]: Kétévi fegyház. Intérieur, 1913/3.29.
44 Iván Ede: A kávéház esztétikája. Interieur, 1912. febr. 25. 1-2/ '<g\
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Iván Ede egészen máshová teszi a hangsúlyt a kávéház-kérdésben, mint említett kortársai. 
Amíg ők úgy gondolták, hogy a budapestiek jelentős hányada azért jár oda, mert ott lenni 
jobb, mint otthon, addig Iván Ede elsősorban kultúrhelyet látott a kávéházban.

Újkori fórum és agára

„A kávéházak mindenütt a világon kultúrhelyek - hangsúlyozza nyomatékkai Színi 
Gyula is -, sőt, azt lehet mondani, hogy magukhoz ragadták a római fórum és az athéni agóra 

szerepét, nemcsak időtöltésre, hanem forgalomra, üzletre, pénzcserére és eszmecserére is.”4s 
Néhány esztendő múltán - a háború miatti korlátozó intézkedéseken keseregve - azt is hozzá
teszi, hogy „a kávéház Budapesten, ahol annyi szükséges és fontos közintézmény hiányzik, 
többi közt valóságos népakadémia és könyvtár volt. Orvos, ügyvéd, bíró, tanár, író pihenése 

közben átlapozhatta az újságok özönét, a folyóiratok tengerét, néhol még a lexikonokat is. A 

kávéháznak ez a kulturális oldala - amelynek ez a mai kávéház már alig tud megfelelni - 

mindig érdekelt, már csak azért is, mert a pesti kávéháznak elég tekintélyes irodalmi múltja 

van”.46 Effélére gondolhatott Juhász Gyula is, amikor hét szűk esztendő múltán a kávéházak 

haláláról írt. Állítását szőkébb pátriája egyik éppen bezárt kávéházával szemléltette: „Az Eu
rópa nem egyedül múlt ki, immár egyre több néhai kávéház előtt ballag el a régi Szeged mo
hikánja, csöndes szomorúsággal és kegyeletes emlékezéssel áldozván egykori biliárdpartik és 

vesézések, kapucínerek és folyóiratok, korsó sörök és parázs vitatkozások emlékezéseinek. 
Mert a régi kávéházban az égvilágon minden megvolt, a Pallas Nagy Lexicona és az 

Illustrated London News, a Máv Menetrend és a Gyógyászat, sőt, én láttam olyan kávéházat, 
amely az Egyetemes Philológiai Közlönyt is járatta a Borászati Lapok mellett.”47 S Herczeg 

Ferenc is nosztalgikusan gondolt vissza a fővárosi kávéházi élet száz esztendejér: „Tisztelet a 

budapesti kávéháznak! A Pilvax óta olyanféle kultúrhivatást teljesített, mint a régi Athénban 

az agóra - írja memoárjában. - A kávéházban pallérozódott városi polgárrá sok parlagi ma
gyar, és ott európai entellektüellé nem egy zugújságíró.

Napjainkban a Színi Gyuláék emlegette „irodalmi múlt” az, amit a budapesti kávéhá
zakkal kapcsolatban leginkább ismernek. Hogy ez vagy az a kávéház kinek volt törzshelye,

„48

45 Színi Gyula: Kávéházak. In: Színi Gyula: Pesti konfetti. Bp., é. n. [1913.] 82-88.
46 Színi Gyula: Irodalmi kávéházak. Nyugat, 1917. jan. 1. 111-116.
47 Juhász Gyula: A kávéház halála. Szeged, 1924. febr. 17. 3-4. Ezt a kávéházi kiadványbőségre utaló állítást 
igazolja a „békeidőkben” Budapesten, az Erzsébet körút 26. szám alatt megnyílt Földesi hirdetése, mely szerint 
itt „a közönségnek minden lap rendelkezésére áll”. (Budapesti Napló, 1906. okt. 14. 8.)

Herczeg Ferenc emlékezései. Bp., 1985. 234. S. a. r.: Németh G. Béla.48
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hogy melyiknek mi volt az étel- és italspecialitása, és hogy egyik-másik nevezetesebb lapot 
melyikben szerkesztették. A rendszeresen kávéházba járók, az ott élők többsége - bármilyen 

nyilvánvaló is volt számukra a kávéházszükséglet számtalan szociális oka és pszichológiai 

következménye - a századforduló éveiben is a társadalmi érintkezés lehetőségét látta e nagy 

múltú budapesti intézményekben. S ez minden bizonnyal a kezdetektől így volt, mert Fáy 

András már 1838 arról írt, hogy „elhitetém magammal, hogy a kávéház csak önzőnek s ké

nyelmes dologtalannak való, ki a nagy dolgokat csak hallani szereti, hogy légy gyanánt kö- 

rülmászhassa, s körülményekhez képest bepökhesse azokat. Sok ember közt egyedül lenni, 

érzemények helyett híreket cserélgetni, embertársát élő hírlapnak tekinteni, s szeretet és forró 

kebel helyett mohó újság-vágyat vinni eleibe, kit azonnal otthagyhasson, hol találta, mihelyt 

kényelmes önzését, panasznak vagy kedvetlenségének csak egy szavával is bolygatja, ez a 

kávéház-látogató bájos napirendje! Mi újság, kedves úr? - e kérdéssel idvezli Hírlesy úr sár

gás-fekete Czivódy urat e helyett: Hogymint van ön? Sajnálva látom beteges színét! Hírlesy a 

legsikeresebb élő telegraph a világon; perc alatt felfogja az új hírt, fél perc alatt másnak adja 

azt által, egy negyed perc alatt harmadiknak, minden terjedési foknál negyeddel, féllel vagy 

miként jő, egésszel is megtoldván kapott hírét. Méregdrága lévén hírlapjainknál a beiktatási 

ár, néhányszor már foganatosán használtam Hírlesy uramat publicandumokra. [...] Hát Külvi- 

lági urat ki nem ismeri? Ez csak hálni jár haza, ha ugyan nem kávéházban van otthon; hírlap

ok örök molya ő, ki óra-, sőt, percszámra tudja ezeknek érkezését, ragadja azokat a számító 

szolgák kezéből; egy lapot kezében tart, másikra könyököl, harmadikra kalapját teszi, negye

dikre pipáját, hogy az egész politikai világot egyszerre lefoglalhassa magának”. Fáy András 

azonban maga sem tudott szabadulni a kávéház varázsától. Ellenérvei felsorolása után ugyanis 

ő is felteszi a kérdést, hogy „de nem csalódál-e? Nem vevéd-e, gyakori szokásod szerint, 

egyoldalúlag a dolgot? Nincsenek-e a kávéházaknak is némi bájaik? lm, a naponkénti össz- 

pontosulás ugyanazon örömnek, a kávéhörpölésnek élvezetében némi rokonságot alkot a láto

gatók között, kik megszoknak mintegy nyilványban tartani egymást: mikor, miért, mi módon 

maradt ki közülök egyik vagy másik, hiányt hagyva maga után, változott lakás, nyert hivatal, 

vagy betegség, vagy éppen változtatott más világ miatt? Nem köt-e gyakran némi barátságos 

szövetséget köztök azon készség, mellyel egymás híreit kicserélgetik, s annak büszke tudása, 

hogy ez vagy amaz hírt még csak ők néhányan tudják a két városban? [...] Megforgatja a ma

gyar éhen-szomjan didergő tudós vagy művész - mert a gazdag édes haza jelenleg még csak 

mostohája neki - sovány tenyerén a szűk keresményt, s tanakodik: fát vegyen-e kávé nélkül 

vagy ezt igyék fűtött kávéházban? Mert mindkettőre nem telik pénze, s az utolsóra határozza
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magát!”49 Húsz évvel később Tolnai Lajos is azzal kezdi egyik elbeszélését, hogy „a kávéház 

mostanában olyan, mint a templom: minden embernek be szabad menni, szegénynek úgy, 

mint a gazdagnak, s mindenki megtalálja benne a maga helyét, éppen úgy, mint az Isten házá

ban. [...] A kávéház az újkori civilizáció temploma, hova a legutolsó, éhséggel küszködő 

mesterember is elhozza legalább vasámaponkint áldozni valóját, s felteszi a biliárdasztalra 

vagy a cukros szelencébe. S ha eképp a szegények is betérnek ide áldozgatni, a jobb módú, de 

nem elsőrangú háziurak ugyan miért kerülnék el? E vádat nem is foghatnám rájuk. Reggelen

ként, éspedig nagyon hajnalos reggelen már itt ülnek mind; kalapjukat - mintha otthon volná

nak - leteszik az asztalra, a fekete selmeci pipát előhúzzák, a papirosba takart szerény trafikot 

[dohányt] kibontogatják, kezükbe veszik a lapokat, kávécskájukat útnak eresztik s mulatnak 

az ő egyszerű erkölcseik szerint”.50 (Arany János folyóirata még ugyanebben az esztendőben 

arról is hírt ad, hogy „egy pesti kávés pedig 30 adag kávéra nyit előfizetést, melyet aztán az 

előfizető tetszése szerint tejes- vagy feketekávéban vehet ki”.)51

A kávéházak tehát már a kezdetektől megannyi izgalmas helyet jelentenek, ahol törté

nik valami, illetve, ahol kiderül, hogy miféle fontos események zajlottak le néhány órával ko

rábban valahol Budapesten, vagy ahol már sejteni lehet a jövőben történhetőket. Semmikép

pen sem túlzás Molnár Ferenc azon állítása, hogy a kávéházakból irányítják a főváros köz

életét. (Gondoljunk a Pilvax forradalom-kirobbantó szerepére!) A rádió rendszeres hírolvasá

sa - vagyis 1926 - előtt elegendő volt valamely nevesebb kávéházban az esti órákat beszélge

téssel és újságolvasással eltölteni ahhoz, hogy éjfélre bárki tisztában legyen a tegnap és az az

nap történtekkel, valamint a másnap várhatókkal. Ez a lehetőség, na meg, hogy a kávéházban 

az információszerzésen túl társalogni, biliárdozni, kártyázni, dolgozni, sőt, alkalmi partnert 

szerezni is lehetett, fontosabbnak tűnt a századforduló polgára számára. Hogy a középosztály

hoz tartozóknak szegénységük miatt nem telik megfelelő lakásra és bensőséges magánéletre, 

és ezért látogatja a kávéházakat, ami viszont nem is készteti meglévő otthona emberibb be

rendezésére, és egy meghitt, rendszeres érintkezésen alapuló családi élet kialakítására, jóré

szüket minden bizonnyal nem érdekelte. Vagy legalábbis nem láttak lehetőséget ebből az ör

dögi körből való kilépésre. (Valahogy úgy, ahogyan a csodaszép pillangó esetében sem ve

szünk tudomást arról, hogy undok hernyóból lett.) Ezért a századforduló embere inkább a ká

véház nyújtotta örömöket élvezte, mintsem azon kesergett, hogy miért is jár oda nap mint nap.

49 Fáy András: Ész- és szívkalandok. In: Fáy András szépirodalmi összes munkái. Vili. Pest, 1844. 203-204. és 
206-208.
50 Tolnai Lajos: Ki lakik a sárga házban? I. Koszorú, 1864. júl. 31. 102-108.
51 Koszorú, 1864. okt. 30. 431.
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Miért is? Elsősorban a társaságért. A kávéház a társalogni vágyó polgárvilág legfon
tosabb közösségi színtere volt Magyarországon. A korzó: a szem, a kávéház: a fül és a száj. 
Ezért a kávéházba járók többsége először a maga törzshelyére nézett be minden este; miként 
Bécsben, úgy a magyar fővárosban is. A bécsi Café Central fénykorára emlékező Alfred 

Polgar megállapítja, hogy „ha a kávéházról szóló anekdotákat szétmorzsoljuk, kémcsőben 

gázzal vegyítjük, zavaros, színjátszó ammónia szagú gáz keletkezik: az ún. Café Central- 

levegő. Meghatározza ennek a helynek a szellemi légkörét, azt a légkört, amelyben az élet- 
képtelen, de csakis az, megfelelő gondolkodás mellett kifejleszti életképességét. Itt növekszik 

a tehetetlenség sajátos tettereje, itt érik a terméketlenség gyümölcse, itt kamatozik, ami nincs. 
Egészében véve az az igazán centralista, aki, ha a kávéház zárva tart, kitaszítva érzi magát, 
prédául vetve idegen véletleneknek, visszásságoknak és kegyetlenségeknek”. Szemléletes ha
sonlattal a kávéházat és törzsvendégeit akváriumhoz és a benne élő halakhoz hasonlítja. (Mi
ként Márai Sándor is „író-akvárium”-nak nevezi a kávéházakat az Egy polgár vallomásai
ban.)52

Alfréd Polgár szerint mesterséges környezet a kávéház, melynek szigetszerű védettsé
gében sokan élnek egymásra zsúfolódva. Valóságos „vidéki fészek a nagyváros ölén, kíván
csiságtól, pletykáktól és rágalmaktól hangos. [...] Az igazi centralista a többiek magánéletét is 

éli, de sajátját sem rejti véka alá.” A kávéházba járás narkotikum, melynek hiánya szorongás
sal tölti el a rászokót. „Ennek a csodálatos kávéháznak a valódi báját egyedül az érzékelheti - 

állapítja meg Polgar -, aki nem akar mást, csak jelen lenni. A céltalanság szentesíti a jelenlé
tet. Lehet, hogy a vendég egyáltalán nem is szereti sem a helyet, sem pedig az embereket, 
akik lármázva benépesítik, de idegrendszere mindennap megköveteli az adag »centralint«. 
[...] Ez a rejtélyes kávéház megnyugtatja a békétlenekben azt a valamit, amit legszívesebben 

kozmikus szorongásnak neveznék. Itt, ahol annyira lazák a kapcsolatok, lazul az Istenhez és a 

csillagokhoz fűződő viszony is, a teremtmény kibújik a Mindenséghez kapcsoló kényszer- 

helyzetéből, és a Semmivel létesít alkalmi, érzéki kapcsolatot, kötelességek nélkül. Az örök
kévalóság a Café Central falai között nem fenyeget, ott a pillanat kegyes közönye élvezhe-

»53tő.

A kávéházban nem kell feltétlenül társasági életet élni; egyedül is lehet üldögélni a 

márványasztaloknál, sütemény és kávé mellett. Ilyenkor többnyire olvas a betérő, vagy dolgo
zik. íróink közül - otthoni dolgozószoba híján - sokan rendszeresen kávéházban alkották mű-

52 Márai Sándor: Egy polgár vallomásai. I-II. Bp., 1990. 373.
53 Alfred Polgar: Theorie des „Café Central". In: Die Mission des Luftballons. (Skizzen und Erwägungen.) Ber
lin, 1975. 106-110. Dombai Tünde fordítása.
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veiket. A már többször emlegetett Színi Gyulának „nem volt törzskávéháza, törzskávéházai 
voltak. A maga és családja, felesége és gyermekei: az ikrek megélhetéséért rengeteget dolgo
zó embernek az élete kávéházakban folyt. Azokban írta tömérdek elbeszélését, cikkeit és re
gényeit is. Nem volt »társasági« ember, a kávéház a munkahelye volt, elvonult ott egy sarok
ba, a kávé mellé tintát, tollat kért, és amint a kávéját felszürcsölte, már nekilátott a munkának, 
az írásnak” - írta róla a barát, Simándi Béla. Arról is ő emlékezik meg, hogy Nagy Lajos 

„nemcsak a New Toriban volt otthon, a többi irodalmi kávéházban is, elsősorban kényszerű
ségből szokott az ottani íráshoz, mert szűkös lakásviszonyok között élt anyjával és öccsé
vel”.54 Mindez igazolja Féja Géza megállapítását, miszerint „eleinte bizonyára azok az írók 

mentek kávéházba dolgozni, akiknek nem volt lakásuk vagy nyugtuk házsártos háziasszonyuk 

miatt, aki minden alkalmat felhasznált a házbér követelésére. Később azonban rendezettebb 

elemek is rájöttek, hogy a kávéház: sziget. Hatalmas ablakain beárad, bévül pedig zsong, krá- 

kog, sakkozik és biliárdozik az élet. Annyira az élet és a nyilvánosság középpontjában van it
ten az ember, hogy teljesen el tudja szigetelni magát. Semmi sem zavarja, mert semmi sem 

tartozik hozzá, s legfeljebb arra sarkallja, hogy még jobban önmagába meneküljön”.55
Persze a kávéházba járók többségét leginkább a társaság vonzotta estéről estére egy- 

egy asztaltársasághoz. Nélkülük magányosnak érezte magát a századforduló embere. Éppen 

ezért, ha valaki frissen került fel Budapestre, tájékozódni, ismerősöket szerezni természetesen 

valamelyik kávéházba ment. Már Kisfaludy Károly is írt erről elbeszéléseiben. Egyik hőse, a 

Remény fogadóban megszálló Tollagi Jónás például így mesél első pesti élményeiről: „Hol az 

ember idegen, senkit sem ismer; de így az ember csupa nézésből nem sokat tapasztal, azért én 

is lementem az alattam lévő kávéházba, hol több városi inakkal mindjárt is megismerkedtem. 
A rokonlelkek egymást feltalálják”.56 Az étkezésen és az újságolvasáson túl e „rokonlelkeket” 

felkeresni járt a legtöbb ember kávéházba. Velük beszélgetni, kártyázni és biliárdozni abban a 

tipikus, fesztelen légkörben, amelyről a nemtetszését hangoztató Kóbor Tamás és a rajongó 

Bródy Sándor egyaránt áhítattal írt. „A kávéháznak van mindezeken kívül még egy külön va
rázsa - figyelmeztet a századforduló egyik legnépszerűbb publicistája, Ágai Adolf -: soha

54 In: A NewYorktól a Hungáriáig. Bp., 1965. 73. és 74. Szerk.: Konrádyné Gálos Magda.
55 Féja Géza: Budai és pesti kávéházak színváltozása. Híd, 1940. nov. 15. 16-17.
56 Szalay Benjámin [Kisfaludy Károly]: Tollagi Jónás viszontagságai. Auróra. 1823. In: Kisfaludy Károly válo
gatott művei. Bp., 1983. 631-682. S. a. r.: Kerényi Ferenc. Munkám elején már említett, 1816-ban kiadott lexi
kon szerint Pest ekkoriban „összességgel 21 kávéházakat, 24 táncszálákat 30 vendégfogadókat és 630 kocsmá
kat számlál”. (In: Hübner János-Sperl. Hav. Ferenc-Fejér György: Mostani és régi nemzeteket, országokat [...] 
's t. ef. esmértetőLexikon. IV. Pest, 1816. 153.) A már ugyancsak idézett reformkori társalgási könyv egyik fik
tív levele szerint „Pesten Barátot találni - semmi Fáradság”. Azonban ugyanitt az is olvasható, hogy „egyik Kő
szikla, melyben a jurátusok - Szerencsehajója Törést szenved, a Pesti Társaságok sokasága”. (In: Sebők József- 
Moth Endre: A mívelt-érzékeny Társalkodás, Tisztelkedés, Üdvözlések a magasabb csinosságú Társaságba fel
jelenő Ifjúság számára. Pest, 1832. 87. és 84.)
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jobban nem érezzük magunkat, mint midőn a klubnak formakövetelő szabályai közül ide me- 

nekszünk, ahol föltétlen a szabadság”, mert hát „pihenő óráit hol töltse a klubtag, ha nem a - 

kávéházban?”57 Éppen ezért ezekben a budapesti - vagy ahogyan a lexikonok előszeretettel 

nevezik: bécsi típusú - kávéházakban többnyire állandó asztalaik voltak a törzsvendégeknek. 

Valószínűleg nem alaptalanul zsörtölődött az egyik korabeli illemkönyv szerzője amiatt, hogy 

„ami éttermeinkben és kávéházainkban az asztalok lefoglalásával történik, méltán botránkoz- 

tatja meg a külföldieket. Hosszú sor lefoglalt üres asztal a falak mellett körös-körül; az idegen 

számára legfeljebb a középen, vagy a bejárathoz közel, a léghuzamban, esetleg fűtési, vagy 

világítási kellemetlenségekkel megáldott helyek állnak rendelkezésre. Ezek semmi esetre sem 

Európába illő állapotok”.58

A kávéházaknak ezt az Ágai Adolf méltányolta már-már családias légkörét a figyel

mes kiszolgálás egészen bensőségessé tehette a törzsvendégek számára. Gerő Ödön írta, hogy 

„ha a vendég két napig a kávéházba jár, a főpincér már a nevét is tudja, a pártállását is sejti, s 

az újságok elsejének az illető párt közlönyét hozza”.59 Bródy Sándor pedig szinte ódát zengett 

a fővárosi pincérekről: „Ami pedig a pesti pincéreket illeti - bevallom, ez az én gyengém -, 

nincs az a kanonoki fizetésű párisi pincér, aki felérne velük. Emberismerők, és mindig jóaka- 

ratúak, nem pénzvágyóak, és a valóban csekély borravalóért annyi szolgálatot tesznek az em

bernek, hogy pénzzel azt meg sem lehet hálálni. Itt a vendégek meg fognak neheztelni rám, 

hogy elkényeztetem azokat, aki sohase éreztetik velünk, hogy rájuk szorulunk. Nincs alázato

sabb és formásabb a pesti pincéméi, és nagyon sajnálom, hogy külön meg nem dicsérhetek 

közülük néhányat, mert van közöttük néhány különösen tudós, nagyszerű emberismerő és

Ez utóbbi megállapításával Bródy a Gerő Ödön által húsz évvel ko

rábban leírtakat visszhangozza, aki azt a megfigyelését is közreadja Az én fővárosomban, 

amely szerint „a pincérek mindegyike egy-egy lélekbúvár, aki a vesékben úgy olvas, mint a 

Jókai mindent tudó regényhősei. [...] Fürkésző tekintete kiolvassa a vendég szeméből az el

hallgatott süteményeket, s az eltitkolt összegnek hallgatag hozzászámolását csak a vendég ne
vezi tévedésnek, a fizetőpincér gondolatolvasásnak tekinti”.61

A bécsi Café Griensteidl kapcsán Karl Kraus is hasonló megfigyeléseiről számol be: 

„Hogy egy ilyen kivételes kávéházban a pincértermészet is felbukkan az irodalomban, az csak 

természetes. Itt a pincérek alkalmazkodtak a miliőhöz. [...] Azt a képességet, hogy minden

»60minden hájjal fölkent.

57 Porzó [Ágai Adolf]: Kávéházak, klubok és egyebek. In: Porzó [Ágai Adolf]: Utazás Pestről - Budapestre. 
1843-1907. Bp., 1908.237-262.
58 Szabó István Andor: Az úriember. (A jó társaság szabályai.) Bp., é. n. 203-204.
59 Gerő Ödön i. m. 43.
60 Bródy Sándor i. m.
61 Gerő Ödön i. m. 43.
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vendég személyiségébe bele tudjanak helyezkedni anélkül, hogy annak sajátjukat alávetnék, 
ezek a pincérek messze megelőzve kifejlesztették, és már nem is hihető, hogy nem egy német 
irodalmi társaság, hanem csak egy kávémérő alkalmazásában állnak. Igen sok olyan pincér 
dolgozott ebben a kávéházban, aki befolyásolta a hazai szellemi fejlődést. Az idősebb generá
ció láthatta Franzot, a méltóságost, akiről számtalan anekdota maradt fenn. Stílus volt abban 

és nagyság, ahogy egy húsz év után újra betérő vendégnek váratlanul ugyanazt az újságot adta 

a kezébe, amit az fiatal korában szívesen olvasott.”62 Amit a Café Griensteidlnék Franz, azt 
jelentette a budapesti New York kávéháznak Reisz Gyula, „a legirodalmibb főpincér”. Kari 
Kraus történetéhez hasonlókat róla is szép számmal feljegyeztek a korszak magyar krónikásai.

A pincérek - különösen az elegáns főurak - szinte szertartásmesterei voltak a társasági 
élet e kávéházi szentélyeinek. így, ha olykor sztrájkolni kezdtek, valósággal pánik tört ki az 

érintett kávéházak törzsvendégei körében. S a huszadik század elején a szakszervezetbe tömö
rülő felszolgálók mind többször éltek a munkabeszüntetés eszközével. A Pesti Hírlap 1908 

nyarán például a következőkre emlékeztette olvasóit: „Már több ízben megírtuk, hogy a buda
pesti kávéházak tulajdonosainak nagy része elhatározta, hogy véget vet annak a megfélemlíté- 

si rendszernek, amellyel a szakszervezethez tartozó pincérek lépten-nyomon kellemetlenked
nek főnökeiknek. [...] A kávésok belátták, hogy ez az állapot nem tarthat tovább, mert bekö- 
vetkezhetik az idő, amikor a kávés nem lehet otthon a saját kávéházában.”63 E küzdelem vál
takozó sikerekkel folyt, ami idővel rendszeressé tette a pincérsztrájkokat. Az egyik munkabe
szüntetés következményeit Szép Ernő a következőképpen érzékelteti népszerű kupléjában, 
melyet Nagy Endre kabaréjában is sikerrel énekeltek:

„Kávéház, te nyájas hajlék,
Én édes szűkebb hazám,
Most, hogy a sztrájk veszélyeztet, 
Most szeretlek igazán.

[...]

Oda lesz a társaságom, 
Annyi pajtás, jó, derék, 
Mind, akivel elcsevegtem, 
És nem tudtam a nevét.

62 Karl Kraus: Die demolierte Literatur. In: Die Wiener Moderne. (Literatur, Kunst und Musik zwischen 1890 
und 1910.) Stuttgart, 1981. 644-650. Dombai Tünde fordítása Orbók Attila efféle megfigyeléseiről is beszámol 
a Páris élete című könyvében. (Bp., 1927. 37-63.) Ludwig Hirschfeld gazdagon illusztrált útikönyve (Das Buch 
von Wien. München, 1927), mely a Was nicht im „Baedeker" steht című sorozat egyik köteteként látott napvi
lágot, manapság mint izgalmas kultúrtörténeti olvasmány tarthat érdeklődésre számot. Szerzője futólag Buda
pest szórakozási lehetőségeit is megemlíti.

3 [?]: Kávésok és pincérek harca. (Vörösek és sárgák) Pesti Hírlap, 1908 aug. 16. 7-8.
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Oda lesz a sok szépasszony 
S a tartalmas élclapok. - 
Művelődtem száz újságból. 
Most már elbutulhatok!

[...]

Úgy szeretlek, ó, kávéház, 
Mint a polgár a hazát,
S szívemet most valóságos 
Honfibánat hatja át.»64

Vagyis a rendszeresen kávéházba járók valósággal kétségbeestek, ha valamilyen oknál 
fogva nem ülhettek be törzshelyükre. Felborult a napirendjük, az életritmusuk pedig összeza
varodott. Elbizonytalanodtak, tanácstalanná váltak - hontalannak érezték magukat. Mint ami
kor egy athéni polgár valami miatt huzamosabb ideig nem mehetett ki az agórára, vagy a ró
mai távol maradni kényszerült a város fórumától.

A századforduló kávéházát azért találó e közismert társadalmi centrumokhoz hasonlí
tani, mert mindkettő egy-egy nagyváros közösségi életének színtere volt. Miként azokra az 

ókori gyülekező helyekre, többnyire a századforduló budapesti kávéházaiba sem azért jártak 

az emberek, hogy egyedül legyenek. A nagy magányosok - mint például Színi Gyula, akiről 
tudható, hogy amikor a József körúton, a New York közelében lakott, reggelente először min
dig odasietett - a már emlegetett okokon túl, azért húzódtak éppen kávéházban félre, mert ott, 
ha akartak, bármikor átülhettek ismerőseik társaságába. Színi Gyula egyik szarkasztikus 

megállapítása érzékletesen tapint rá a kávéházi társaság szerveződésének paradoxonára: „Bu
dapesti kávéház. Senki sem ismeri egymást, de mindenki ismeri a másikat”,65 mert a magyar 

főváros akkoriban nem egyszerűen a kávéházak, sokkal inkább a tipikusan kávéházi emberek 

és a sajátos kávéházi kapcsolatok világa volt. Szép Ernő erre is találóan tapintott rá egy másik 

kupléjában, A kávéházi emberben:

„Pest a kávéházak városa,
Ezt a frázist hallották már, nemde? 
Kávéházak városa biz ez,
S kávéházi ember vagyok benne. 
Én vagyok a kávéházi,
Kávéházi ember,
Ki feketét s kapucínert,
Kapucínert rendel.

64Szép Ernő: A kávéház. In: Szép Ernő: Kabaret-dalok. Bp., é. n. 30-32. 
65 Színi Gyula: A fölborult béke. Az Újság, 1910. jan. 14. 1-2.
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Van már bennem egy fekete tenger, 
Én vagyok a kávéházi,
Kávéházi ember.

Abbázia, New York, Balaton,
Magyar Világ, Upor, Emke, Lidó, 
Tibennetek él a pesti nép,
A keresztény éppúgy, mint a zsidó. 
Belétek vagyok bezárva,
Bezárva én árva,
Eledelem szivar, újság,
Két tojás pohárba.
Kávé habbal, nekem egyéb nem kell, 
Én vagyok a kávéházi,
Kávéházi ember.

Nyáron csak a Balaton előtt 
Ülök, s a Lidóba megyek télen,
S ha a Magyar Világai unom, 
Kivándorlók a New Yorkba, kérem. 
S ha netalán csókra kapok 
Gusztust hébe-korba,
Megtalálom a Francaisbá1,
Avagy az Ámorba’.
Jóba vagyok ott a női nemmel,
Én vagyok a kávéházi,
Kávéházi ember.

Társaságom kávéházban van, 
Ismerek ott ügynököt és bárót,
Ott olvasom én el A Napot 
S feleségem a Magyar Figárói.
Az asszony a gyerekeket 
Megszülni ott szokta,
S ott a tejet mind a gyerek 
Szalmaszálon szopta.
Ott üt meg a guta engem egyszer - 
Én vagyok a kávéházi,
Kávéházi ember.”66

Ezt a kavargó, hol kedélyes, hol szomorú, gyakran lump kávéházi életet számtalan 

pesti regényében ábrázolta Krúdy Gyula. Az egyikben úgy mutatja be a New York kávéházat - 

melynek „asztalain még aludni is lehetett”67 -, mint „ahol újságírók, színészek, színésznők ta

nyázta, boldogan hemperegtek, megbódultak egymás dicsőségétől, és okoskodtak, hogyan le

hetne nevüket kinyomtatni a másnapi újságba. Félkegyelmű, hóbortos, hírnévre vágyakozó,

66 Szép Ernő: A kávéházi ember. In: Szép Ernő: Kabaret-dálok. Bp., é. n. 24-26.
67 Féja Géza i. m.
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sivár lelkű, sokszor használt nevű nők és aljas férfiak cinikus, romlott, haszontalan férfiak ül
dögéltek itt a napnak minden órájában, szíveket rajzoltak a márványasztalra, és adósak marad
tak a pincérnek, hangosan beszéltek arról, amit napközben véletlenül olvastak, és óvakodtak 

fehér nadrágjukat összegyűrni”.68 Márai Sándor megállapítása is Krúdy szemléletes kávéházi 
tablóit idézi. Az Egy polgár vallomásaiban azt írja, hogy Párizsban „a pesti nép úgy élt emlé
kezetemben, mint fölényes, kávéházban lebzselő, aktatáskás ügynökhorda. [...] Pestre úgy 

gondoltam, mint egy nagy, zenés kávéházra, ahol félelmesen okos és tájékozott emberek ül
nek, akik pontosan tudnak egymásról mindent, ami mellékes és kellemetlen”.69

A nagyvárosi társasági élet dekadenciáját bemutató könyvében Eckart von Sydow is 

Krúdy Gyuláéhoz hasonló megfigyeléseket tesz. Határozottan állítja, hogy a kávéházi „isme
retségeket a változó hangulat és az ízlés alakítja. Bár ez nem mindig ismeretség, hiszen már az 

is ok lehet a beszélgetésre, ha a másik ugyanannál az asztalnál ül, vagy egy bizonyos újságot 
olvas, vagy érdekes az arcvonása, és így tovább. És amilyen véletlenül az ismeretségek szü
letnek, olyan véletlenszerűen tűnnek is el. A kávéházi ismeretségek nem olyan szorosak, mint 
azoké a hivatalbelieké, akik nap mint nap munkakapcsolatban állnak egymással, vagy mint a 

szalonlátogatóké, akiket üzleti vagy rokoni kötelék fűz össze. A kávéházat - beleértve a be
szélgetéseket is - a kötetlenség és a nyugtalanság jellemzi. Más társaságok résztvevői a meg
szokott beszédtémákat említik, vagy pedig olyanokat, amelyek mindenkit érdekelnek, a kávé
házban ellenben azok a témák fordulnak elő, amelyek kívül állnak a mindennapok gondjain és 

kétkedésein: újdonságok, különlegességek. Egy elképzelt világot tárnak fel. Az átlagembere
ket foglalkoztató úgynevezett valóság elveszti nyomasztó komolyságát. És a viták összevisz- 
szasága! Mások csak a társalgást ismerik. A kávéház-látogatók viszont vitatkoznak; ha a vita 

eredménytelen marad is, meg vannak győződve a hegeli mondás igazságáról: »Ha az elképze
lések forradalmiak, a valóság sem áll ellent«. Minden hihetetlenül rugalmassá válik. A ki
mondott gondolat táncol, és tőrként sebez. Nyugtalanít, csábít, felkavar, aminek egyetlen fia
talember sem állhat ellent, amit egyikük sem nélkülözhet. A kávéház a férfielme magasiskolá
ja! A szabad szellem szentélye! A fa, amelynek árnyékában Buddha ül - mai nyelvre fordítva. 
Az aszfalt-kultúra központja. A szellem sakkjátéka. Minden iránt nyitott: a kényes témáktól 
sem riad vissza. Itt mindenki akkor jön és megy, amikor csak tetszik, és olyan neveletlenül vi
selkedik, ahogy akar, és amennyire a társaság megengedi. A tulajdonviszonyok elmosódnak;

68 Krúdy Gyula: Asszonyságok díja. In: Krúdy Gyula: Pesti nőrabló. Bp., 1978. 367-368. S. a. r.: Barta András. 
69 Márai Sándor i. m. 365.
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minden kézről kézre vándorol: a lányok, az újságok, a pénz. így fonódik egybe a vendégek 

mérhetetlen magánya a társasági élet határtalan nyilvánosságával”.70

Ez az az otthontalan magány és a hozzá társuló tolakodó nyilvánosság, amelyek Mol

nár Ferencet elkeserítették, és amelyek Ady Endre meg Heltai Jenő verseit ihlették. S Juhász 

Gyuláét is, A kávéházi bánatot:

„Nem érzitek a kávéházi bút,
Mikor az ívlámpák izzása bágyad,
És szürkén ülnek a szegény fiúk,
És nem találnak már szapulni tárgyat?

Mikor a fényes selymű asszonyok 
Unott arcán a festék hervatag már,
S az édes, arany pezsgő elfogyott,
S valahol messze már az arany nap jár?

A zene hirtelenül fölsajog 
És elhal, mint a fáradt szív verése, 
És künn a szürkület, a szürke vércse

Már verdesi az izzadt ablakot,
S a szivar vége álmosan kihunyt. 
Nem érzitek a kávéházi bút?”71

Természetesen a századfordulón sem gondolt mindenki azonnal a nyomorúságra, ami

kor a kávéház jutott eszébe. Az egyéni sors, az alkat és a pillanatnyi hangulat nyilván be

folyásolta, hogy ki hogyan érezte magát, amikor betért a Japánba, a Centrálba vagy az Abbá

ziába, de a kávéházba járók általában nem borongani jártak e híres helyekre, és persze a ke

vésbé „irodalmiakba” sem. A kávéházba járás éppenséggel az otthoni, ingerszegény környe

zetből való kitörést jelentette számukra. A kávéházak a kényelmet, a szórakozást vagy éppen 

a munkavégzés lehetőségét és a hasonszőrűek társaságát kínálták egy-egy kávé áráért cserébe. 

S egyfajta „ingyen iskolát” a „nagy emberek” közelében. Ma már szinte elképzelhetetlen, 

hogy egy írással próbálkozó, kezdő fiatalember számára micsoda élmény lehetett valamely je

lentősebb író és/vagy szerkesztő asztaltársaságához tartozni.

70 Eckart von Sydow: Dekadenz der Geselligkeit. Das Kaffeehaus. In: Die Kultur der Dekadenz. Dresden, 1922. 
148-152. Dombai Tünde fordítása. Hasonlóképpen vélekedtek azok a vendégek, akik 1995-ben egy a mai buda
pesti kávéházi életről készült rádióműsorban szólaltak meg. Egyikük szerint a kávéház „időtlen sziget”, amelyre 
a másik mint „nem praktikus hely”-re, a „fölöslegesség teré”-re tekintett, ahol „semmi nem kötelező; az a rítus, 
hogy nincs igazi rítus. Sodorja az embert. Idejött és abszolút szabad”. {Kávéházak, törzshelyek In: Kossuth Rá
dió, 1995. dec. 29. Szerk.: Indri Gyula.)
71 Juhász Gyula: A kávéházi bánat. Független Magyarország, 1910. jan. 1. In: JGYÖM. I. Bp., 1963. 243. S. a. 
r.: Ilia Mihály és Péter László.
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Éppen ezért - bármennyire is érthető Molnár Ferenc kesergése a lumpolás személyi
ségtorzító hatása láttán - nem elfelejtendő, hogy a századforduló budapesti kávéháza volt a 

modem magyar irodalom, képzőművészet, zene, színház és hírlapírás bölcsője. Tehát Bródy 

Sándor, Színi Gyula és Iván Ede megfigyelései éppen úgy hozzátartoznak a korszak fővárosi 
kávéházainak természetrajzához, mint a Gerő Ödön, Kóbor Tamás, Molnár Ferenc és 

Szomaházy István által leírtak. (Valahogy úgy, miként a jinhez és a janghoz az ellentétes szí
nű petty.) E kölcsönösségnek szemléletes példája, amikor Rákosi Jenő elragadtatásában a be
tegségekhez hasonlítja a kávéházakat, vagyis olyan elkerülhetetlen szükségszerűségekhez, 
amelyek nélkül elképzelhetetlen az emberi élet. Arra emlékezteti Bállá Vilmos könyvének ol
vasóit, hogy a kávéház Budapesten is a férfielme magasiskolája. Rákosi Jenő szerint „az ér
telmiség élete teljességéhez épp úgy hozzá tartozik a kávéház, mint a gyermekkorhoz, ha hi
ánytalan akar lenni, a kanyaró és egyéb gyermekbetegség. Azt hiszem, minden intelligens 

ember ifjúsága egy részét kávéházban tölti el. A lateiner és a merkantil osztály közt az a kü
lönbség, hogy amaz ifjúságában, emez az ifjúságán túli életszakában élvezi a kávéházak 

olimposzi fíistfellegeit. Minden férfiember nevelése enélkül hiányos és tökéletlen”.72 Rákosi 
Jenőnek ez utóbbi megállapítását Molnár Ferenc, ha olvasta, nyilván felháborodva utasította 

vissza. Bródy Sándor viszont - ha megéri - biztosan rábólintott volna, mondván, erre gondolt 
ő is, amikor tízegynéhány évvel korábban azt írta, hogy egy írónak a budapesti kávéház 

mennyország.
Persze nemcsak Bródy Sándor látta annak a korabeli kávéházakat, hanem jóformán 

minden látogatója hasonlóképpen emlékezik e népszerű intézményre. Molnár Ferenc és 

Szomaházy István a kávéházba járás nyilvánvaló okainak szociológiai magyarázatát adó írá
saikkal valószínűleg ellenérzést váltottak ki társaságaik tagjaiból. „A szabad szellem szenté
lyének” hívei közül jónéhányan minden bizonnyal szentségtörésnek érezték a leírtakat, külö
nösen azért, mert olyan emberek publikálták őket, akik maguk is kávéházban éltek és dolgoz
tak. (Molnár az Egyetem utcai Centrálban vagy a Teréz körúti Terminusban, Szomaházy pe
dig a Palermóban, mely az Andrássy úton várta vendégeit.) A többiek nyilván bólogattak, az
tán rendeltek egy feketét, és másra terelték a szót. Minek olyasmiről beszélni, amin úgy sem 

tudnak változtatni? (Hiszen bármennyire visszataszító is a hernyó, a pillangó attól még pillan
gó! Ráadásul mindkettő ugyanaz az a lény; csupán hangulat kérdése, hogy éppen mikor és 

melyikre csodálkozunk rá.) Meg aztán lehet tiltakozni ellene, ám akkor is ez a „hamisítatlan 

magyar, pesti magyar birodalom. Kávéház szivarfusttel, parfőmmel, szépasszonyokkal és 

lármás férfiakkal. Vidám néppel, amelyik a kávéházban végzi a napi dolgát, kávéházban va-

72 Rákosi Jenő előszava Bállá Vilmos A kávéforrás című könyvéhez. Bp., 1927.7-11.

190



csorázik, kávéházban tanul, olvas”.73 Akik elsősorban azért jártak kávéházba, mert ott jobban 

érezték magukat, mint otthon, azok általában az előnyeit nézték „az aszfalt-kultúra központjá

nak”. Találkozóhelynek tekintették, ahol ki-ki a hozzá hasonlókkal találkozhatott, személete- 

sen példázva, hogy „Nyugaton (sehol nagyobb mértékben, mint Budapesten,) a kávéház lett a 

családok fióktelepe; szalonja azoknak, kiknek nem jutott szalon; menedéke azoknak, kik ott

hon nélkül bolyonganak végig az életen, nemcsak az üzleti, hanem részben a szellemi, művé
szeti életnek, forgalomnak is középpontjává”.74 E kávéházi „centrumok” közül Budapesten 

nemcsak a New York vagy a Philadelphia volt híres asztaltársaságairól, meg a Centrál, ahol 

1936-tól szerdai összejöveteleit tartotta a magyar írónők színe-java, a Kaffka Margit Társa

ság.,75 hanem az ún. éjjeli kávéházak is, mint például a Menton, amelynek asztalainál az Ügy

védjelöltek Szövetsége ülésezett,76 a Sport és a Velence, ahol először vetítettek filmeket,77 a 

Meteor és a Pannónia, olyan híres cigányprímásokkal, mint a legendás Radics Béla, Munczy 

Lajos, Vörös Elek és Banda Marci,78 vagy éppen a Ferenczy, a Bátori, a Korona és a 

Cammon, amelyek kártyacsatáiról sokat suttogtak egykor főváros szerte.79 A napilapok rend

szeresen beszámoltak az efféle helyeken tartott razziákról. Szeged feddhetetlen életet élő ol-
r^acAit 1 01 П fpKmóríóKon nálrlóul orrAl о vovao noniloniomol/ amríl/a Unmi о Ъ-г\fvuoun 1 у ív xwi uuijuvuii pviuuui unvi wujvivvZiLuuu ct vuivo iiupuapj aiuurv j uvv, nvgj Cl jvvi-

nyezetükben van egy kávéház, amely valójában a „legveszedelmesebb kártyabarlang, ahol 

nap-nap után folynak a meg nem engedett hazárdjátékok. Tudja ezt a városnak minden éjjele

ző alakja, és tudja a rendőrség is, de tenni ellene, vagy a veszedelmes játékot megakadályozni 

nem lehet, mert a kávéház személyzete ismer minden rendőrtisztet, sőt, közrendőrt is. Mikor 

aztán egy rendőr belép a kávéházba, nyomban megszólal a titkos csengő, a hazárdjátékosok 

szétugrálnak, a bank eltűnik és - nincs játék. Számtalan panasz, számtalan följelentés érkezett 

már a rendőrséghez, s mindezek dacára tehetetlenül állanak a botrány-kávéházzal szemben”.80 

A Pesti Napló 1917 májusában pedig arról tudósított, hogy „az Aréna úti Grédó kávéházban 

és a városligeti Ungerleiderhcn hazárdjáték miatt tartóztattak le embereket”.81

A bohémek, a lumpok, és sokan a törvényen kívüliek közül is főként ezekben a kétes 

hírű kávéházakban tanyáztak. Az otthontalanság egyik legavatottabb ábrázolója a századfor

duló magyar irodalmában, Krúdy Gyula e hírhedt helyek panoptikumát is szemléletesen mu-

73 [?]: Az újságíró-cabaret. Budapesti Napló, 1907. márc. 24. 10-11.
74 Heller Bemát: Löw Immánuel főművének újabb haladása. Múlt és Jövő, 1925/6. 203-206.
75 Budapest Lexikon I. Bp., 1993. 282. Főszerk.: Berza László.
76 [?]: Öngyilkos magánzó. Az Újság, 1910. jan. 4. 11.
77 Török Imre: Kedves lovakról, furcsa emberekről. Bp., 1980.294.
78 Bródy István: Régi pesti dáridók. (Egy letűnt világ regénye.) Bp., 1940. 48-49.
79 Tábori Kornél: Baccarat. (Fővárosi és vidéki klubok rejtelmei.) Bp., é. n. 8.
80 [?]: A botrány-kávéház. Hazárdjáték nagyban. Szegedi Friss Újság, 1910. febr.^,cj;:\
81 Pesti Napló, 1917. máj. 13. 12. /q? á'^\
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tatja be írásaiban. „Aki majd a kávéházak városának kávéházi történetét alaposan megírja: a 

Korona, Vadászkürt kávéházak után leghosszabban a régi Fiume kávéház mellett andaloghat: 

itt fordult meg mindenki, aki valamit számított a régi Pesten - hívja fel a figyelmet egyik tár

cájában. - Volt itt egy asztaltársaság, amelyet röviden és találóan a terroristák társaságának 

neveznek vala. Ennél az asztaltársaságnál a figyelmes hallgató mindig tudomást szerezhetett 

azokról a pofonokról, amelyek az elmúlt éjszaka Pesten elcsattantak; sőt, ugyancsak ehhez a 

társasághoz futottak be az ország különböző részeiben eldurrant pofonok hírei is, mert a lova- 

giaskodó felek többnyire ide utaztak segédeket keresni tervezett véres párviadalaikhoz...

Az Asszonyságok díjának egyik hősében e gyanús társaságok jellegzetes alakját formázta meg 

Krúdy Gyula. A regény gátlástalan csábítója, „Henrik tipikus pesti fiatalember volt, aki soha

sem volt otthon, a kávéházba címeztette a leveleit, és a markőrtől tanult életművészetet s böl

csességet; otthon mindig unatkozott Henrik, legfeljebb a sportlapokat olvasta el, és mélyen 

sértette, hogy Natália nem értett sem a lovakhoz, sem a turfcsalásokhoz, nem érdekelték a tör
ténetek, amelyeket a kávéházból hozott magával”.83 A Mit látott Vak Béla Szerelemben és 

Bánatban című regényében pedig mintha ennek a Henriknek a társaságát mutatta volna be 

Krúdy. E művében különösen sötét színekkel festi le az egyik ilyen éjjeli kávéház, a San 

Francisco törzsközönségét. Az odajárók mindegyikének „hosszú haja volt, amelyet vastagon 

pomádézott vagy felborzolt. Mindegyik azt hitte, hogy ő találta fel a puskaport, rettentő ko

molyan és nagyhangon beszéltek, egymást leordították, kicsúfolták, minden nőről ocsmány

ságot beszéltek, a legnagyobb disznóságokat sugdosták a magukhoz való nők fülébe, arcpirító 

nyugalommal tárgyalták meg a nők ballépéseit... Ó, milyen ocsmányok voltak, midőn szelle- 

meskedtek, midőn ők magukat híresebb embernek gondolták, mint akár a polgármester. Pedig 

a kávéházon túl legfeljebb a hordár köszönt nekik, mert adósaik voltak...”84 (Mindezt beszé

desen hitelesíti, hogy az író műveiből Saly Noémi közel hetven kávéháznevét gyűjtött ki.)85

Krúdy Gyula leírásai szembetűnően hasonlítanak a hírlapok bűnügyi rovatában megje

lent híradásokhoz. Csupán egyetlen példa szemléltetésként, melyben a Pesti Napló névtelen 

tudósítója aprólékos részletességgel, szinte bennfentesként mutatja be Budapest egyik közis

mert éjjeli tanyáját: „Fantasztikus hely ez a Meteor kávéház, amelyben hajnali öt óra felé kezd 

az élet legszebben felpezsdülni. Sok artista, harmadrangú színész, negyedrangú kabarécsillag,

»82

82 Krúdy Gyula: Zubovics Fedor, aki Pesten is oroszlánokra vadászott. Világ, 1925. júl. 19. In: Krúdy Gyula: 
Régi pesti históriák Bp., 1967. 356-368. S. a. r.: Barta András.
83 Krúdy Gyula: Asszonyságok dija. In: Krúdy Gyula: Pesti nőrabló. Bp., 1978. 466. S. a. r.: Barta András. 

Krúdy Gyula: Mit látott Vak Béla Szerelemben és Bánatban. In: Krúdy Gyula: Aranyidő. Bp., 1978. 121. S. a.
r.: Barta András.
85 Saly Noémi: „Itt élt és halt, mert másképpen nem tehetett. ” (Krúdy és a pesti kávéház.) Budapesti Negyed, 
2001/4. 81-111.
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ötöd rangú klubgavallér, letört baccarat-játékos és egész sereg kétes egzisztencia verődik ösz- 

sze a füstös lokalitásban »friss kávéra és lórumra«.. A nők számára vége a keresetnek, itt csak 

privát szórakozás virul, és roppantul komolyan lórumoznak, csupán készpénzre kártyáznak. A 

kibicszerepet rikító nyakkendős, feltűnően sápadt arcú fiatalemberek töltik be, akik türelme
sen várnak a hölgyükre és a - nyereségre. Ők azok a lovagok, akik pénzt kapnak a testőrszol
gálatért, s akiket a modem pesti argó selyemfiúknak keresztelt el.

Krúdy mellett Gerő Ödönt és Kóbor Tamást idézi ez a leírás. Az ismeretlen tudósító - 

akarva, akaratlanul is - az általuk megkezdett úton járt megfigyeléseinek lejegyzésekor.

9986

Századfordulós kávéházi szemlémet még hosszasan folytathatnám. Aki a korabeli új
ságokat, memoárokat és szépirodalmi műveket lapozgatja, feltűnően sokszor bukkanhat olyan 

írásokra, amelyek a kávéházakkal foglalkoznak. Ezekből sokszínű, összetett és a különböző 

nézőpontok miatt gyakorta ellentmondásos kép rajzolódik elénk a századforduló budapesti 
kávéházának természetrajzáról. Két dolog azonban világosan megragadható az olvasottak 

alapján. Az egyik, hogy a kávéházba járás szokását szinte mindenki okozatnak tekinti, amely 

társadalmi okokkal magyarázható. A másik szembetűnő mozzanat, hogy ezt az általános szo
kást mindenki aszerint éli meg és értékeli, hogy azok a bizonyos társadalmi tényezők esetük
ben milyenek, és milyen mértékben kényszerítő erejűek. Vagyis korántsem túlzás szociológiát 
és pszichológiát emlegetni a századforduló kávéházainak bemutatásakor. (Miként akkor sem 

lenne az, ha a társadalmi élet egyéb fontos színtereit, az utcát, a kaszinót, az orfeumot, a sza
lonok világát vagy éppen a parlamentet vizsgálnánk meg.) „Az otthonból lakóhely lett, a ká
véházból otthon” - állapította meg 1893-ban Kóbor Tamás. Húsz év múlva Színi Gyula 

mindezt azzal egészíti ki, hogy a kávéházak „magukhoz ragadták a római fórum és az athéni 
agóra szerepét”. Megfigyeléseiket évtizedek múltán Márai Sándor úgy összegzi, hogy „kávé
ház nélkül nincs irodalom”,87 és hogy „volt ötven év, amikor a magyar írók a kávéházban ír
ták tisztába azt, amit a kocsmában darvadozva összeálmodtak..., mert »otthonuk« nem volt 
abban az értelemben, mint Nyugaton. A kocsma és a kávéház volt a magyar Parnasszus...

Mindez a kávéház ünneplése, ha úgy tetszik, egy sajátos szociológiai és lélektani je
lenség színe, míg a visszáját, a hétköznapokat talán Kozma Andor érzékeltette

»88

86 [?]: A kávéházi művésznő. Pesti Napló, 1912. máj. 1. 15.
87 Márai Sándor: Szindbád hazamegy. Bp., 1992. 58.

Márai Sándor: Föld, Föld...! (Emlékezések.) Bp., 1991.285.88
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leghatásossabban a Zenés kávéház című terjedelmes költeményében, melynek egyik víziója 

szerint mintha egész Budapest ott tolongna:

„Rémes kávéház...! S a vendég benne 
Kevés híján már millió lenne,
S ez a sok ember mind egymást nyúzza, 
S a cigány húzza - az mindig húzza”.89

89 Kozma Andor: Zenés kávéház. In: Budapesti Antológia. Bp., é. n. [1946.] 126. Szerk.: Rubinyi Mózes és 
Szoboszlay Ferenc.
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„Csodálatos szimata van” 
A régi Magyarország cigánya

„Indiai eredetű sajátságos népfajta, mely a 
XV. században vándorlott be Európába, 
illetőleg hazánkba, s eredetiségét maiglan 
fenntartja, s nálunk leginkább kovácsmes
terséget (falukon), zenészetet és lócsiszár- 
ságot űz, asszonyaik közül pedig sokan 
bűvölésekkel s jövendölésekkel ámítják a 
köznépet. Jó és rossz egyének minden 
néposztályban vannak, hanem a köznép a 
cigányokat minden példabeszédben mint 
furfangosokat tünteti elé.”1

Hosszú út - nálunk beszélt egyik nyelvük mai lován dialektusában: lungo drom - áll 
az India észak-nyugati lakosságához tartozó, ősközösségi szinten élő és gyűjtögető életmódot 
folytató dómba népcsoport mögött. Ezek az ötödik századtól a szubkontinensről folyamatosan 

kivándorló nomád „páriák” Iránon és Törökországon át a Balkán-félszigeten, részben Havas- 

alföldön, részben pedig Szerbián és Horvátországon keresztül az utolsó népvándorlási hul
lámmal jutottak el Európába. Itteni jelenlétük annak ellenére tartósnak bizonyult, hogy már a 

késő-középkor óta kíméletlen intézkedésekkel törekedtek a letelepítésükre és beolvasztásukra. 
Vándorló kedvüket, és ebből következően szokásaikat és nyelvüket többé-kevésbé csaknem 

napjainkig megtartották, aminek következtében az európaiak ellentmondásosan - egyfajta 

idegenkedő érdeklődéssel - tekintenek az összetartásuk révén jellegzetes rassz-jegyeiket is 

megőrző cigányságra.
A Kárpát-medence népességének legalább fél évezred óta állandó a kapcsolata velük. 

Más országokhoz hasonlóan nálunk sem csupán a demográfiai térképeket színesítik, hanem a 

műveltségnek, mindenekelőtt a polgáriasodó kultúrának is szerves részévé váltak, tucatnyi jö
vevényszóval gazdagítva a magyar nyelvet. S ez még akkor is így van, ha a régi, tehát a Tria
non előtti Magyarország leginkább sajátos hazai egzotikumnak, általában pedig feltétlenül 
megoldandó társadalmi problémának tekintette a cigányok jelenlétét.

S ebben alig változott valami az elmúlt nyolcvan esztendő során.

In: A magyar nyelv szótára. 1. Pest, 1862. 1128. Szerk.: Czuczor Gergely és Fogarasi János.
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Cigányok Magyarországon

Kárpát-medencei múltjáról a cigányságnak nincsenek saját írásos emlékei, a rájuk vo
natkozó korai utalások száma is elenyésző, ráadásul e feljegyzések sem értelmezhetők mindig 

egyértelműen. Egyes feltételezések szerint a beszivárgásuk már a tizenegyedik században el
kezdődött, de a megjelenők többsége ekkor még csak átvonult a magyar királyság területén. 
Jelenlétük a Nyugat-Európában általánossá váló üldözések után vált tartóssá. Mások viszont - 

mindenekelőtt a földrajzi és személynevek alapján - azt állítják, hogy az első cigányok 1219 

körül II. András szentföldi kereszteseivel érkeztek Magyarországra. Csoportos betelepülésü
ket írásos dokumentumok először Zsigmond korában említik, amikor is 1416-ban a brassói 
elöljárók élelmet és pénzt utaltak ki a városuk határában letáborozó mintegy százhúsz cigány
nak, az őket hamarosan követők pedig több alkalommal menlevelet kaptak az uralkodótól. 
Ezek az intézkedések azt valószínűsítik, hogy a hatóságok kezdetben rokonszenwel fogadták 

a török teijeszkedés elől menekülő - vagy az üldözöttséget állító - cigányokat. Arról azonban 

semmi sem tudható, hogy a lakosság hogyan vélekedett e feltűnő kinézetű nomádok karaván
jairól.

A kisebbségek többségi megítélése koronként változik, és egy-egy időszakban sem 

egyöntetű. A lényegesen jobban dokumentált hódoltság idején a magyarországi közvélekedés 

a cigányokat általában aszerint minősítette, hogy segédszemélyzetként éppen melyik oldal 
szolgálatában álltak. A szaporodó utalások alapján sokuk segítette a törököket - feltehetően 

elsősorban azok, akik velük együtt érkeztek a hadjáratok során -, kisebb részben katonaként, 
többnyire azonban mint zenész, patkoló és fegyverkovács, hóhér, kém és futár. (Az alkalmi 
üzenetküldést jelentő „cigányposta” kifejezés eredete is valószínűleg a hódoltság idejére ve
zethető vissza.) Legnagyobb tömegben a megszállt Budán éltek, ahol a források által „kopt”- 
ként emlegetett cigányok külön városrészt népesítettek be. Az összeírok 1546-ban ötvenhat, 
1559-ben hatvankettő, 1580-ban pedig már kilencven családot vettek lajstromba, ám e jegy
zékekből az is kiderül, hogy huzamosabb időre közülük csak kevesen telepedtek le.2 Az állan
dó lakosok jelentős hányada kovács és muzsikus lehetett; az egykori magyar királyi palota 

közelében rendszeresen zenét szolgáltató „testület összesen hat-nyolc emberből állt, tagjai 
többnyire cigányok voltak”.3

Érthető tehát, hogy a cigányságot az egymással szembenálló felek - az alkalmanként 
egymással cserélgetett zenészeket éppen úgy, mint a kóborlókat - gyakran kémeknek tekintet-

2 V. ö.: Ligeti György - Varga Ilona: Magyarországi cigányok. Bp., 1998. 7.
3 Fekete Lajos: Buda a török korban. Bp., 1944. 129.
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ték. Feltételezésüket hatásosan bizonyította, hogy az 1676-os sárospataki tűzvész okozásával 

gyanúsított hét elfogott cigány egyikéről kiderült, hogy valójában egy már kilenc éve köztük 

élő francia mérnök, aki királya megbízásából a várakat és a hadászati szempontból fontos 

egyéb erősségeket mérte fel.

A tizenhetedik században - különösen Északkelet-Magyarországon és a bizonytalan 

fennhatóságú területeken - a vándorlásukat korlátozni kívánó, esetenként kifejezett durva ha

tósági intézkedések egyre inkább a Bécs ellen fellépők oldalára állították őket. Bocskay egyik 

Tokajnál elfogott vezére, a bivalyerejű Lippai Balázs állítólag cigány volt, és 1604-ben a pri

békekkel küzdve, az akasztófa alatt halt meg. A kurucok megjelenésétől aztán mind többen 

vették ki részüket a harcokból. Thököly seregében már cigány származású ezredes is hadako

zott; Horváth Ferenc 1690-ben esett el. Rákóczi mellett ugyancsak számosán fogtak fegyvert, 

bár az csupán hiedelem lehet, hogy önálló ezredben is küzdöttek. Ha ez A cigánybáró című 

operett túlzásának is tűnik, annyi bizonyos, hogy kovácsaik nagyszámban kalapáltak kardokat 

és patkoltak lovakat a fejedelem seregének. (Utóbb az is elterjedt, hogy Rákóczi szívesen mu

zsikáltatott velük, és ez alapján vált meggyőződéssé, hogy a cigányok a kurucok korában kö

telezték el magukat a magyar zene mellett.)

A felszabadított országrészek egyesítését követően - főként Havasalföld felől - megint 

tömegesen érkeztek cigányok az elnéptelenedett területekre. E sátoros jövevények azonban 

ezúttal hamar szembekerültek a régi-új birtokosokkal és az általuk hozatott telepesekkel, akik 

a közbiztonság megteremtése érdekében szorgalmazták a kóborlást megakadályozó rendsza

bályokat. Az ezekkel egy időben elrendelt első összeírásokkal ugyanakkor az örökös tartomá

nyokat a beáramlástól védő bécsi hatalom arra is hathatósan törekedett, hogy adózásra, ro

botmunkára és katonáskodásra kényszerítse a letelepítetteket. (Dugonics András szerint a be

sorozottakat a tisztek azért nem kedvelik, mivel a bőrszínük miatt azonnal kitűnnek a sorból, 
és mert „félnek a puskától”.)4 A korszak általános meggyőződését tükröző Statistik des 

Königreichs Ungarn (1798) című összefoglaló munkájában Schwartner Márton azt írja róluk 

sommásan, hogy „Magyarországon a hegedű, a kovácskalapács, a lókupeckedés, a tenyérjós
lás és a lopás a fő kereseti forrásuk”.5

Ez a cigányságról alkotott - széles körben elterjedt és máig ható - hazai vélekedés az 

abszolutizmus megszilárdulása idején gyökeresedett meg. Az 1724-ben, 1761-ben, 1767-ben, 

1769-ben, 1781-ben és 1783-ban hozott letelepítő és állami erőszakkal is asszimilációt szor-

4 Dugonics András: Magyar példabeszédek és jeles mondások II. Szeged, 1820. 300.
5 Csáky Móric idézi Az operett ideológiája és a bécsi modernség című könyvében. (Bp., 1999. 73. Orosz Mag
dolna, Pál Károly és Zalán Péter fordítása.) A hazai operett históriájának legújabb, forrás értékű áttekintését 
Németh Amadé posztumusz könyve nyújtja. (A magyar operett története. Bp., 2002.)
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galmazó rendelkezésekkel a szokásaiktól és a számukra érthetetlen nyelvüktől egyaránt ide
genkedő lakosság egyetértett, mivel a még mindig nagyszámban kóborlók többségében jobbá
ra lehetséges bűnözőt látott. (A probléma súlyosságát jelzi, hogy csak a kiegyezésig kétszáz 

udvari rendelet foglalkozik valamilyen összefüggésben a cigányokkal.)6 A részben vagy tartó
san helyhez kötöttek - elsősorban a hiánypótló szakmunkákat végző kézművesek - eközben a 

falvak közösségének állandó alkotóelemeivé váltak, zenészeik nélkül pedig már ekkor elkép
zelhetetlenek az udvarházak és a nemesi kúriák. A statisztikus Schwartner Márton szerint „a 

magyar nemzeti táncokat és dalokat egy virtuóz sem játssza olyan ügyesen, mint amilyen he
lyesen a cigány művészi képzés nélkül is elő tudja adni. Vidéken minden lakodalmon, minden 

ivászaton szokás szerint ők muzsikálnak, és a jó erkölcsű nemesség is tetszését leli zenei 
készségükben társas vacsorákon, meg amikor a körülmények nemzeti táncokat és nemzeti da
lokat kívánnak meg”. (Dugonics gyűjteményének cigányokkal kapcsolatos szólásainak száma 

is közelebbi viszonyra enged következtetni, különösen, hogy a lejegyzettekhez csupán elvétve 

fűz magyarázatot.)
A tizenkilencedik század elején aztán a polgárosodó Magyarország nagyobb települé

sein is egyre többen tűntek fel közülük. A reformkor előestéjén Pest 43 000 állandó lakosából 
1400 az „oláhok és cincárok” [macedorománok] száma, akiknek egy része bizonyosan cigány 

volt.7 A megélhetés reménye csábította őket, a koldusok és törvényen kívüliek számát szapo
rító képzetleneket éppen úgy, mint a jellegzetes foglalkozásokat űzőket, így főként a muzsi
kusokat, de a sintéreket és a házalókat is. Az első pillantásra azonosítható és a legkülönbö
zőbb körülményekhez könnyen alkalmazkodó cigányok már feltűnő színfoltjai a kiegyezés 

kori soknemzetiségű Budapest társadalmának. (Kiss József Város végén című verse szerint: 
„Rengeteg nagy ez a város, / Cigányokban nem hiányos”.) Tipikus alakjai a gyorsan moderni
zálódó - különösen pedig az egyesített - Budapest építkezéseinek, utcáinak, piacainak és ká
véházainak, illetve a médiát jelentő lapok különféle rovatainak. S ebből következően termé
szetes, hogy a szépirodalmi, képzőművészeti és zenei alkotásokban is mind gyakrabban ábrá
zolják őket.

A fővárosban élő cigányokat már ekkor sajátos kettősség jellemezte. Egy részük, min
denekelőtt a muzsikusok, állandó lakcímmel rendelkeztek, és bizonyos megbecsülés övezte 

személyüket, sokan viszont még mindig nem szakítottak a vándorló életmóddal. Ez utóbbi a 

népszámlálások alkalmával folyamatosan gondot okozott, miként az is, hogy a nyelvileg el-

6 Szántay Aladár: A cigányok magyarországi története. Hazánk s a Külföld, 1869. okt. 28. 674-676.
7 In: Hübner János-Sperl. Hav. Ferenc-Fejér György: Mostani és régi nemzeteket, országokat [...] 'st. ef. esmér- 
tető Lexikon. IV. Pest, 1816. 151.
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magyarosodottakat hivatalosan már nem vagy nem mindig tekintették cigánynak. Ráadásul a 

kóborlókra mondott „oláhcigány” elnevezés elterjedésétől kezdve a század közepén az „oláh” 

és a „cigány” kifejezések keverednek, amiből következően még az akkori statisztikákban sem 

különült el egyértelműen, hogy ki az, aki román, és hányán vannak, akik legfeljebb az anya
nyelvűket tekintve azok. Vagyis az asszimilációs törekvések a nyelvhez kötötték a nemzeti
séghez tartozást, aminek aztán a magyar királyságban élő cigányság számának téves megítélé
se lett az eredménye. Az 1840-ben végzett felmérésben így nem is szerepelnek „cigányok”, és 

az 1850-es is csupán 18 864 főt vett jegyzékbe Magyarországon, míg Erdélyben egyet sem! 
Az adatfelvétel e gyakorlatán még évtizedekig nem változtattak a statisztikusok, aminek bi
zonysága, hogy 1880-ban 82 241, a tíz évvel későbbi népszámlálás során pedig 96 497 „ci
gány”^ regisztráltak „a magyar birodalomban”, miközben az „oláh”-ok létszáma két és fél 
millió volt.9 Az ellentmondást felismerve, a kilencvenes évek elején a belügyminisztérium 

csaknem teljes körű felmérést rendelt el a cigányság valós létszámának megállapítása érdeké
ben. Az eredmény egyértelművé tette a korábbi szemléletmód és számbavételi módszer tart
hatatlanságát.

8

Különösen elgondolkodtató a miniszteri magyarázat arról, hogy a magyarországi ci
gányság körében 1893. január 31-én teljes körűen végrehajtottnak mondott összeírás Buda
pestre miért nem terjedt ki. Hieronymi Károly ugyanis kijelentette, hogy „a főváros területén 

tartózkodó cigányok állandóan meg vannak telepedve, rendes lakással, családi élettel és pol
gári foglalkozással bírnak, szóval, összes vonatkozásaikban a többi lakosokkal ugyanazon el
bánás és nyilvántartás alá esnek, sőt, azoknak egy része annyira polgárosult, hogy cigány 

számba nem vehetők”.10 Ebből a feltűnően körülményes indoklásból mindenesetre nem derül 
ki egyértelműen, miért nem tudható, hogy az összeírás szerint cigánynak tekintett 274 940 fő
ből a századfordulón hányán tartózkodtak az akkor 491 938 lakosú Budapesten. A korábbi és 

későbbi népszámlálások adatai alapján a számarányuk folyamatosan ingadozott. Például, amíg 

1880-ban és 1930-ban az ottani lakosságnak egyaránt 0,1%-a volt „oláh”, addig 1910-ben há
romszor annyian éltek tartósan a fővárosban.11 A bizonytalanságot jelzi, hogy az általános vé
lekedés szerint ennél jóval többen lehettek Budapesten, ám jelentős részük nem rendelkezett

8 In: A magyar korona országaiban az 1891. év elején végrehajtott népszámlálás eredményei. I. Bp., 1893. 119.
9 Uo. 122.
10 In: Magyarországban 1893. január 31-én végrehajtott cigányösszeírás eredményei. Bp., 1895. 9. S. a. r.: 
Herrmann Antal. Mindezt Hoóz István idézi A magyarországi cigányösszeírásokról és a cigány népesség alaku
lásáról című tanulmányában. (In: A cigányok számának és demográfiai helyzetének alakulása Baranya megyé
ben. Pécs, 1989. 8-124. Szerk.: Hoóz István.) A legújabb, teljességre törekvő demográfiai áttekintés Kertesi Gá
bor és Kézdi Gábor A cigány népesség Magyarországon című könyvében (Bp., 1998) olvasható.
11 In: Fővárosunk I. A lakóhelyismeret tanításához összegyűjtött tudnivalók fővárosunk múltjáról. Bp., 1939. 
112. Szerk.: Stelly Géza, Stolmár László, Tillmann László és Vikár Kálmán.
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bejelentett lakcímmel. Ugyanakkor, mint láttuk, a hatóságok megítélése is változott abban, 

hogy mikor kit tekintettek cigánynak. Ráadásul a pontos adatfelvételt már akkor is csaknem 

lehetetlenné tette a kisebbségek körében, hogy az identitásra és az anyanyelvre vonatkozó 

kérdésekre az érintettek különböző megfontolások alapján válaszoltak.

A megtelepedés a cigánynyelv ismeretének rohamos csökkenését eredményezte. Be

szédes, hogy a cigányösszeírás idején számba veiteknek 52,16%-a értett csak magyarul (vagy 

románul). A részletes - és mint láttuk: részleges - vizsgálat alapján az állandóan letelepültek- 

nek legfeljebb a harmada beszélte ősei nyelvét, míg a vándorlók 62%-a még mindig cigány 

anyanyelvűnek mondta magát. Ez a folyamat a nomadizálás megszűntével, illetve a városias 

életmód - és a modem média - elterjedésének következtében a huszadik században látványo

san felgyorsult.

Látszólag mellékes statisztikai adat, valójában azonban félreérthetetlenül árulkodik a 

cigánysághoz való többségi viszonyulásról, hogy az 1880-as népszámlálás szerint összesen öt 

más etnikumhoz tartozó férfi és egy nő állította magáról, hogy ismeri a cigány nyelvet. Arról 

viszont nincs tudomásunk, hogy melyiket.

A ciganisztika honi kezdetei és a „pesti nyelv”

A tizenötödik századtól kelet és délkelet felől érkező cigányok romungróknak nevezett 

leszármazottai napjainkra csaknem teljesen elmagyarosodtak, és közülük már csak nagyon 

kevesen, leginkább Északkelet-Magyarországon használják az archaikus kárpáti nyelvjárást. 

Számarányát tekintve nálunk az oláhcigány dialektus a legelterjedtebb és legfejlettebb. Szá

mos alnyelvjárása, a colári, khelderári, gurvári, kherári, posotári, masári, cerhári, bugári, 

curári, drizári és lovári közül az utóbbit ismerik a legtöbben. A lovári afféle cigány - saját 

nyelvükön: roma - köznyelvnek számít, annyira, hogy az 1971. április 16-án Londonban 

megrendezett első cigány világkongresszus is ezt fogadta el hivatalos nyelvnek. Ezzel mint

egy elfogadva, hogy azt „a nyelvi elkülönülést, amely korábban a cigány nyelv belső nyelvi 

tagolódásának erősödését jelentette, ma a cigány nyelven belül a lovári dialektusba történő in
tegráció váltotta fel”.12 (Az elnevezés eredete vitatott. Bár a tehetősebb lovárik eredendően 

kupecek voltak, nevük feltehetően nem a magyar „ló”-ból, hanem a „pénz” jelentésű „lóvé” 

kifejezésből származik.) A harmadik hazai cigány népcsoport, a főképpen a Dél-Dunántúlon

12 Mészáros György: Cigánydialektusok Magyarországon. In: A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve. 14-15. 
Pécs, 1974. 309-321. Szerk.: Mándoki László.
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élő balaiárok vagy beások („bányászok”) egymás között a bánátival keveredett olténiai román 

nyelv argyelán, kisebb részben pedig a muncsán változatát beszélik. (Ezek tehát valójában ci
gányok által beszélt, és nem cigánynyelvjárások.) Rajtuk kívül él még néhány száz vend és 

német (szinto) cigány Magyarországon. Az előbbiek kárpáti eredetű nyelvében sok horvát és 

szlovén, az utóbbiakéban pedig német kölcsönszó található.
A legkorábbi hazai - és valószínűleg európai - írásos cigány nyelvemléket a Kájoni- 

kódex (1676) tartalmazza; ebben a csíksomlyói kolostorban nyomtatott kiadványban Kájoni 
János két cigány nyelvű dalt is megjelentetett. A ferences rendfőnök figyelme csak száz esz
tendő múltán talált követőkre. Egy szászkézdi evangélikus lelkész, az 1767-ben elhunyt Melas 

Lukács ez irányú érdeklődéséről csupán annyi tudható, hogy cigány szótára és nyelvtana kéz
iratban maradt. Az ő visszhang nélküli tevékenységénél lényegesen jelentősebb a Hollandiá
ban tanuló Vályi István debreceni teológusé, aki 1753/54-ben három malabári diáktársa köz
reműködésével ezernél több szóból álló jegyzéket állított össze, majd itthon néhány győri ci
gánnyal is egyeztette jelentésüket. Bár mindez nem látott nyomdafestéket, de miután a bécsi 
Anzeigen című - német nyelvű, de magyar - honismertető folyóirat 1776-ban beszámolt róla, 
a nyugati nyelvészek figyelmét is az indiai eredet felé irányította.13 Joggal állapította meg te
hát Vekerdi József, hogy így Vályi „tekinthető a tudományos cigány kutatások kezdeménye
zőjének”, aki már az összehasonlító nyelvtudomány megszületése előtt a nyelvrokonság segít
ségével igyekezett bizonyítani az európai cigányság eredetét.14 (Mindaddig az egyiptomi 
származás feltételezése volt a legelterjedtebb; az angol „gypsy” és a magyar „fáraó népe”, il
letve „fáraó fiai” elnevezéseknek is ez a magyarázata.)

A hazai tudóskörök figyelme - mindenekelőtt a Vályi felismerését továbbgondoló né
met Grellmann hét évvel korábban megjelent összefoglaló művének hatására - 1790 táján 

fordult a cigány nyelv felé. Szathmári Pap Mihály kolozsvári professzor legalábbis ekkoriban 

kezdett szótárt összeállítani egy cigány tanítványa segítségével. Mindenesetre a roppant tájé
kozott, Grellmann könyvéről is tudó Decsy Sámuel ugyanebben az esztendőben megjelent 
vaskos és rendszerező munkájában még az olvasható a cigány nyelvről, hogy „ennék sem ere
detét, sem semmi tulajdonságait meg nem határozhattyuk, minthogy valamint maga a’ 
Tzigány nemzet, úgy annak nyelve is minden mívelés nélkül való, nem is ismerek senkit az 

Európai Tudósok közül, aki magát annak tanulására adta volna”.15 A kolozsvári professzort 
talán éppen ez a megállapítás ösztönözte kutatómunkára.

13 A Pallas Nagy Lexikonénak Wlislocki Henrik által írt szócikkében (IV. kötet. Bp., 1893. 360-364.) a folyóirat 
hatodik évfolyamának 87-88. oldalán közölt latin nyelvű beszámoló magyar fordítása is olvasható.
14 Vekerdi József: A magyarországi cigány kutatások története. Debrecen, 1982. 1.
15 Decsy Sámuel: Pannóniái Féniksz, avagy hamvából feltámadott magyar nyelv. Bécs, 1790. 29-30.
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Vályi István úttörő kézirata elkallódott, Szathmári Pap Mihályé lappang valahol, aho

gyan Koritschnyák Jakab, Szmodics János és idősebb Réső Ensel Sándor nyelvtana, szótára és 

kifejezés-gyűjteménye is kéziratban maradt. Előbb Enessei György (1798 és 1800), majd Ari- 

Markovics Sándor (1803) és a valószínűleg általa ösztönzött Bellán Árkád (1834) műve vi

szont napvilágot látott, és bár az utóbbiak szerb nyelven beszélik el a magyarországi cigányok 

eredetét, de mindkét szerző Pest-Budán élt, és ott is adták ki munkáikat. Bornemisza János 

(1853), Ihnátko György (1877) és Győrffy Endre (1885) szótárai és nyelvtanai ugyancsak 

megjelentek nyomtatásban, melyek hatására Meltzl Hugó, Herrmann Antal, Wlislocki Henrik, 

Szász Béla, Koós Ferenc és mások közölni kezdték az általuk gyűjtött cigány folklórt. Elhiva

tottságukra jellemző, hogy - az utóbb kolozsvári, majd szegedi professzor - Herrmann Antal, 

szökött fegyencnek mondva magát, 1887 nyarán csatlakozott egy karavánhoz, és heteken át 

tanulmányozta az Erdélyben vándorlók nyelvét és életmódját. Az ő példája nyomán a hat éves 

kóborlása alatt a gazdasági tisztviselő Péterfy Tamás is élt nomád cigányok között a század- 

fordulón.

A késő felvilágosodás kori Kenyeres József rozsnyói kanonok és a Debrecenben tanu

ló későbbi református püspök, Benedek Mihály nevét azért érdemes megemlíteni, mert a ci

gány nyelvet is elsajátították. Podhradsky József pesti evangélikus lelkész a tizenkilencedik 

század közepén cigányra fordította Mózes öt könyvét, Mennyey József pedig az ötvenes évek 

elején Érsekújváron - saját állítása szerint - elsőként működtetett cigány iskolát.

Érthető módon egészen a legutóbbi időkig kevés cigány származású írástudó akadt, aki 

a tudományos munkából kivehette volna részét. Minden bizonnyal a legelsők között volt az a 

Kolozsváron tanuló Farkas Mihály nevű diák, aki 1790 táján Szathmári Pap Mihály 2148 sza

vas cigány-magyar-latin szótárának összeállításában segédkezett. A szabadságharc honvéd 

hadseregében muzsikáló kolozsvári Boldizsár József Petőfi verseiből fordított cigányra, azon

ban ezek többsége, ahogyan a szótára is, kéziratban maradt. Korszakos jelentőségűnek számít 

a Legelső cigány imádságok című kiadvány (Esztergom, 1850), mellyel sajtó alá rendezője, 

Balogh János bizonyítani kívánta, hogy „a cigány anyanyelvén imádkozni képes”. (Ez az 

ipolysági zenész cigány húsz évvel korábban tagja volt a pozsonyi országgyűlés nyitóünnep

ségén játszó zenekarnak.) Ugyanő 1876-ban, az állítólag kilenc nyelven beszélő Sztojka Fe

renc pedig tíz évvel később jelentette meg a maga 13 740 szavas szótárát. (Szolgálataiért az 

utóbbinak Habsburg József főherceg a „nagyidai” előnevet adományozta.)

Az elsősorban német nyelvű szakirodalom mellett Herrmann, Wlislocki, Győrffy és 

Sztojka munkái meghatározó szerepet játszottak abban, hogy a cigánysággal rokonszenvező, 

nyelvüket nemcsak megtanuló, de azzal behatóan is foglalkozó József főherceg Cigány nyelv
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tana. 1888-ban megjelenhetett.16 (E kiadványt Vekerdi József „a magyar ciganisztika alapmű- 

vé”-nek nevezi, mivel összeállítója valamennyi európai cigány nyelvet, illetve dialektust egy
bevetette.)17 Az uralkodói család tekintélyes tagjának érdeklődése és az Akadémia által ki

adott könyv szakmai elismertsége, sokak figyelmét felkeltve, a témának is rangot adott. Ha

sonló a szerepe és jelentősége a Pallas Nagy Lexikonában (1893), illetve Az Osztrák-Magyar 

Monarchia írásban és képben című reprezentatív kiadványban (1896) megjelent szócikknek 

és tanulmánynak, melyeknek főherceg a társszerzője volt. Tudományos tevékenysége és szo

ciális intézkedései alapján a cigányok iránti megkülönböztetett figyelmét nem célszerű afféle 

főúri hóbortnak tekinteni. Sok évtizedes ténykedése hihetővé teszi, amit vallott, hogy e szá

mára különleges nyelvet és beszélőit kívánta megmenteni. Jellemző a tekintélyére és a ci

gányzenészek viszonyulására, hogy 1889 késő őszén, amikor őt és vendégeit Rácz Pali bandá

ja szórakoztatta alcsúti birtokán, „odament a cigányokhoz, s velük cigány nyelven társalgásba 

bocsátkozott. E leereszkedés annyira fellelkesítette a muzsikusokat, hogy elhúzták a cigány

dalt: Gelya icskay panyiszke (»A leány vízért ment a kúthoz«). [Helyesen: Geja ic kaj 

panjiske..., azaz »Tegnap vízért ment...«, kárpáti dialektusban.] E dal úgy megtetszett a fő

hercegnek, hogy megengedte a prímásnak, hogy ezentúl »József főherceg cigánydalá«-nak 

nevezze.18 (A gelsei plébánosnak, Szmodics Jánosnak, miután anyanyelvükön szólalt meg, vi

szont menekülnie kellett feldühödött hívei elől, akik úgy érezték, meglopta őket.)

Bár Habsburg József letelepítési kísérletei nem jártak tartós sikerrel, korszerű nyelvé

szeti munkája azonban döntő mértékben hozzájárult a magyar nyelv cigány eredetű, illetve 

közvetítésű szókincsének feltérképezhetőségéhez. Segítségével ugyanis értelmezni lehetett 

például azokat a tolvajnyelvi szójegyzékeket, amelyekről sejthető volt, hogy talán korai ci

gány kölcsönszavakat is tartalmaznak. Oláh Miklós ugyan már 1536-ban megemlíti, hogy a 

simándi koldusoknak saját titkos nyelvük van, a hazai tolvajnyelv első szerény listáit mégis 

csupán kétszázötven év múlva - 1775-ben, 1782-ben és 1800 táján - állították össze. E szó

készletjobbára magyar alapú, ám a Pesten használatos tolvajnyelvbe már ekkor fokozott mér

tékben keverednek a németből és a héber-jiddisből, illetve a cigánydialektusokból átvett kife

jezések. Toronyai Károly 1862-ben 177 szóból álló gyűjteményt adott ki, de eredetük tisztá
zására - nyelvismeret, illetve megbízható szótár híján - nem vállalkozhatott.19 Pedig a kajálni

16 V. ö.: Soós István: József főherceg cigány levelezése. Szekszárd, 2000. A cigány nyelvű leveleket Glonczi Er
nő fordította.
17 Vekerdi Józsefi, m. 3.
18 [?]: József főherceg cigánydala. Szekszárd Vidéke, 1889. nov. 6. 2.
19 Toronyai Károly: Rablóknak, tolvajoknak és kozákoknak együttváló, hamis és zavaros beszédeik, hasonlóan 
hamis és titkos cselekedeteik... Pest, 1862. A német argóból átvett és akkoriban széles körben ismert kosak szó 
„hamiskártyás”-t, illetve általában „csaló”-t jelentett.
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(xal: eszik), a piálni (pijel: iszik), a lunyi (lubnyi: kurvák), a biboldi (biboldo: kereszteletlen, 

zsidó), a hadova (xaxavel: etet; félrevezet), a gatso (gazho: nem cigány férfi), a zsanelom 

(zhanel: tud), a bisáro (bishengo: húszas mint pénz), a komálom (kamel: szeret), a máró 

(manro: kenyér), a csávó (shavo: cigány fiú), a lácsó (lasho: jó), a rájok (raj: úr), a romok 

(rom: cigány), a lilózni (lil: kártya), a bas[ev]álni (bashavel: hegedül) és a sanzsérozni 

(shandel: kihány) bizonyosan a cigányoktól kölcsönzött szó, és a közölt tolvajnyelvi kifejezé

sek között még számos akad, amelyeknek erősen valószínűsíthető a cigány eredete.

Toronyai Károly gyűjtését a századfordulón Jenő Sándor és Vető Imre csaknem ezer
kétszáz újabb tolvajnyelvi szóval egészítette ki.20 Ezeket jobbára a budapesti kocsmákban, le- 

bujokban és kávéházakban, illetve a törvényszéki tárgyalásokon jegyzetelték le, de néhány al

kalommal nagyobb vidéki vásárokra is elmentek. Könyvük figyelemre méltó erénye, hogy a 

számba vettek eredetét is jelölik, fogyatékossága, hogy az egyértelmű azonosítás segédeszkö

zeit viszont elmulasztották feltüntetni. Márpedig József főherceg műve nélkül aligha állapít

hatták meg, hogy az ácsi (ash chi: megállj), a csaj (shej: cigánylány), a dumál (duma del: be

szél), a gitsol (gichil: kitalál; itt: hamisít), a hápi (xapavel: elemei; itt: kártyapénz), a káló 

(kalo: fekete), a kürel (kurrel: közösül), a lóvé (love: pénz; többes számban), a manusz 

(manush: ember), a mátós (mato: részeg) és a ruhizni (ruhi: dorong; itt: elver) cigány eredetét. 

Mindez csupán töredéke a szerzőpáros kiejtés szerint írt szójegyzékének, mivel a tolvajnyelv 

korábban már említett kifejezéseit, valamint azokat, amelyeknek etimológiáját nem tudtam 

megállapítani: mellőztem. (Ez utóbbiak egy része feltehetően a kárpáti, és nem az oláhci

gányok dialektusaiból átvett kölcsönszók.) De akadt olyan is - például a szóvelni (sovel: al

szik) -, amelynek cigány eredetét nem ismerték fel, a balhéi pedig azért hagytam ki, mert ez 

valójában a héberből átvett német (balhé: lárma) argó.

A dualizmus korának neves hírlapíró és rendőrfogalmazó párosa is figyelemre méltó 

könyvet jelentetett meg a századforduló Budapestjének bűnözéséről.21 Ebben ők is közöltek 

mintegy négyszáz szóból álló - az előző két kiadványéval csak részben azonos - jegyzéket, 

melynek elgondolkodtató felvezetése szerint „most egy kis gyűjteményt mutatunk be a ma

gyar tolvajnyelvből, de csak a leginkább használatos szavakat közöljük. Manapság [ugyanis] 

nagyon lábra kapott az a furcsa divat, hogy a betörők és másféle jómadarak csevegését maj

molják. A jól nevelt bankfiú elviszi a zsúrra, bálra, korzóra azokat a nem épp ízléses kiszólá

sokat, amelyeket éjszakai nőkön és pincéreken, bérkocsisokon át tanult el a gonosztevőktől. A

20 Jenő Sándor-Vető Imre: A magyar tolvajnyelv és szótára. Bp., 1900.
21 Tábori Komél-Székely Vladimir: A tolvajnép titkai. Bp., 1908. A szerzőpáros Razzia című színdarabját 1911 
novemberében az Uránia Színház mutatta be Budapesten.
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színészek, kabaréhölgyek buzgón népszerűsítik a tolvajvilág szavait és szállóigéit, sőt, bizo
nyos mozdulatait. Ismerős szavakat is fog itt találni a nagyvárosi olvasó: reprodukáltuk a pol
gári argóból azokat, amelyeket tisztességes társadalmunk bebizonyíthatóan a közönséges tol
vajnyelvből vett át. Ki fog derülni, hogy van budapesti argó, de roppantul szegény az eredeti 
kifejezésekben - a művelt Nyugattól, London, Párizs, Berlin városától még ebben is elmarad
tunk -, s a magyar metropolis az argókincse nagy részét lopta a tolvajoktól. Ha kissé túlzó és 

hatás vadász is ez a befejezés, mégis ráirányítja a figyelmet arra, hogy Budapesten létezik egy 

széles körben ismert „polgári” nyelvhasználat, mely sajátos szókincsének - szerintük - jelen
tős hányadát a jobbára idegen, tehát részben cigány eredetű tolvajnyelvből kölcsönözte. Lai
kus, de bűnügyi tapasztalatokkal alátámasztott megállapításukat utóbb a nyelvész Bárczi Géza 

is igazolta, mondván, „minden tolvajnyelv jellegzetes vonása az idegen elemek kedvelése, s 

ezért a jassznyelvben mindmáig jelentős számú héber-jiddis, cigány, német és egyéb idegen 

szó maradt. A XX. században azonkívül ez a szókészlet mindinkább szétszivárog, először Bu
dapest, majd az ország nagyobb városainak népnyelvébe, onnan pedig a köznyelvbe”.22 Bi
zonyság erre a napjainkra általánossá vált „pestiesen szólva” frazéma, mellyel a lehető legszé
lesebb körben és roppant hatékonyan terjednek a valamikor csaknem kizárólag Budapesten, 
illetve a nagyobb városokban megértett kifejezések.

A téma addigi szakirodalmát kiválóan ismerő - József főherceg és a paksi Győrffy 

Endre munkáit nélkülözhetetlen segédeszközként használó - Bárczi Géza már a harmincas 

évek legelején alapos tanulmányban rendszerezte a kimondatlanul ugyan, de Balassa Józseffel 
ellentétben mégis külön dialektusnak tartott „pesti nyelv”-et.23 Alapvetése, hogy „mint min
den nagyvárosnak, úgy Budapestnek is alsóbb társadalmi rétegeiben kifejlődött egy különle
ges nyelv, melynek grammatikai rendszere csaknem teljesen azonos a köznyelvével, szókin
cse azonban az átörökölt köznyelvi szókincstől többé-kevésbé eltér. Ebből a nyelvváltozatból 
szakadatlan szivárognak be szavak a városi polgárság társadalmának nyelvébe, innen esetleg 

az egész köznyelvbe, sőt, az irodalmi nyelvbe is”. Bárczi szerint ezt a „magasabb társadalmi 
osztályok, valamint a parasztság nyelve számára többé-kevésbé érthetetlen szavakkal megtűz
delt nyelvet” a kortársai tévesen nevezik zsargonnak vagy argónak. E francia kifejezésekkel 
ugyanis eredendően a csoportnyelveknek egy sajátos változatát illették, ezért rajtuk „tulajdon
képpen titkos tolvajnyelvet, a társadalmon kívül álló elemek részben tudatosan csinált nyelvét, 
helyesebben szókincsét kell érteni”. A korábban nyalavi nyelvnek, később inkább link hado-

22 Bárczi Géza: A magyar nyelv életrajza. Második kiadás. Bp., 1966. 368-369.
23 Bárczi Géza: A „pesti nyelv”. Bp., 1932. A szakirodalmat részletesen ismertető szerző a 12. oldalon azt is 
közli, hogy Tábori Kornél és Székely Vladimir könyvéhez nem tudott hozzájutni.
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vának, illetve jassznak nevezett tolvajnyelv esetében a hangsúly a titkosságon és a csoporthoz 

kötöttségen van, márpedig az ún. „pesti nyelviről ezek egyike sem mondható el, hiszen a 

közérthetőség meghatározó jellemzője, miként az is, hogy a lehető legszélesebb körben hasz
nálják. S nemcsak Budapesten, hanem általában a nagyvárosokban, és a sajtón keresztül az 

ország egész területén terjed. (Az elektronikus média, a filmművészet és nem utolsó sorban a 

szépirodalom révén pedig mára a köznyelv változásának és gazdagodásának egyik legfőbb 

forrása lett.) Bárczi szerint a „pesti nyelv” tehát inkább nyelvváltozat, melynek szókincse ép
pen úgy bővül a tolvajnyelvből, mint más zárt közösségek, így a katonák, a diákok, a színhá
zak, a sportpályák és a vadásztársaságok ugyancsak speciális csoportnyelvéből. Ráadásul a 

nagyvárosi körülmények között ezek határai elmosódtak, ezért például a diákok már az elmúlt 
századfordulón szívesen éltek a katonaviseltektől hallott és jassz kifejezésekkel, a régi magyar 

diáknyelv egyes szavai pedig a tolvajnyelvben bukkantak fel. Az első világháború aztán külö
nösen felgyorsította ezek cserélődését, miként abban is meghatározó szerepet játszott, hogy a 

csoportnyelvekkel az őket korábban nem használók megismerkedjenek. Állítását Bárczi Géza 

- a korábban már felsoroltak többségét is számba véve - olyan köznyelvesült szók etimoló
giájával támasztja alá, amelyek között cigány eredetű is szép számmal akad, mint a sukar 

(shukar: szép), a dilinós (dilo/i: bolond), a máról (maréi: ver), a bokhálós (bokhalo: éhes), a 

nikhaj (ni kaj: sehol sem; itt: sehonnai), a dikhöl (dikhel: néz), a csór (chord: lop) és a rovoz 

(rovel: sír). Érdekes, hogy tanulmányában a balhéi még Bárczi is cigány eredetűnek tartja, 
míg a kurni (kurrel: közösül) szerinte „úgy látszik, igen rövid életű volt”. Az előbbit azóta a 

nyelvészet, az utóbbit pedig a nyelvhasználat cáfolta.
E kettőt azért sem célszerű összekeverni, mert akkor a cigány nyelvet ismerő ott és 

abban is kölcsönzést lát, ahol ennek bizonyítása csak - mondjuk így - erőltetve igazolható. 
Mindennek szemléletes példája Kakuk Mátyás nemrégiben megjelent kiadványa, melyben a 

szerző lenyűgöző nyelvi leleménnyel számtalan bizonytalan etimológiájú szavunkban cigány 

eredetet vél felfedezni.24 Vitathatóságuk miatt csupán a náspágol (nasphagel: betör) és a sunyi 
(shunel: hallgat) valószínűnek látszó magyarázatát említem meg, valamint a „thulo” (kövér) 

szóból eredeztetett tulokét, melynek első írásos előfordulása a tizenharmadik század (!) végé
ről való. A könyv egyéb megfejtései azonban csaknem olyanok, mintha azt állítanánk, hogy a 

sut valójában nem az új felnémet bányásznyelvből (schutt: akna), hanem az előrelátó cigányo
kéból átvett szó (shut: ecet), mondván, amit abba beledobnak, tartósan megmarad, az iszkiri 
pedig nem összetett indulatszó, hanem az iskoláztatás elől menekülő cigány gyerekek rémült 
kiáltásának (iskiril: ír) félreértéséből ered...

24 Kakuk Mátyás: Cigány közvetítésit jövevényszavak a magyar nyelvben. Szolnok, 1997.
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E talán nem minden tanulság nélküli kitérő után összegzésül elmondható, hogy bár a 

Zhanes romanes? (Tudsz cigányul?) érdeklődésre napjainkban még az érintettek körében is 

egyre kevesebben válaszolnának igennel, mégis, ha tágabban értelmezzük a kérdést, akkor ki

derül, hogy jóval többet megértünk a cigány nyelvből, mint amennyit gondolnánk. A szóma

gyarázatban járatlanok - illetve a nyelvet nem beszélők - többsége ugyanis nem érzékeli, 

hogy a köznyelv néhány gyakori kifejezése, így az uzsgyi (ushtyi: kelj fel; itt: mozdulj), a pi

masz (bimosko: pofátlan) és a hóhányó (xoxamno: lódító) valójában idegen eredetű, míg má

sok, például a kalyiba (kolyiba: kunyhó), a púja (pujo: fióka; itt: kisgyerek), a bengás (beng: 

ördög; itt: beteg) a molyos (mol/molya: bor/borok; itt: részeg), a séró (shero: fej), a gógyi 

(godyi: ész), a kamatyol (kamado/dyi: szerető), a kérő (khere: otthon) és a verda (vurdon: ko

csi) kapcsán pedig legfeljebb tájnyelvi vagy „városi” szóhasználatra gondolnak. S csak a csó

ró (chorro: szegény), a hibás (bibaxtalo: szerencsétlen), a vakerál (vakarel: beszél), a báró 

(baro: nagy), a kula (khul: szar), a péló (pelo: here), a muráéi (murdel: dögleszt), a dzsal 

(zhal: megy), a csumizik (chumidel: csókol), illetve a hozzájuk hasonló kifejezések esetében 

sejtik, hogy közük lehet a környezetükben élő cigánysághoz.

Rárczi Géza a harmincas évek legelején meggyőződéssel vallotta, hogy mindezt azért 

érdemes megvizsgálni, mert a német, héber-jiddis, cigány és egyéb eredetű „pali, pasi, andris, 

zsaru, strici, guba, smonca, link, stramm, vas, dumál, megvág, elpucol, bedől neki, bukik rá, 

kinn van a vízből és tömérdek más, ma már ha nem is általánosan használt, de legalább Buda

pesten általánosan megértett szavak, sőt, pl. a mozi vagy a becsapni ige, úgy látszik, végleg 

bevonult a köz-, sőt, az irodalmi nyelvbe is”. A felvetés jogosságát igazolja, hogy e több mint 

hetven évvel ezelőtt felsoroltaknak ma már csaknem mindegyike meggyökeresedett a köz

nyelvben. S ebben a szépirodalomnak jelentős szerepe van, hiszen az elmúlt századforduló ún. 

nagyvárosi írói, például Molnár Ferenc, Kóbor Tamás, Heltai Jenő, Szép Ernő és Karinthy 

Frigyes, de Krúdy Gyula is előszeretettel éltek jassz-kifejezésekkel, köztük olyanokkal, ame

lyek cigány nyelvből származnak. így ezek mára éppen úgy részei lettek a mindennapi érint

kezésnek, mint a diákok és a lóversenypályák Jókai és Ambrus Zoltán dualizmus kori írásai

ból megismert argója. Azóta a sajtó, a változatlanul népszerű bűnügyi kiadványok és nem 

utolsó sorban a filmek hatékonyan közreműködtek a cigány nyelvből átvett kifejezések 

köznyelvesülésében. Az ezeket korábban nem használók előbb megismerték, azaz megértették 

őket, majd egyre gyakrabban éltek vele. Az erősen integratív diáknyelvnek mindebben felte

hetően mindig is fontos közvetítő szerepe volt, miként - és ennek ugyancsak érdemes lenne 

nagyobb figyelmet szentelni - a sorkatonai szolgálatnak. Ez idő alatt ugyanis különböző fog

lalkozású, társadalmi hátterű, műveltségű és esetenként anyanyelvű,, de közel azonos korú fia-
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talok kényszerültek huzamosabb ideig együtt élni és tevékenykedni, melynek során egymás 

szóhasználatát is elsajátíthatták. Az elmúlt évtizedek magyar hadseregében cigány és (csak a 

legritkább esetben cigány) előfelvételis egyetemi hallgató szó szerint ugyanazt a kenyeret ette, 
ami minden bizonnyal fokozott mértékben hozzájárult az előbbiek által használt kifejezések 

széles körű elterjedéséhez.
S e felvetéssel akaratlanul is felidéződnek a hazai ciganisztika kezdetei. A tudományos 

kutatásokat nagymértékben megalapozó Habsburg Józsefnek ugyanis katonatiszt korában ép
pen a parancsnoksága alatt szolgáló cigányok keltették fel figyelmét a kultúrájuk (nyelvük, 
zenéjük és életmódjuk) iránt.

Muzsikusok

A főherceg cigány levelezésének fordítója szerint ez „az egyetlen bizonyíték arra, 
hogy a magyar zenész cigányok, Mária Terézia jól ismert pressziója ellenére, még a század- 
fordulón is beszélték a cigány nyelvet. Sehol máshol nem találtam eddig erre vonatkozó írásos 

forrást”. Glonczi Ernő azt is megállapította, hogy a főherceg a kárpáti cigány dialektust sajátí
totta el, mivel „leggyakrabban zenész cigányokkal került kapcsolatba, és a kialakított kapcso
latot is velük tudta tartani. Ők rendelkeztek állandó lakhellyel, és bennük volt meg az asszimi
lációra a legnagyobb nyitottság”. Ez, mint láttuk, csupán részben igaz, mivel Habsburg József 

forrás értékű grammatikájának a különböző dialektusok összevetése az egyik legfőbb erénye, 
ugyanakkor az is tudható, hogy szívesen időzött a letelepíteni szándékozott vándor cigányok 

társaságában.25 Összességében azonban ezzel együtt kijelenthető, hogy az elmúlt ötszáz év so
rán a nem cigányok azokkal a muzsikusokkal kerültek tartósan közvetlen kapcsolatba, akik a 

hódoltság korától kezdve meghatározó szerepet játszottak a szórakoztatásban. A többségüket 
sújtó súlyos diszkrimináció mellett ugyanis a mulatozó magyarság e cigányokat közel engedte 

magához, esetenként annyira, hogy még az ünnepeiknek is részesei lehettek. Sőt, ez akár ko
rábban is megtörténhetett; a királyi számadáskönyvek tanúsága szerint már az 1489-es és 

1525-ös országgyűlésen is foglalkoztatták őket, az utóbbin bizonyosan zenészként.
Az 1541 után szétesett ország valamennyi részén megjelentek a cigánymuzsikusok. A 

megszállt Budán éppen úgy, mint a királyi területeken, vagy Erdélyben. Különös mulatság le
hetett, amikor 1544-ben „az özvegy Izabella királyné vígan farsangol Lippa várában. Még

25 A „királyuknak” tekintett főherceg és a cigányok személyes kapcsolatáról Thewrewk István József főherceg 
című könyvében (Bp., 1893) bővebben is olvasható.

208



Fráter György - a hajdani huszártiszt - sem vonja ki magát a táncból. A legjelesebb cigány 

hegedűsök húzzák Lippán a talpalávalót. Ezek - írják Lippáról Bécsbe - nem ujjaikkal penge
tik a húrokat, hanem faverőkkel verik, és torkuk szakadtából énekelnek hozzá.. .”26 (Annyira a 

végvárakhoz tartoztak, hogy a zsold kifizetéséhez nélkülözhetetlen lajstromokban is feltűn

nek.) Ugyancsak Zolnay László hívja fel a figyelmet arra, hogy „ezek a muzsikusok éppen 

úgy ott vannak a csatákban, mint a rövid békeidők báljain, mulatságain. 1554-ben, amikor a 

budai pasa Vác vára ellen indul, magával viszi a - fáraóknak mondott - cigányzenészeit is 

(pharaones, quos chyganos apellant)”.27

A felszámolt magyar királyi udvarral az udvari zene is megszűnt Magyarországon. Az 

udvarházak muzsikája váltotta fel, melyeknek a lantosok és igricek mellett a cigányok is te

vékeny részesei. Jelenlétük az országegyesítés idején megszokottá lett, az általuk játszottak 

iránt pedig a tizennyolcadik század végére olyan széles körű érdeklődés alakult ki, hogy már 

elképzelhetetlen nélkülük előbb a kúriák és kastélyok, majd rövidesen a városok lakóinak mu

latozása. A Budapestre vonatkozó szólások egyike - Itt van Buda, itt hegedülj! - a reprezenta

tív szerepléseik általánossá válását, a hozzá kapcsolódó magyarázat pedig az öntudatosulásu

kat is hatásosan szemlélteti. Dugonics András szerint ugyanis „midőn 1790-dik esztendőben a 

magyar banderisták őrzötték Budán a Sz. Koronát, és egyszer’mind Diéta is lenne, mindenfe

lől összejövének a muzsikáló cigányok, és a hallgatókat igen gyönyörűen múlatták. Egy a 

többi közül azt mondotta (fülem hallatára) Szegeden: hogy nála nem volt légyen jobb hegedűs 

egész Buda városában. A mellettem ülő úr, kinek nemigen tetszett lusta muzsikálása, azt 
mondá néki: Itt van most Buda, kutyavér, itt hegedűlly!”28 Vagyis most mutasd meg, hogy 

mit tudsz! S a muzsikusokat nem kellett sokáig biztatni.

A cigányzenészek és a kuruc kor csaknem kortársi összekapcsolásának szemléletes 

példája Gvadányi József első nyomtatásban megjelent műve, melynek népszerűségére jellem

ző, hogy a cigányos epizódja ponyva formában is terjedt. Az 1787-ben kiadott Pöstényi 

förödésbsn ugyanis többek között a következők olvashatók:

„Egy jó nagy palatzkal bort nékik adattam, 
Vacsoráiván velek magamat mulattam. [...] 
Rákóczi, Bertsényi nótáit hallgattam,
A Nagy-Idait is velek elvonattam.”

26 Zolnay László: A magyar muzsika régi századaiból. Bp., 1977. 348.
27 Uo. 355.
28 Dugonics András i. m. 194. A fővárossal kapcsolatos szólásokat Göőz József gyűjtötte egybe a Budapest tör
ténete című könyvében. (Bp., 1896. 206.)
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A cigány zenészek fokozódó jelentőségét nyomatékosba, hogy sokuknak már pártfo

gója is akadt, mint Barna Miska esetében Csáky Imre, az őt udvari muzsikusai közé „szerződ

tető” bíboros. (Mondhatnánk: prímás protezsált prímást...) A legendás Czinka Pannát pedig 

egy gömöri földbirtokos, Lányi János taníttatta zenére Rozsnyón, majd a családjával együtt 

alkalmazta. A legkorábbi hiedelmek is hozzájuk kötődnek, mindenekelőtt az, hogy a hagyo

mány szerint a Rákóczi-nótát „Barna Miska, Rákóczi udvari zenésze szerzetté, kitől annak 

unokája, a híres Czinka Panna vette át, s terjesztette, míg végre a múlt [a tizennyolcadik] szá
zad vége felé Vaczek kanonok először lekottázta”.29 Ezzel szemben bizonyos, hogy Czinka 

Panna halála, vagyis 1772 után versekben örökítették meg a prímásnő emlékét, és a „szájha

gyomány” mellett nyilván ezek is hozzájárultak ahhoz, hogy a század utolsó harmadától az 

olyan sokat emlegetett cigányzenészek, mint Bunkó Jancsi és Boka Samu országos hírűvé vál

tak. Immáron keresték őket, mivel nevesebbjeiknek fellépése eseményszámba ment. S ezzel a 

szerepük is ámyalódott. 1795 után ugyanis a muzsikus cigányok mind többet jelentettek an

nál, mint akik a zenét szolgáltatják a társas szórakozáshoz. A „búsmagyar” hiteles megszólal- 

tatói voltak, és széles körben már ekkor elterjedt megítélésüket jelzi, hogy az 1810-ben Pestre 

látogató Berzsenyi csupán addig volt kíváncsi a tiszteletére fogadást rendező Szemere 

Pálékra, amíg a Fehér Hajóban muzsikálni nem kezdett a magyar népzenéből is sokat merítő 

Bihari János. A pesti zenekarát 1801-ben megalapító nevezetes prímás a szerzője állítólag a 

Rákóczi-indulónak, a verbunkost viszont kétségtelenül ő tette a nemzetinek tekintett muzsika 

reprezentánsává.

Az egyenesen „cigánykirály”-nak nevezett Bihari János a napóleoni háborúkat lezáró 

bécsi kongresszuson tovább öregbítette a pesti kávéházakban és színtársulatoknál megalapo

zott hímevét. Vay Sarolta szerint „1814. október 24-én a francia ágyúkból öntött érdemke

resztek kiosztásánál muzsikált Bihari először, és varázsteli játékával úgy elragadta a jelenvol

takat, hogy a kemény katonák is sírtak. Schwarzenberg generális úgy zokogott, mikor az in- 

szurrekció verbunkot [a nemesi felkelés toborzóját] eljátszotta, hogy nem bírt felelni Károly 

főhercegnek, aki a szívet, lelket megríkató dallam címét kérdezte tőle”.30 Bihari hegedűjét et

től kezdve gyöngyökkel kirakott tokban hordozták, Anglia meghatalmazottja pedig a saját 

gyémántgyűrűjével ajándékozta meg. December 23-án a Burgban szerepelt a bandájával, 

mégpedig abban az elegáns egyenruhában, amelyet öt évvel korábban a magyar nemesi felke

lők toborzásakor csináltattak számukra. A császárné, valamint a főrangú hölgyek és urak előtt 

„Bihari húzta a szebbnél szebb nótákat, régi magyar hallgatókat, majd meg a híres kuruc fris-

29 Id. Ábrányi Koméi: A régi Rákóczy-nóta és induló. Magyar Salon, 1886/3. 275-280.
30 D’Artagnan [Vay Sarolta]: Régi magyar társasélet. II. Bp., 1900. 368.
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set: Gyere be, rózsám, gyere be..., de szeme, mint akit igézet fogott meg, odatapadt Katerina 

Pavlovna csodás szép alakjára, amint lágyan simogatta vonójával a húrokat, olyan lágyan 

csókdosta, simogatta tekintete a tündérszép nagyhercegnőt”.31 A jelenetet utóbb megörökítő 

grófnő azt is állítja könyvében, hogy „különben nemcsak Biharinak, de majd’ minden régi hí
res cigányprímásnak megvoltak az úriasszony-ideáljaik”. így például a váci Csánfai Ráday 

Pál feleségének adott szerenádot, a szatmári Hiripi - akiről Gvadányi József is megemlékezett 

a Pöstényi förödésben - a főszolgabíró neje, Vay Kata iránti rajongása miatt jutott koldusbot

ra, a debreceni szerződéses cigány, Boka Samu pedig gróf Tholdalagi Zsigmond lányának ke

zét csókolhatta meg az érzelmeit kifejező Eszter-búcsúzó - falusi kántor által lekottázott - 

dallamáért. Vay Sarolta találóan a trubadúroké hoz hasonlította e plátói rajongásokat, kissé 

ironikus elismeréssel hozzátéve: „Mindezekből pedig az látszik, hogy egészen a jelen [a ti

zenkilencedik] század húszas éveinek a végéig csak a cigány királyok voltak szerelmesek 

vérbeli hercegnőkbe és grófnékba”.32

Bihari János a bécsi kongresszus után a nádor budai udvarában is játszhatott, és e hír

neves fellépéseknek jelentős szerepük volt abban, hogy az előkelők szórakozása a reformkor 

városiasodó lakosságának körében is megszokottá vált. A főúri körökben merészen előadott 

kurucnóták híre sajátos rangot adott a muzsikus cigányoknak, mindenekelőtt a prímásoknak, 

akik hatásosan hangszerelték meg az „extra Hungáriám non est vita” előbb bizakodó, majd a 

szabadságharc bukása után reményvesztett életérzést. A vén cigányban (1854) ezt is kifejező 

Vörösmartyt 1813-ban rövid ideig hegedülni tanító baracskai prímás, Dudás János fiaiból állt 

az ötvenes és hatvanas évek híres pest-budai Páti kórus bandája. A legfiatalabb és egyben leg

híresebb, Ferenc állítólag akkor kapta a „Patikárus” művésznevet, amikor játékával meggyó

gyított egy depressziós földesurat. Emlékiratában Podmaniczky Frigyes „geniális zenészének 

nevezte, és a főváros kiegyezés előtti közéletében betöltött szerepét mindennél jobban érzé

kelteti, hogy 1858-ban tartott esküvőjén Vahot Imre és Lisznyai Kálmán volt a vőfély. Ők Jó

kai, Vachott Sándor, Pákh Albert és mások társaságában Rácz Pali pesti otthonában is gyak

ran megfordultak, vagyis az e prímások által képviselteket, a muzsikusokat és a zenéjüket 

egyaránt a magukénak érezték. Kortársaikhoz hasonlóan az utóbbit a mélabús magyar néplé- 

lek autentikus kifejezőjének tartották, inkább csak sejtve, mintsem tudva, hogy amit oly szí

ves hallgatnak, az valójában - Bartók Béla 1931-es megfogalmazása szerint - „nem cigány
zene, hanem magyar zene, újabb magyar népies műzene”33

31 Uo. 370.
32 Uo. 373. Ugyanez olvasható a fiatalon elhunyt pécsi Dankó Gyuláról. (Bús Bandi [?]: A cigányprímás. Szek- 
szárd Vidéke, 1887. okt. 20.2-4.)
33 Bartók Béla: Cigányzene? Magyar zene? Ethnographia, 1931.49-62.
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A cigányzene ugyanis nem azonos a cigányok népzenéjével. „A hangszeres előadó- 

művészetükről híres zenész cigányoknak - figyelmeztet Csapó Katalin - ehhez nem sok kö

zük van. Az ő társadalmi rétegük életmódban, öltözködésben, egész magatartásában már ré

gen kivált a cigányság egészéből. A polgárosodás korában, sőt, szórványosan már előbb is, 

beilleszkedett az idegen népek városi életébe (később a falusiba is), és átvette az őt befogadó 

közösség polgári (vagy paraszti) zenéjét.”34 Esetenként még akár a klezmert is, ha éppen zsidó 

környezetben muzsikáltak, ahogyan ezt például a híres Vörös Elek Budapesten, később pedig 

a tiszakóródi prímás, Horváth András Szatmárban tette. Vagyis a cigányok mindig és min

denhol azt játszották, amit elvártak tőlük, mégpedig a fizető közönség által kedvelt hangsze

reken. S ettől a muzsikájuk „tipikusan” magyarnak tűnhetett, miközben - főként a gyökereiket 

elvesztő városiak nézőpontjából - a magyar zene cigány eredetűnek látszott. Ez persze para

doxon, csakhogy a tizenkilencedik századi közvélekedés az autentikus népzenét nem különí

tette el a népies műzenétől, különösen a hazafias érzelmeket kiváltó csárdás és verbunkos ese

tében, melyeket a cigány muzsikusok kotta nélkül adtak elő. A „szív hangjegyeit” játszották a 

kortársi meggyőződés szerint, vagy ahogyan Mocsáry Lajos megállapította A magyar 

társasélet (1855) című könyvében: a cigánymuzsika a nemzeti karakter kifejezője. Megítélé

sének ellentmondásosságát jelzi, hogy az előadók érdemeit egyébként elismerő többség 

ugyanakkor éppen a nemzeti öntudatot érezte sértve a Mocsárynál sarkosabban fogalmazó 

Liszt Ferenc könyvének megjelenésekor. A virtuozitás fortélyait nemcsak Paganinitől, de a 

prímásoktól is elleső „világpolgár” zeneszerző kategorikus megállapítása - „a magyarok 

nemzeti zenéje cigány szülemény” - szemléletes kifejezője annak, hogy ekkor még zenészkö

rökben is „általános az a hit, hogy a cigányzenészek által játszott zene az egészséges gyökér, 

amiből az igényesebb magyar zenének is táplálkoznia kell. Ennek megfelelő az érdeklődés a 

cigányzenészek tevékenysége iránt, kik közül a szabadságharc után mind többen jutnak ke
nyérhez Pest-Budán”.35

A Generális insurrectio (1740) „Vonjad, cigány, ezt a nótát! / Ne kíméljed az húiját!” 

mozgósításától a Kisfaludy Károlyon át Vörösmarty Mihályig már-már modorossá váló 

„Húzd rá, cigány!” felszólítás a kiegyezés előtti csaknem két évtizedben ismét jelentéssel telí

tődött, aminek hatására az egykor jókedvű kurjantás immáron végleg a reménytelenség ref

rénje lett. A hontalanságban egymásra találtak - a magyarok legalábbis így érzik és ettől

34 Csapó Katalin: Cigányzene a kávéházakban a 19. században. In: „Budapest nagykávéház." Bp., 2002. 101- 
117. Szerk.: Saly Noémi.
35 Sárosi Bálint; Mindennapi magyar zene Pesten és Budán. In: Az egyesített főváros. Pest, Buda, Óbuda. Bp., 
1998. 351-371. Szerk.: Gyáni Gábor. Az 1859-ben Párizsban kiadott Des Bohémiens et de leur musique en 
Hongrie két évvel később A cigányokról és a cigány zenéről Magyarországon címmel Iát napvilágot Pesten 
Székely József fordításában. Liszt Nikolaus Lenau Három cigány című versét is megzenésítette.
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kezdve a sírva vigadás „szertartásának” elmaradhatatlan résztvevői a cigányzenészek. Szere
pük ezzel akaratlanul is felértékelődött, mivel bizalmas viszonyba kerültek a bánatukat meg
váltókkal, akik általánosságban úgy érzik, hogy „a magyar nóta nem csupán a szórakoztatás 

eszköze, hanem többé-kevésbé demonstráció is az idegenség ellen. Hiszen ebben az időben 

Magyarországon a kottából játszó zenészek nagyobbrészt még idegenek”.36 A cigány muzsi
kusokat azonban honfitársnak, sajátos játéktechnikájukat pedig a magyarok felfogásához egé
szen közelállónak tekintették. Fogarasi János beszédes megfogalmazása szerint reformkori 
„hét mesterem közt csak egy, a legelső vala magyar: ti. egy cigány (újmagyar). Cigányaink - 

legalább az én koromban - semmiféle nyelven nem számláltak. Ők csak érzésök után követik 

az üteny szabályait is. Gyakorlott zenészeknek sincs ily számlálásra szüksége”. Fogarasi 
mindehhez azt is hozzáteszi, hogy német nyelvű tanárai „természetesen németül számláltak, 
de midőn ezektől tanultam, már nemigen vala szükségem számlálgatásra”.37

S ezt az ugyancsak virtuóz Reményi Ede is elmondhatta magáról, akit - bár nem volt 
cigány - a prímásoknak kijáró tisztelettel köszöntött Dalmady Győző, amikor a hegedűmű
vész hazatért emigrációjából:

„Hegedűdnek bűvös hangja 
Sebeinket fölszaggatta: 
Minden hangja szúró fullánk!

Egy méhraj volt zengedelmed, 
Fölszaggatta sebeinket,
Tőle mégis meggyógyulánk.”38

A cigányok előtti bizalmas kitárulkozás és szakmai elismertségük meghatározó szere
pet játszott az „elit”-nek számító zenész cigányok társadalmi integrálódásában, ami nemcsak 

folytatódott, de fel is gyorsult azáltal, hogy a kiegyezést követően a dzsentri-bánat kifejezésé
nek nélkülözhetetlen szereplőivé lettek. A lényegre tapintott tehát a visszaemlékezésében 

Berkes Béla, mondván, „az igazi cigány tökéletesen ismeri a vendégeit. Az orvos a testet gyó
gyítja, a cigány a lelket”.39 Legjobbjaik - különösen a Nyugat-Európában is nevet szerzők - a 

hazai közbeszéd témáivá váltak, éppen úgy, mint a politikusok és a színészek. A Markó Mik
lós által összeállított Cigányzenészek albuma (1886) bizonyítja, hogy a szó akkori és mai ér-

36 Uo.
37 Fogarasi János: Az ütenyrészek magyar számlálásáról. Koszorú, 1864. nov. 27. 525-526. Az „újmagyar” el
nevezést Mária Terézia idején rendelettel próbálták meghonosítani.
38 Dalmady Győző: Reményi Ede emlékkönyvébe. (Érsekújvár, 1860. okt. 7.) In: Dalmady Győző: Hazafias köl
temények 1856-1894. Bp., 1894. 52.
39 Berkes Béla: Családi hegedű. Bp., 1944. 7.
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telmében is sztárok voltak, fővárosi „vonópárbajaik” és a zenéjükkel gazdagított költői estek 

pedig sokáig emlegetett nevezetes események. Nem véletlen tehát, hogy a millennium évének 

egyik legnagyobb könyvsikere éppen az az utóbb még számos kiadást megért összeállítás, A 

régi mulató Magyarország volt, amelyet Markó Miklós „80 elhalt és 320 fővárosi, vidéki és 

külföldi prímás és jelesebb zenekari tagok arcképével, 56 zenekar képével, rajzokkal, több 

mint 500 segédzenész arcképével” jelentetett meg. E gyűjteményből az is kiderül, hogy Rácz 

Pali Oroszországban Szent György rendjelet kapott, a nála kezdő Banda Marcit pedig Ferenc 

József arany érdemkereszttel tüntette ki, és hogy közülük kik kötöttek polgári, nagypolgári és 

arisztokrata családokból származó nőkkel házasságot.40 (Egyiknek híre a világsajtót is bejárta, 

és persze itthon is sokat emlegették. A mezőtúri Nagy Károly 1897-ben A szerelem hatalma, 

vagy Rigó Jancsi cigányprímás és Chimay hercegné igaz története címmel elbeszélő költe

ményben dolgozta fel a korszak sokat emlegetett románcát.)

A századforduló budapesti polgárának „illett” tudni, hogy e nevezetes kortársak mely 

kávéházakban muzsikálnak. Ezért ma is csak a mindenféle nosztalgiát gyanakvással figyelő 

óvatosság érzékeli túlzásnak azt a rajongó és kissé pletyka ízű visszaemlékezést, amely szerint 

„a pesti cigány, a magyar cigánymuzsikus ennek az országnak színes bokrétája. Világhíressé

gek egész sora került ki a magyar cigányzenészekből. A Pannóniában muzsikált Radics Béla, 

az udvari bálok prímása. Rangban, világhírben méltó kortársa és versenytársa Munczy Lajos 

volt. Munczy az orfeum télikertjében játszott, arisztokrata cigánynak hívták, nemcsak külső 

megjelenése és modora miatt, hanem, mert az arisztokraták kedvence és a cigányok között a 

legvagyonosabb volt. Szatmár megyében szép birtokon gazdálkodott, és olyan briliánsai vol

tak, mint egy fejedelemnek. Monte Carlo, Párizs, Nizza, Biarritz, London vetélkedtek érte, 

hogy pár hónapra Munczy ott muzsikáljon előkelő kaszinóikban. Mikor Munczy Amerikába 

ment, utóda az orfeum télikertjében Vörös Elek lett. Hatalmas, szépszál ember, kedves ci

gány, kitűnő muzsikus. Abban az időben tömeges válóperek hőse vagy oka vagy főszereplője, 
az asszonyok bálványa”.41 S akit mindez nem érdekelt, az is tudott róla, hiszen a lapok vala

melyike mindennap beszámolt arról, hogy Banda Marci az Andrássy kávéházban, 36. Rácz 

Laci a Királyban, a főhadnagyból prímássá lett Zöldi Márton pedig abban az Emkében húzza, 

ahol a vidéki cigányok, így például Sovánka Nándor és Sáray Elemér a fővárosi közönség 

előtt általában bemutatkoztak. Miként 1910 késő tavaszán annak is gyorsan híre ment, hogy

40 A téma legújabb áttekintését a roppant alapos Szijjártó Csaba jelentette meg. (A cigány útra ment... Magyar 
cigányzenészek külföldjárása a kiegyezés előtt. Bp., 2002.)
41 Bródy István: Régi pesti dáridók. Egy letűnt világ regénye. Bp., 1940. 48-49.
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Ferenc József udvari prímásává nevezte ki azt a Berkes Bélát, aki a huszadik század legelején 

nálunk az első között készített ragtime-felvételeket.

A századfordulón a cigány muzsikusok számára is Budapest, Bécs és természetesen a 

Monarchián túli külföld jelentette a karrier lehetőségét. A fővárosi Berkes Kálmán és zeneka

ra 1880 legvégén például Nizzába szerződött. Kiutazásuk közben felkeresték Kossuth lak
helyét, és a villa előtt „egy külön ez alkalomra tanult népdalegyveleget és a »Kossuth Lajos 

azt üzente« dalt játszották el”.42 Az évtized közepén a szekszárdi Garai Ferkó és bandája 

Amerikába szerződött. Előtte azonban - mint „József főherceg udvari zenészei” - egymás 

után három teltházas koncertet adtak a brémai Tivoli Theaterhen, ahol különösen a cimbalmos 

szólói nyűgözték le a közönséget.43 A „teljes magyar díszben” fellépő Garaiék háromnegyed 

évet töltöttek az USA-ban, és a legtöbb nagyvárosban felléptek. A repertoárt címek szerint is 

felsoroló Szekszárd Vidéke folyamatosan tudósított a sikereikről.44

A cigányzenészeknek a városi lakosság szórakoztatásában játszott szerepét az a hír

adássorozat is meggyőzően példázza, amellyel a Kaposvár folyamatosan tájékoztatta olvasóit, 

hogy a település nevezetes Szimplicius nevű bandájával mi történt Angliában. A szerződéskö

tés részleteit a hetilap 1887 januárjában ismertette, később pedig részletesen beszámolt arról, 

hogy február 24-én a búcsúestjük „oly nagy közönséget vonzott a Korom vendéglő éttermé

be, amekkora még azon teremben sohasem volt. A város intelligenciájából alig hiányzott va
laki, de talán egyetlen család sem volt, melynek legalább egy-két tagja jelen nem lett volna”.45 

A helyiség közepén elhelyezkedő, huszáregyenruhába öltözött zenekar hajnalig játszott a tisz

teletére összegyűlt közönségnek. A hangulatot jellemzi, hogy az elsőprímás Barcza József 

alaposan meghűlt, ezért bandájának nélküle, a másodprímás Rigó [Jancsi] vezetésével kellett 

külföldre utaznia. Alkalmazásukra azonban az előbbi ottani ismertsége révén került sor, ezért 

gyanakvó angol impresszáriójuk Kaposvárra utazott, hogy a betegséget személyesen ellen

őrizze. Néhány héttel később pedig arról tájékoztatta a lapot, hogy a szerződtetett cigányok 

„nem akarnak kellő ideig muzsikálni, s mivel fix fizetést kapnak, a közönség kedvét semmibe 

sem veszik. Hja! Ez már cigány természet; ha elérkeznek a nyomorúság napjai, akkor aláza

tos, szorgalmas a cigány, ha egy kis banknótát érez valakinél”. Mindenesetre a felépült Barcza 

ekkor már Liverpoolba utazott az ott Blue Hungarien Band néven fellépő zenekara után, ami

nek kapcsán a tudósító azon reményének adott hangot, hogy „az ő erélye meg fogja szüntetni 

az anarchiát, elűzi a sztrájkoló vágyat és megmenti a magyar cigány becsületét - a jövő érde-

42 Szekszárd Vidéke, 1881. jan. 6.4.
43 Szekszárd Vidéke, 1885. szept. 24. 3.
44 Szekszárd Vidéke, 1886. febr. 11. 3. A lista miatt e közlemény forrásértékű.
45 Kaposvár, 1887. febr. 26. 2.
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kében”.46 így is történhetett, mivel a beszámolók szerint a Szimplicius késő őszig zajos siker

rel muzsikált a brit szigeteken. Mindezt hitelesíti, hogy egy november végi híradás szerint a 

banda tavasszal ismét Angliába megy, már csak azért is, mivel a népes zenekarnak a téli holt

szezonban itthon nehéz lenne együtt maradni. E folyamatos külföldi turnék hatására Budapes

ten is megjegyezték Barczáék nevét, és 1890 októberében az Opera kávéházba szerződtették 

őket. Ottani népszerűségüket jelzi, hogy már decemberben ők húzzák a Csárdás című „balett” 

csárdásait az Operaházban. A hónap végén Kaposvárra látogatott a Szimplicius, és az erről hírt 

adó szerint „a banda játékán nagyon meglátszik, hogy a fővárosban jó iskolában volt, és sokat 

nyert azzal, hogy alkalma volt kitűnő cigányokat meghallgatni, s azok előadási modorát elsa

játítani. Sok szép új nótát is tanult a banda, melyek bizonyára kedveltek lesznek a farsan
gon”.47 A budapesti kitűnőségek támogatását jelzi, hogy 1891 januárjában a híres Rácz Laci 

koncertezett velük a Korona étteremben. Ezt követően - valószínűleg az ő biztatására - Rigó 

otthagyta együttesét, és a fővárosba költözött. Barcza József új tagokat szerződtetett, és az év 

végén már velük utazott ki Angliába. 1892 elején azonban az a hír terjedt el Kaposváron, 

hogy „a Londonban tartózkodó kaposvári cigányzenekar szétoszlott, a tagok külföldön tartóz

kodó cigánybandákban kerestek menedéket, s ezzel a kitűnő kaposvári cigánybanda meg

szűnt”. S még az is szárnyra kapott, hogy „Barcza Jóska (Szimplicius) a bandájának szétzüllé- 

sét annyira szívére vette, hogy bújában öngyilkos lett”.48 Vagyis e sorra vett „kisszínesekből” 

sajátos magyar művészsors bontakozik ki, melynek állomásai - a lelkes vidékiség, majd a fő

városi és külföldi siker, illetve a pénz, végül a váratlan összeomlás - már-már tipikusnak 

mondható következetességgel ismétlődnek meg. (A Szimplicius örökébe Kaposváron Látó Já

nos bandája lépett. 1892 nyarán Konstantinápolyban szerepeltek, és a magyar nóták előadása 

annyira tetszett a szultánnak, hogy a prímást érdemjellel tüntette ki.)49

A magyarországi cigányzenészek honi elismertségét és budapesti lehetőségeiket ha

sonlóképpen jelzi, hogy abban az időben, amikor idősebb Ábrányi Koméi Régi magyar ci

gányprímások és zenészek (1898) című könyvét megjelentette, már kisebb kolóniában éltek a 

Dankó utca és Madách tér környékén, később pedig a Ráday utcában. Köztük olyanok is, akik 

később a dzsessz első magyarországi művelői lettek, vagy hatottak rájuk, mint például 
Magyari Imre gyakorlása a vele egy házban lakó Martiny Lajosra, a swing hazai mesterére.50

46 Kaposvár, 1887. ápr. 2. 3.
47 Kaposvár, 1890. dec. 27. 6.

Kaposvár, 1892. febr. 7. 2.
49 Kaposvár, 1892. jún. 26.3.
50 Nemes Nagy Péter: Martiny Lajos és a magyar swing. In: Fejezetek a magyar jazz történetéből 1961-ig. Bp., 
2001. 167-193. Szerk.: Simon Géza Gábor.
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A cigányzenészek a dzsessz megjelenésekor is gyorsan alkalmazkodtak a közönség 

igényéhez. Csakhogy, amíg korábban elsősorban az emlékezés „búsmagyar” nótáit hangsze
relték, addig a világháború és Trianon után a felejtés szolgálatába álltak. Társadalmi helyze
tük és zenei hajlandóságuk - vagyis a „feeling” - kísértetiesen az észak-amerikai feketékét 
idézte, ami ezúttal is könnyűvé tette számukra az alkalmazkodást. A zenetörténész Molnár 

Antal a dzsessz-együtteseket magától értetődő módon a cigányokból álló zenekarokhoz ha
sonlította, hogy a fekete muzsikusok rögtönző kedvét és nyitottságát a hazai közönségnek el
magyarázza.51 A látvány szerepének érzékeltetésekor például az olvasható ebben a magyar 

nyelven úttörő munkában, hogy „a főszaxofonos néha egészen közel megy a publikumhoz, és 

mint valami cigányprímás a »fülébe húzza«, illetve fújja”, ahogyan ezt nálunk is tették már a 

korai ragtime korszakban. A húszas évek közepétől egyre több cigány muzsikus játszott 
dzsesszt - először természetesen Budapesten, aztán a nagyobb városok szórakozóhelyein -, 
közülük számosán országos, néhányuk pedig nemzetközi hímévre is szert tett, máig öregbítve 

a hazai cigánymuzsikusok évszázados megbecsültségét. Mindebben meghatározó szerepe volt 
Tarján Vilmosnak, aki 1925-ben a New Yorkba, szerződtette Eddy South fekete zenekarát. A 

fővárosi közönség azonban kezdetben idegenkedett a szokatlan hangzástól, ám „annál inkább 

élvezték a pesti jazz-zenészek, akiknek kívánságára két esetben is hajnali öt óra után kezdődő 

matinét rendeztem”.52 Lelkes kávéházi hallgatói között cigányok is lehettek, ugyanis „más
honnan tudjuk, hogy South-nak, ennek a néger virtuóznak is volt mit tanulnia a pesti cigány
zenészektől, amit aztán Chicagóban és Párizsban, Django Reinhardt mellett kamatoztatott”53 

(Ez utóbbit a dzsessz-szakirodalomban „általában az egyetlen eredeti, tehát olyan jazzmuzsi- 

kusként emlegetik, akinek játékmódja nem amerikai eredetű, mert Európa adta a jazznek. Ze
néje más hagyományban gyökerezett: a cigányzenében”.)54

Eközben a könnyen alkalmazkodó zenész cigányok a huszadik századi szórakozás má
sik - ugyancsak gyorsan művészetté váló - újdonságának formálódásából is kivették részüket. 
Az első magyar operettfilm 1914-ben Gajári István Böském című operettjéből készült, mely
nek gramofonlemezeken megjelenő betétdalait Gőzön Gyula cigányzenekarok kíséretével 
énekelte. A szórakoztatás jellegzetes alakjaként a cigány természetesen a filmvásznon is ha
mar megjelent, még címszereplőként is, például a francia Camille de Morlhon ugyancsak 

1914-ben és magyarországi helyszíneken forgatott Л cigány regényében. A honi gyártású ko-

51 Molnár Antal: Jazzband. Bp., 1928. 14., 16. és 21-22.
52 Tarján Vilmos: Jazz. In: Tarján Vilmos: Pesti éjszaka. Bp., 1940. 49-53.
53 Kurutz Márton: Könnyűzene és muzikalitás a magyar filmtörténetben. (A kezdetektől 1945-ig.) In: Fejezetek a 
magyar jazz történetéből 1961-ig. 193-231.
54 Michael Jacobs.- Fejezetek a jazz történetéből. Bp., 1999. 122. Simon Géza Gábor fordítása.
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rai magyar némafilmek közül ebből a szempontból Illés Jenő, Forró Pál és Forgács Antal 

filmjeit, A cigányprímást (1916), A cigánylányt (1918) és A cigányt (1925) érdemes kiemelni. 
(Ez utóbbi címszerepét Rózsahegyi Kálmán alakította.)55

A színpadok cigánya

Az utóbbi felsorolás jelzi, hogy az első magyar filmesek számoltak a hazai közönség 

igényével, amikor témát, illetve adaptációra érdemes műveket kerestek. A népszínművek és 

az operettek, illetve a daljátékok vitathatatlan népszerűsége szinte magától értetődővé tette 

megfilmesítésüket. Mozgalmasságuk és zenéhez kötöttségük a vásznat nézők figyelmét ha

sonlóképpen megragadta, már csak azért is, mert azon a zenés színházakból ismerős alakok 

tűntek fel. Köztük cigányoké, akik a magyar nyelvű színjátszás kezdetei óta jellegzetes figurái 

a színpadoknak.

Pontosan nem tudható, hogy cigányt alakító szereplő mikor lépett először publikum 

elé, ezért inkább csak valószínűsíteni lehet, hogy már az iskoladrámákban megjelent. A legko

rábbi adat a magyar nyelvű színjátszás meghonosításában úttörő szerepet játszó jezsuita Simái 

Kristóf nevéhez kötődik, aki Váratlan vendég címmel ugyan már 1774 előtt bohózattá dolgoz

ta át Plautus Mostellariáját, a kassai Magyar Museumban mégis csak tizenöt év múltán látott 
nyomdafestéket.56 Ebben azonban már nincs benne az a jelenet, amelyre Czeczkó Antal a ke

gyesrend Selmecbányái könyvtárában őrzött autográf kéziratban figyelt fel. Tanulmánya sze

rint magyar színműben itt szerepelnek először cigányok, mégpedig úgy, hogy Simái nemcsak 

a sajátos magyar kiejtésüket, de néhány szó erejéig az anyanyelvűket is megidézi.57 A máso

dik felvonás negyedik jelenete után egy Éhesi nevű magyar éhenkórász cigányokat szólít meg, 

hogy velük egy lakomára bejuthasson. Amikor megkérdezi tőlük, hogy hová mennének, ha 

netán elűznék őket, az egyik ezt válaszolja neki: „Soskheró! [itt talán: Mit tehetnénk!] Ostán 

hasa megyünk a sátorba, s vigik nyútózunk benne, mint eb a posdoiján”. Arra a kérdésre pe

dig, hogy „tudtok-e szép nótákat vonni?”, a másik így felel: „Hogy ne tudnánk? Bibastala 

soskheró [talán: bajba kerülünk], de az annya kinnyát is elhúzzuk az Úrnak, ha akarja.” A ci

gányul feltehetően nem beszélő Simái Kristóf minden bizonnyal a kárpáti dialektusban hallot-

55 V. ö.: Kőháti Zsolt: Tovamozduló ember tovamozduló világban. A magyar némafilm 1896 és 1931 között. Bp., 
1996. 49., 84., 154. és 246.
56 Simay Kristóf: Váratlan vendég. (Vigságos játék három felvonásban.) Magyar Museum, 1788/89. 158-177., 
231-255. és 432-458.
57 Czeczkó Antal: Simái Váratlan vendége és Mesterséges ravaszsága. EPhK, 1895.392-401. és 474-480.
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takat illesztette szövegébe. Mindez figyelemre méltóvá teszi a darabot, szemben az 1792-ben 

ugyancsak általa átdolgozott Christian Felix Weisse-féle Házi orvossággal. Ebben is muzsi
kus cigány szerepel, mégpedig egy vak zenész - a beszédes nevű Sandi -, akit gazdái hol 
megverik, hol meg együtt érzőén borral itatják, mielőtt játszana nekik. Ő pusztán népies alak, 
míg a korábbiban szereplő cigányoknak a szóhasználatuk is jellegzetes. A végleges változat
ból talán éppen ezért, vagyis a vaskosság miatt hagyta ki őket a világi színpadok irányába tá
jékozó szerző.

A Váratlan vendég a színjátszást kedvelő Csokonaira is ösztönzően hatott. A Simái 
Kristóf művének közjátékát utánzó és 1795 februárjában a debreceni kollégiumban elsőként 
bemutatott kétfelvonásos vígjátéknak ugyancsak van egy jellegzetes cigány szereplője. (Kor
társai és a közvetlen utókor számára a Gerson lehetett Csokonai legnépszerűbb darabja, mivel 
ez maradt fenn a legtöbb - legalább tizennégy - másolatban.) Az előző kettőhöz hasonlóan a 

cigány ebben is a tréfás jelenetek népi figuráinak egyike. Színpadra mindig a folyton latinul 
megszólaló iskolamesterrel együtt lép, akivel rendre félreértik egymást, és emiatt nevetséges 

helyzetekbe keverednek. Buga Antal debreceni i-ző beszédét a c, a z és az sz helyett ejtett cs, 
zs és 5 teszi jellegzetessé, valamint, hogy ő meg cigány anyanyelvének szavait keveri a beszé
débe. Ezek többsége (purgye, dikhaz, bibast) olyan kifejezés, amely az évszázados együttélés 

következtében már ekkor közérthető, valamint választékos trágárság, amire a diákhallgatóság 

mindig is „vevő” volt. Ezek a Csokonai nyelvek iránti legendás fogékonyságát szemléltető 

szószerkezetek azonban helyenként nehezen értelmezhetőek, ám ma már eldönthetetlen, hogy 

szerzői pontatlanságok-e, mivel a vígjáték szövege kizárólag másolatokban maradt fenn. En
nek ellenére a kritikai kiadását sajtó alá rendező Pukánszkyné Kádár Jolánnak Vekerdi József 

segítségével csaknem valamennyit sikerült lefordítania, ezért csupán azokra térek ki, ame
lyeknek magyarázatára ők nem vállalkoztak.58 Tehát: az első felvonás hetedik jelenetében a 

beszédébe folyton latint keverő iskolamestert Buga Antal az okhetz dilestare szavakkal illeti, 
ami szerintem az eredetiben о kher dilestare lehetett, igaz, akkor is hibásan, a le khereske 

dilestar helyett. Ez szó szerint azt jelenti, hogy „a ház bolondjától”, bár itt a távolító esetnek 

nincs értelme. A második felvonás tizenkettedik jelenetének legvégén a felbőszült Antal azt 
mondja a számára ezúttal is értelmetlenül beszélő iskolamesternek, hogy „hej, suskere tsala 

bingaskore, h[ogy] a Lilked bújjon ki a könyöködön, még most is rettegek úgy [me]g 

ijjestettél”. A nyilvánvalóan pontatlan lejegyzés (és/vagy másolás) miatt ezúttal a tsala szóval 
nem boldogultak a szövegértelmezők. Feltételezésem szerint ez valójában a „hülyé”-t jelentő

58 V. ö.: Csokonai Vitéz Mihály Összes Művei. Színművek 2. 1795-1799. Bp., 1978. 263-271. S. 
Pukánszkyné Kádár Jolán.

a. r.:
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chalado lehet, ami teljessé teszi a gyaníthatóan kárpáti cigány dialektusban kezdett mondat ér

telmét, azaz: „Hej, mit csinálsz, ördögnek hülyéje...”

Egyetértve Szilágyi Ferenccel, a Gerson című vígjáték Buga Antalénak minden bi

zonnyal ugyanaz a kollégiumi cigány kályhafűtő a modellje, mint a Tempefőiben szereplő 

Szuszmimak.59 Ő, valamint a Debrecenben és környékén élő nagyszámú cigány kedvelt alakja 

volt a szívesen élcelődő diákságnak, akik hozzájuk hasonlóvá maszkírozták magukat, és így 

imitálták a beszédüket meg a viselkedésüket. Természetesen mint gyakorlott verselők és éne

kesek, ilyenkor tréfás szerzeményekkel is szórakoztatták egymást. Effélék írása akár kollégi

umi „hagyomány” is lehetett körükben, mivel A cigányról című, ismeretlen szerzőtől szárma

zó debreceni gúnyvers mellett Csokonaitól is fennmaradt egy Cigány című zsenge. Mindkettő 

a közkeletű képet ismétli a henye és tolvaj cigányokról, akiket az utóbbi szerint az emberek 

„tréfás mása”-ként teremtettek az istenek.

Ennek a játékos kedvnek a szüleménye az a Comoedia de Zingaro et Famulo című két 

jelenetből álló - feltehetően ugyancsak - közjáték, amelynek szerzője szintén ismeretlen; a 

fennmaradt szöveget a Debrecenben tanuló Virág Pál 1797 táján másolta jegyzőkönyvébe. A 

cselekmény „szokásostól” eltérő fordított alaphelyzete szerint a cigányvajda falopással vádol 

meg egy diákot, miközben a komikumnak, akárcsak Csokonainál, az egymás nem értése is 

forrása. A folyton félbeszakított diák mindvégig latinul védekezik, a cigány pedig mindunta

lan félreérti a végszavait, és a viceispánnak ennek megfelelően próbálja előadni sérelmét. 

Egyre ingerültebb és vaskosabb válaszaiba anyanyelvű tagmondatokat, sőt, mondatokat kever, 

amelyekkel viszont a többiek nem tudnak mit kezdeni. Ezek alapján a vígjáték szerzője vala

melyest járatos lehetett a cigány nyelvben, mégpedig feltehetően annak kárpáti változatában. 

A dialektusok és az elkülönülés ismeretét, illetve a vajda (utóbb) romungróknak nevezett nép

csoporthoz tartozását azon kifakadása is valószínűsíti, hogy „nem vagyok én Oláh Tzigány”. 

A diák felakasztását követeli, ám végül meg kell elégednie azzal, hogy „arra büntettetnek a 

Medikások, hogy a hol ezután Tzigányt látnak, szépen köszönnyenek néki”.. .60

Cigány szavak - more (móro: társ; vocativusban), devla (Del: Isten; Devla: Istenem!) 

és binga (beng: ördög) - Czinke Ferenc 1814-ben diákjaival elöadatott „dramatizált beszélge

tésiében is találhatók. Művét a budai professzor öt évvel később nyomtatásban is megjelen

tette, a huszonnégy „megszólaló” nyelvből azonban csupán háromnak, a hollandnak, az an

golnak és a cigánynak dialogizált szövegét tartalmazza a kiadvány. A hivatalosan „újlakos”-

59 V. ö.: Csokonai Vitéz Mihály Összes Művei. Költemények 1. 1785-1790. Bp., 1975. 437. S. a. r.: Szilágyi Fe
renc.
60 In: Protestáns iskoladrámák I. Bp., 1989. 353-364. S. a. r.: Varga Imre.
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nak és „újmagyar’’-пак hívott, a hagyományos lótartástól eltiltott cigányt az utóbbiban így vi

gasztalja a narrátor:

„Jaj, megvetett nép! A’ kemény Sors mit hagyott? 
Tsak hegedű, kalapáts

most a’ te fényes virtusod!
Fillentek. Egy van hátra. No, mi? Fő érdemed.

Ezt te magad se tudod.
Tust rántva súgd ezt Bandinak:

Ki mutat tsak egygyet 7000 Tzigány közül, 
a’ ki Magyar ne legyen?

Számolhat így - minden lakos?”61

Az iskolai színjátszáshoz hasonlóan a világi színház esetében sem egyértelmű, hogy a 

cigány mikor tűnt fel először annak világot jelentő deszkáin. Átdolgozásaival Simái Kristóf 

ebben is meghatározó szerepet játszott - 1790 októberében az Igazházijával mutatkozott be 

Pesten a magyar színtársulat -, dokumentumok híján azonban csak sejthető, hogy a mindin

kább hazai környezetben játszódó darabok népies karakterűiguráinak a cigányság is mintája 

volt. Szerepeltetésük lehetőségeit egy kolozsvári botrány különösen hatásosan érzékelteti. 

1806 májusának végén ugyanis egy arrafelé kóborló vándor társulattal az ottani német szerve

ző egy „ein ungarisches Charakter-Ballet” megjelöléssel hirdetett táncjátékot adatott elő a 

magyar közönség bosszantására. S ennek bekövetkeztében okkal reménykedhetett, mivel az 

Ein Zigeuner, oder der Teiffel und seine grossmutter (Cigány, avagy az ördög és a nagyanyja) 

című „darabban két magyar nemes kisasszony ábrázoltatott, amint beleszeretett két cigányle

génybe, s azzal táncol és szerelmeskedik. E jelenetek láttára a közönség még inkább felbosz- 

szankodva követelte az előadás megszakítását, fütty és pisszegés által is zavarva az előadó

kat”. A folytatásról így természetesen szó sem lehetett, a városbíró a szervezőt és a társulatot 

előbb huszonnégy órára bezáratta, majd valamennyiüket kiutasították Kolozsvárról, hogy 

„emlékezhessenek mind ők, mind mások arról, hogy cigány név alatt magyar táncot járni nem 

lehet büntetés nélkül”.62 Vagyis a cigányság szerepeltetésével már ekkor éppen úgy lehetett 

provokálni, mint tipizálni egy-egy élethelyzetet vagy környezetet. Ez utóbbit akár a Cigányok 

tanyája (1811) című táncjáték is szemléltethetné, ha nem csupán a címe lenne ismert. Ez talán 

hasonló rablótörténet volt, mint Balog István két előadás után betiltott Cserny Györgye

61 Czinke Ferenc: Az ijjú szószóllók gyűlése a' nyelvek ügyében Moháts mezején. Buda, é. n. [1819.] 11-15. A 
szövegben emlegetett „Bandi” talán valós személy, mégpedig „a szószóllók lajstromá”-ban szereplő másodéves 
Vojnits András lehetett, aki a „rátz” nyelvet jelenítette meg. Ez esetben a csípős megjegyzés éle a szerbekre irá
nyult.
62 Váli Béla: A magyar színészet története. Bp., 1887. 219-220.
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(1812), vagy Vándza Mihály Zöld Marcija (1817), melyekben szintén szerepelnek cigányok. 

Az előbbi egyik kétszereplős komikus jelenetét Cigány anekdoták címmel önállóan is előad

ták, az utóbbi pedig esetünkben azért figyelemre méltó, mert egy teljes cigányzenekar szín

padra lépett benne. Cigány a pesti társulathoz szerződött Katona József Luca székében (1812) 

is feltűnik, ahogyan Maróthy Mátyás 1825-ben Szegeden kiadott, ugyancsak németes ízlésű 

Amália Szelleminek myrtus koszorújában a hétpróbás szolgáé és a vajákos jósnőé szintén ci
gány szerepek.63

E nyomok alapján a csetlő-botló élelmességük a humoros, míg a bűnözéssel való azo

nosításuk a rémtörténetek kiapadhatatlan forrásának számított, az alakjukkal társított hegedű 

pedig nélkülözhetetlen kísérője lett a mind gyakoribb dalbetéteknek. Térhódítását siettette az 

a törekvés, hogy „minél több előadás, sőt, lehetőleg valamennyi zenés legyen, a vitézi játékok 

betétei és jelenetei - a verbunkos színpadi előretörésével - ehhez jó keretet biztosítottak”.64 S 

az is egyre gyakrabban előfordult, hogy a pesti társulat zenészei, köztük Bihari János és ban

dája a felvonásközökben muzsikáltak. Bihariék nem csupán meghatározó tagjai voltak a társu

latnak, de egyúttal mindinkább megtestesülései annak, amit kortársaik a zenész cigányokról 

általában gondoltak. A reformkori közélethez hasonlóan a színpadokon is a nemzeti érzés jel

legzetes hangszerelőinek tekintették őket, aminek Szőllősy Lajos 1831 áprilisában Kassán 

bemutatott tréfás táncjátéka, A nagyidai lakodalom az egyik jellegzetes példája. Ez az egyfel- 

vonásos négy évvel később ugyanis Budán úgy került közönség elé, hogy benne az eredetileg 

zsidó zenészek helyett cigányok húzták a verbunkost a színpadon mulatozó magyar nemesek

nek. S hogy ez a negyvenes évekre már gyakorlattá vált, jelzi, hogy amikor a Nemzeti Szín

házban előadják Nagy Ignác Tisztújítását, a zenével kísért látványosság kedvéért abban is ci

gányzenészeket léptetnek fel.

A népszínművek, és általában a zenés-táncos darabok nyomán a magyarországi kö

zönség megszokta a cigányok színpadi jelenlétét. Jellegzetes karakterfigurák, de alkalmanként 

előfordult, hogy - a zsidókhoz hasonlóan - e különleges népcsoport önmaga is témává vált. 

Az ismeretlen szerzőjű Rajkó, a dádé mostohafia (1831) és Szigligeti Ede korai népszínműve, 

A nagyidai cigányok (1842), valamint Kövér Lajos Indiana, a cigány fejedelemnő című darab

ja éppen ezért említésre méltó. Fleischmann Gyula megállapítása szerint ez utóbbi „egy regé

nyes színjáték, amely tele van érzelmességgel, valószínűtlenséggel, és vajmi kevés drámai- 

sággal”. A cigányoknak menlevelet adó Zsigmond korában játszódik a darab, melynek cím-

63 Fleischmann Gyula: A cigány a magyar irodalomban. Bp., 1912. 43-45. Ez a Jókai Mórig vizsgálódó, erősen 
vázlatos tanulmány az egyetlen feldolgozási kísérlete a témának.
64 In: Magyar színháztörténet. 1790-1873. Bp., 1990. 142. Szerk.: Kerényi Ferenc.
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szereplője hősiesen küzd népe szabadságáért. A félreérthetetlenül a magyarságot idéző etni

kum nyilvánvalóan ürügy csupán, hogy a szerző 1858-ban (!) kimond(at)hassa: „Csak szabad

ságát hagyjátok meg e népnek... Vándorszabadságát, és hálaimája üdvöt hozand a magyar 

nemzetre.” Fleischmann mindebben a cigányok iránti rokonszenv felébresztésének szándékát 

vélte felfedezni, ám ennél sokkal valószínűbb, hogy Kövér Lajos a bécsi Burgnak „üzent”.
Szigeti József Viola, az alföldi haramia című darabját 1851-ben, Szigligeti Ede minta

adó népszínművét, A cigányt pedig 1853-ban mutatta be a Nemzeti Színház. Ezek cigány hő

sei is kifejezetten „magyaros” karakterek: elszántan öntudatosak és elkeseredetten szerelme

sek, de az is az utóbbi darabban hangzik el a hegedűre mutatva, hogy „ez az én nyelvem, s e 

fában van az én szívem”. Az ezt követő fél évszázad szinte valamennyi zenés darabjának ci

gányai ezt visszhangozzák, csakhogy egyre kevesebb valószerű vonással, azaz jobbára 

ugyanolyan sablonos figurák, mint azok a stilizált falusiak, akiktől immáron elválaszthatatla

nok. Elnyűhetetlenül életrevalóak, könnyelműek és ravaszkodók, de folyton komikus helyzet

be kerülnek, mert kiderül, hogy lopnak, mintái falu rosszában (1874), vagy jósolva csalnak, 
ahogyan azt A piros bugyelláris (1878) cigányasszonya teszi.65 Tóth Ede és Csepreghy Ferenc 

cigány hőseinek elég megszólalniuk, és máris nevetségesek; jellegzetes beszédmódjuk és 

megértett, ám mégis különös hangzású szavaik - mint a devla, a bibas és a móré - miatt jele
neteik a népszínművek vidám közjátékai. (Még Gárdonyi színpadi munkáiban, A borban, a 

Falusi verebekben,a Fehér Annában, a Fekete napban és a Karácsonyi álomban is jobbára 

azok.) Furfangos csavargók, ügyefogyott tolvajok és rajtakapott tenyéijósok, de mindenek

előtt virtuóz muzsikusok, lehetővé téve, hogy a többiek lényegében bármikor dalra fakadhas

sanak, jobbára tekintet nélkül arra, hogy énekük összefügg-e a cselekménnyel. Ezt már a kor

társ kritikusok is kifogásolták, mégis tucatszámra születtek efféle népszínművek, mivel a kö

zönséget, mely szívesen nézte és hallgatta őket, e dramaturgiai fogyatékosság kevéssé érde

kelte. így még a gyengébb daraboknak is sikerük lehetett, mint Mészáros István Cigányvéré

nek (1884), vagy Takács László népszínművének, A vén cigánynak, melyet valamikor a het

venes években mutattak be Nagyváradon.

S bár ez Almási Tihamér Cigány Pannájáról (1884) is elmondható, mégis annak elle

nére kivételnek számít, hogy a Cigány Panna az a híred... kezdetű nóta slágerré vált, a 

(Schunda-féle pedálos) cimbalom pedig ebben a darabban kapott először kiemelt színpadi sze-

65 A piros bugyelláris bécsi előadásának drámai hatású jelenete lehetett 1883 júniusában, amikor a darab egyik 
dalát a térdre boruló Blaha Lujza az uralkodó páholya felé fordulva további négy, páros rímes sorral egészítette 
ki, melyekkel a Galíciában lázadás miatt akkoriban elítélt tizenhárom (!) magyar katonának kért kegyelmet. Fe
renc József lefordíttatta magának az elhangzottakat, majd beleegyezően intett a művésznőnek. (In: Batta And
rás: Álom, álom, édes álom... Népszínművek, operettek az Osztrák-Magyar Monarchiában. Bp., 1992. 22-24.)
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repet. A korrupt bíróválasztás és az elveszett-megtalált gyerek elcsépelt témáit a szerző 

ugyanis a vándor cigányok nem kifejezetten rokonszenves világába helyezte. Ráadásul előre 

sejthető, hogy végül egy harmadik személy lesz az ónodi bíró, az pedig a bemutató idején sem 

kelthetett különösebb izgalmat, hogy a falu nagytermészetű Marcija valóban cigány-e. A cím

szereplő ugyan lényegesen árnyaltabban megformált, figyelemre méltó alak, csakhogy mind

végig karakteresen cigányosan beszél - mintha Simái Kristóf vagy Csokonai hőseinek egyikét 

hallanánk -, kivéve, amikor énekel. Az előbbi egy könnyed darab esetében szokatlan összpon

tosításra kényszeríti a nézőt, amit az utóbbi nyomatékossá, és ezzel együtt értelmetlenné is 

tesz. A következetesen alkalmazott beszédmód á hitelesség nem jelentéktelen eszköze, csak

hogy a közönségnek azt is elég volt elfogadni, hogy a darab cigányai főszereplők, az pedig 

egy népszínmű esetében a nyolcvanas évek közepén már kifejezetten túlzásnak tűnhetett, 

hogy a szövegre mindvégig feszülten figyeljenek. S mintha a szerző azt sem mérlegelte volna 

kellőképpen, hogy a cigányos kiejtés értelmezése közben a közönségnek a bibas, a csumide és 

a bairó [amulett] szavakon túl a csivilláré, csavalláré kacsúre [shavora: gyerekek, kas si: ki

nek van; talán: akinek van, gyerekek], az o, mro bar о devel [ó, én nagy Istenem] és a szlobozi 

szárm avri [szabadíts ki engem] mondatok jelentését is meg kellett fejtenie. Vagyis egészében 

igaza lehet Galamb Sándornak, aki szerint a darab kedvezőtlen fogadtatásának egyik oka az 

volt, hogy addigra „a közönség megszokta a cigányokat komikus elemnek tekinteni. Almási 

alakjai pedig romantikusak. Az is a siker ellen dolgozott, hogy a cigányos kiejtés nem nagyon 

illett a szenvedélyes kitörésekhez”.66 A cigányság és nyelvük iránt egyaránt fogékonynak tűnő 

szerző szándékait mindenesetre jelzi, hogy amikor 1898-ban a darab könyv alakban is megje

lent, akkor a Cigány Pannát „hódolata jeléül” József főhercegnek ajánlotta. A címválasztással 

Almási Tihamér pedig nyilvánvalóan arra számított, hogy a közönségnek a legendás prímásnő 

nevét juttatja majd eszébe. (Czinka Panna címmel két évvel később Ökröss Bálint Kolozsvá

ron mutatott be egy Rákóczi szabadságharc utánjátszódó verses népszínművet.)

A reformkori kezdet idején az első népszínművek alkotói még törekedtek arra, hogy 

lehetőleg hitelesen mutassák be a falusiak életét. Ezzel új témákra, és velük korábban jobbára 

csak mellékszereplőként ismert alakokra irányult a figyelem. Az ének és a zene szórakozatóvá 

tette e darabokat, miközben az elhangzó népdalok ekkor még többnyire szervesen illeszkedtek 

a történetekbe. A kiegyezés idejének nemzeti romantikája és elsekélyesedő népiessége - kü

lönösen a Népszínház megnyitása (1875) után - azonban egyre inkább olyannak mutatta a pa

rasztokat, amilyennek a fővárosi közönség hitte őket. (S ez a budapesti szegények környeze

tében játszódó darabokról is elmondható; Jókai „népdrámá”-nak mondott művének, A gazdag

66 Galamb Sándor: A magyar dráma története 1867-től 1896-ig. II. Bp., 1944.206.

224



szegényeknek (1893) mellékfigurái között például egy cigány klarinétos is feltűnik.) A növek

vő popularitást mi sem jelzi jobban, mint a nemzeti karaktert kifejező magyar nóták - sőt, ké

sőbb a kupiék és sanzonok - látványos térhódítása a népszínművekben. A műfaj ugyanis lehe

tővé tette, hogy a csárda- és a lakodalmi, majd a kávéházi jelenetekben a legnépszerűbb ci

gány muzsikusok, például Szentirmay Elemér és Dankó Pista szerzeményei a színpadokon is 

hallhatók legyenek.

Társadalmi, és ebből következően kulturális helyzetüknél fogva elenyészően kevés 

azon cigány származású szerzők száma, akik publikálni is tudták műveiket. Az anyanyelvét 

elkötelezetten kutató Sztojka Ferenc elbeszélő költeménye, A cigányok vándorlása, valamint 

a Cigánylakodalom és Cigányvár című történelmi vígjátéka és tragédiája úttörő vállalkozások, 

de csupán a művelődéstörténet érdeklődésére számíthatnak. Ezeknél a századfordulón lénye

gesen ismertebben voltak Dankó Pista népszínművei, mindenekelőtt a Cigányszerelem (1899) 

és a Cigányélet (1903). Az utóbbit - mely az „édes emlékű”, Párizsban élő Rigó Jancsi és 

Chimay hercegné sokat emlegetett romantikus szerelmi történetét is a közönség elé idézte - 

1903 szeptemberében mutatták be. (A női főszerepet a cigány származású Hegyi Aranka ala

kította, a felvonások közötti szünetekben pedig Dankó-nótákat játszottak az elhunyt szerző 

emléke előtt tisztelgő zenésztársak.) A darabban a hegedűnek már-már emblematikus szerepet 

tulajdonító Batta András megfigyelése szerint ábrázolásmódja és zenéje alapján a Cigányélet 

„hidat képez Szigligeti Ede Cigánya, és Kálmán Imre Cigányprímása között”.67

A nyolcvanas évek legelejétől nálunk is egyértelműen a zenés darabok túlsúlya jel

lemzi a színpadokat; hihetetlenül nagy számuk felfokozott érdeklődést jelez. Cigányok ezek

ben is feltűnnek, hiszen az olyan mintaadó opera, mint Verdi Trubadúrja (1853) is tartalmaz 

cigány szerepeket és jelenetet, Bizet Carmenje (1875) pedig talán a legismertebb cigány témá

jú zenemű. Az operettek, illetve a daljátékok ez irányú érdeklődése viszont a népszínműveké

vel vetekszik. Azt is Batta András állapítja meg, hogy „a népszínmű kénytelen megosztani 

uralmát az operettel, ahol semmit sem szabad komolyan venni. S az operett a múlt [vagyis a 

tizenkilencedik] század második felétől ragályos színpadi betegség. Nemcsak szolgálja, de 

eszményíti is a várost, elhanyagolja a falut, és ebben a népszínmű már nem tudja követni”.68 

Ez utóbbiak azonban nyilvánvalóan ösztönzően hatottak az újabb műfaj, az operett magyar 

szerzőire. Az 1885 nyarán nagy sikerrel Budapesten előadott, de csak kortársi leírásokból is

mert Cigányprinc szerzőjét, Szigeti Józsefet feltehetően nemcsak Arany János közismert mű

ve, hanem A nagyidai cigányok, Szigligeti népszínműve is inspirálta. A vidám történet közép-

67 Batta András i. m. 115. 
Uo. 12.68
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pontjában Csőri Ferke vajda várvédő cigányai álltak. (A múlt idő azért indokolt, mert a kéz

irat elveszett.) A csupán néhány hónappal később, 1885 októberében Bécsben színpadra állí

tott Johann Strauss-operett, A cigánybáró - Ignaz Schnitzer által írt - librettója Jókai Mór 

Szqffi (1883) című elbeszélése alapján készült, és a második felvonás végének verbunkosára 

állítólag maga az író hívta fel Strauss figyelmét, mondván, ezt 1848-ban egy cigányzenész 

szerezte. A cigánybáró politikatörténeti jelentősége, hogy a huszonötödik előadásán először 

hangzott el Bécsben nyilvánosan az addig tiltott Rákóczi-induló. A Népszínházban 1886. már

cius 26-án bemutatott operettben Szaffi szerepét az a Hegyi Aranka alakította, akiről József 

főherceg azt írta Jókainak, hogy „ily igaz cigány művésznő még eddig nem volt”.69 E nagysi

kerű darabnak feltétlenül szerepe lehetett abban, hogy a kilencvenes években gyakorivá váltak 

a cigány környezetben játszódó operettek. Közülük jelentősebb sikere a kolozsvári komikus, 

Pusztay Béla és Serly Lajos zeneszerző Cigánykonteszének (1892), valamint Verő György és 

Szabados Béla bitójának (1895) volt. Mindkettőnek prímásszerelmeikhez ragaszkodó cigány

lányok a címszereplői.

Végezetül a huszadik század elejéről Huszka Jenő, Lehár Ferenc és Kálmán Imre egy- 

egy művét kell feltétlenül megemlíteni, mivel ezek Monarchia-szerte, majd egész Európában 

ismertté tették a magyar operettet. E nemzetközi közönséggel (is) számoló daraboknak sajátos 

módon éppen a cigányok adnak magyaros színezetet. Az 1905-ben bemutatott Gül Babában 

hallható Mujkó cigány dala a korszak egyik slágere. A Cigányszerelem című operettet a janu

ári bécsi ősbemutató után 1910 novemberében a budapesti Király Színház is műsorára tűzte. 

Az időrend és a helyszínek tekintetében 1912 októberében, illetve a következő esztendő janu

árjában a színpadra állítok a Cigányprímás, majd 1915-ben a Csárdáskirályé esetében is e 

már bevált gyakorlatot követték. Velük kapcsolatban általánosságban megállapítható, hogy 

szerzőik a színpadok évtizedes egzotikus cigányromantikáját éppen úgy számításba vették, 

mint a cigány muzsikusok, különösen a prímások közismertségét. (S ez a későbbi darabokról 

- például Kodály Zoltán és Balázs Béla 1946 és 1948 között készült Czinka Panna balladája 

című daljátékáról - ugyancsak elmondható.)

69 József főherceg levele Jókai Mórhoz. Alcsút, 1886. aug. 8. In: Soós István i. m. 22. Jókai cigányok iránti fo
kozott érdeklődését jelzi, hogy József főherceggel róluk is levelezett.
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Csavargók, koldusok, tolvajok és rablók

A cigányokról alkotott hazai közvélekedés sajátosan ellentmondásos. Az elismeréstől 

az utálkozásig ugyanis legalább olyan változatos a megítélésük, mint amilyenek kulturális, 

nyelvi és társadalmi értelemben ők maguk. Csakhogy ez szinte kizárólag a feléjük tudomá
nyos érdeklődéssel fordulókat befolyásolja, míg a többség viszonyulását manapság is döntően 

az előítéletek és a személyes tapasztalatok határozzák meg. A fennmaradt utalások alapján az 

elismerés a kezdetektől mindig az egyénre irányul, az utálkozás azonban a népcsoport egészét 

- vagyis az előbbieket is - sújtja. így lényegében általános cigányozásról beszélhetünk, mely

nek egyik véglete a „vannak rendes cigányok is” megállapítást ismétlő „szalon-cigányozás”, a 

másik pedig a náci faj elmélet, és annak nálunk ugyancsak megvalósítani próbált gyakorlata. 

József főherceg, Herrmann Antal és társaik vonzalma még értelmiségi körökben is csupán 

egyedi példák, többségük álláspontja leginkább Markovics Sándoréval egyezik, aki 1886-ban, 

miután a bibasz, az ácsi, az usdi, a more, a dódé, a rajkó, a purdé és a csóré szavakat etimolo- 

gizálta, azzal zárta nyelvészeti tanulmányát, hogy „mindössze ennyit adott kölcsön nekünk a 

cigány - vályog ugyan, de emelt valamicskét mégis nyelvünk épületén; s ha az ember gyö

nyörködve olvassa, többi között, a Nagyidai cigányokat, akkor nincs okunk restelleni ezt a 

szókincsgyarapodást. Hiszen általa a magyar humor egy bizonyos irányban csak nyert nyelvi 

sajátosságban”.70 E vélemény - amellett, hogy a mértékben téved - nyilvánvalóan lekezelő, 

viszont pontosan kifejezi azok meggyőződését, akik az éttermek és a színházak székein ülve a 

muzsikusok virtuozitását figyelik. S amikor olyan szörnyűségekre derül fény, amelyeknek ci

gányok az elkövetői, akkor kimondva-kimondatlanul csaknem kivétel nélkül egyetértenek a 

századelő Pesti Hírlapjának publicistájával, aki az 1907. július 18-a éjjelének borzalmas 

dánosi rablógyilkossága után azzal zárta indulatos eszmefuttatását, hogy „hála és tisztelet a 

magyarcigány zenei genie-nek! De hogyha a vándor oláhcigányoktól nem tudják megtisztítani 

az országot végképp, akkor azt kell mondani, hogy a magyar törvényhozás és a közigazgatás 

urai igazán nem valók egyébre, mint szájhősködésre és hencegésre”.71 Porzsolt Kálmán egyik 

ismeretlen pályatársa a következő év májusában pedig ugyancsak azt fejtegette, hogy ezúttal 

„nem szokványos esetekről, hanem egy lopásból, rablásból és gyilkolásból élő fajnak megfé

kezéséről, s ha ez nem lehetséges, a kiirtásáról ván szó”. S bár a leplezetlenül szókimondó ve

zércikkíró látszólag a tragikus ügyben közvetlenül érintett „kóbor cigányok”-ról beszél, való

jában újra és újra a népcsoport egészére érti, hogy jobb lenne, ha a Szaharába vagy „valamely

70 Markovics Sándor: Cigány szók a magyarban. Magyar Nyelvőr, 1886. nov. 15.497-502.
71 Zsolt [Porzsolt Kálmán]: A mi cigány hírünk. Pesti Hírlap, 1907. aug. 6. 9-10.
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más világrész kultúrálatlan területére deportálnánk az egész veszedelmes fajt”.72 Csupán felté
telezni lehet, hogy Dános után az efféle szélsőséges véleményekkel mennyire értett egyet a 

többségi társadalom, mindenesetre beszédes az európai cigányságról ekkoriban könyvet író 

Déry Gyula kortársi megállapítása, mondván, „nálunk az előítélet olyan nagy, hogy a cigányt 
cselédnek meg nem fogadják, és még napszámosnak is csak végszükség esetében szokták fel
fogadni”.73 A Jókai előtti irodalmi ábrázolásukat 1912-ben nagytanulmányban összegző 

Fleischmann Gyula sommás véleménye szerint pedig „a vándor cigány le is nézi elkorcsosult, 
elaljasodott testvéreit, a letelepedett cigányokat, és csak rabszolgasorsra jutott páriákat lát 
bennök, akik méltatlanok a nagy cigány nemzet nevére. Alázatosság, koldustermészet, önma
gának és fajának lealacsonyítása, a sorsba való beletörődés, az egyéniség, jellem teljes hiánya 

jellemzi a letelepedett cigányokat. Játékszere, szolgája az úrnak, bohóca a népnek - ez a tele
pes cigány”.74 E különböző nézőpontú, de azonos szemléletet tükröző vélemények ismereté
ben koránt sem meglepő, hogy a lakosság zöme tétlenül nézte, amikor a második világháború 

idején a magyarországi cigányok tízezreit - negyven vagy ötvenezer embert - vagonokba te
relték. Ha egy-egy név szerint ismert zenész iránt éreztek is szánalmat, a putrik népének szen
vedései általánosságban nem rendítette meg őket.

Ennek az 1944 folyamán szenvtelenségben kifejeződő idegenkedésnek évszázados ha
gyománya van a magyar társadalomban. Az elkülönülést mindig is előítéletekkel fogadó több
ség különösen a kóborlással szakítani nem akaró cigányokat figyelte gyanakodva. Tekintet 
nélkül a kulturális különbözőségekre, életmódjukat túlontúl zajosnak, csavargónak, dologta- 

lannak és - a gyerekeik meztelensége, illetve a korai párkapcsolatok meg a vadházasságok 

miatt - erkölcstelennek tartották. Ezek, valamint a magántulajdonhoz való viszonyulásuk mi
att pedig már akkoriban is olyannak látták őket, „mintha a cigányság bűnöző »faj« volna, s 

mintha pusztán csak azért követnének el bűncselekményeket, mert cigányok”.75 S miután az 

övéktől sok mindenben eltérő élet- és gondolkodásmódból következően a nézeteltérések napi
renden voltak, a biztonságát féltő, a másságtól pedig általában idegenkedő népesség egyetér
téssel vette tudomásul az abszolutizmus korának drasztikus intézkedéseit. Miközben már ek
kor csaknem valamennyien meg tudtak nevezni elismert muzsikusokat és kovácsokat, ezekre 

is árnyékot vetett, hogy a cigányság egészét közbiztonsági problémának tekintették. Mindezt 
Gvadányi József találóan fejezi ki, amikor nótáriusával háromféle „rangra” osztja őket: zené
szekre, kovácsokra, „a salakját pedig a harmadikába”. Az előbbi kettőről elismerően szól, a

72 [?]: A dánosi rémdráma. Pesti Hírlap, 1908. máj. 28. 1-2.
73 Déry Gyula: A cigányok Európában. Bp., 1908. 9.
74 Fleischmann Gyula i. m. 7.
75 Pomogyi László: Cigánykérdés és cigányügyi igazgatás a polgári Magyarországon. Bp., 1995. 34.
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többi azonban szerinte tolvaj, csavargó és döghúst eszik, ezért „a Tzigány nemzetnek egész 

méltóságát / Le-szállíttyák ezek, s rontyák boldogságát”. Vagyis közülük egyesek hiába bán
nak ügyesen a vonóval és a kalapáccsal, a többségük iránt érzett általános ellenszenv a hozzá
juk való viszonyt is meghatározza.

A másság kérlelhetetlen elutasítása termékeny talaja a hisztériának, melynek - a zsidó
sághoz hasonlóan - gyakran volt ártatlanul elszenvedője a cigányság. Nyilvánvalóan a döghús 

elfogyasztása miatt a tizennyolcadik században időről időre felmerült például az emberevés 

vádja, ami 1782-ben hátborzongató eseményekbe torkollott. Hont vármegyében ekkor ugyanis 

elfogtak egy cigányokból álló népes bandát, akik közül a kínvallatás közben néhányan beval
lották, hogy ettek áldozataik húsából. Erre a népítéletet követelő lakosság nyomására a ható
ság negyvenöt férfit és nőt lefejeztetett, felakasztatott, kerékbe töretett és felnégyeltetett. (A 

halálbüntetést hivatalosan csupán 1814-ben korlátozták fej vételre és akasztásra.) A hírről érte
sülő II. József vizsgálóbiztost küldött ki a helyszínre, aki rövidesen megállapította, hogy az ál
lítólag felfaltak valójában élnek. Erre a még ítéletre váró cigányokat - némi botütés után - 

szabadon engedték.76 Ez persze az ártatlanul kivégzetteken nem segített, és a kannibalizmus 

hiedelmét sem foszlatta szét; még Gvadányi is emlegeti az „embert evő Tzigányokat”.
A következő százötven - vagy kétszázhúsz - esztendő publicisztikájából szépszámmal 

lehetne idézni efféle, legfeljebb nem ennyire véresen végződő tévedéseket, melyek helyreiga
zításának hírértékét mindig is eljelentéktelenítették a szóbeszédet megerősítő kedvezőtlen 

személyes tapasztalatok és a bizonyított bűntettek. A magyar, és általában a letelepült lakos
ság szemében a „cigány” szó a „garázda”, a „kártékony” és az „élősdi”, a huszadik században 

pedig a „deviáns” és a „bűnöző” szinonimája lett. Alig árnyalja e közfelfogást és következ
ményeit, hogy általában csupán a kóborlókra értették mindezt, mivel a többség a cigány né
pesség egészével kapcsolatban úgy gondolta, hogy - legalábbis a saját felfogásuk szerint - 

„nem viszi semmire”. Ezt a munkától való irtózással, és ezzel együtt az arra való alkalmatlan
sággal magyarázták, az értékeiket, esetenként a biztonságukat érintő kellemetlen élmények 

pedig rendíthetetlenné tették meggyőződésüket. (Sokat mondó, hogy még a cigányok iránt 
szenvedélyesen érdeklő pozsonyi kanonok, Varga Mihály is azzal indítja egy öregasszony 

bemutatását, hogy „e sorok írója hosszabb ideig tanulmányozott egy példányt".)11 Ezért aztán 

hiába „sztár” Pest-Budán Bihari János és Patikárus Ferenc, a lakosság a cigányokat egyenként

76 Zámolyi V.farga] Mihály: A sátoros cigány. Humorisztikus néprajz. Bp., 1890. 54-56. A kiemelés tőlem. S. G. 
Ezt a szakirodalom-jegyzékekben többnyire feltüntetett művet - minden bizonnyal az alcíme miatt - feltehetően 
senki sem vette kézbe; olyan szerzőre legalábbis nem akadtam, aki idézett volna belőle. Pedig Varga Mihály va
lójában egyáltalán nem tréfál e cigánysággal rokonszenvező könyvében.
77 Uo. 47. A kiemelés tőlem. S. G.
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ügyefogyottan alázatosnak, csapatban viszont ijesztően vadnak látta. S ebből következően a 

populáris irodalomban, mindenekelőtt a vígjátékokban és a rémdrámákban is így jelennek 

meg, amelyek viszont idézhetően, tehát hatékonyan „igazolják” a közvélekedést. A kör ezzel 

bezárult.
E problémát feloldhatatlanul ellentmondásossá teszi, hogy mindeközben ugyanez a 

társadalom a köztük élő muzsikusok személyével kapcsolatban egyre nagyobb érdeklődést, és 

a tevékenységük iránt fokozott igényt mutat, a „cigány” fogalmához pedig a „szabadságiét is 

társítja. Csakhogy a zenészekkel ellentétben ez utóbbi esetben nem egy elismert személyiség 

vagy a foglakozása magasztosult fel, hanem a társadalmi kötöttségek között vergődő polgár 

azon illúziója, amelyet a nomádok civilizálatlanságához kötött. (A cigány karavánokéhoz ép

pen úgy, mint a prérik indiánjaihoz, a sivatagok beduinjaihoz és a dzsungelek négereihez.) A 

könyvében mindezt hatásosan kifejező Liszt Ferenc a muzsikus cigányokat romantikus hevü

lettel a nemzeti érzés megszólaltatóinak, a kóborlókat pedig a korlátlan szabadság megtestesí

tőinek tekintette. Kétségkívül találó megállapítások, ugyanakkor naivak is, mivel a látszat ke

veredik bennük a szívesen elképzelttel. Ám ezzel együtt mégis a hazafiság és a szabadság- 

vágy, a tizenkilencedik század e két meghatározó eszmekörébe emeli a magyarországi ci

gányságot.

A mélyen gyökerező előítéletek mellett tehát a reformkor végétől - különösen a na

gyobb városokban és mindenekelőtt az értelmiségiek körében - egy imaginárius cigánykép is 

formálódni kezdett. A hegedűjén szenvedélyesen játszó és a sátra előtt elmélyülten pipázó ci

gány a korszak művészetének emblematikus figurája, aki egyre gyakrabban tűnik fel Barabás 

Miklós, Böhm Pál, Aggházy Gyula, Mészöly Géza, Márk Lajos, Ferenczy Károly, Pór Berta

lan, Tihanyi Lajos, Rippl-Rónai József, Kunffy Lajos, Ferenczy Béni, Ferenczy Valér és Réti 

István kiállításokon is bemutatott, ízlést és szemléletmódot egyaránt formáló festményein. 

Ezek többsége, amellett természetesen, hogy jobbára modellek alapján készültek, olyannak 

mutatja a cigányokat, amilyennek a művészek látni és láttatni szerették volna őket. A szépiro

dalomban hasonlóképpen jelentek meg, aminek szemléletes példája Petőfi Sándor 1844-ben 

Pesten írt Vándorélet című költeménye, melyet alcíme szerint Barabás Miklós rajza - minden 

bizonnyal a Vándor cigányok - ihletett. Jellemző módon a költő egy nagyvárosban és egy kép 

alapján képzelte el, hogy milyen lehet a minden nehézsége ellenére vonzó „oláhcigány” ván

dorélet. E vers ugyanakkor azért is figyelemre méltó, mert benne Petőfi olyan természetes 

közvetlenséggel használja a purdé, a dáde és a rajkó kifejezéseket, mint akinek meggyőződé

se, hogy közérthetőek. Vagyis a század közepén már toldalékolt, tehát széles körben és gyak

ran használt cigány jövevényszavakként simultak a magyar nyelvbe. Annak ellenére, illetve
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azzal együtt, hogy - ahogyan általában lenni szokott - csak kevesen tudták, hogy félreértett 
formában terjedtek el. A dádé vagy dáde az „apa” jelentésű dad vocativusa, míg a rajkó a 

„nem cigány fiú”-t jelentő raklo és az „ivadék” értelemben használt szláv eredetű raj főnév 

kicsinyítő képzős alakjának keveredéséből jöhetett létre. (Az argóban a raj „tolvaj”-t is jelent, 
és így meglehet, hogy a rajkó eredendően: „tolvajgyerek”.) A purdé pedig a phurdel, vagyis 

„fújni” származéka. A phurde, azaz „fújjad” felszólítást akkor hallhatták - és értették félre - a 

magyarok, amikor a felkeresett cigány vándor kovácsok munkára ösztökélték vele a fujtatót 
kezelő kisgyerekeket. Az etimológia helyességét - a „hozzászoktak a cigánygyerekek a szik
rához” szólás mellett - A cigányról című debreceni diák gúnyvers következő sorai is megerő
sítik:

„Mindeniknek öröksége 
Egy kalapács s egy üllő, 

Mindenik a falu végén 
Lakik, s úthoz készülő. 

Mihelyt purdé fogantatik 
Szép anyjának méhébe, 

Mindjárt akkor béáll mintegy 
A kovácsok céhébe.„78

Jókai Mór szerint „Petőfi költői lelkesedése sokszor fellobbant a cigányokért”. Kohón 

állítólag még románcot is írt arról a cigány kocsisról, aki bár a saját testével fogta fel a gazdá
jának szánt golyót, ám felépülését követően a csökkent munkaképességű fiatalembert mégis 

elkergették a háztól. S ugyancsak kohói volt az a Pila Anikó nevű cigánylány, akit - miután 

jóval később a társaival együtt letartóztatott a hatóság - azonnal szabadon engedtek, amikor 
Teleky Sándor gróf azt mondta a csendbiztosnak, hogy „Petőfié volt”. Visszaemlékezésében 

az író még azt is tudni véli, hogy Pila Anikó „sokszor elkóborol »oda«, Segesvárhoz, ahol a 

hír szerint a költő nyugszik”.79 (A megháborodott cigánylány visszatérő alakja az erdélyi Pe- 
tőfi-legendáriumnak. A kolozsvári Vedress Gyula „a nép ajkáról” hallott róla Kohón, de ő 

Mirkának nevezi, és tudomása szerint a lány akkor roppant össze, amikor a költő közölte vele, 
hogy helyette Szendrey Júliát veszi feleségül.)

Tarka képzeletvilágról tanúskodó megnyilvánulásaival a közvéleményt évtizedekig 

hatásosan formáló Jókai cigányábrázolása szemléletes példája annak a művészi érdeklődés
nek, amely - szemben József főherceg, Herrmann Antal és mások tudományos tevékenységé-

80

78 In: Bán Imre-Julow Viktor: Debreceni diákirodalom a felvilágosodás korában. Bp., 1964. 196-200.
79 Jókai Mór: Útitáskámból. In: Jókai Mór: Megtörtént regék. Bp., 1897. 341-346.

Vedress Gyula: Szegény cigányleány! Szekszárd Vidéke, 1885. febr. 5. 1-3.80
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vei - valóban hozzájárult ahhoz, hogy kortársaik ne csupán a bűnt és a zenét társítsák a ci

gánysághoz. Batta András hívta fel a figyelmet arra, hogy az író hagyatékban található egy 

Cigány király és tündér királyné című datálatlan „igaz mese”, melyben a „nagy 

Cigányország” részletes leírása is olvasható, ahol „nem születnek az emberek: készen terem

nek belé. Nem tartóztathatja fel őket senki, mert repülni tudnak. [...] Ha össze is civódnak 

egymás közt, de a cigányoknak a gyűlölködésében is több szeretet van, mint más embereknek 

a barátkozásában. [...] Cigányország boldog ország. Ott mindenki egyenlő: nincs se úr, se 

szolga”.81 Ez az a vágy, amely Jókai Szakját és egyéb elbeszéléseit ihlette, melyek a magya

rok és a cigányok élhetőbb világ utáni áhítozását egyaránt kifejezik. A „nagy Cigányország” 

persze utópia, és csupán annyi köze van a valósághoz, mint a boldogsághoz és a szabadsághoz 

a romantikusan megrajzolt cigányképnek. Ezzel együtt a József főherceggel levelező és a ci

gányok társaságában szívesen mutatkozó író lényegesen többet sejtett meg ennek az akaratán 

kívül is marginalizálódó népcsoportnak lelkiségéből, mint a kortársai, akik jobbára a szóbe

szédből és az újságokból szerezték értesüléseiket. (A hozzánk látogató külföldiekre ez foko

zottan igaz. Az 1880-ban megjelent Voyage an pays des Tziganes című könyv kapcsán itthon 

sokáig sérelmezték, hogy szerzője, a francia Victor Tissot úgy mutatja be a vidéki Magyaror

szágot, mintha ott szinte kizárólag csak betyárok és cigányok élnének. Ennek messzemenő 

következményeit jelzi, hogy a külföldi turistákat hiányoló Porzsolt Kálmántól még harminc 

év múltán is azt kérdezték a francia utazási irodákban, hogy „hogyan irányíthatjuk mi a saját 

klienseinket olyan ország felé, amelyben nem állhatunk jót az életükért? Voilá! Olvassa Ön a 

Műimben a tudósításokat a »pays des tzigans«-ból!”)82

A sajtó, különösen a dualizmus korában - bármennyire a figyelem középpontjában állt 

Jókai vagy Mikszáth - lényegesen nagyobb hatást gyakorolt a közvéleményre, mint az iroda

lom. A különféle lapok bűnügyi tudósításainak visszatérő alakjai a cigányok, aminek a tájé

koztatás szándékán túl a szenzációtálalás is magyarázata. Különösen azután, hogy a tizenki

lencedik század utolsó harmadára a csendőrség lényegében leszámolt a betyárokkal, akiket a 

cigányok, színes legendáikat pedig a fekete-fehér sajtóhíradások váltották fel. (A cigány rabló 

nem legendás alak, hanem pusztán bűnöző, aki többnyire ügyfogyott és gyáva, főleg egyedül. 

Egy tárcaelbeszélés szerint a betyárokról híres Somogy hosszú lábú óriás Bángóját otthagyta a 

szeretője, mindenki átverte, és csak az töltötte el elégedettséggel, hogy „hasztalan üldözte a 

hatóság, hasztalan álltak a községek ellene, gyors lábait utol nem érte a golyó”.)83

81 Batta András i. m. 93.
82 Porzsolt Kálmán i. m.
83 Ingó [?]:/! somogyi strucc. Kaposvár, 1891. febr. 8. 1.
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A kiegyezést követően alaposan megváltozott világban a törvényen kívüliekkel már 

cseppet sem rokonszenvező polgárok elhűlve olvastak a cigányok által elkövetett szörnyűsé

gekről. 1887 nyarán például arról, hogy Kaposváron fényes nappal vakmerő rablást kíséreltek 

meg, ám azon a többségük feltehetően könnyedén túllépett, hogy utóbb kiderült: nem ők vol

tak a tettesek. A jelenséget kommentáló hírlapíró teijedelmes cikke szerint „mindenesetre jel

lemző, hogy vakmerő bűntetteknél a gyanú a vándor cigányokra irányul, kétségen kívül azért, 

mert a bűnkrónikában kiváló szerep jutott nekik”. A továbbiakban megállapítja, hogy „ná

lunk, Magyarországon a cigány fajt két külön csoportra lehet osztani”: letelepültekre és ván

dorlókra. Ez utóbbiakkal kapcsolatban azt a szónoki kérdést teszi fel, hogy „tűrheti-e tovább a 

civilizáció azt a fajt, mely itteni első megjelenése óta, első napjától egész mostanáig egy lé

pést sem haladt a polgárosodás útján, ott áll, ahol négyszáz év előtt állott, a szemérmet kigú

nyolva, undort és félelmet keltve mindenütt, ahol megjelenik”. (Szembetűnő, hogy a cikkíró 

ismét „faj”-t emleget, holott a vándor cigányokat kívánta jellemezni, tehát mégiscsak az egész 

népcsoportra gondolt.) Válasz helyett azzal folytatja, hogy „erős kifakadásokat olvastunk a 

szomszéd tartományokból hozzánk ellátogató krajcáros koldusok ellen, pedig mi ezekhez ké

pest az a tolakodó, szemtelen sáskahad, amely községeinkben naponkint 7-8 kocsit megtöltve 

megjelenik, elfoglalja rétjeinket, legázolja, leeteti lábán álló gabonáinkat, koldul, s ha így célt 

nem ér, ellop mindent, mi keze ügyébe esik, feltöri pincéinket, pusztítja, széthordja, elégeti 

kerítéseinket, erdőinket, gyümölcsünket, merész tolakodásával a békés polgárok között civó- 

dást idéz elő, s ha szerét teheti, leöl, kirabol bennünket, s továbbáll, fügét mutat üldözőinek, 

kigúnyolva a rendet és törvényt”. E szenvedélyes, egyetlen levegővel előadott monológ után a 

cikk annak fejtegetésével zárul, hogy a cigányok letelepítéséhez csupán akarat és türelem kel
lene, megelőzve a várható leszámolásokat.84 S ez az indulat két hónap múltán ismét hangot 

kapott, amikor elfogták a mágocsi postahivatal kirablóit, akik „csavargó cigányok voltak”. 

Stílusa alapján feltehetően ugyanaz a hírlapíró nem csökkenő vehemenciával ezúttal azt fejte

gette, hogy „a kolompár cigány egész életében vándorol, semmiféle polgári kötelezettséget 

nem teljesít, hanem vad természeténél fogva a körülményekhez képest lop, csal, rabol, gyilkol 

barbár kegyetlenséggel, minő legutóbb a marcaltői véres rablógyilkosság volt”.85 E meggyő

ződésnek néhány évvel korábban Almási Tihamér is hangot adott a Cigány Panna című nép

színművében. Ebben egy Kolompár nevű cigánnyal azt mondatja önironikus cinizmussal, 

hogy azért nem dolgoznak, mert „hát mink is urak vagyunk, kevetem alássan. [...] Má’ csak 

úgy írtem: ahogy van vadliba meg vadkácsa, úgy lehet vadúr is. Mink vadurak vagyunk,

84 Verus [?]: Vándorcigányok. Kaposvár, 1887. aug. 20. 2. 
85 Kaposvár, 1887. okt. 29. 2.
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kenyergem”. A cigányokhoz való sajátos hazai viszonyulást minősíti, hogy ugyanazok, akik a 

színházban mindezen jót nevettek, otthon vagy a kávéházban elborzadva olvasták a bűnügyi 

beszámolókat. Kaposváron és Szekszárdon például éppen azokban a hetilapokban, amelyek e 

városok hírét Budapesten és a nagyvilágban öregbítő, de otthon is ünnepelt cigányzenészekről 

folyamatosan beszámoltak...

A technika fejlődése nyomán a folyóiratok ez idő tájt kezdik fényképekkel illusztrálni 

a közleményeiket. S ezzel megindul az ismeretek vizuális rögzülésének máig tartó folyamata, 

melynek révén a csupán képeslapokat olvasók is korábban elképzelhetetlen „tudással” rendel
keznek a valóságban sohasem látott dolgokról. Érdeklődésük természetesen a kezdetektől el

sősorban a különleges és a szokatlan felé fordult, ezért a szerkesztők előszeretettel elégítették 

ki ezt az igényt a cigányokról készített fényképekkel. Ezek különösen hatásossá teszik mind

azt, amit például a századforduló talán legnépszerűbb folyóiratában, a Tolnai Világlapjában 

Székely Vladimir 1903/4-ben a cigány bűnelkövetőkkel kapcsolatban számba vett. A nyolcré

szes cikksorozatban - egy-egy csoport- és arcképpel - sorban bemutatja a rablókat, a tolvajo

kat, a jóslással és a varázslással csalókat, aprólékosan részletezve a jellemző módszereket. Az 

utolsó közlemény végén a budapesti rendőri sajtóiroda főnöke arra is felhívja a figyelmet, 

hogy nem minden cigány „haszontalan”, ugyanis muzsikusaik „a mi lantosaink! A mi művé

szeink, zenevirtuózaink, akik becsületet s hírnevet szereznek messze külföldön is a magyar
nak, mikor széjjelviszik a mi »nótáinkat«”.86 (E zárórész külön érdekessége, hogy a tájékozott 

rendőrfogalmazó a cigányok csúfheveiből is ízelítőt ad, mondván, a matakerdo: részeg, a 

bidangero: fogatlan, a vosavo: béna, a bersebero: pásztor és a goliminsek: fekete lány. Az 

utóbbi értelmezésében Székely Vladimir bizonyosan tévedett, mivel a golyi „tisztá”-t és „tel- 

jes”-et, a minek pedig „női nemiszerv”-et jelent, tehát az általa közölt szón leginkább azt ért

hették adatközlői, hogy „érintetlen”, vagyis „szűzlány”.)

Az olvasói visszajelzések kedvezőek lehettek, mivel a Tolnai Világlapja 1904 késő 

nyarán újabb közleményt jelentetett meg, melyet a hozzáfűzött szerkesztőségi megjegyzés így 

magyaráz: „A cigányokról eddig a bűnügyi rovatban kizárólag rendőri szempontból beszél

tünk, most ezen néprajzi cikkel kiegészítjük a sorozatot.” A névtelen szerző valóban történeti 

és néprajzi összefoglalóban ismerteti, hogy mit kell feltétlenül tudni azokról, akik „nomád 

életet élnek, tengődnek a legnagyobb nyomorúságban a vagyonbiztonság határozott veszélyé-

86 Székely Vladimir: Cigányok. [Vili.] Tolnai Világlapja, 1904. júl. 31. 1012. A szerző néhány évvel később ér
dekes, rajzokkal és fényképekkel illusztrált írást publikált az egymásnak üzenő bűnözők, köztük a cigányok - 
„az igazi született csavargók” - jelzéseiről. (A csavargók és koldusok nyelve. Tolnai Világlapja, 1911. máj. 7. 
1134-1137.) Még ugyanebben az évben Magyar Gyula kifejezetten a cigányok jelhasználatáról írt a folyóirat
ban. (A cigányokról. Tolnai Világlapja, 1911. okt. 15. 2571-2573.)
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re”. Magyarországra kerülésüket és a szokásaikat részletezi, különös tekintettel a családi éle

tükre, a szerinte már nem létező hitvilágukra és a temetkezési szokásaikra, melyet egyszer 

személyesen is megfigyelhetett. Vallásuk bemutatását azzal az erdélyi mondással kezdi, 

amely szerint „a cigányok temploma szalonnából volt, de megette a kutya”, majd a mellékelt 

fényképekre (is) utalva azzal folytatja, hogy „sajátságos népfaj ez. Mint megtestesült gúny, 

vigyorog sátra rongyai mögül az idegen népek ünnepélyein vagy küzdelmein. A szenvedéstől 

megviselt fakó szemeikből hitetlen gúny cikázik mindenre, ami más nép előtt szent, amit má

sok tisztelnek, s ami parancsolásra vagy engedelmességre vonatkozik”. A szerző a letelepült 

és foglalkozást űző cigányokról nem beszél, mintha az etnikum a továbbra is kóborlókkal len

ne azonos. Az összességében ennek ellenére rokonszenvező cikk zárása szerint „tétettek 

ugyan kísérletek, hogy e pogánynál is pogányabb népfaj a tisztességes élet és a vallás útjára 

téijen, de mind a mai napig eredménytelenül”.87

A hagyományos öltözékükben és környezetükben bemutatott vándor cigányok kifeje

zetten egzotikumnak számítottak, szemben a letelepültekkel, akik ezeken a század eleji feke

te-fehér fotográfiákon alig látszanak különbözni a magyaroktól. Különösen hatásosak azok az 

illusztrált beszámolók, amelyek egyszerre, egymással összehasonlítva-szembeállítva mutatják 

be a különféle életmódot folytató cigányokat. A témának folyamatosan nyilvánosságot bizto

sító Tolnai Világlapja ezúttal is névtelen szerzője 1910 nyarán például arra emlékezteti olva

sóit, hogy „a kormány és több vármegye régen foglalkozik már a cigányügy rendezésével. 

Meg akarják rendszabályozni a kóbor cigányokat, akik lopásból élnek, s nem ritkán még rab

lásokat és gyilkosságokat is követnek el. A városokban és falvakban megtelepedett és tisztes

séges, kenyérkereső polgárrá lett cigányok maguk is borzalommal és utálattal gondolnak fajuk 

e vad csoportjaira, amelyekhez nem juthattak el a civilizáció áldásai. Valóságos vademberek 

ezek a kóbor cigányok, s képesek minden gazságra nagy tudatlanságukban. Elég, ha rágondo

lunk a dánosi borzalmas vérengzésre, s be kell látnunk, hogy valóban idején való már a kóbor 

cigányok vad csordájának megrendszabályozása. Nehéz munka lesz ez, mert ezek a cigányok 

többre becsülik a szabadon való kóborlást, mint a nyugalmas, tisztességes életmódot”, aho

gyan ezt - teszi hozzá a cikkíró - a néhai József főherceg letelepítési kísérletének kudarca is 

mutatja. Ezekután a légyegesen rokonszenvesebbnek tartott letelepülteket mutatja be, mond

ván, „közöttük is többféle társadalmi fokozat van már, hiszen az úrias modorú zenész cigá

nyokat össze sem lehet hasonlítani a téglavetőkkel és kovácsokkal meg a fafaragókkal. A ze

nész cigányok közül számos kiváló hegedűs és zeneszerző került már ki, s ezek valóban meg 

is érdemelték a nagy népszerűségüket. A muzsikus cigányok meg a falvakban letelepedett

87 [?]: Cigányok. Tolnai Világlapja, 1904. aug. 14. 1066-1068.
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kézműves morék régi idő óta kedves emberei a magyarságnak, és rengeteg sok anekdota ke

ring szájról szájra az elmésségükről és a furfangosságukról”. Néhány szellemes példa után a 

szerző arra hívja fel olvasói figyelmét, hogy „persze ma már a cigányokban sincs annyi hu

mor, mint régente. Ma már nehéz küzdelmet kell vívniok a megélhetésért. A régi világban va

lamennyi úri portának megvoltak a maguk cigányai, akik egy kis dologért, muzsikálásért meg 

egy-egy tréfás mondásért annyi enni- és innivalót kaptak, hogy akár lakomákat is rendezhet

tek kunyhóikban. A muzsikus cigányok egy-egy úri mulatság alkalmával csomóstól kapták a 

bankót, ma azonban már az uraknak sincs pénzük, és a bankók helyett csak krajcárok ütik a 

cigány markát”. Ezért aztán vidéken egyre inkább mesterséget kell tanulniuk, melyek közül a 

folyóirat a Nyitra vármegyében fényképezett teknővájókat és házalókat mutatja be. Végezetül 

a cikk írója ahhoz tér vissza, ami írását szerinte érdekessé teszi: „Az igazi cigány mégis csak a 

sátor alatt lakó, ide-oda barangoló cigány. Ezek ma is olyanok, mint amikor hosszú évszázad

okkal ezelőtt Indiából kivándoroltak a világ minden részébe. Ezek ma is megtartották ősi ter

mészetüket és babonáikat. Nézzünk csak rá arra a fényképfelvételünkre, amely tipikus vándor 

cigányokat ábrázol, az öreg dádéval, a fiaival és az unokáival. Olyan ezeknek a fekete arcuk 

és hosszú, göndör hajuk, mintha csak ma kenőitek volna közénk Indiából, 

hogy még a beállításban sem különböznek azoktól a keleti, afrikai és amerikai embertani és 

néprajzi különlegességektől, amelyeknek a századforduló népszerű folyóirata folyamatosan 

nagy figyelmet szentelt.
Ennek az írásnak talán éppen úgy Bányai Elemér - a már életében legendás Zuboly - a 

szerzője, mint azé a néhány hónappal később megjelenté, amely „egy immár kihalóban levő 

emberfajtá”-ra, az ún. zsidócigányra hívja fel a figyelmet, akit „életmódja, foglalkozása tett 

érdekessé, s korai pusztulása etnográfiai ritkasággá”. A kissé zavaros, indításában Csokonai 

Dorottyájának toponári zenészeire hivatkozó cikk valójában a zsidó muzsikusokat mutatja be, 

akik a cigánybandák térhódítása idején azok tagjaiként próbáltak továbbra is a szórakoztatás

ból megélni. Bányai szerint „itt, a fővárosban is él néhány közülök, s az egyik e sorok írójá

nak el is panaszolta, hogy nem tudja, mit csináljon a gyerekeivel, mivel ők is cigányok akar

nak lenni. Vagyis muzsikusok. Leghíresebb zsidócigány jelenleg egy Vörös [Elek] nevű prí

más, aki évek óta külföldön tartózkodik, s a legutóbbi párizsi világkiállítás idején a magyar 

korcsmának ő volt a cigánya”. A cikk azzal zárul, hogy a zsidócigány „ma már az etnográfia 

és a magyar népzene búvárai számára való érdekes objektum, régi szereplésük kezdetének, 

fejlődésének és jelentőségének felderítése, megállapítása és értékelése éppen ezért - immár

»88 S tegyük hozzá,

88 [Bányai Elemér?]: A magyar cigányok. Tolnai Világlapja, 1910. júl. 24.1697-1700.
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tudományos érdek”.89 Elgondolkodtató, hogy a Bányai Elemér által is emlegetett Kaposvár hí
res Szimplicius nevű bandájának egyik, az 1887-es angliai vendégszereplésről írásban is be
számoló tagját Angermayer Ignácnak hívták. Vagyis valóban kutatnivaló zenetörténeti érde
kesség, hogy mennyire keveredtek egymással a zsidó és cigány zenészek. Ez csupán munka- 

kapcsolat volt, vagy esetenként családi kötelékek is létesültek közöttük?
Bányai szerint a cigány muzsikusok könnyebben alkalmazkodtak az elvárásokhoz, és 

leginkább ezzel szorították háttérbe a saját zenéjükhöz is ragaszkodó, önérzetes zsidó vetély- 

társaikat. Általában simulékonyabbnak bizonyultak, ami még a legduhajabb társaságban is szó 

szerint kifizetődött. Thury Zoltán egyik elbeszélésének prímása, miután éppen csak elpana
szolja megalázottságát, azonnal a vendéglőbe betérő kapatos társaság rendelkezésére áll: 
„Mást kiabált mindenik. Az egyik úr pedig a cigányt rántotta maga mellé, s egy kicsit dülöng- 

ve adta ki neki a rendeletet:
- Fél lábra állsz, értetted, s úgy húzod! Az asztal tetején állsz fél lábra...
A cigány bólintott.
- Igenis, instállom”.90
S a színész Császár Imre 1915-ben megjelent regényében ugyancsak az olvasható, 

hogy „a cigány rögtön felismeri a helyzetet. Csodálatos szimata van. Látja, kivel van dolga, 
már az első szempillantásra, és csak nagyon ritkán téved. Mert hiszen a cigány nemcsak a ke
resetre néz. Ez is fontos mindenesetre, de a fődolog mégis a mulatás. Mind született korhely, 
kártyás, iszákos minden cigány. Ha jó, arravaló társaságra akad, szívesebben is muzsikál. 
Tudja, hogy ezektől nemcsak pénz, de jó szó, ital és némi megbecsülés is kijár nekik. Erre pe
dig sokat adnak”.91 Az efféle ábrázolások ismeretében cseppet sem meglepő, hogy amikor 

Móricz Zsigmond 1932 kora tavaszán azt kérdezte egy öntudatos cigánytól - akinek egyik fia 

tanítóképezdei növendék, a másik pedig gimnazista volt -, hogy olvas-e regényt, az „értelmes 

arcú” vajda így válaszol: „Azt kizárólag soha. Minek az nekem, kérem, a regény az nem szól 
semmit a cigányok sorsáról, az minket nem tanít semmire.

Mindennek áttekintése távlatokat és viszonyítási pontokat kínál a Trianon előtti ma
gyar irodalom cigányábrázolásának vázlatos bemutatásához.

»92

89 Bányai Elemér: Zsidócigányok. Tolnai Világlapja, 1910. dec. 4. Melléklet IV-VI.
90 Thury Zoltán: Az igazi úr. In: Thury Zoltán: A sorompó és egyéb elbeszélések. (Thury Zoltán Összes Művei. 
IV.) Gyoma, 1908.210-216.
91 Császár Imre: Az ezredesék. Bp., 1915. 88. A kiemelések tőlem. S. G.
92 Móricz Zsigmond: A mai cigánykérdés. Nyugat, 1932. ápr. 1. 379-386.
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A magyar irodalom cigánya

Móricz kiemelkedni vágyó beszélgetőtársa nyilván úgy értette, amit mondott, hogy 

azért haszontalanság a szépirodalomra időt pazarolni, mert az semmiféle tanulsággal nem 

szolgál a marginalizálódásba beletörődni nem akaró cigányoknak. Meggyőződését igazolja, 

de ugyanakkor cáfolja is a századforduló talán legnépszerűbb humoristájának, Rákosi Viktor

nak egyik elbeszélésfüzére, A buzsáki királyság (1911). Ennek visszatérő alakja a település 

környékén élő félig-meddig letelepült cigányok vajdája. Egy alkalommal, amikor kóbor cigá

nyok értékes disznókat lopnak el, a szavahihetőségére kényes Pityke a nyomukba ered, és 

visszaszerzi tőlük az állatokat. (A bűneset részletezése egyrészt azért érdekes, mivel a cigá

nyok jelzéseinek bemutatása Wlislocki Henrik e témában ekkoriban megjelent tanulmányai

nak ismeretét mutatja, másrészt azért, mert Rákosi két alkalommal is „cigány maffiá”-t emle

get.) A disznólopásra akkor terelődik ismét szó, amikor a cigány gyerekeket iskolába járásra 

akarják kötelezni, és a vajda élénken tiltakozik ellene, mondván, baj lehet belőle. Ugyanis 

„abból a bandából, aki itt járt, ketten a veszprémi tömlöcben fújták a vasat. Több hónapig ül

tek, s ezalatt bejárt egy pap, aki a rabokat ími-olvasni tanította. Mikor megtanultak, még 

könyvet is hozott nekik. Én nem t’om, hogy pap létére micsoda rossz könyvei lehettek, de az 

egyikből megtanulták, hogy disznót úgy lehet lopni, hogy pálinkát öntenek a vályúba, az állat 
megissza, részeg lesz és elalszik. Hát ők is így csinálták, és bevált”.93 A kérdésre, hogy miféle 

regény az, amely efféle ötleteket ad, Pityke azt válaszolja, hogy „Jókai nagyságos úr könyve”. 

Mire az elbeszélőnek eszébe jut - és az olvasót is felvilágosítja, ha netán nem tudná -, hogy 

Az új földesúrban így viszik el a betyárok Ankerschmidt értékes disznóit... Vagyis a szó szo

ros értelmében nem igaz, hogy a szépirodalom semmit sem mond a cigányoknak; Rákosi Vik

tor és pályatársainak munkáiból például megtudhatják, hogy az elmúlt háromszáz esztendőben 

alapvetően mit gondolt róluk és milyennek látta őket a többségi társadalom.

E szinte felmérhetetlenül hatalmas anyagról általánosságban elmondható, hogy lénye

gében igazolja Móricz cigány beszélgetőtársának lemondó kézlegyintéssel kísért állásfoglalá

sát. Az utóbbi néhány évtizedben - elsősorban Farkas Kálmán, az első cigány újságíró, vala

mint Lakatos Menyhért, Bari Károly és Choli Daróczi József tollából - megjelent néhány 

munka kivételével a szépirodalmi alkotásokban ugyanis valóban csupán szerepelnek a cigá

nyok, míg a sorsukra legfeljebb következtetni lehet. A korábbi fél évezredben róluk írtak lé

nyegében variációk egyetlen témára, illetve néhány húrra, és csak annyi a különbség közöttük, 

hogy az előadók melyiket és milyen erővel pendítik meg. Ezekből azonban ritkán csendül ki

93 Rákosi Viktor: A buzsáki királyság-Kiárendált urak. Bp., é. n. [1911.] 83.
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valódi érdeklődés. A szerzők általában ugyanazt a könnyed vagy komor hangszínű futamokat 

ismétlik már-már hagyományosan egzotikus dallamvezetéssel, gyakran úgy, hogy a cigányság 

legfeljebb ürügy valamely időszerű probléma népszerű „megzenésítéséhez”.

Biztosan ezúttal sem lehet megállapítani, hogy mikor jelentek meg először magyar 

nyelvű irodalmi szövegben. Dézsi András már magától értetődő párhuzamként utal a zsidók

hoz hasonlóan ugyancsak a „fáraó népé”-nek tekintett cigányokra a Moyses és Jósua (1550) 

című énekében, az Ördögi kísértetekről (1579) című munkájában Bornemisza Péter tolvajok

nak nevezi őket, míg Pázmány Péter „mestertelen cigányság”-ot emleget a Kalauzában 

(1613), melyben az is olvasható, hogy „képtelen cigányságokat írnak és hazudnak rólunk”. A 

Pálóczi Horváth Ádám gyűjtésében fennmaradt „árokszállási csatáról” szóló ének szerint pe

dig „Fáraónak minden népe, / Mind a kanja, mind nősténye, / Mind szaladának”. Legkorábbi 

ábrázolásuk feltehetően e közkeletű megállapításokkal - tehát az egyiptomi eredettel, a tolvaj- 

lássál, a dologtalansággal és a gyávasággal - kapcsolatosak.

Cigányok szerepeltetése a népies alakok egyre gyakoribb megjelenítésével válhatott 

általánossá, amikor is jellegzetes karaktereik és beszédmódjuk a lakodalmas, mulató és diák

énekek kedvelt témái lettek, mint a Furuglyás- és a Szikszai-énekeskönyv Jertek elő, cigány 

kölykök... és a Cantio gentis faraonis... kezdetű dalaiban. A csúfolódásra és trágárságra min

dig is fogékony kollégiumi környezetben a tizennyolcadik század elejétől fokozott érdeklő

dést váltottak ki azok a historizáló verses kiadványok, amelyeknek megjelenési körülményei

vel kapcsolatban kevés megbízható adattal rendelkezünk. Ilyen a feltehetően 1749-ben kiadott 

Cigányokról való história, melynek névtelen szerzője nyilvánvalóan alaposan ismerte a kör

nyezetében élő cigányokat, ezért néprajzi szempontból is forrásértékű. A foglalkozásaikat 

például így mutatja be:

,,A’ köz nép többnyire él kovácsolással, 
Úgymint paputs, tsizma ’s ló patkolással, 
Kolomp veréssel és kerék pántolással,
Avult serpenyő ’s rostély foltozással. 
Sindel, létz, patkószeg ’s atzél miveléssel, 
Parasztoknak szántó-vas élesítéssel, 
Szegényebbek nyúznak dögöt vaskó-késsel, 
A’ ki pedig elmés, él hegedüléssel.”

Szemléletmód, stílus és nyelvezet szempontjából a Mária Terézia rendeletéi nyomán 

ponyvára került Cigányok végső romlása (1769), illetve A cigány prédikáció és cigányok fur

csa lakodalma is az 1749-es ponyvához hasonló, feltehetően azért, mert az ugyancsak isme-
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rétién szerzőik mintának tekintették. Ezek a széles körben évtizedekig olvasott, helyenként 

vaskosan szatirikus hangvételű alkotások azt az általános felfogást szemléltetik, amely a kö

vetkező másfél évszázad cigányábrázolását alapvetően meghatározza. Irodalomtörténeti jelen

tőségük, hogy nemcsak a már többször emlegetett - hangvételét tekintve kifejezetten joviális 

- Gvadányi, valamint Kónyi János, A mindenkor nevető Democritus (1782) és az Ártatlan 

mulatság (1785) szerzője merített belőlük, de Csokonai, majd Petőfi és Arany is mintának, 

esetenként pedig forrásnak tekintette őket.
A jobbára névtelen korai szerzők általában törvényeket nem tisztelő, civilizálatlan fél

nomádoknak láttatják a cigányokat, akik számukra érthetetlen nyelven beszélnek. Az effélék

re fogékony íróink közül először feltehetően Dugonics András, majd pedig az a Fáy András és 

Kazinczy Ferenc fordult komolyabb figyelemmel a cigány nyelv (és talán a folklór) felé, akik

nek irodalmi hagyatékaiban néhánylapos cigány szótárt is találtak. Feljegyzései alapján a 

széphalmi Mester elsősorban a mindennapi érintkezés legfontosabb kifejezéseire és az alapve
tő ragozásokra volt kíváncsi.94 A hasonló érdeklődésű Dugonics azt is rögzítette szólásgyűj

teménye egyik lábjegyzetében, hogy a cigány kovácsok és lakatosok kohnak nevezik azt a 

lyukat, amelybe a fujtatóikkal levegőt juttatnak. Szerinte ebből a szóból származik a koholják 

(mármint a vasat), illetve a kohács, amiből pedig kovács lett a „könnyebb kimondás végett”.9S 

Mindez azért figyelemre méltó, mivel a fémmegmunkálással kapcsolatos koh főnevet és an

nak származékait bizonytalan eredetűnek mondja az etimológiai szótár, a kohács és a dél- 

szlávnak valószínűsített kovács mai társítása pedig kifejezetten zavaros. Az író felvetése tehát 

legalábbis elgondolkodtató, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a lováriban a chokano 

„kalapács”-ot jelent, és meglehet, valamely más dialektusban ennek ejtése még inkább hason

lít a Dugonics András által feljegyzettekhez.

A magyar nyelvű regények cigánya először minden bizonnyal az 1821-ben Budán ki

adott Albánó Zindi, vagy egy cigány hercegnek igen csudálatos és mégis természetes történe

teiben jelenik meg. Tévedés, hogy Csery Péter lenne a szerzője; valójában csupán kiadta a fel

tehetően általa lefordított művet, annak feltüntetése nélkül, hogy miből dolgozott. Ennek talán 

az a magyarázata, hogy a német könyvkereskedő, Bomschein Albano Zyndi der Zigeuener- 

Fürst (1804) című műve 1820-ban Budán is megjelent. E kalandregénynek egy önmagát spa

nyolországinak mondó „cigány” a címszereplője, aki a bemutatkozáskor magától értetődő

94 Kazinczy Ferenc: Oláh szók és szállások. MTA Kézirattár. K. 633/V. (Kát. 77.) Vekerdi József szerint ez a 
gyűjtemény „nem a mai Magyarország területén beszélt nyelvjárásokból, hanem a felvidéki szlovák cigány 
nyelvjárásból származik”. (Vekerdi József: A magyarországi cigány nyelvjárások szótára. Bp., 2000. 17. Máso
dik, javított kiadás. Szerk.: Várnai Zsuzsa.)
95 Dugonics András: Magyar példabeszédek és jeles mondások. I. Szeged, 1820. 286.

240



természetességgel jelenti ki a másik főszereplőnek, hogy „mi mindenütt vagyunk”. Végül per

sze kiderül, hogy valójában hányatott múltú álruhás grófnő, aki üldözött fiát akarja megmen

teni azzal, hogy a bizalmába férkőzik, kalauzolja, sőt, esetenként még női ruhába is öltözte

ti... Bizarr história.

A valódi cigány azonban nemcsak mindenütt ott van, de minden képtelen feladatot el 

is vállal, ami - a színművekhez hasonlóan - a prózában is a humor forrása. Kisfaludy Károly 

Mit csinál a gólya? (1823) című elbeszélésében „egy a faluvégen tanyázó szittya művészt, az

az cigányt” bíznak meg azzal, hogy szedje le a tornyon fennakadt lelőtt madár tetemét. Bár 

Zsiga csupán a hegedüléshez ért, ám a jutalom csábításának nem tud ellenállni, ezért felmá

szik a tetőre, ahonnan azonnal leszédül, és a lábát töri. Komikus mellékfigura, az ügyetlen

ségnek és az élelmességnek egyaránt karikatúrája, ugyanis miközben együtt érző ,jajgatás, 

sopánkodás hangzott felette, de ő minden fájdalma közt sódart emlegetett”. Gaal József ér

zelmes-humoros kalandregényének, a Szirmay Ilonának (1836) Tantija romantikus hős, kinek 

vad megjelenése érző lelket takar. Kovácsol, muzsikál, követségbe megy, de lop is, ha erre al

kalma nyílik, és embert ment, amikor éppen ezt várják el tőle. Feltétlenül előképed falu jegy

zője (1845) című regény Peti cigányának, aki mindazt megcsinálja, amit Tanti, sőt, sírásó is, 

ráadásul „a’ rossz világ azt beszéli, hogy egyszer ifjúságában a’ közállományt még hóhér 

alakban is szolgálta”. Eötvös József életrevalóan mindenre képes, házatlan-hazátlan, szabad

ságot szerető, és ezekből következően beszédes párhuzamokat sejtető mellékalakként formálta 

meg alakját a radikalizálódó reformkorban.

A szabadságharc bukása után Arany János is így tesz, csak éppen szatirikus módon A 

nagyidai cigányokban (1851). A Perényi Ferenc várát 1557-ben a császári seregek ellen előbb 

hősiesen védő, majd balgán elvesztő cigányok története sokak által feldolgozott téma a ma

gyar irodalomban. Forrása feltehetően az a számos változatban fennmaradt kesergő lehet, 

amelyet Nagyidai nóta címmel 1851-ben a Remény című folyóirat is közölt. Ezt húzatja el 

Gvadányi a Pöstényi förödésben és emlegeti Petőfi A helység kalapácsában (1844) meg Eöt

vös a Viola (1854) című színművében. A Váci Kalendáriumban (1829) megírt történet Garay 

János versét, A nagyidai vajdát éppen úgy inspirálta, mint Szigligeti Nagyidai cigányok című 

darabját. Vagyis Arany János olyan közismert, még a Polgári Lexikonban is olvasható témát 

dolgozott fel, amely Világos után újabb jelentésárnyalatot, ahogyan a Bolond Istókban 1863- 

ban - tehát utóbb - írja: „cigányfölötti érzés”-t kapott, hozzátéve, hogy „oly küzdelemre, 

mely világcsoda, / Kétségb’esett kacaj lön Nagy-Ida”. S még ennél is beszédesebb a második 

ének ötödik versszaka:
V

SZEGED *5ll 4\
13.
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„Dicső, nemes faj, mely vérzett Idánál! 
(Ott volt a végcsapás Világoson.)
Halálra mennék érted, ha kívánnál; 
Engem esz a lúg, ha fejed mosom; 
Rothadjon a nyelv, mely téged profánál, 
Édes enyim, szentem, magasztosom! 
Azért kívánnám még, hogy el ne haljak, 
Hogy rólad méltán zönghessen ez ajjak.”

A nagyidat cigányokban ez a szándék valósul meg, ugyanezen a hangon. Különös eré
nye, hogy a magyar párhuzamokat olyan „hősköltemény” sugallja, amelynek szereplői - az 

életszemléletüket, temperamentumukat, gondolkodás- és beszédmódjukat tekintve - ízig-vérig 

cigányok. S azok A bajusz (1854) című versben szereplői oláhcigányok is, akiknek vajdája 

lóvá teszi a szőrzet után vágyakozó magyar gazdát.
A tizenkilencedik század közepén a már-már a székely góbékat idézően furfangos és a 

reménytelenül érteden cigányok jellegzetes alakjai a sajtó humoros rovatainak, a színpadok 

világának és a szépirodalomnak. Népszerűségük kétségbevonhatatlan jele, hogy Hegedűs La
jos Eredeti tréfák, adomák s mondák a cigányéletből (1857) című könyvének néhány éven be
lül, 1864-ben és 1870-ben újabb és bővített kiadásai láttak napvilágot. Hatásukra Cigány 

adomák (1858) címmel — Víg Dezső álnéven - Fabó András evangélikus lelkész is könyvet ad 

közre, Bucsánszky Antal pedig ponyvákat idéző vidám kiadványsorozatot indít el. S persze 

Vajda János összeállításában, a Magyar borsban (1876) is szerepelnek cigányok. Ezek főleg 

városi körülmények között és döntően magyar környezetében élő cigányok mulatságos törté
neteinek gyűjteményei, melyeknek szereplői talpraesettek és szellemesek, cselekedeteik pedig 

a többségi társadalométól sokszor gyökeresen eltérő életfelfogást szemléltetnek. Mindez 

együttesen kimerithetetlennek és megunhatatlannak látszó témája a korszak furcsaságot, szen
vedélyt és borzongást kedvelő romantikus szépirodalmának.

A legfőbb hazai minta Nagy Ignác Magyar Titkok (1845) című regénye, melynek fő
városi életképsorozatában folyamatosan feltűnnek a cigányok. Koldusok, zsiványok és persze 

muzsikusok, akik ebből következően hol félelmetesek, hol pedig nevetségesek, vagy egysze
rűen csupán ürügyei a mulattató megszólalásoknak. Esetükben a szerző talán akkor a legszel
lemesebb, amikor a szerinte erőltetett magyaros elnevezéseken gúnyolódik, mondván, „mióta 

a magyarnak Üdvleldéje nincs, ami minden tekintetben, bizony, régóta nincs, és mióta kalodá
ja van, mellyel szintoly régóta dicsekedhetünk, azóta annyi a sok »da« és »de« Magyaror
szágban, hogy »dade« sincs annyi, habár a nagyidai ostrom óta egy sem halt volna is meg”.96

96 Nagy Ignác: Magyar Titkok. I. Bp., 1908. 112.
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(Kiss József 1874-ben - Szentesi Rudolf álnéven - megjelentetett, ugyancsak Sue-i ihletésű 

regényében, a Budapesti Rejtelmekben cigány táncosnő és cimbalmos szerepel.)

A Nagy Ignácot követő Jókai Mór hatalmas életműve bizonyság arra, hogy képzeletét 
élénken foglalkoztatta a cigányság. írásai alapján az eredetük és a szokásaik iránt már azelőtt 

érdeklődni kezdett, mielőtt József főherceggel megismerkedett volna. Az ötvenes évek elején 

Az utolsó cigányország című románcos elbeszélésében például az indiai birodalmuk, Zingara 

elvesztéséről szóló egyik mondát dolgozta fel. Három évtized múltán a Románó csibakéró 

sziklaribe [A cigány nyelv szabályai] című tárcájában pedig a népcsoport magyarországi tör

ténetét mutatja be, hosszasan részletezve a főherceg szerepét a tanulmányozásukban, és a vé

gén sejtetve, hogy nyelvtanának kézirata az ő javaslatára került nyomdába. Jókai regényeiben 

a cigány rendszerint azokban a szerepekben tűnik fel, amelyeket a tapasztalat és az irodalmi 

hagyomány egyaránt az alakjához köt. A Hétköznapokban (1846) mint kovács, az Egy magyar 

nábobban (1854) mint bohóc, a Mire me gvénül ünkben (1865) mint rabló, a Szeretve mind а 

vérpadig (1882) című regényben mint Czinka Panna, a prímásnő, A lőcsei fehér asszonyban 

(1884) pedig mint hírvivő szerepel. (Fáy András 1857-ben megjelent regényének, A 

szutyogfalviaknsk cigánya is bohóc.) A fekete vér (1891) című Jókai-regény főszereplői elcse

rélt gyerekek, kiknek egyike úri környezetben, míg a másik - a kortárs hegedűművészről, 

Reményi Edéről mintázott alak - cigányok között él.

Az elveszett és megtalált, illetve a cigányok közé került magyar és a jobb körülmé

nyek között felcseperedett cigány gyerekek sorsa kedvelt témája a magyar romantikának. Már 

Petrichevich Horváth Lázár is ezzel bonyolítja kolozsvári regénye, Az elbujdosott, vagy egy 

tél a fővárosban (1836) cselekményét, és a későbbiekben Kmetty István ugyanezt teszi a Ci

gánynőben (1858). Szerepet kap Jósika Miklós felesége, Podmaniczky Júlia hosszú elbeszélé

sében, A cigányleányban is, melynek egyik szereplője csak miután vizet adott egy beteg lány

nak, akkor veszi észre, hogy cigány. Ám elmondása szerint „azért meg nem bántam, hogy se

gítségökre siettem, hiszen a cigány is csak éppen olyan ember, mint mi, s éppen úgy érzi a 

lelki-testi fájdalmat; miért ne sajnálnám tehát?’

A század második felének ma már alig olvasott, illetve elfelejtett íróinak, például Vas 

Gereben, Szathmáry Károly, Degré Alajos, Szokoly Viktor, Perlaky István, Kelemen Mór, 

Abonyi Lajos és Szülik József vidéki helyszínű elbeszéléseiben és fővárosi életképeiben - ter

mészetesen a muzsikusok mellett - leggyakrabban furfangos és szenvedélyesen szerelmes ci

gányok szerepelnek. S mindez a cigányokat ábrázoló regények többségéről is elmondható.

,97

97 Jósika Júlia elbeszélése 1856. január 5. és január 16. között kilenc közleményben jelent meg a Magyar Sajtó 
című napilap tárcarovatában.
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Mészáros István Cigányvér című népszínműve 1885-ben regény változatban is megjelent, a 

kassai Mártonffy Imre regénye, A cigányleány 1891-ben, Tölgyessy Mihályé, A cigányherceg 

pedig - Körösi Ella álnéven - 1896-ban hagyta el a nyomdát. A hozzájuk képest lényegesen 

tehetségesebb Vértesi Amold regénye, A nyomorúság iskolája (1878), melyben nem központi 
szereplők a cigányok, ezúttal azért említendő meg, mert az egyik ironikus megállapítása sze
rint a kávéházban „húzza bent a cigány a bús nótát, és az a bús nóta húzza a boldogtalan fia
talembert”, aki elvesztette szerelmét.98 A szójáték a „cigányozás” elsőszámú indokát magya
rázza.

A századvég elsekélyesedő népies költészete jobbára a színpadi művek és a próza kon
vencionális cigányábrázolását ismétli. E Pósa Lajos, Szabolcska Mihály, Jakab Ödön és Gár
donyi Géza nevével fémjelzett, gyakran giccsbe hajló versekben - kölcsönösen egymásra ható 

viszonyban a magyar nótával - a cigányok csaknem mindig hegedülnek, vagy a gondtalanság 

idillikus megtestesítői, mint például Móra István Az országúton és a Cigánysátorban című 

költeményeiben. Az utóbbi szerint a vándor cigányok azért jókedvűek, mert „nem ismerik ké
nyes hajlék / Takargatott bajait”. S ez csaknem ugyanaz, mint amit Kiss József is elképzelt A 

cigányvajda elégiájában, mondván, „mi kőházakban olyan nagyon ritka: / A boldogság a kó
bor sátrak titka!” A kötöttségek nélküli élet utáni vágyakozás ezen elcsépelt ismétlődéseihez 

képest kifejezetten üdítő változatosságnak számít Harmath Lujza népszerű Peti cigánya, 
melynek címszereplője reménytelenül szerelmes a bíró lányába, ezért eltöri a hegedűjét, ami
kor annak udvarlóját kellene kísérnie.

Ezeknél lényegesen érdekesebbek a korszak virágzó Rákóczi-kultuszának kurucos köl
teményei, melyeknek szerzői ismét a hazafias hitvallások „megzenésítőiként” láttatják a cigá
nyokat. Bartók Lajos A mariseli cigányok című versében például az erdélyi gerillaharcokban 

elesett Vasváry Pálnak állít emléket, aki mellett a cigányok mindhalálig kitartanak. Miközben 

az ismétlődő „Húzd!” felszólítás csatakiáltássá lesz, önfeláldozóan zenélnek, egészen addig, 
amíg a magyarok után velük is végez a román túlerő. A címben szereplő helységnév írásképe 

és hangzása egyaránt a Marseillaise-t idézi, nyomatékosítva a versben ötször említett Rákóczi 
lelkesítő erejű nótáját, mely mint a „szabadság örök dala zeng”.99 Ez a „búsmagyar” hang szó
lal meg Endrődi Sándor Czinka Panna (1897) című költeményében is, jellemző módon a mil
lenniumi ünnepségek idején:

98 Vértesi Amold: A nyomorúság iskolája. Bp., 1878. 188.
99 Bartók Lajos: A mariseli cigányok. (Az 1848-49-iki szabadságharcból.) Képes Folyóirat, 1890/6. 354-355.
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„Cinka Panna hegedűje, 
Hegedűje -
Mintha csak a sátán maga 
Hegedülne:
Bűbáj ol a ringatója, 
Bolondít a keserűje.

Ha vígan szól az a nóta,
Az a nóta:
Szent Dávid is táncra perdül 
Fenn a holdba;
A kerek ég csupa csillag,
A kerek föld csupa rózsa.

De mikor bús a nótája,
Bús a nótája:
Beborul a csillagos ég 
Nagy rónája -
S mintha egész Magyarország 
Hervadozna, sírdogálna...”

A századfordulón, különösen a fejedelem kassai újratemetése (1906) idején már-már a 

prímásnőnek is kultusza alakult ki, melyben a neme és az etnikuma meghatározó szerepet ka

pott. Hiába derítették ki a zenetörténészek, hogy Czinka Panna a szabadságharc bukása táján 

született - vagyis Rákóczinak semmiképpen sem zenélhetett -, és hogy a hallgatóságát nem a 

megjelenésével bűvölte el, a szenvedélyes és gyönyörű cigány lány állandó szereplője lett a 

Rákóczi-legendáknak. Ezek holdudvarához tartozik Gagyhy Dénes érzelgős elbeszélése, 

melyben a szerelmét megvalló Czinka Panna az utolsó magyarországi éjszakáján elhúzza a fe

jedelemnek a „ Haj, Rákóczi, Bercsényi...” kezdetű nótát. Rákóczi többször is „megcirógatja” 

a mellére boruló lányt, majd elmélyülten figyeli az őt búcsúztató dalt. Hajnalban útnak indul a 

tábor, Czinka Panna pedig „együtt zokogott a hegedűjével, s szavát az erdők visszhangja sír- 

va-ríva vitte a bujdosók után. Mikor az utolsó lovas is eltűnt a látóhatár alá, eldobta hangszer

ét, térdre borult és úgy imádkozott. Olyannak látszott fehér ruhájában a fehér havon, mint egy 

márványba vésett szent...”100 S tegyük hozzá: mint egy valószínűtlenül giccses zsánerkép, 

vagy a nippek és a falvédők összetett kezű angyalkája, melyekből ugyancsak sok készült ez 

idő tájt.

E háborús körülmények közötti sajátos összetartozás gyakorta megjelenik a század- 

forduló prózájában, ahol mindig az önpusztítóan babonás és az élelmes cigány bukkan fel, 

vagy már-már a balladákat idéző titokzatossággal, vagy pedig elnyűhetetlenül. Az utóbbinak

100 Gagyhy Dénes: Czinka Panna. Tolnai Világlapja, 1911. jan. 1. 40-42.
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minden bizonnyal az Egri csillagok (1901) furfangos és segítőkész Sárközije a legismertebb 

figurája, akiről a regény utolsó mondatainak egyike mindennél többet elárul: „És seb nélkül 
nincs a vár népe között se férfi, se asszony. Azazhogy mégis van: a cigány.” A gyakran sej
telmes párhuzamokat sugalló másik ábrázolásmódnak a Gárdonyihoz képest ma már ismeret
len Abonyi Árpád és Faragó Jenő egy-egy különös elbeszélése a szemléletes példája. A kis 

Goczin főhőse a Boszniát megszálló hadsereg katonája, aki a visszaküldött gyűrűből tudja 

meg, hogy elhagyta a szerelme. A leszerelés előtti éleslövészet alkalmával „az eleven eszű, 
bolondos” fiatalember eltűnik, és a parancsnokának, ismerve a bánatát, meggyőződése, hogy 

„kigyúlt benne a cigányvér és a vadság: belemar tulajdon testébe, mint a kígyó”. A hadgya
korlat után azonban átlőtt mellel találják meg a kis Goczint, és a körülményekből következően 

örökre talány marad, hogy ki - önmaga, netán egy Tógyer nevű „nagy gazember” dobos, aki 
szintén eltűnik vagy a véletlen - okozta a halálát.101 A mindehhez kísértetiesen hasonlító má
sik elbeszélés, A móré fiú címszereplője egy éjjel megszökik az ugyancsak Boszniában állo
másozó magyar katonaságtól, mivel nem bír az övéi nélkül élni. Hiába keresik, még a nyomait 
sem találják meg, és ettől kezdve legendás alakká válik a leszerelésüket váró bakák között. 
Aztán mégiscsak rátalálnak: „Az erdőszélen feküdt a cigány. Mintha a reménységeinket láttuk

E zárómondatokból nem derül ki, mi történt valójában, és így mintha 

azt sejtetnék, hogy minden elveszett, ha már egy cigány sem képes e szörnyű sorsot elkerülni.
A korábban cigányokkal kóborló Péterfy Tamás Cigány mesék (1905) című könyve 

hasonlóképpen ürügy ahhoz, hogy szerzője benne a magyarsággal kapcsolatos érzelmeiről 
fejtse ki véleményét. A téma egyik legkülönösebb művében - melynek szemléletmódja Arany 

János szatirikus hőskölteményével és Jókai kéziratban maradt ábrándjával rokonítható - 

azonban a reménytelenül megosztott cigányok félreérthetetlenül az Európában ugyancsak 

társtalan és önmagukkal is hadakozó magyarokkal azonosíthatók. Péterfy szerint ugyanis „a 

cigányok vitézek voltak és jeles művészek. Még az ellenség is szerette őket, de azért elpusztí
totta Cigányországot. A legnagyobb ellensége pedig éppen a cigány nemzet vala 

Cigányországnak. Mert ha a vitéz cigányok nem veszekednek, hanem az ellenséget verik, hát 
akkor a mai napig is meg volna szép Cigányország. [...] A szabadságuk megmaradt, de a ha
zájuk elveszett. Pedig, hej, szép, szép ország volt a Cigányország”. A egykori krónikások mo
dora tovább erősíti a párhuzamot: „Szép Cigányországnak vége van, vége van. Hős volt min
den cigány, szépen is harcoltak, hanem azért elveszett a dicsőség. Szép Cigányországot elfog
lalta az ellenség, hogy törjön bele a foga! A cigány nemzet pedig szaladott, amerre látott. Pe-

»102volna ott kiterítve.

101 Abonyi árpád: A kis Goczin. In: Abonyi Árpád: Bosnyák képek. Bp., 1893. 94-103. 
Faragó Jenő: A móré fiú. In: Faragó Jenő: Pesti gyerekek. Bp., é. n. [1914.] 198-202.102
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dig sokfelé láttak, hát sokfelé szaladtak. Futottak keletre, futottak nyugatra, futottak északra 

meg dél felé. Bementek minden tisztességes országba, és nem is ország, ahol cigány nincsen.”

A századforduló magyar elbeszéléseinek e változatos cigányábrázolásából a budapesti 

Nórán kiadó 2001-ben megjelentetett Könnyező fák című kötete lényegében maradéktalanul 

ízelítőt ad. Az alcím (Magyar írók cigány novellái) ismeretében a kötet első írásainak olvasói 

ugyan elbizonytalanodhatnak mindebben, mert ezeknek hősei valójában nem cigányok, csu

pán annak mondják magukat, vagy cigánynak hiszik őket. Ezzel együtt - egészen pontosan: 

éppen ezért - helyük van egy reprezentatív válogatásban, mivel egyúttal azt is érzékeltetik, 

hogy az etnikum azonosítása mellett az akkor élők még miféle értelemben használták a kifeje

zést. Ezek az elbeszélések ugyanis kétségtelenné teszik, hogy az elmarasztaló véleményalko

tás következtében, a „parasztihoz hasonlóan, a „cigány” jelentése is szembetűnően megvál

tozott. Az előbbi immáron nem csupán a társadalom mezőgazdasági munkákból élő népessé

gét jelöli, ahogyan az utóbbi sem csak egy hazai népcsoport elnevezése. (Egyedül a módosu

lás idejében találni közöttük különbséget; a „képtelen cigányságokat” már Pázmány is becs

mérlésként emlegeti.) A gyűjteményes kötet első elbeszélései (Ambrus Zoltán: Cigányok, 

Csáth Géza: Muzsikusok, Bródy Sándor: A nadrág és Ady Endre: Zoltán úr veszése) alapján a 

„cigány” a századfordulón rokon értelmű a „könnyelmű”, a „tékozló” és a „gátlástalan” kife

jezésekkel. (Beszédes, hogy Ambrus írása eredendően Művészek címmel jelent meg.) Hőseik 

léha életet élő, és ezt a művészettel magyarázó-mentegető egyének, vagyis életművészek, aho

gyan az általuk megtestesített életformát talán leghatásosabban Bródy Sándor és Harsányi 

Zsolt elbeszélései, a Rang és szerelem, valamint a Cigányok érzékeltetik. A kötet többi szá

zadfordulós írása az évszázadok alatt rögzült felfogást szemlélteti különböző élethelyzetek

ben. Ezek cigánya hol szélhámos, aki jó emberismerő, és valósággal megigézi a kiszolgálta

tottat (Heltai Jenő: A cigány és a hercegnő, Színi Gyula: A cigányasszony és Ady Endre: Ber

ci és a grófnéja), hol rafinált (Móricz Zsigmond: A cigány malaca és Idill, Bíró Lajos: Szo

doma pusztulása), hol meg élelmes (Kosztolányi Dezső: Cigány), vagy babonás (Ady Endre: 

A Pitu lakodalma és A piros csizmás papkisasszony), illetve ügyefogyott (Móricz Zsigmond: 

A nagyidai kapukulcs és A kirabolt rabló, Karinthy Frigyes: Cigány infláció). Kőrössi P. Jó

zsef válogatása meggyőzően bizonyítja, hogy - a korábbiakhoz hasonlóan - a századforduló 

szépirodalmából is legfeljebb közvetve tudható meg, milyen lehet cigánynak lenni. Rokon- 

szenvét csupán Gárdonyi Géza és egyik elbeszélésében Ady Endre fejezi ki egyértelműen. A 

Jancsi dódé agyonütött hőse valójában nem is cigány, de azonosul velük, és áldozatos életét 
az Úr azzal az elismeréssel jutalmazza a mennyben, amelyet földi életében nem kaphatott 

meg. A Répakapálás pedig a diszkrimináció parabolája. A nehéz munkát végző falusi lányok
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kiközösítenek maguk közül két ugyancsak szorgos cigánylányt; nem szólnak hozzájuk és nem 

ihatnak a korsójukból. A megalázottak, miután senki sem orvosolja sérelmeiket, egyik éjjel ti
tokban beleisznak a többiek elrejtett vizébe, és ez boldog elégtétellel tölti el őket. Ady fe
gyelmezett szűkszavúsággal elmondott elbeszélésének már-már cinikus zárómondata - „És 

így folyik ám a répakapálás szép Magyarországon” - példázatossá teszi a történetet.
Végezetül Molnár Ferenc írását, A cigányt azért érdemes megemlíteni, mert ez a lát

szólag semmitmondó jelenet valójában nagyon is beszédesen vall a „cigányózó” többségi tár
sadalom és a lenézett kisebbség sajátos kapcsolatáról. Egy rongyrázó bankhivatalnok urat ját
szik, amiben az élelmes muzsikusok készségesen segédkeznek neki, miközben a prímás foly
ton „mond valamit cigányul” a társainak.

Az önfeledten szórakozók pedig nem tudják, és nem is akarják megérteni őket.

A kiszolgáltatottakkal rokonszenvező Móricz Zsigmond a gazdasági válság idején lá
togatott meg egy évszázados alföldi cigánytelepet. Már idézett beszámolójában az író jellem
ző filantrópiával nehezményezi, hogy újságíró kísérője „cigányának nevezi „a Péró legintel
ligensebb cigányá”-t, ám ez az érintett vajdát nem zavarja. Készségesen kalauzolja neves fő
városi vendégét, és miközben egyenként megtekintik az omladozó, zsúfolt viskókat, kifejti 
neki, hogy miért megoldatlan a cigánykérdés. Szerinte a többség változatlanul lenézi a cigá
nyokat, és továbbra is az alantas munkákat akarják elvégeztetni velük. Csupán annyi támoga
tást kapnak, hogy ne lázongjanak, ám senki sem látja szükségét annak, hogy az oktatásra és a 

szociális viszonyok javítására komolyan áldozzanak. Választások idején azonban mindig 

megtalálják őket, utóbb viszont semmi nem teljesül a hangzatos ígéretekből, aminek a meg
osztottságuk és a szervezetlenségük miatt önmaguk képtelenek érvényt szerezni. Ilyen körül
mények között - amit súlyosbít, hogy a városvezetés melléjük telepítette a prostituáltakat - 

aztán fokozódik a züllés, és ez állandósult hivatkozási alapja kérelmeik elutasításának. Móricz 

Zsigmond végül azt tudakolja vezetőjétől, hogy „Hát mikor volt csendőr utoljára a Péróban?” 

A vajda elkeseredett válasza szerint „tegnap, kérem. Tegnap, mert van itt vagy két csirkefogó 

gazember legény, akik megkéselték egymást. Bár meg is ölték volna, hogy megszabadulna a 

cigányság az ilyen lingár [lingari: csavargó] naplopóktól. Ez rontja a cigányság hírét, az ilye
nek, de egy-két csavargóról nem lehet az egész cigányságot megítélni. Mind a tudatlanság az 

oka, kérem, és a rossz nevelés. Iskola kell nekünk, meg munka és kenyér és orvosság, egyéb 

nem kell.”
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A cigánytelepek többségét 1932 óta felszámolták, ám mintha semmi egyéb nem történt 
volna az elmúlt hetvenkét esztendőben. A cigányság megítélése változatlan, amit szemlélete
sen érzékeltet, hogy - néhány mostanság forgatott dokumentumfilm kivételével - a média és a 

művészetek lényegében ugyanúgy láttatják és ábrázolják őket, ahogyan az a felvilágosodás 

kora óta immáron hagyományosnak tekinthető. A véleményformálás leghatásosabb eszközei
nek pedig meghatározó szerepük lehetne ennek az égető és robbanással fenyegető társadalmi 
problémának megoldásában. A cigányság elmaradása ugyanis a számuk szembetűnő gyarapo
dásával együtt folyamatosan nő, miközben ők nem tudnak, a többség meg nem akar változtat
ni évszázados szemléletmódján.

A tartós megoldás viszont elképzelhetetlen anélkül, hogy mindkét fél kölcsönösen je
lezné a másiknak, hogy a békés egymás mellett érdekében egyformán érdekeltek mindennek 

megváltoztatásában.
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Befejezés

Egy alapvetően témafelvető disszertáció végén meglehetősen nehéz végkövetkezteté

seket levonni. Mivel nem valahonnan valahová kívántam eljutni, így természetesen nem állít

hatom, hogy a tervezett utat bejártam. Munkám mindenekelőtt figyelemfelhívás. Annak bizo

nyítása, hogy milyen felbecsülhetetlen irodalmi kincseket rejt az elmúlt századforduló jórészt 

még mindig feltáratlan és kiaknázatlan Budapest-irodalma. Meggyőződésem, hogy ami a múlt 

mindent könyörtelenül elfedő „porából” a dolgozatom révén felszínre került, alátámasztja a 

bevezetőben elmondottakat.

A továbbiakban e megkezdett módon kívánom folytatni az anyag feltárását. Követke

ző átfogó tanulmányomban Budapest megszemélyesítésének történetét szeretném nyomon 

követni. Szisztematikus áttekintésre a méltatottabb szerzők közül Ambrus Zoltán, Bródy Sán

dor, Molnár Ferenc, Szép Ernő és Heltai Jenő életműve ígérkezik megkerülhetetlennek. A ke

vésbé ismert írók esetében Vértesi Arnold, Bíró Lajos, Színi Gyula, Malonyay Dezső és Ré

vész Béla prózája markáns színekkel gazdagíthatja a századforduló Budapest-képéről vázolta

kat. Nagyobb lélegzetvételű munkát sejtet az írónők, mindenekelőtt Kóbor Noémi, Tormay 

Cécile, Ritoók Emma, Erdős Renée és Szederkényi Anna munkásságának feltárása. Érdemes 

lenne a korszak tárcairodalmának is figyelmet szentelni. Kiss József egyetlen regényének, az 

1874-ben füzetekben kiadott, lektűrnek induló, ám idővel valóságos korrajzzá alakuló Buda

pesti Rejtelmeknek részletes bemutatását és műelemzését elengedhetetlenül fontosnak gondo

lom. Ugyanígy terveim között szerepel bemutatni, hogy a korszak szépirodalmi műveiben mi

ként jelennek meg a magyar főváros színterei, mindenekelőtt az utca, a bordély, az orfeum és 

a parlament, illetve olyan etnikumok, mint a zsidók és a szlovákok. A pénz szerepének ábrá

zolása is alapos vizsgálatot érdemel.

S mindez csupán a jéghegy csúcsa; kutatnivaló akad elég. A doktori disszertációmban 

kipróbált feltárási lehetőségek azt ígérik, hogy segítségükkel feldolgozható és értékelhető a 

dualizmus, illetve a pozitivizmus korának jórészt még ma is beláthatatlan terjedelmű Buda

pest-irodalma. A szintetizáló összefoglalások nyilván majd azután következhetnek. Ám addig 

még hallatlanul sok feladat áll az erre a munkára vállalkozó(k) előtt. Dolgozatom alapján 

számomra azonban egyértelmű, hogy a részletek feltérképezhetőek, ami pedig az egész átfogó 

ismeretével kecsegtet.

Doktori disszertációmnak ez a legfőbb tanulsága.
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