
Szécsényi Mi hály

Ka la uz nők konf lik tu sai a vil la mo son
Tár sa dal mi nem és tér hasz ná lat Bu da pes ten 1915–1920

Az utca ha lá la és a moz gó köz te rü let ki ala ku lá sa

A
19. szá zad a mo dern eu ró pai nagy vá ros ok ki ala ku lá sá nak és fej lő dé sé nek
kor sza ka. En nek leg szem be tű nőbb jele a vá ro sok kül ső, vi zu á lis meg je le -
né sé nek át ala ku lá sa. Az ér tel mü ket vesz tett ka to nai erő dí té se ket – sok

eset ben a kö zép ko ri vá ros fa la kat is – le bon tot ták, he lyük re kör utak, gyár te le pek,
la kó ne gye dek, vas úti pá lya ud var ok épül tek. A vá ro sok gyors nö ve ke dé se és a vá -
ros szer ke zet át ala ku lá sá nak egy mást erő sí tő ha tá sa ösz tö nöz te a köz igaz ga tás
szak sze rűb bé vá lá sát és az inf rast ruk tú ra gyors fej lő dé sét. A la kos ság lét szá má nak
gya ra po dá sa, a régi és új vá ros la kók ke ve re dé sé nek kö vet kez mé nye „a pol gá rok kö -
zös sé gé nek fo lya ma tos fel bom lá sa.”1 Ezek a fo lya ma tok együt te sen ve zet tek el egy kül -
ső leg ke vés bé szem be tű nő, ám tar tal mi lag meg ha tá ro zó vál to zás hoz: a vá ro si nyil-
vánosság szín te re i nek, a tér hasz ná lat nak, a köz te rü let hasz ná la tá nak át ala ku lá sá -
hoz. A leg is mer tebb és leg fon to sabb köz te rü let az utca, amely nek ma gán cél ra tör té -
nő hasz ná la ta fo lya ma to san hát tér be szo rult, míg egyes köz fel ada tok el lá tá sa – így
el ső sor ban a köz le ke dés, majd a tö meg köz le ke dés za var ta lan sá gá nak, fo lya ma tos -
sá gá nak a biz to sí tá sa – egy re in kább meg ha tá ro zó vá vált. A mai ér te lem ben vett,
mo dern ut ca há ló zat ki ala ku lá sá val az „utca e for má já val vált va ló ság gá a jár mű vek
elő re tö ré se a gya lo go sok ro vá sá ra, ek kor és itt vet te kez de tét az ut cá nak egy ol da lú an a jár -
mű for ga lom cél ja i ra tör té nő ki sa já tí tá sa.”2 Pa ran cso ló szük ség sze rű ség nek bi zo nyult
a nagy vá ros ok mű kö dé sé nek biz to sí tá sá ban a köz te rü let fe let ti ren del ke zés és az
ott foly tat ha tó te vé keny sé gek sza bá lyo zá sa. A vá ro si köz le ke dés tech no ló gi á já -
nak meg vál to zá sa és a 19. szá zad vé gén fel ta lált új jár mű vek, el ső sor ban a vil la -
mos köz le ke dés nek a meg je le né se ezt a fo lya ma tot a gya kor lat ban is kikénysze-
rítette. A meg fe le lő mi nő sé gű köz le ke dé si utak biz to sí tá sa a ko csik és egyéb szál lí -
tó jár mű vek szá má ra lét ér de ke lett a nagy vá ros ok la kó i nak. A vil la mos sí nek meg -
je le né se, a pá lya test meg épí té se pe dig ha tó sá gi be avat ko zás nél kül le he tet len nek
bi zo nyult vol na.3

Peter Baldwin díj nyer tes köny vé ben Hartford pél dá ján ke resz tül a kö vet ke ző -
kép pen jel lem zi azt a ha tást, amit a tö meg köz le ke dés rend sze ré nek ki ala ku lá sa
gya ko rolt a nagy vá ro si tér re. A vá ros fej lő dés len dü le te kis hí ján még a régi, pa ti -
nás Old State House-t sem kí mél te, ahol Con nec ti cut ál lam tör vény ho zá sa mű kö -
dött az ál la mi ság első év szá za dá nak dön tő ré szé ben. „A szim bo li kus épü let megme-
nekült, még is a tér funk ci ó ja gyö ke re sen meg vál to zott az 1920-as évek ben. Bár a vá ros üz -
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le ti ne gye dé nek köz pont ja ma radt, mint min den cél ra al kal mas vá ro si köz tér el vesz tet te je -
len tő sé gét – mi köz ben köz le ke dé si cso mó pon ti sze re pe sok kal meg ha tá ro zób bá vált.
A 19. szá zad vé gén han gos gyer me kek so ka sá ga üvöl töt te a nap ve ze tő hí re it […]. Fu va ro -
zók lovaskocsijai par kol tak itt, és az egy más kö zött foly ta tott ve sze ke dés sel, va la mint a já ró -
ke lő höl gyek lár má zó bá mu lá sá val töl töt ték az időt. Hét vé ge előtt far me rek töl töt ték meg a
te ret, hogy el ad ják puly ká i kat és li bá i kat. Es tén ként pros ti tu ál tak őgye leg tek itt és kí sér ték
ügy fe le i ket a kör nyék más kép pen tisz tes sé ges szál lo dá i ba. […] Az 1920-as évek vé gén a
már mo to ri zált jár mű vek ural ták a te ret. Csúcs for ga lom ide jén több mint száz autó köz le -
ke dett órán ként a (tér déli ol da lán ta lál ha tó) Central Row-on […]. A State House Square
át ala ku lá sa a 19. szá zad vé gén és a 20. szá zad ele jén ama je len ség egy ko rai pél dá já nak tűn -
het, amit a vá ros fej lő dés kri ti ku sai »az utca«, mint mul ti funk ci o ná lis köz tér »ha lá lá nak«
ne vez tek.”4

Az utca a ma gán éle ti jel le gű te vé keny sé gek mel lett – mint hely szín – fo ko za to -
san al kal mat lan ná és/vagy til tott tér ré vált a cso por tos, a kö zös sé gi vagy köz éle ti
jel le gű vi sel ke dés for mák cél ja i ra is. Ezért „kezd tek meg sok szo ro zód ni azok a nyil vá nos 
tár sas élet cél ja it szol gá ló köz te rek, ame lyek utóbb pó tol ták az utca ki eső nyil vá nos sá gát.”5

A köz te rü let nek azon ré szét „ami el vi leg és jo gi lag min den ki szá má ra kor lát la nul
hoz zá fér he tő, bir tok ba ve he tő és a cél ja i ra hasz nál ha tó”, azért, hogy azt ne le hes -
sen a vá ros, a kö zös ség ér de ke i vel szem ben ma gán cé lok ra vagy csak egyes cso -
por tok cél ja i ra ki sa já tí ta ni, a rend őr ség vet te ál ta lá nos el len őr zés alá.6 Az új tí pu sú 
vá ro si rend őr ség meg je le né se ál ta lá nos tet szést ara tott Lon don ban a 19. szá zad
kö ze pén a mai na pig min tát adva a nagy vá ro si rend őr sé gek mű kö dé sé hez. A szép 
szál – mi ni mum 5 láb és 8 inch ma gas – rend őrök atyás kod va, gon dos kod va jár ták
be kör ze te i ket egy más tól hall ha tó tá vol ság ban. A nép sze rű bobbyk még azt is
meg néz ték, hogy a tu laj do no sok be zár ták-e üz le te ik aj ta ját.7 Fél év szá zad dal ké -
sőbb Bu da pes ten a rend őr sé gi fi gye lő szol gá lat ha son ló sze rep kört – te hát a pol gá -
rok tu laj do ná nak és ér ték rend jé nek vé del mét – írt elő a rend őrök szá má ra. Egy
1913-as fő ka pi tá nyi je len tés le ír ta, hogy az őr szem nek „üz let ről-üz let re, ki ra kat -
ról-ki ra kat ra men ve min den aj tót s ki ra ka tot meg kell néz nie, va jon nincs-e nyit va, a sö tét
üz let be a sö tét ség hez hoz zá szok ta tott sze mé vel be kell te kin te nie, hogy nincs-e bent va la -
ki.”8 Az em lí tett je len tés ben még azt is meg em lí tik, hogy igen meg ne he zí ti a rend -
őr ség mun ká ját a vá ros nagy te rü le te, amely nél csak Lon don na gyobb.

Akad tak azon ban, olyan kü lön le ges nyil vá nos te rek, köz te rü le tek, ahol a rend -
őr ség mel lett kü lön fel adat tal el lá tott sze mé lyek fel ügyel ték a sza bá lyok be tar tá -
sát. A nyil vá nos par kok ban pél dá ul park őrök szól tak rá az il let len vi sel ke dést
ta nú sí tók ra, vi dé ken pe dig a me ző őrök fel ügyel ték a te le pü lé sek kül te rü le te it, út -
ja it és ha tá ra i nak rend jét. Kü lön le ges nyil vá nos tér nek, moz gó köz te rü let nek te -
kin tet ték már a kor tár sak is a tö meg köz le ke dés olyan jár mű ve it, mint a vil la-
mo sok. A vil la mos ra min den ki fel száll ha tott, ha je gyet vál tott. Az utas sá át ved lett
em be rek le ül het tek, be szél get het tek, ehet tek, árut szál lít hat tak, új sá got ol vas hat -
tak és 1912-ig le gá li san do há nyoz hat tak a járműveken. Te vé keny sé gü ket nem a
rend őr, ha nem a ka la uz fel ügyel te, aki nyil ván va ló an nem tu laj do no sa volt a
járműnek – aho gyan a bérkocsisok többsége tu laj do no sa volt ko csi já nak –, ha nem
a tulajdonos alkalmazottja.
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Az a kü lön le ges ség, ami mi att nyil vá nos tér nek, köz te rü let nek te kin tet ték a
kor em be rei is a vil la most, nem csu pán ab ban állt, hogy min den ki igény be ve het te
uta zás cél já ból, ha nem ab ban is, hogy meg ha tá ro zott út vo na lon és me net rend nek
meg fe le lő en, azaz ki szá mít ha tó an köz le ke dett. Ez ko ráb ban nem volt ma gá tól ér -
te tő dő. A vil la mos előtt a tö meg köz le ke dés az om ni busz hoz, majd a ló vas út hoz
volt köt he tő, mert tö me gek szál lí tá sát konf lis sal le he tet len lett vol na le bo nyo lí ta -
ni. Fo ko za to san ala kult ki és vált ki szá mít ha tó vá és vég le ges sé az út vo nal, a meg -
ál ló he lyek rend sze re és a me net rend. Az om ni bu szon és a ló vas úton tör té nő uta -
zást több nyi re csak a kö zép osz tály tag jai en ged het ték meg ma guk nak, és nem
csak Bu da pes ten. Lon don ban pél dá ul, ahol már a 19. szá zad kö ze pén ezer en ge dé -
lye zett om ni busz mű kö dött, ezek zöme a hi va tal no kok ren del ke zé sé re állt. Mun -
ká ját az om ni bu szok több sé ge reg gel 9 óra kor kezd te, ami kor a tiszt vi se lők a
hi va ta la ik ba igye kez tek, és út vo na laik az ő la kó he lye i ket kö töt ték össze mun ka -
he lye ik kel. A leg több jár mű szá má ra még nem vol tak ki je lölt meg ál lók, me net -
rend és az ese tek je len tős ré szé ben a hi va tal ból meg ál lás nél kül a cél ál lo má sig
vit ték jól fi ze tő uta sa i kat.9 A vil la mo sok vol tak az első, olyan vá ro son be lü li tö -
meg köz le ke dést szol gá ló jár mű vek, ame lye ken a tár sa da lom va la mennyi ren dű
és ran gú tag ja együtt uta zott – utaz ha tott, meg ha tá ro zott út vo na lon és ki szá mít -
ha tó idő pont ok ban. Az új tö meg köz le ke dé si esz köz Ma gyar or szá gon is gyor san
el ter jedt.10 En nek el le né re a sze gé nyebb em be rek so ka sá ga nem tud ta meg fi zet ni a 
vil la mos- jegy vagy -bérlet árát, ezért – egészen az 1940-es évek végéig –
munkások tömegei „ko pog tak” át hajnalonként Bu da pes ten ba kan csa ik ban, mert
gyalog közlekedve mentek munkahelyeikre.

A két fé le köz te rü let – a moz gó és a nem moz gó nyil vá nos tér – köz ti kü lönb sé -
get nem csak az el len őr zést vég ző kö zeg je len tet te. A vá ros gya lo go sok ál tal hasz -
nált köz te rü le te in a rend őrök csak ak kor avat koz tak köz be, ha rend el le nes sé get
ész lel tek, ha az utca em be re össze kü lön bö zött va la ki vel, vagy vé tet tek a sza bá lyo -
zá sok, a til tá sok és a tör vé nyek el len. A vi szony a ha tó ság és a vá ros la kók kö zött
az ilyen köz te rü le ten el vi leg sem le ges volt, és ál ta lá ban ezt a hely színt a bé kés
egy más mel lett élés jel le mez te. A vil la mos, mint kü lön le ges köz te rü let nem egy -
sze rű en a jár da meg hosszab bí tá sa volt – noha Bu da pes ten már az 1910-es évek ben 
fel me rült moz gó jár da épí té sé nek a ter ve –, ha nem olyan hely, ahol az ott tar tóz ko -
dá sért az uta zá sért fi zet ni kel lett és bi zo nyos sza bá lyo kat, pél dá ul a le- és fel szál -
lás nál, be kel lett tar ta ni. Az olyan tí pu sú konf lik tu sok, ame lye ket el há rí ta ni,
fel ügyel ni és sza bá lyos útra te rel ni a ha tó ság dol ga volt, nem el ső sor ban a kü lön -
bö ző kép pen cse lek vő és vi sel ke dő uta sok kö zött alakulhattak ki – bár ilye nek is
elő for dul tak –, ha nem több nyi re a ka la u zok és az uta sok kö zött jöt tek lét re. A ka la -
uz nak ugyan is min den utas sal kap cso lat ba kel lett lép nie, hogy el len őriz ze a vil la -
mos hasz ná la tá nak jog sze rű vol tát, azaz a jegy vagy bér let meg lét ét. Ezen a –
leg fon to sabb – te vé keny sé gen kí vül is akad tak még olyan fel ada tai, ame lyek az
uta sok együtt mű kö dé sét igé nyel ték, vagy azok köz ér zet ét be fo lyá sol ták. Ezek
közé tar toz tak pél dá ul a jár mű el in dí tá sa és meg ál lí tá sa, a pe ron aj tók le zá rá sa, a
szel lő zés hez nyit va tart ha tó ab la kok meg ha tá ro zá sa, zsú folt ság ese tén az uta sok
szá má nak li mi tá lá sa, a szál lít ha tó poggyá szok mé re té nek fel mé ré se stb.

Az uta sok kal óha tat la nul be kö vet ke ző érint ke zés ben, kap cso lat ban a fér fi ka -
la u zok te kin té lye és fi zi kai ere je meg ha tá ro zó le he tett, a ve lük szem be ni vé le -
mény nyil vá ní tá sá ra, vi tá ra, de kü lö nö sen fi zi kai erő al kal ma zá sá ra nem volt
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esé lye sem a nők nek, sem a fi a ta labb ge ne rá ci ók hoz tar to zók nak. Ti pi kus eset le -
he tett, ami kor 1915. jú li us 19-én Tóth III. Fe renc, a Bu da pes ti Vá ro si Vil la mos Vas -
út Rész vény tár sa ság, az úgy ne ve zett „Vá ro si” vil la mos 4-es jel zé sű já ra tá nak 33
éves ka la u za az zal gya nú sí tot ta Égner Kálmánné, szü le tett An gyal Ilon kát, hogy
nem akart je gyet vál ta ni.11 A vád hi he tő en hang zott, mert a csend ben meg hú zó dó
utast a ka la uz fe dez te fel és szó lí tot ta fel jegy vá sár lás ra. An gyal Ilon ka azon ban
már a kér dés ben rej tő ző fel té te le zést sér tés nek vet te, olyan nak, amit úri nő höz in -
téz ni mél tat lan nak tűnt szá má ra. Ezért le szál lás köz ben meg akar ta néz ni a ka la uz 
szá mát, hogy go rom bás ko dás mi att fel je lent hes se. „E mi att a ne ve zett ka la uz meg ha -
ra gud va sér tett ar cát ke zé vel, mely ben sap ká ját tar tot ta, szán dé ko san meg ütöt te.” For dí -
tott eset, ami kor egy női ka la uz egy fér fi utas vé le mény nyil vá ní tá sát ha son ló
mó don to rol ta vol na meg, na gyon rit kán for dult elő.

Az em lí tett eset ben a sér tett – egy pár tat lan és el fo gu lat lan tanú se gít sé gé vel –
hi va ta li ha ta lom mal való vissza élés mi att je len tet te fel a po foz ko dót. A bí ró ság en -
nek el le né re csak be csü let sér tés mi att ítél te el a vét kest, mond ván, a cse lek mény
fel tű nő en dur va volt és nyil vá no san kö vet ték el, de a vád lott köz hi va tal no ki mi -
nő sé ge nem volt meg ál la pít ha tó. Az íté let sze rint „a vád lott, aki a vil la nyos ko csi ban a 
rend fönn tar tá sá ra is volt hi vat va, min den mél tá nyol ha tó ok nél kül, női utast, köz bot rányt
oko zott mó don és mér ték ben bán tal ma zott.” Ezt az el já rást a fér fi ka la u zok, a fér fi uta -
sok kal szem ben már nem en ged het ték meg ma guk nak, mert az alig ha csak utó la -
gos jog or vos la tot vont vol na maga után. A fe lek fel mér ték a fi zi kai össze üt kö zés
koc ká za tát és kö vet kez mé nye i nek sú lyát, így a fér fi ak kö zött több nyi re el ma radt
az ilyen tí pu sú vi ták erő sza kos meg ol dá sa.

Az első vi lág há bo rú ki tö ré sét kö ve tő en több lé nye ges mó do sí tás, át ala kí tás
tör tént a bu da pes ti vil la mos köz le ke dés fér fi ak ural ta vi lá gá ban is. Az első vál to -
zás meg erő sí tet te és pon to sí tot ta a ka la u zok nak, me ző őrök nek ko ráb bi kü lön le -
ges stá tu szát, ami mun ká ju kat a ha tó sá gok sze mé ben a rend őri mun ká hoz ha son-
ló vá tet te. Az 1914. évi XL. szá mú tör vény volt az, amely a ha tó sá gok bün te tő jo gi
vé del mé ről szólt. En nek 5. §-a ki mond ta, hogy „a ma gyar szent ko ro na or szá ga i nak
te rü le tén üzem ben tar tott köz for gal mú vas pá lyák és tö meg szál lí tás ra ren delt egyéb gép ere -
jű köz for gal mú köz le ke dé si vál la la tok… al kal ma zot ta it, (…) úgy kell te kin te ni, mint ha ha -
tó ság kö ze gei vol ná nak.”12 A tör vény ál ta lá nos in dok lá sá nak ér ve lé se sze rint:
„ta pasz ta lás sze rint kü lö nö sen azok, akik ren dé sze ti vagy konk re ti zált ál lam aka ra tot ki -
kény sze rí tő ten ni va lók el vég zé sé re hí va tot tak és e mi nő ség ben a nép pel ál lan dó an és köz -
vet le nül érint kez nek, sok kal könnyeb ben és sű rűb ben ta lál koz nak cso por tos tá ma dás sal,
mint maga a ha tó ság.”13 Ez a tör vény meg erő sí tet te a ka la u zok és ka la uz nők hely ze -
tét az uta sok kal szem ben, de időn ként – pél dá ul az elő ző ek ben is mer te tett ügy ben
– nem al kal maz ták, vagy két élű esz köz nek bi zo nyult.

A má so dik kö vet kez mé nye a vi lág há bo rú ki rob ba ná sá nak a köz úti vas utak nál
az volt, hogy az ott dol go zó fér fi al kal ma zot tak nak mint egy ne gye dét-har ma dát
be hív ták ka to ná nak, akik kö zül so kan ön ként je lent kez tek har col ni. A be vo nult
fér fi al kal ma zot ta kat, köz tük el ső sor ban a szak kép zett ség gel nem ren del ke ző ka -
la u zo kat, nők tö me ges al kal ma zá sá val pó tol ták. A tör té né sek gyor sa sá gát jól mu -

152 SIC ITUR AD ASTRA 60. (2009)

SZÉCSÉNYI MIHÁLY

11 BFL XI.1512.d 32. kis do boz. Al kal ma zot tak per ira tai. Tóth III. Fe renc ügye.
12 MT, 1915. 1914: XL. tc.
13 MT, 1915.



tat ja a két leg na gyobb bu da pes ti vil la mos köz le ke dés sel fog la ko zó cég nél, a fér fi
és a női al kal ma zot tak szá má nak vál to zá sa:14

1. táb lá zat Fér fi és női al kal ma zot tak szá má nak vál to zá sai Bu da pes ten, 1910–1915

Bu da pes ti Köz úti
Vas pá lya Tár sa ság

Bu da pes ti Vil la mos
Vá ro si Vas pá lya Tár sa ság

Össze sen

Fér fi ak Nők Fér fi ak Nők Fér fi ak Nők

1910 3543   22 1862 79 5305 101

1913 4025 174 2903 46 6928 220

1915 2975 1141  1963 488  4938 1629  

A nők ará nya az utol só bé ke év ben az összes al kal ma zott kö zül alig tett ki
3%-ot, míg 1915-ben már meg kö ze lí tet te a 25%-ot. Az al kal ma zot tak nak kö zel fele
dol go zott pél dá ul ko csi ve ze tő ként, ka la uz ként, sze re lő ként, pá lya őr ként köz vet -
le nül a vil la mo sok kal, a ka la u zok szá ma en nek a fele le he tett: kö rül be lül 1500-
1600 fő. Sze rény becs lés alap ján már a há bo rú ele jén 1915-ben 4–500 ka la uz nőt al -
kal maz hat tak. Az első vi lág há bo rú má so dik fe lé ben, a ka la u zok több sé ge már nő
le he tett, mert a nő ket el ső sor ban ebbe a be osz tás ba vet ték föl. Az 1916–1919 kö zöt -
ti évek ről saj nos nem ma rad tak fenn sta tisz ti kai ada tok. A há bo rút kö ve tő en a női
al kal ma zot tak szá ma gyor san csök kent, és 1920-ra lét szá muk a köz úti vas utak nál
8–9% közé esett vissza. Eb ből a körölbelül 700 fő ből a ka la uz nők szá ma már alig
2–300 le he tett.

A harmadik té nye ző az, hogy a báborús években az uta sok szá ma megnöve-
kedett, rá adá sul – a ha di ter me lés el sőbb sé ge és a vil la mos ko csik im port já nak és
gyár tá sá nak a ne héz sé gei mi att – a gyor su ló ütem ben le rom ló és csök ke nő nagy -
sá gú jár mű park kal szál lí tot tak céljuk felé uta sa i kat a közúti vasúttársaságok.

2. táb lá zat A vil la mos sal szál lí tott összes uta sok szá má nak nö ve ke dé se Bu da pes ten,
1914–192015

1914 220.432.683

1915 245.140.359

1916 301.584.259

1917 360.122.030

1918 396.165.543

1919 346.717.493

1920 280.807.630
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A zsú folt ság el kép zel he tet len mé re te ket öl tött, amit csak fo ko zott, hogy az au tó -
kat, el ső sor ban hadi cé lok ra, igény be vették, ezért a tár sa da lom min den ren dű és
ran gú tag ja rá kény sze rül he tett a vil la mo sok hasz ná la tá ra. A két leg na gyobb vil la -
mo so kat üze mel te tő cég ál tal egy nap alatt együt te sen szál lí tott uta sok lét szá ma
meg ha lad ta az egy mil li ót. A „Köz úti” és a „Vá ro si” 1918. szep tem ber 2-án Bu da -
pes ten össze sen 1.035.000 utast szál lí tott, ami nem fog lal ta ma gá ban a ki sebb köz úti
vas utak ada ta it.16 A le en dő vil la mos ka la uz nők nek ezek ről a fo lya ma tok ról, a rá juk
váró ne héz sé gek ről, ter mé sze te sen sej tel mük sem volt.

A ka la uz nők, a vil la mo sok és a háború

A Füg get len Bu da pest című lap Női ka la u zok cím mel rö vid írás ban szá molt be al kal -
ma zá suk kez de te i ről 1915 ta va szá nak vé gén.17 Fel vé te lü ket, amely ek kor még
csak kí sér le ti stá di um ban volt, a hadi kö te le zett sé gek sú lyá val ma gya ráz ta, és na -
gyon okos öt let nek ne vez te a szer ző. „A há bo rú ugyan is tel je sen el tün tet te azo kat a
kor lá to kat, amik a fér fi és női mun ka erők kö zött vá lasz fa lat ál lí tot tak fel, mely las san ként
köz tu dot tá vá lik, hogy a nor má lis élet mun ká it va la ho gyan el kell vé gez ni, s ha az erre al -
kal mas fér fi erő hi ány zik, ko moly kí sér le te ket kell vé gez ni a nők kel. El vég re a köz le ke dé si
vál la la tok nál a ka la uz mun ka kö re iga zán nem olyan bo nyo lult, hogy azt olyan nő, aki ke -
nye ret akar ma gá nak ke res ni, el ne vé gez het né.” A cikk sze rint, a köz le ke dé si vál la la tok
a nők al kal ma zá sá val, egy ége tő en sú lyos és sür gős szo ci á lis prob lé ma meg ol dá -
sá ban is se gí te nek, ami kor a ke re set nél kül ma radt csa lá dok nő tag ja i nak tisz tes sé -
ges mun kát ad nak.

At tól sem kell fél ni – foly ta tó dik az írás ér ve lé se –, hogy a mun ka erő nor má lis el -
he lyez ke dé si rend je meg bom lik, hogy azok az em be rek (értsd: fér fi ak), akik nek ed -
dig a köz le ke dé si vál la la tok ad tak mun kát, a há bo rú után el vesz tik ke re se tü ket. A
ka la uz pá lya nem annyi ra ró zsás, hogy a nők, akik a pil la nat nyi tisz tes sé ges ke nyé -
rért erre a mun ka kör re vál lal koz tak, gon dol ko dás nél kül ott ne hagy nák, ami kor
egyé ni sé gük nek és ne mük nek meg fe le lőbb mun ka kör kí nál ko zik a há bo rú után.

A cikk is me ret len szer ző je a nagy kö zön ség fo gad ta tá sá ra is gon dolt. „At tól pe -
dig nem kell fél ni, mint ha a pub li kum nem szok ná meg igen gyor san a női ka la u zo kat. Ma
nem olyan idő ket élünk, hogy akár pe dig a le ki csiny lés re ked vük vol na az em be rek nek.” Va -
ló szí nű leg en nél na gyob bat nem is té ved he tett vol na. Az azon ban bi zo nyos, hogy
a szer ző nem ol vas ta az egyik je les ma gyar író, né hány nap pal ko ráb ban meg je lent 
írá sát, amely nem min den ben osz tot ta az előb bi lel ke se dést.

Rö vid tár cá já ban Kosz to lá nyi De zső18 látszólag ked ve sen, meg ér tő en, va ló já -
ban gyil kos iró ni á val fes tet te le vé le mé nye sze rint a ka la uz nők re jel lem ző kül ső és 
bel ső tu laj don sá go kat. A nők szá má ra szo kat lan új fog lal ko zást, a vár ha tó ki hí vá -
so kat szem be sí tet te a nő i es ség, il let ve a ha gyo má nyo san nők ál tal vég zett fe-
ladatok kör ké pé vel.

„Át ve szik az uruk mes ter sé gét, akit elhí a kö te les ség, az el len őr zést, a szi gort, vagy a
he lyes lő mo solyt, a jegy te ker cset, a csip te tő va sat, a bőr tás kát és a hi va ta los te kin télyt
lehellő villamossapkát, amely oly ko mo lyan ül a fe jü kön, a ke vés és sze gé nyes ha jacs ká ju -
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kon.” – írja Kosz to lá nyi. A for rá sok ugyan nem tá maszt ják alá, hogy a ka la u zok fe -
le sé gei kö zül so kan fér jük he lyé re ke rül tek vol na, de a ka la uz nők esz kö zök kel és
egyen ru há val nem pó tol ha tó te kin té lyét, ko moly sá gát – Kosz to lá nyi hoz ha son ló -
an – a köz vé le mény egy ré sze meg kér dő je lez te.

„Resz ket a ke zük az iz ga lom tól, a szá juk kal né mán és plasz ti ku san meg for mál ják a gon -
do la tot, ki mond ják hal kan, több ször egy más után, hogy sza kasz jegy-e vagy át szál ló? Min -
den por ci ká ju kon lát szik a szel le mi mun ka szo kat lan eről kö dé se. Nem kis do log az.
Mind má ig csak ko vász, só, cu kor, lúg, nagy ta ka rí tás, vagy szop ta tás, de most mun ka, mer -
re és med dig, em ber is me re ten ala pu ló tör vény ke zés, ki csa ló és ki nem, fe le lős íté let ho za tal,
sza kasz jegy-e vagy sza kasz át szál ló?” Kosz to lá nyi pon to san ér zé kel te a hely zet ne -
héz sé ge it, amely be rö vid ki kép zés után az új ka la uz nők ke rül tek, és amit rög tön ki 
is fi gu rá zott. Szem be ál lít ja egy más sal az „em ber is me re ten ala pu ló tör vény ke zés”, ko -
moly ügyét és an nak a ba ná lis nak tűnő ügy nek az el bí rá lá sát, hogy ki nek jár sza -
kasz jegy, avagy sza kasz át szál ló.

A je lent ke zők túl nyo mó több sé ge vi dék ről szár ma zott, so kan cse léd ként szol -
gál tak ko ráb ban, mun kás nők, ta non cok vagy ház tar tás be li ek vol tak, de sem mi -
kép pen nem tar toz tak a köz le ke dést zöm mel igény be vevő bu da pes ti ős la ko sok-
hoz, il let ve a hosszabb ide je be ván do rol tak hoz és kü lö nö sen nem az úri kö zön ség -
hez. Az új ka la u zok több nyi re Bu da pes tet sem is mer ték jól. A nagy vá rost, ahol a
la kos ság tag ja i nak dön tő több sé ge már ide gen volt a má sik szá má ra, ahol „az ide -
ge nek szá má nak sza ka dat lan nö ve ke dé se, va la mint a vá ro si tár sa da lom fo ko zó dó össze tett -
sé ge, a vá ro si élet sok funk ci ós jel le gé nek erő sö dé se nyo mán mély re ha tó an át ala kult a
nyil vá nos em be ri vi sel ke dés ér tel me és je len té se, vál to zott e vi sel ke dés ész le lé sé nek mód ja és 
tar tal ma.”19

Ez nem azt je len tet te, hogy a kül ső meg je le nés, a ru há zat, a haj vi se let az ese tek
több sé gé ben nem bi zo nyult ele gen dő nek az em be rek el he lye zé sé hez a tár sa dal mi
tér ben. De egy fo lya ma to san moz gó jár mű vön, amely időn ként a bel vá ros felé
ment, majd a bel vá ros ban ha ladt, majd is mét a kül vá ros felé in dult és for dít va, fo -
lya ma to san le és fel száll tak em be rek, a dol gok és em be rek tér be li és tár sa dal mi
rend je tel je sen össze ka va rod ha tott. Nem ve zet he tett ered mény re an nak a szün te -
len meg fi gye lé se és kel lő tu da to sí tá sa sem, hogy ki hol száll fel és hol le? Egyet len
ka la uz sem tud hat ta biz to san – sem a kör nyék jel le ge, sem az uta sok öl töz kö dé se
alap ján –, hogy az utas az adott he lyen élt, dol go zott, vagy csak az ügye it in téz te és 
át me ne ti leg tar tóz ko dott azon a he lyen. A há bo rús vi szo nyok, a ka to na ru há ba
buj ta tott fér fi ak tö me gei, az el sze gé nye dő la kos ság vál to za tos öl töz kö dé se még
ne he zeb bé tet ték a kül ső meg je le nés alap ján tör té nő tá jé ko zó dást. A ka la uz szá -
má ra a bi zo nyos ság nak és a bi zo nyí tás nak, a jó utas és a rossz utas meg kü lön böz -
te té sé nek a leg egy sze rűbb mód ja az el len őr zés volt. A ka la uz nők – Kosz to lá nyi
sze rint – rö vid pá lya fu tá suk alatt ki tű nő hi va tal no kok nak bi zo nyul tak: „Még nem
lát tam nő ka la uzt, aki el ne kér te vol na va la ki től az iga zol vá nyát. Ez a nő lé lek ta na. Míg
nem tud ja va la ki ről, hogy nem gaz em ber, ad dig nem hi szi el róla, hogy nem gaz em ber.”20

Az élet mód, a hely zet, az ál lan dó ki szol gál ta tott ság – a kül vi lág nak, az el len -
őrök nek és az uta sok nak – egy moz gó mun ka he lyen a „nő i es ség” fel adá sá hoz ve zet -
he tett. Kosz to lá nyi a kö vet ke ző kép pen áb rá zol ja mind ezt: „Olyan szür kék és szen tek, mint a
por. Nincs ben nük sem mi nő i es ség. Az, amit mi nő i es ség nek ne ve zünk, csak egy kis osz tály
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ön zé se és fény űzé se. Ezek a nők dol goz nak. Mo so lyog ni nem ér nek rá. Nem is kü lö nös, hogy
fe jü kön el len zős sap ka van. Az ar cuk majd nem fér fi arc. Azon sem cso dál ko zom, hogy mi kor
ta lál koz nak egy más sal, ke mé nyen és fér fi a san sza lu tál nak.”21

A fér fi ak – ne ve ze te sen a fér fi ka la u zok – vi sel ke dé sé hez tör té nő ha so nu lás ko -
moly kö vet kez mé nyek kel járt. A női ka la u zok irán ti kez de ti ro kon szenv és cso -
dál ko zás gyor san el múlt és át ad ta a he lyét a bí rá lat nak. A Nő című lap egyik 1916
őszén meg je lent cik ke sze rint so kat bánt ják és ócsá rol ják a bu da pes ti vil la mos ka -
la uz nő ket, fő leg a mo do ru kat, ren de sen azok, akik mo dor ta la nul bán nak ve lük,
vagy akik nek rö vid em lé ke ző te het sé ge már el fe lej tet te a fér fi ka la u zok ká rom ko -
dá sa it és po fon ígér ge té se it.22 Sze mük re ve tik, hogy a ti zen hét na pos ki kép zé si idő 
alatt nem is me rik meg a vá rost, mi köz ben gyak ran cse ré lik, át he lye zik őket.
A napi ti zen egy órai mun ka idő alatt ál lan dó an tal pon van nak, mi köz ben a kö zön -
ség – amely ja va részt még is csak ül és böl cses sé get, fi nom sá got, gon do lat ol va só
elő zé keny sé get vár el tő lük – ké nyel me sen le né zi őket és meg ne he zí ti szá muk ra a
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ne héz szol gá la tot. „En nek a kö zön ség nek a fér fi ka la uz „pa raszt”, vagy „ko csis” volt, a
ma nő ka la u za pe dig „cse léd”, aki től csak a pon tos ki szol gá lást vár ják meg, és nem jut
eszük be ezek nek a ki csi éle tek nek már tí ri u má ba is be le pil lan ta ni.”23

A kor szak „hét köz na pi”, vil la mos köz le ke dést hasz ná ló, ma gát a pa rasz tok, a
cse lé dek és ér te lem sze rű en a ka la u zok fölé he lye ző vá ros la kó ját, még sem a ka la uz -
nők mo do ra, ér zé ket len sé ge, tá jé ko zat lan sá ga, egy sze rű szár ma zá sa za var ta a leg -
job ban, ha nem tör vény ben biz to sí tott vé del mük. A Pes ti Fu tár című bul vár lap Csep -
pen tő Re be ka af fér ja című írá sa ezt a hely ze tet igye ke zett ki fi gu ráz ni ke vés bé fi nom
esz kö zök kel élve, mint Kosz to lá nyi.24 „Csep pen tő Re be ka ka la uz nő a Köz úti nál, le het
har minc éves, pi ros, egész sé ges arca van, olyan vö rös ki fújt és re sze lős a képe, mint egy fa -
gyott kéz. Csep pen tő Re be ka a tör vény szék előtt áll ka la uz ka bát ban, fe jén ken dő vel. Hap ták -
ban van Re be ka, mint egy baka, aki a fel jebb va ló ja előtt áll. Csep pen tő Re be ka pa na szos itt.
Fel pe res. Pa naszt emelt Pi ros ka Nándorné és Kurhelya Er zsé bet el len, akik a vil la mo son
meg ci bál ták Re be ka ha ját. A ka la uz nő szent és sért he tet len. Ha tó sá gi sze mély. A haja is ha tó -
sá gi, meg ci bál ni ti los és ha tó ság el le ni erő sza kot ké pez. Amíg cse léd volt Re be ka, ad dig sza ba -
dott húz ni a ha ját, de ka la uz ka bá tot szo rí tot tak rá és az óta ha tó ság lett Re be ká ból. Ha tó sá gi
Re be ká nak te hát hi va tá sa tel je sí té se köz ben kis sé ki tép ték a ha ját…”25

A tör té net lé nye ge, hogy 1917 ele jén – az egy re ne he zeb bé váló hát or szá gi vi -
szo nyok kö ze pet te – két utas és két ka la uz nő ke rült egy más sal szem be és küz dött
meg az utca sza bá lyai sze rint – a vil la mo son. Csep pen tő Re be ka ál lí tá sa sze rint az
uta sok na gyon za jong tak: „Mond tam, ne za jong ja nak. Még min dig za jong tak. Azt
mond ták a kalauznékra, hogy ijjen ca fa tok, meg ijjen rin gyók. Az tán mi kor le száll tak, azt
mond tam, hogy na hálá is ten nek, hogy leszának már. Az tán ő rámköpött, én is rá. Az tán
meg ci bál tuk egy más ha ját.” Mind két pá ros tel jes erő be do bás sal, és kö zön sé ges mó -
don szid va egy mást, foly tat ta a küz del met, nem is anyira iga zá nak be bi zo nyí tá sá -
ra, mint in kább azért, hogy meg mu tas sa, ki dön ti el, ki ha tá roz za meg: ho gyan
le het vi sel ked ni, mit le het ten ni és mit nem egy tö meg köz le ke dé si jár mű vön.

A kér dést azon ban vé gül a bí ró ság dön töt te el, a cikk su gal la ta sze rint ir ra ci o -
ná lis mó don. A tár gya lás so rán, mint egy vé let le nül ki de rült, hogy a két ka la uz nő
kö zül Csep pen tő Re be ka nem volt szol gá lat ban, te hát nem mi nő sült ha tó sá gi sze -
mély nek, ezért a vele küz dő asszony sá got nem ítél ték el. A má sik ka la uz nő vi -
szont szol gá lat ban volt, ezért a vele küz dő asszony sá got ha tó sá gi sze mély el le ni
erő szak ért el ítél ték. Az írás szer ző jé nek, a lap ki adó já nak és szer kesz tő jé nek, Ná -
das Sán dor nak a leg fon to sabb kér dé se az volt, ho gyan en ged he tő meg Csep pen tő
Re be ká nak (aki meg ér de mel te, amit ka pott…), és tár sa i nak, hogy ha tó sá gi sze -
mély nek mi nő sül je nek? „Meg val lom, ez a tár gya lás öröm mel töl tött el. Bol do gan lát tam 
Ha tó sá gi Re be kát, aki nek jól meg ci bál ták a ha ját és nem ka pott elég té telt. Bol do gan hall gat -
tam, hogy az öreg vé dő ügy véd ilye ne ket mon dott rá: Ké rem, egy ilyen cse léd. Egy ilyen
lány. A mo so ga tó tek nő mel lől jön a vil la mos ra ha tó sá gi sze mély nek. Lát ni kel lett vol na Re -
be ka ko nok ar cát. Hogy né zett az ügy véd re. Mi lyen ko mo ran és dü hö sen. Csak men jen ez
az ügy véd a 73-as ko csin. Vagy a 11-esen. Majd ad neki Re be ka.”26

Sze ren csé re a hét köz nap ok so rán az uta sok és a ka la uz nők kö zött rit kán ke rült
sor Csep pen tő Re be ka ügyé hez ha son ló ke mény küz de lem re. Az ilyen és eh hez
ha son ló ügyek meg ér té sé hez ér de mes kö ze lebb ről meg vizs gál ni, me lyek vol tak
azok a szi tu á ci ók, vi tás kér dé sek, ame lyek konf lik tus hely ze tet te rem tet tek a ka la -
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uz(nő), uta sok és el len őrök kö zött? Mi ért ha ra gud tak oly na gyon az uta sok a ka la -
uz nők re, hogy még a fi zi kai össze csa pást is vál lal ták, noha tudták, hogy hatósági
személyekkel kerülnek szembe?

A le csen ge tés: a vil la mos fe let ti ha ta lom esz kö ze

A vil la mos fe let ti „ha tal mat”, an nak fi zi kai irá nyí tá sát eb ben a kor szak ban a ka la u -
zok és a ka la uz nők jól hall ha tó jel zé sek kel, kis ha rang, majd csen gő se gít sé gé vel
gya ko rol ták: ez a te vé keny ség volt az úgy ne ve zett le csen ge tés. A csen gőt egy
hosszú bőr szíj, meg rán tá sá val hoz ták mű kö dés be, ami vé gig hú zó dott a vil la mos
tel jes hosszán, egé szen a leg elöl álló vagy ülő vil la mos ko csi ve ze tő ig. Egy csen ge tés
je lez te a ve ze tő szá má ra az in du lást, a las san jel zést két csen ge tés, hosszabb idő köz -
zel, míg a me gállj-t két gyor san egy más után kö vet ke ző csön ge tés je len tet te.27
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A le csen ge tés sel kap cso la tos vi tás ese tek több sé gé ben vagy a le száll ni ké szü lő
uta sok, vagy a ka la uz, eset leg mind két fél fi gyel met len nek bi zo nyult. Így tör tént
ez 1917. jú li us 8-án, ami kor egy tár sa ság a Szent ki rá lyi utca és a Rá kó czi út sar kán
lévő meg ál ló ban le száll ni ké szü lő dött a köz úti vil la mos vas út sze rel vé nyé ről.28

A kö rül mé nyes ke dő, be szél ge tő cso port, egy hét–nyolc fős tár sa ság tag jai, ak kor
kezd ték meg a le szál lást a vil la mos ról, ami kor azt a pót ko csi hát só pe ron ján egy
ka to ná val be szél ge tő ka la uz nő már le csen get te, azaz el in dí tot ta a vil la most, sőt az
ő jel zé sét meg erő sí tet te a mo tor ko csi ka la u za is. A tár sa ság egyik hölgy tag ja, a
vádlott nő vé re egyensúlyát el ve szít ve az utasok karjaiba esett.

A vád lott – Steiner Vik tor 42 éves elekt ro tech ni kus, aki mel lett 54 éves ke res ke -
dő ba rát ja ta nús ko dott – a las san ha la dó vil la mos ra vissza ugor va fel po foz ta a
24 éves Ta más Ka ta lin, Kup köz ség ből szár ma zó ka la uz nőt. A tör tén tek el le né re a
ba rá ti kör va la mennyi tag ja a ta nús ko dó ke res ke dő vel együtt – a ha nyatt eső
hölgy és test vé re, a jár mű ről sza bá lyo san le szál ló, de oda már sza bály ta la nul
vissza ug ró vád lott ki vé te lé vel – sza bály ta la nul le ug rott a vil la mos ról. A test vé rek
így a kö vet ke ző meg ál ló ig együtt utaz tak a sér tet tel. A ka la uz nők szá má ra az esti
órák ugyan úgy a mun ka idő ré szét je len tet ték, mint a nap pa li ak, a me net ren det be
kel lett tar ta ni uk. A szó ra koz ni in du ló tár sa ság nak vi szont a le szál lás ra szánt idő
ke vés nek tűnt, az ilyen kor szo ká sos ri tu á lé kat ját szot ták el, ne ve ze te sen: le száll ja -
nak-e, ne száll ja nak le, ki kit en ged elő re stb. A le szál lás szo ká sos rit mu sa gyors -
nak és za va ró nak tűnt, von ta tot tan kezd ték el és von ta tot tan foly tat ták, azt
te kin tet ték vol na ter mé sze tes nek, ha a vil la mos sze mély ze te az ő tem pó juk hoz
iga zo dik. A bí ró ság en nek el le né re nem csak a be is me rő val lo mást te kin tet te eny -
hí tő kö rül mény nek, ha nem a vád lott nak nő vé re el es te mi at ti, „eb ből ke let ke zett iz ga -
tott lel ki ál la po tát olyan kü lö nös mél tány lást ér dem lő ok nak vet te”, hogy a po fo nért a
sér tő fél cse kély mér té kű, fel füg gesz tett (sic!) pénz bün te tést kapott.

Ha son ló an ti pi kus eset le he tett, ami kor az uta sok idő ben meg kezd ték a le szál -
lást, de azt gya kor lat hi á nyá ban kö rül mé nye sen, nem a meg szo kott mó don haj tot -
ták vég re, ezért a ka la uz nő tü rel met len ke dett. Lendvai Róza 26 éves fel ső- szopori
szár ma zá sú ka la uz nőt köz ve szé lyű cse lek mény vét sé ge mi att he lyez ték vád alá.29

1917. ok tó ber 6-án, a köz úti vil la mos vas út 5-ös szá mú – Ál lat kert-Thö köly
út-Üllői út-Mar git híd-Vörösvári út és vissza – já ra tán két egy más után le szál ló
asszony kö zül a má so dik ként kö vet ke ző lába még a lép csőn volt, ami kor Lendvai
Róza jelt adott az in du lás ra, ezért mind két asszony el esett és könnyebb sé rü lé se -
ket szen ve dett. A homokmégyi pa raszt asszony ok a Csá szár für dő ben jár tak láb fá -
jó sak lé vén. A vád lott nem is mer te be bű nös sé gét, mert el mon dá sa sze rint a
vil la mos ko csit a sér tet tek le szál lá sa után csen get te le, „s ha en nek da cá ra a bal eset
még is be kö vet ke zett, az an nak tu laj do nít ha tó, hogy a sér tet tek, mint vi dé ki asszo nyok, akik
a vil la mo son való uta zás hoz nin cse nek hoz zá szok va, a lép cső ről való le szál lás után még
min dig fog ták a fo gan tyút s eköz ben a meg in du ló vil la mos ko csi őket el rán tot ta.” A bí ró -
ság fel füg gesz tett bün te tés ként 8 nap fog há zat sza bott ki és a költ sé gek fi ze té sé re
kö te lez te a ka la uz nőt, aki to vább ra is foly tat hat ta munkáját.

Min dig akad tak olyan uta sok, akik va la mi lyen ok mi att a sa ját ke zük be akar -
ták ven ni, és vet ték, a dol gok irá nyí tá sát. Így tör tént dr. Incze György 32 éves ve -
gyész mér nök kel is, aki 1918. ja nu ár 16-án fel szál lás után, a köz úti vil la mos vas út
63-as vo na lán a 455. szá mú ko csi el in du lá sát kö ve tő en jaj ve szé ke lést vélt hal la ni,
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ezért meg húz ta a csen gőt és le ál lí tot ta vil la most.30 Vujics Miklósné ka la uz nő fel -
szó lí tá sá ra ön ként je lent ke zett, és tet tét az zal in do kol ta, hogy va la ki nek ve szély -
ben for gott az éle te. A ka la uz nő erre azt fe lel te, nincs joga raj ta kí vül más nak
le csen get ni a jár mű vet: „vi sel je a kö vet kez ményt, aki me net köz ben fel száll”, mire a ve -
gyész mér nök úr vá la szá ban kö zöl te: „em be ri kö te les sé gem nek tar tot tam a ko csit ilyen
kö rül mé nyek kö zött le csen get ni”! A sér tett ka la uz nő dur ván rá ki a bált az utas ra,
szem te len frá ter nek ti tu lál ta és ki je len tet te, nem kí ván csi arra, amit mond. Ez volt
az a pont, ami kor a fér fi már nem tu dott ma gán ural kod ni és két szer ar cul ütöt te a
ka la uz nőt. Ez zel je lez te, hogy nem csu pán két vé le mény, de két olyan vi lág áll
egy más sal szem ben, ame lyek kö zül az egyik nek – nyil ván va ló an dr. Incze vi lá gá -
nak – joga van fe lül ír ni a má sik akaratát, és ha kell erő szak kal nyo ma té ko sí ta ni né -
ző pont ját, íté le tét a má sik kal szem ben.

Nem túl zás két vi lág ról be szél ni, mert ami egy ve gyész mér nök sze rint élet ve -
szély nek lát szott, az a ka la uz nő szá má ra na pon ta is mét lő dő és élet ve széllyel nem
járó cse le ke det nek tűn he tett. Vujics Miklósné 23 éves kiskőszegi szü le té sű ka la uz -
nő sze rint a vád lott kér dő re vo ná sa után azon nal ütött, ami pe dig a kö rül mé nye -
ket il le ti, el mond ta: „Hogy em be ri élet for gott vol na ve sze de lem ben nem em lék szem, de
azt lát tam, hogy egy kis gye rek ka pasz ko dik a ko csi ra fel, ki már cso mag ját elő ze te sen fel -
dob ta.”31 A bí ró ság a ko ráb bi ügyek hez ha son ló an eny hí tő kö rül mény nek vet te
vád lott fel he vült ál la po tát, s hogy tet tét saj ná lat tal meg bán ta. A Ki rá lyi Bün te tő -
tör vény szék a sze rény pénz bün te tés sel kap cso lat ban ki fej tet te: „E bün te tés vég re -
haj tá sát is fel füg gesz tet te, mert a vád lott egyé ni sé gé re és élet vi szo nya i ra fi gye lem mel, a
fen tebb fel so rolt kü lö nös mél tány lást ér dem lő okok nál fog va a Kir. Tör vény szék a bün te tés
fel füg gesz té sé től a vád lott jö vő be li ma ga tar tá sá ra ked ve ző ha tást vár.”

A le csen ge tés kö rü li vi ták ban, a ka la uz nők és az uta sok kö zöt ti szó vál tás ok ban
kü lö nö sen ér de ke sek azok a pár be szé dek, ame lye ken ke resz tül ki de rül, ho gyan
kel lett vol na a ka la uz nők nek vi sel ked ni, el lát ni mun ká ju kat az uta sok sze rint. És
eset leg az is, hogy mi lyen vé le ményt al kot tak vagy al kot tak-e egy ál ta lán első pil lan -
tás ra vé le ményt a ka la uz nők az uta sok ról, vagy ró luk az uta sok. Reiner Má tyás
52 éves köny ve lő, mi u tán 1917. au gusz tus 17-én fel szállt a vá ro si vil la mos vas út
16-os já ra tá ra, ön ha tal mú lag le csen get te azt, mert Al bert Vil ma ka la uz nő, má jai
szü le té sű 20 éves ha ja don nem fi gyel te az uta so kat, ha nem má sok kal be szél ge tett.32

A fi a tal nő az utas fi gyel mez te té sé re azt a vá laszt adta, hogy sem mi köze hoz zá, sőt
egy má sik ka la uz nő is köz be szólt, mond ván, hogy ne avat koz zon a má sok dol gá ba.
Al bert Vil ma ezek után a vád lot tat, ál lí tó lag még pisz kos, szem te len zsi dó nak ne -
vez te. Reiner Má tyás iz ga tott sá gá ban el mon dá sa sze rint be fog ta a ka la uz nő szá ját.
A ka la uz nő sze rint nem be fog ták a szá ját, ha nem po fon ütöt ték, mi köz ben őt sér te -
get ték pisz kos cse léd nek ne vez ve. A ka la uz nő val lo má sát meg erő sí tet te húga, Al -
bert Ráchel 19 éves má jai szü le té sű kis új szál lá si la kos. A bí ró ság az össze sen 120
ko ro na bün te tés ki sza bá sá nál sú lyos bí tó kö rül mény nek vet te vád lott bün te tett elő -
é let ét, míg eny hí tő kö rül mény ként „mér le gel te vád lott nak azt a meg nem cá folt vé de ke zé -
sét, hogy szó vál tás köz ben fel iz ga tó dott és a bán tal ma zás nak cse ké lyebb fo kát.” Ez az eset
még sem el ső sor ban az elő í té le tek ről szólt, mert a má sik fél azon na li, és gyors be azo -
no sí tá sa és hoz zá kap cso lá sa egy tár sa dal mi cso port hoz, mind két fél ré szé ről vi zu á -
lis ta pasz ta la to kon ala pul ha tott. Az egyik fél nek ha tá ro zott el kép ze lé sei le het tek a
cse lé dek ről, míg a má sik fél a zsi dó kat vél te egy ér tel mű en fel is mer he tő nek. A két
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sér te ge tés kö zös pont já nak a „pisz kos” jel ző hasz ná la ta bi zo nyult, és nem egy bi zo -
nyos tár sa dal mi vagy szár ma zá si, val lá si cso port hoz kö tő dés.

A bí ró sá gok az ese tek több sé gé ben a ka la uz nők ja vá ra hoz tak íté le tet, de több -
nyi re jel ké pes bün te té se ket szab tak ki. El tért ezek től Bartoli Já nos 24 éves, nőt len,
bu da pes ti sze re lő ügye, aki 1918. feb ru ár 22-én a „Köz úti” vil la mos vas út 11-es jel -
zé sű ko csi ján ko rai in dí tás, azaz le csen ge tés mi att nem tu dott le száll ni.33 A fi a tal -
em ber kér dő re von ta Kis Má ria ka la uz nőt, le tép te a csen gő szí ját, mell be ütöt te,
majd össze ka pasz kod va du la ko dott a nő vel és több ször ar cul ütöt te. A ta núk el -
mond ták, hogy Kis Má ri át még a jár mű lép cső jé ről is le rán tot ta. A Bu da pes ti Ki rá -
lyi Bün te tő tör vény szék íté le te ki mond ta, hogy a „bün te tés ki mé ré sé nél vád lott
bün tetlen elő é le te és az, hogy az eset ben a ko csi zsú folt sá ga mi att a le szál lás ban való aka -
dály mi att iz ga tott ke dély ál la pot ban volt, mint eny hí tő kö rül mé nyek jöt tek fi gye lem be és
te kin tet tel arra, hogy sú lyos bí tó kö rül mény csak a több szö rös bán tal ma zás…”, ezért vád -
lot tat egy hét le töl ten dő fog ház ra, és 20 ko ro na pénzbün te tés re ítél ték. A vád lott
ter mé sze te sen fel leb be zett a pél dát la nul sú lyos íté let el len, amit a má sod fok 100
ko ro na fő és 40 ko ro na mel lék bün te tés re mér sé kelt, mert az el ső fo kú dön tést nem
ta lál ta a vád lott bű nös sé gé vel arányosnak.

Az ügy el ju tott egé szen a leg fel ső jog szol gál ta tá si fó ru mig, a Ma gyar Ki rá lyi
Kú ri á ig, amely újra meg vál toz tat ta a dön tést 1920. má jus 11-én. A Ma gyar Ki rá lyi
Kú ria Bartoli Já nos sze re lőt a bün te tés fo ga nat ba vé te lé től szá mí tan dó egy hó na pi
fog ház ra, mint fő bün te tés re, és 100 ko ro na pénz bün te tés re, mint mel lék bün te tés -
re ítél te. A leg fel sőbb bí rói fó rum in dok lá sá ban a kö vet ke ző ket hang sú lyoz ta: „A
bün tet len elő é let és az iz ga tott ke dély ál la pot, amely kü lön ben sem volt jo go sult, mint eny -
hí tő kö rül mé nyek, ama sú lyo sí tó kö rül mé nyek kel szem ben, hogy vád lott a há bo rús ne héz -
sé gek foly tán al kal ma zott női ha tó sá gi kö ze get ak kor, ami dőn az szol gá la ti kö te les sé gét
tel je sí tet te, a leg dur vább mó don s több ször bán tal maz ta, s a csen gő szíj le sza kí tá sá val a jel -
ző ké szü lé ket is meg ron gál ta, nem fo gad ha tó ak el annyi ra nyo ma té ko sak nak, hogy azok a
bün te tés ki sza bá sá nál…”, eny hí tő kö rül mény ként szol gál ja nak.34

Konf lik tu sok a jegy vál tás kö rül

Az, aki fel ju tott a vil la mos ra, csak úgy tar tóz kod ha tott a jár mű vön, ha ele get tett
az uta zás első és leg fon to sabb fel té tel ének: meg vál tot ta a je gyet vagy ren del ke zett
bér let tel. Weisz Ár min 26 éves ma gán hi va tal nok 1918. már ci us 26-án fel szállt a
„Köz úti” vil la mos tár sa ság 585. szá mú ko csi já ra, ahol Csa pó Jánosné 19 éves kö -
böl kú ti szü le té sű ka la uz nő dol go zott.35 A ko csi tele volt utas sal. Az első pe ro non
ült a vád lott, aki a je gyét kérő Csa pó Jánosnénak azt vá la szol ta, már meg van a je -
gye. A má sod szo ri kér dés re azt vá la szol ta, már meg vál tot ta. A ko csi egy re kö ze -
lebb ért a meg ál ló hoz és Weisz Ár min csak nem mu tat ta meg a je gyét. A meg ál ló-
ban le ug rott és a ka la uz nő sze me közé ne vet ve azt mond ta: „Majd én, ma gá nak elő -
ke re sem a je gyet?” Egy má sik ver zió sze rint: „A maga ked vé ért nem fo gom meg ke res -
ni!”, aki erre azt fe lel te: „Úgy él jen a maga feje!” A meg sér tő dött blic ce lő újra
fel ug rott a ko csi ra és ar cul ütöt te a fi a tal asszonyt. Ek kor és eb ben a hely zet ben for -
dult elő az az egyéb ként rit ka eset, hogy a vil la mos ve ze tő je vé let le nül ép pen a ka -
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la uz nő fér je volt… Csa pó Já nos 27 éves gerjei szü le té sű ko csi ve ze tő egy per cig
sem ha bo zott, ha nem kér dő re von ta Weisz Ár mint, aki vel si ke rült je gyet is vál tat -
nia, sőt a kö vet ke ző meg ál ló ban át ad ta egy rend őr nek.

A há zas pár tör té ne té vel nem egye zett a vád lott ver zi ó ja. A tör té net csak ad dig
ha son ló, amíg a jegy ké ré se után az a vá lasz hang zott el, hogy „már meg vál tot tam”.
Ez után rög tön a sé rel mes mon dat kö vet ke zett az utas fe jé ről, mire ő a ka la uz nő
felé csa pott, de nem érte el. A férj ezt lát va, az úgy ne ve zett kap cso ló kart – ez egy
áram erős sé get sza bá lyo zó fém ből ké szült esz köz volt, amit a ko csi ve ze tők min dig 
ma guk kal vit tek, mert e nél kül nem le he tett ve zet ni a ko ra be li vil la mo so kat –, le -
vet te a he lyé ről és rá emel te Weisz Ár min ra, aki vé de ke zé sül mell be lök te. A bí ró -
ság nem mél tá nyol ta a vád lott val lo má sát és ér ve it, ezért eny hí tő kö rül mény nek
csu pán bün- tetlen elő é let ét te kin tet te. Sú lyos bí tó kö rül mény ként mér le gel te „a
hal ma za tot és azt a tényt, hogy az össze üt kö zés re va ló já ban Weisz Ár min jog ta lan ma ga -
tar tá sa adott okot. Meg ta gad ta a jegy fel mu ta tá sát, le ug rott a meg ál ló he lyen, gú nyos ne ve -
tés sel ő in ge rel te az ál lan dó szol gá lat mi att, amúgy is ki me rült ideg ze tű ka la uz nőt.
Egy ál ta lán úgy vi sel ke dett, ami nő egy mű velt em ber hez nem volt illő.”

A ka la uz nő ket nem csak für ge fi a tal em be rek igye kez tek fel bosszan ta ni, arra
gon dol va, sen ki sem tud ja gyor sa sá guk kal fel ven ni a ver senyt és sen ki sem se gít a
köz gyön ge szol gá i nak. A há bo rús vi szo nyok kö ze pet te a vál lal ko zó szel le mű ek
egy re több és ér té ke sebb hol mi szál lí tá sát igye kez tek ol csón meg ol da ni, és erre a
cél ra leg in kább a tö meg köz le ke dés fe lelt meg. Breuer Mihályné, egy mé szá ros
mes ter fe le sé ge pél dá ul 1917. no vem ber 8-án reg gel sze re tett vol na fel száll ni a
„Köz úti” vil la mos 71. szá mú já ra tá ra, amely a Kő bá nya–Or czy tér–Eskü tér vo na -
lon köz le ke dett.36 Gonda Anna ka la uz fi gyel mez tet te, hogy a zsú folt ko csi ra ne
száll jon fel, kü lö nö sen ne a ha tal mas úgy ne ve zett „mé szá ros sza tyor ral”. A vád lott
azon ban „dol gá ra” hi vat koz va a ko csi bel se jé be tör te tett, majd egy 10 ko ro nás
bank je gyet adott a ka la uz nő nek, aki azt nem fo gad ta el, mert nem tud ta fel vál ta ni.
A szó vál tás ban a mé szá ros fe le ség egy má sik idő sebb nő vel el kezd te a ka la uz nőt
szid ni. Dé zsa tün dér nek és ca fat nak ne vez te, és ami kor ezt vissza mond ta ne kik
Gonda Anna, ak kor a má sik nő vel kö zö sen el kezd ték üt le gel ni ál do za tu kat.

A bün te tés ki sza bá sá nál a bí ró ság eny hí tő kö rül mény nek te kin tet te a bün tet len 
elő é le tet és fő ként vád lott nak azt a vé de ke zé sét, mely sze rint: „… tet tét ab be li erős
fel in du lá sá ban kö vet te el, hogy mun ká ja után men ve azt vél te, hogy a ka la uz nő akar ja őt az
uta zás ban aka dá lyoz ni.” A bí rák sú lyos bí tó kö rül ményt nem ta lál tak, ezért, csak
100 ko ro na bün te tés re ítél ték, sőt an nak fi ze té sét is fel füg gesz tet ték, mert eb ből –
már mint az íté let ből – az elit élt ma ga vi se le té re néz ve ked ve ző ered ményt vár tak. 

A ma gu kat te kin té lye sebb nek tar tó, idő sebb nők sok eset ben vi sel ked tek úgy a
vil la mo son, mint ha ott – egy ná luk fi a ta labb, véd te le nebb sze mély bán tal ma zá sá -
nak ürü gyén – a sa ját gyer me kü ket kel lett vol na meg vé de ni. Ilyen volt Ko vács
Józsefné ta ka rí tó nő ese te 1917 nya rán, aki Gölcz Mar git ka la uz nőt bán tal maz ta.37

Egy fi a tal lány uta zott a vil la mo son és nem akart je gyet vál ta ni, majd a Mes ter ut -
cá nál sér tő ki fe je zé se ket ki a bál va le szállt. A ka la uz nő emi att kér dő re akar ta von ni
a lányt. A ki ala ku ló cse te pa tét lát va „le jött a vád lott a vil la mos ról és úgy or ron vág ta a
ka la uz nőt, hogy meg eredt az orra vére”.

Az íté let itt is eny hí tő kö rül mény ként em lí ti a bün tet len elő é le tet, vi szont nyo -
ma té ko san sú lyos nak te kin tet te, hogy vád lott – a ta núk egy be hang zó val lo má sa
sze rint – min den ok nél kül bán tal maz ta a ka la uz nőt. Az íté let en nek meg fe le lő en
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szi go rú lett: Ko vács Józsefné, a ta ka rí tó nő 14 napi fog há zat és 40 ko ro na pénz bün -
te tést ka pott, amit két nap fog ház ra vált ha tott át, ha fi zet ni nem tu dna. Sem a vi -
sel ke dé se, sem a foglalkozása nem val lott úrinőre.

A ka la uz nő mint az uta zó kö zön ség szó ra ko zá sá nak tár gya, vagy in kább mint
ál do za ta je le nik meg egy má sik jegy vál tá si af fér ban. Ród liz ni in dult a Hű vös -
völgy be 1917. de cem ber 25-én Sza bó End re pos ta tiszt a ba rát nő jé vel, Sán dor

Aran ká val a Mar git híd fe lől a Szé na tér irá nyá ba tar tó 15-ös szá mú vil la mo son.38

A fi a tal em ber a pe ro non ma radt, míg ba rát nő je be ment a ko csi bel se jé be. Weck
Mar git 20 éves szé kes fe hér vá ri szár ma zá sú ka la uz nő től a fér fi, val lo má sa sze rint,
egy át szál ló je gyet kért 24 fil lé rért a Hű vös völgy be, hi szen neki bér le te volt. Vé le -
mé nye sze rint ezt a ka la uz nő fél re ér tet te és két sza kasz je gyet adott, ami ugyan -
csak 24 fil lér be ke rült. A vi tá ban a pos ta tiszt val lo má sa sze rint Weck Mar git „ki -
a bál ni kez dett s azt mond ta töb bek kö zött, hogy úri tem pó min dent le ta gad ni.”

A ko csi ban Sán dor Aran ka ugyan csak sza kasz je gyet kért, majd a je gyet ő sem
akar ta el fo gad ni, mond ván át szál lót kért, és fi ze tés nél kül igye ke zett le száll ni.
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Ezen a pon ton kezd te el a ka la uz nő szi dal maz ni a höl gyet, szem te len disz nó nak
ne vez ve. Ek kor je lent meg Sza bó End re pos ta tiszt is a ko csi bel se jé ben és a pe ron -
ról be si et ve úgy ar cul ütöt te a ka la uz nőt, hogy az a pa dok közé esett. A ta núk val -
lo má sa ik ban a sér tett ka la uz nő elő adá sát erő sí tet ték meg. En nek el le né re a
bí ró ság azon túl, hogy ter mé sze te sen eny hí tő kö rül mény nek te kin tet te vád lott
bün tet len elő é let ét és be is me rő val lo má sát, va la mint hogy a sér tett se kí ván ta
meg bün te té sét (!), fi gye lem be vet te „to váb bá azt, hogy a ka la uz nő a vád lott úti társ nő -
jét sér tő ki fe je zé sek kel il let te és a vád lott e mi at ti fel in du lá sá ban ra gad tat ta ma gát a tett le -
ges ség re.” A bí ró ság ál lás pont ja egy ér tel mű és nyil ván va ló volt. Egy úti társ nőt,
azaz úri nőt sér te ge tett egy ka la uz nő, és egy ilyen hely zet ben egy úri em ber „fel in -
dul hat” és fel po foz hat ja a sér te ge tőt. Ezért az íté let ben a rend kí vül cse kély össze gű 
40 ko ro nás pénz bün te tés vég re haj tá sát is fel füg gesz tet ték, „mert vád lot tat ed di gi
elő é le te tisz tes sé ges em ber nek mu tat ja, s fen tebb fel so rolt kü lö nös mél tány lást ér dem lő
okok nál a fog va ki rá lyi tör vény szék a bün te tés fel füg gesz té sé től a vád lott jö vő be li ma ga tar -
tá sá ra ked ve ző ha tást vár”, szólt a ver dikt.

Akad tak olyan össze üt kö zé sek, ame lyek ben mind két fél úgy érez te, ve szí te ni
va ló ja le het az ügyön. Ilyen ese tek ben az egyik fél vagy mind ket tő igye ke zett va la -
mi lyen mó don meg győz ni a má si kat, hogy von ja vissza pa na szát. Hinkó Jó zsef
bu da pes ti tör vény szé ki jegy ző nek, még a lát szat ra is ügyel nie kel lett po zí ci ó ja, er -
köl csi fed he tet len sé get fel té te le ző ál lá sa mi att, ezért nem ke ve red he tett ké tes
ügyek be.39 A jegy ző úr 1917. au gusz tus 13-án még is össze tű zött Borbáth Jú lia ka -
la uz nő vel az Er zsé bet híd nál a „Vá ro si” vil la mos 14-es já ra tán, amely a Mar git
híd fő–Ba ross-ut ca–Kő bá nyai-út ál tal jel zett vo na lon köz le ke dett. Az el le ne a
rend őr sé gen be nyúj tott pa naszt a ka la uz nő – nyil ván va ló an ha té kony ér vek ha tá -
sá ra – a „Vá ro si” vil la mos tár sa ság va la me lyik ügy véd jé nek a se gít sé gé vel vissza -
von ta. Az eset le írá sá ból va ló sá gos re mek mű ke re ke dik ki, hogy el ér hes sék a
ke re set visszvonását:

„Az ál ta la [már mint a vád lott tör vény szé ki jegy ző ál tal] fel mu ta tott jegy azon ban
már nem jo go sí tot ta őt az újabb át szál lás ra, mi ért is én fel szó lí tot tam őt, hogy vált son je -
gyet. Ő azon ban ra gasz kod ván ah hoz, hogy je gye igen is jo go sít ja őt át szál lás ra, az el len ke -
ző nek iga zo lá sa oká ból fel hív tam őt, hogy mu tas suk meg e je gyet az el len őr nek. Hinkó
Jó zsef ezt fö lös le ges nek tar tot ta én azon ban ra gasz kod tam eh hez s így szó vál tás tá madt kö -
zöt tünk, amely nek vég ered mé nye kép pen, ami kor ko csink a Döbrentei-téri meg ál ló hoz ért,
mind ket ten he ves vi tat ko zás ban szál lot tunk le a ko csi ról, s ez al ka lom mal te kin tet tel arra,
hogy köz ben több utast is kel lett ki ke rül nünk én is, s le het, hogy Hink is oda ütőd tünk a vil -
la mos al kat ré sze i hez, s úgy le het, hogy egy más hoz is, vagy az uta sok hoz, s így tény leg ré -
szem ről ütő dést szen ved tem. Ezen ütő dé sem, azon ban nem a ter helt től szár ma zott, va la -
mely szán dé kos üté si cse lek mény ként je lent ke zett, ami ért is sem mi okom sincs arra, hogy
Hink Jó zse fet va la mely erő sza kos cse lek mé nyért hi báztassák.”

A köl csö nös ség je gyé ben Hink Jó zsef is nyi lat ko za tot tett 1917. au gusz tus
30-án dr. Len gyel La jos ügy véd iro dá já ban. „Alul írott Hink Jó zsef ezen nel ki je len tem,
hogy Borbáth Jú lia ál tal el le nem in dí tott bün te tő ügy ben, mi u tán ne ve zett pa na szos pa na -
szát vissza von ta, s kér vé nyi leg az el já rás be szün te té sét in dít vá nyoz ta, én Borbáth Jú lia el -
len ezen ügy ből ki fo lyó lag soha sem mi fé le ha tó ság előtt fel je len tést ten ni, il let ve el já rást
in dít tat ni nem fo gok és az el le ne ez idő sze rint már meg emelt pa na szo mat mi e lőbb vissza
fo gom von ni.”
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A vil la mos ka la uz nők vi lá gá ban na gyon so kat szá mí tott a sze ren cse. A leg több 
vi tás eset ben akad tak ta núk, akik nek se gít sé gé vel a te vé keny sé gü ket elő í té le tek -
kel szem lé lő és fo ga dó kül vi lág gal szem ben ki de rült az „igaz ság”. Ez néha el bi za -
ko dot tak ká tet te a ka la uz nő ket. Ez tör tént Hor váth Irma 26 éves, jobbaházi
szü le té sű ha ja don nal is – a „Köz úti” vil la mos 17-es já ra tán –, aki 1918. feb ru ár
22-én sza kasz jegy ének fel mu ta tá sá ra kér te fel Honti Fe renc ké sőb bi sér tet tet.40

A fér fi azon ban az ép pen meg ál ló vil la mos ról le szállt, mond ván hagy ják őt bé kén.
Ezen a pon ton a két fél vé le mé nye el vált egy más tól a tör tén te ket il le tő en. Honti Fe -
renc sze rint a ka la uz nő meg rúg ta, a nő sze rint csak utá na nyúlt az utas nak. A sér -
tett fél újra fel szállt a jár mű re és kér dő re von ta a rú gá sért a vád lot tat, aki sze rin te
„azt vá la szol ta, hogy ha ke vés volt kap hat még”. Mi kor sér tett a ka la uz nő szá mát kér -
dez te, vá laszt nem ka pott. Miközben meg néz te és fel ír ta a szá mot, a vád lott min -
den szó nél kül az ök lé vel ar cul ütötte.

Hor váth Irma em lé ke ze te sze rint ké sőbb „új ból a ko csi ján ta lál ta a sér tet tet, aki a
szá mát kö ve tel te, mire ő azt vá la szol ta, hogy lát hat ja, erre a sér tett le vet te a (ka la uz nő) sap -
ká ját, s úgy néz te meg a szá mot. Köz ben a ko csi a meg ál ló hoz ért, s ami kor a ko csi el in dí tá sa 
vé gett a csen gő sza lag ját meg rán tot ta – a sér tet tet, aki ép pen a szíj alatt ál lott – vé let le nül
meg ütöt te.”

Egy el fo gu lat lan tanú – dr. Grünwald Ár pád – val lo má sa, aki ugyan nem lát ta
a rú gást, de hal lot ta a vi tát, és előt te ütöt te meg a ka la uz nő a sér tet tet, el dön töt te a
kér dést. A tisz telt bí ró sá got nem ér de kel te a ve sze ke dés előz mé nye, az ütést ki vál -
tó sér tő és le ke ze lő gesz tus, csak a tett, va la mint az, hogy Honti Fe renc úri em ber -
ként vi sel ke dett: nem szit ko zó dott, csak tűrt és fő ként sem el ső ként nem ütött, sem 
vissza nem ütött. Hor váth Irma ese té ben is eny hí tő kö rül mény ként mér le gel ték
bün tet len elő é let ét, de ki fe je zet ten sú lyos bí tó tény ként ke zel ték, hogy „idő sebb
egyént bán tal ma zott”. Ezért nyolc na pi fog ház ra és hi va ta lá nak el vesz té sé re ítél ték.

Az ál lás vesz tés na gyon ér zé ke nyen érint het te a ka la uz nőt, aki ezért fel leb be -
zett. Ügye el ju tott egé szen a Ma gyar Ki rá lyi Kú ri á ig, amely nek 1923. már ci us
21-én (!) ho zott íté le te egyet len mon dat volt: „A m. kir. Kú ria a sem mis sé gi pa naszt
vissza uta sít ja.”

A kor szak bí ró sá gai igye kez tek meg kü lön böz tet ni íté le te ik in dok lá sá ban és a
ho zott dön té sek ben egy aránt az úri osz tá lyok meg fe le lő mó don vi sel ke dő tag ja it
és a nem meg fe le lő vi sel ke dést ta nú sí tó, úri em ber hez, úri nő höz mél tat lan ma ga -
tar tást foly ta tó kat. Az, hogy ki az úri em ber vagy úri nő, és ki nem, több nyi re at tól
füg gött, ho gyan vi sel ke dett az il le tő. Az pe dig, hogy vi sel ke dé sé től füg get le nül
fon tos volt-e ez a tár sa dal mi stá tusz, azon mú lott, hogy az íté let sze rint meg sér tet -
ték-e az adott utas úri em be ri, úri női mi nő sé gét, mi vol tát. Frank Lász ló mű egye te -
met vég zett ok le ve les mér nök, 1918. jú li us 1-én ar cul ütöt te Szé kely Anna
ka la uz nőt, amely nek okát – egy kér dést –, saj nos nem őriz ték meg a for rá sok.41

Az íté let a szo ká sos eny hí tő kö rül mé nyek – bün tet len elő é let és be is me rő val lo más 
– mel lett nyo ma té ko san fi gye lem be vet te az „úri em ber nél a vett kér dés fö löt ti ter mé -
szet sze rű fel há bo ro dá sát”. Ezek sze rint elég volt, ha a ka la uz nő rossz kér dést tett fel
a ko ra be li bí ró ság ál tal úri em ber nek mi nő sí tett utas nak, az már is eny hí tő kö rül -
ményt je len tett, ha az úri em ber nek po foz kod ni támadt kedve.
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A „kis vö rös em ber” meg je le né se – osz tály harc a vil la mo san

A vi lág há bo rú vége felé, és az azt kö ve tő idő szak ban egy re fon to sabb té nye ző vé
vált a gyor san vál to zó, fe szült sé gek kel ter hes po li ti kai lég kör. Ezt be mu ta tó, il luszt -
rá ló ol va sói le ve let kö zölt 1917. de cem ber 5-i szá má ban A Vil la mos című, a köz le ke -
dé si ága zat szer ve zett mun ká sa it kép vi se lő lap.42 A tör té net hős nő je Nagy Re gi na,
4193. szá mú ka la uz nő volt és a 27-es jel zé sű vil la mo son ját szó dott. Ez a jár mű az Ál -

lat kert–Ist ván-út–Thö köly-út–Rá kó czi -út–Lónyai-utca–Köz vá gó híd vo na lon köz le -
ke dett a „Köz úti” vil la mos üze mel te té sé ben. A sok utas mi att a ka la uz nő csak a
Lónyay utca kö ze pén ért a ko csi kö ze pé ig, ahol egy úri hölgy nek ki né ző utas egy fél
da rab 20 fil lé res jegy ron csot adott a ke zé be. Nagy Re gi na nem fo gad ta el a fel is mer -
he tet len pa pír da ra bot, ha nem új je gyet sze re tett vol na vál tat ni a nő vel.

Az úri nő olyan kö zön sé ges sza vak kal il let te a ka la uz nőt, hogy vé del mé re kel -
tek az uta sok, köz tük úri em be rek. Az egyi kük nek szem be tűnt a ka la uz nő sap ká -
ján elől, a szám fö lött lévő párt jel vény – a kis vö rös em ber – és kö vet ke ző
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sza vak kal for dult a hölgy höz: „Lás sa nagy sád, azt a kis vö rös em ber két ott a ka la uz nő
sap ká ján, azt hi szem, azt is me ri: az a szo ci ál de mok ra ta párt jel vé nye, te hát azt min den
szer ve zett mun kás és mun kás nő vi se li. Már pe dig egy szer ve zett mun kás nő vel nem így kell
be szél ni, kü lö nö sen, ha nem is adott rá okot.” Az el be szé lés sze rint, a meg ré mült úri nő
egy egy ko ro nást ka pott elő és azt dob ta oda a ka la uz nő nek, mi köz ben azt mond ta, 
hogy itt van ez bor ra va ló nak, és ve gye tu do má sul, ő nagy sá gos asszony. A ka la -
uz nő el vet te a ko ro nát és vissza akart adni, ami kor a vil la mos be ért a kö vet ke ző
meg ál ló ba, ahol fel szállt a 16. szá mú el len őr. Az el len őr lát tán az úri nő is mét ki a -
bál ni kez dett, az el len őr neki adott iga zat, majd együtt es tek neki a sze ren csét len
Nagy Reg iná nak.

Az el len őr rá tá madt a ka la uz nő re, ki kap ta ke zé ből az egy ko ro nást és vissza ad -
ta az utas nak. Meg fe nye get te a ka la uz nőt, hogy „fog ja be a po fá ját, mert fel je len ti”.
Ek kor azon ban a ko csi va la mennyi uta sa rá tá madt a nagy sá gá ra és az el len őr re.
A ko csit le kel lett csen get ni ük, hogy le száll has sa nak, mert egyéb ként le dob ták
vol na őket az uta sok. A tan me se sze rű tör té net igaz ság alap pal ren del kez he tett,
ilyen ese tek más kor is elő for dul tak. Alig egy év vel ké sőbb egy ha son ló eset ben –
igaz a kis vö rös em ber nél kül – az egyik vi tat ko zó fe let a pe res ira tok sze rint is „le -
dob ták”, le szál lí tot ták a vil la mos ról.

1919. feb ru ár 6-án pa nasz ér ke zett a Bu da pes ti Köz úti Vas pá lya Tár sa ság hoz
Weiser Sán dor ke res ke dő től Deák Jú lia ka la uz nő el len.43 Az Ül lői út 30. szám alatt
lakó de rék ke res ke dő fe le sé gé vel uta zott, ami kor, sa ját tör té ne te sze rint, a ko csi ka -
la uz nő je el kér te fe le sé gé től a bér let jegy ét és azt tás ká já ba tet te. Ez után 40 fil lé res
viteldíjat kö ve telt, amit a fe le ség át is adott, de je gyet nem ka pott. Csak ezek meg-
tör tén te után ju tott az asszony eszé be, hogy meg kér dez ze, mi ért vet ték el a bér let -
jegy ét. A vá lasz nem ké sett so ká ig: „Nem tet szik a Nagy sá gá nak? Ilyen pi szok szem te len
ala kok szok tak le járt je gyek kel utaz ni!” – mond ta a ka la uz nő. Ez után fel szó lí tot ta a párt, 
száll ja nak le és a ko csit le csen get te, ám azok még sem akar tak le száll ni.

A pa nasz fel vé te li jegy ző könyv ben, a fel je len tő sza vai drá mai pon tos ság gal
rög zí tet ték az ab szurd hely ze tet, a kü lön bö ző tár sa dal mi cso por tok hoz tar to zó és
kü lön bö ző ér ték ren det kép vi se lő em be rek pri o ri tá sa it, össze csa pá sát a vi lág há bo -
rú végét követő válságos időkben.

„Mi vel mi a ko csi ról le szál la ni nem akar tunk, a pe ro non levő kö zön ség és a ka la uz ránk
tá madt és en gem agy ba-fő be ver tek. Ezen du la ko dás köz ben fe le sé gem szőr me öve és ri di -
kül je 300 ko ro na tar ta lom mal el ve szett, arany óra lán com pe dig, ket té sza kadt. Mi dőn a ko -
csi úton vol tunk, adta vissza a ka la uz nő a le fi ze tett össze get. Ké rem ezen ügy ben a vizs gá lat 
meg in dí tá sát, a ka la uz nőt dur va ma ga vi se le te mi att való meg bün te té sét és hat száz ko ro na
ká rom nak meg té rí té sét!” A ke res ke dő úr ta nú nak Fischer Nán dor kar ha tal mi cso -
port ve ze tőt ne vez te meg.

Ek kor már, – a ko ráb bi „Vá ro si” vil la mos 6-os vo na lán – a Bu da pes ti Egye sí tett
Vá ro si Vas utak for gal mi osz tá lya vizs gál ta ki a pa naszt. Bede Kár oly bi zal mi fér fi -
út kér ték fel a vizs gá lat le foly ta tá sá ra, aki meg hall gat ta a fel je len tett Deák Jú li át,
majd a jár mű vön szol gá la tot el lá tó ka la uzt, Ba kos Já nost. A ka la uz azt val lot ta,
hogy a ne ve zett utas nem akar ta oda ad ni a bér let je gyet, azt mond va, hogy az még
jó, és nem akart je gyet sem vál ta ni. „El kez dett a ka la uz zal go rom bás kod ni, és ami kor a
ka la u zok kis sé eré lye seb ben lép tek fel, kö ve tel vén a jegy vál tást, vagy eset le ges jegy meg
nem vál tás ese tén a ko csi ról való le szál lást: azon fér fi, aki a je len tés sze rint fér je volt, le lö -
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vés sel fe nye ge tő zött.” A bi zal mi fér fi, két ta nút ku ta tott fel a vizs gá lat ered mé nye i -
nek iga zo lá sá ra.

A vizs gá lat ér de ké ben a ma gát Deák Ju lis ka ként alá író Deák Jú lia ka la uz nő vel
is je len tést íra tott a for gal mi osz tály. A fi a tal nő elő ad ta, hogy 1919. feb ru ár 3-án
reg gel 7 és 8 óra kö zött a ha tos jel zé sű vil la mo son tel je sí tett ki se gí tő szol gá la tot.
A vil la mos a Nyu ga ti pá lya ud var felé ha ladt, mi köz ben a ka la uz nő a Ba ross utca
és a Rá kó czi tér kö zöt ti sza ka szon meg kér dez te egy hölgy től, mi lyen je gyet kér,
aki azt fe lel te: „Bér let.” A ké rést, hogy mu tas sa meg bér le tét, nem tel je sí tet te, azt el
kel lett tőle kér nie Deák Ju lis ká nak, aki meg néz te és meg ál la pí tot ta, a bér let jegy
nincs még meg újít va. Az ér vény te len bér le tet a ka la uz el vet te és tás ká já ba he lyez -
te. Az asszony ezek után azt kér te, hogy Ju lis ka adja vissza a bér let je gyet, s ki je len -
tet te, ő min dig ne gye di kén újít ja azt meg. Weiserné a ka la uz nő tás ká já ba akart
nyúl ni, de az nem en ged te, mire a nő meg ütöt te, ami re vissza ütés kö vet ke zett.
Az asszony mel lett avat ko zott köz be a férj, aki ugyan csak vissza kö ve tel te a bér let -
je gyet.

Ek kor ér ke zett meg a se gít ség elő ször Ba kos Já nos nak, a ko csi ren des ka la u zá -
nak a ké pé ben. „Ez után a ko csi ve ze tő is köz be lé pett, s szólt né kem – írta je len té sé ben Deák
Ju lis ka – hogy száll junk le a ko csi ról. To váb bá a ko csi ve ze tő ki je len tet te, hogy ad dig nem me -
gyünk to vább, amíg az uta sok, ezt a két utast le nem te szik a vil la mos ko csi ról. Le szál lás köz -
ben az em lí tett asszony kö pö nye ge met egé szen le sza kí tot ta. Én az eset ről töb bet nem tu dok.
Az uta sok tól hal lot tam, hogy a kér dé ses fér fi le lö vés sel fe nye get te a ren des ka la uzt. Azt is
csak hal lot tam az uta sok tól, hogy a nőt és a fér fit le szál lás köz ben meg ver ték. Hogy a nő nek
el ve szett vol na a pénz tár cá ja, ar ról sem mit sem tu dok. Rend őrt én is, meg a ve ze tő is ke res -
tünk, de nem ta lál tunk.” Az ügy to váb bi foly ta tá sá ról nincs tu do má sunk.

Az utóbb be mu ta tott két eset még is ko moly ta nul sá gok kal szol gál, mert a köz -
han gu lat ala ku lá sát mu tat ja. Mind két össze csa pás ban a tö meg köz le ke dés igény -
be vé te lé re kény sze rült, vélt vagy va ló di te he tős sé gük kel, öl töz kö dé sük ben és
fő ként mo do ruk ban, vi sel ke dé sük ben az uta zó kö zön ség több sé gé től el ütő, kö -
zép osz tá lyi uta sok kel tet ték fel az uta zó kö zön ség több sé gé nek a ha rag ját. Mind -
két eset ben a ma guk nak nagy sá gos asszony ti tu lust el vá ró, de ga ra sos ko dó,
ki csi nyes úri asszony ok ke rül tek szem be a raj tuk át lá tó egy sze rű ka la uz nők kel.
Az uta sok, a tö meg, az uta zó kö zön ség, a vil la mos tár sa dal ma ma ra dék ta la nul a
ka la uz nők mel lé állt, azo no sult vé le mé nyük kel. Zen dü lés vagy in kább ki sebb for -
ra da lom tört ki mind két vil la mo son. Az uta sok össze té te le ál lan dó an vál to zott, de
a vil la mos han gu la ta időn ként, még is rö vid éle tű kö zös sé gek ké for mál ta az ott
tar tóz ko dó kat. Sze mé lyes – azaz tá mo gat ha tó vagy tá mad ha tó – él ménnyé vál ha -
tott min den ki rí vó vi sel ke dés, öl töz kö dés, egy-egy el túl zott gesz tus. Ezek ben a fe -
ke te-fe hér nek tűnő hely ze tek ben a szűk fi zi kai tér ben át me ne ti leg összezárt
em be rek között a különböző feszültségek könnyen ki rob ban hat tak, és a vil la mos
személyzete által su gallt, jel zett, meg határozott irányba for dul ha tott a tömeg.

Uta zó kö zön ség vagy kö zön sé ges tö meg?

Az uta zó kö zön ség egye dei, az elő ző ese tek hez ha son ló an, könnyen arc ta lan tö -
meg gé ol vad hat tak össze. Ezért ér de mes azt is meg vizs gál ni, ho gyan né zett ki egy 
bé kés vil la mos ezek ben a ne héz idők ben, a ka la uz nők első nagy kor sza ká ban. Az
uta sok nak ezt a rend kí vül he te ro gén vi lá gát írta le Ná das Sán dor Kö zön ség című
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írá sá ban a Pes ti Fu tár 1917. no vem ber 30-i szá má ban.44 A szer ző az egyik ülé sen
egy fi a tal, kék ing ben uta zó ipa rost fe de zett fel, aki nek kör me it az élénk fe ke te pi -
szok egé szen be ke re tez te. „Nem né mely he lyen volt fe ke te és pisz kos a kö röm kör nyé ke,
ha nem mint ha fe ke té vel a leg ala po sab ban kö rül fes tet ték vol na.” A mel let te ülő nőn is fel -
fe dez te a ne héz idők nyo ma it. „Az lát szik ezen a nőn, hogy a há bo rú előtt kez dett a sora
ki csit job ban men ni, már arany fo gat is csi nál ta tott ma gá nak, de az tán most a leg na gyobb
nyo mor ba süllyedt, fe jén kö zön sé ges ken dő van, hóna alatt pe dig üres zsá kot szo ron gat az
arany fo gú. Nem is szégyenli. Ma már mind egy neki.”

A gyá szo ló fi a tal nők és alig fel öl töz te tett gyer me kek mel lett fel szállt a vil la -
mos ra egy víg mé szá ros inas, a már ko ráb ban em lí tett „nagy mé szá ros cek ker rel”, de
na gyon fá zott, mert nem volt raj ta ka bát. „Mel let te egy nett úr ül. Nagy ló den kesz tyű -
je, es er nyő je, sál ja, va salt ru há ja s kis uj ján két nagy arany gyű rű je. Manzsettája ke mé -
nyen, fe hé ren és pi szén tart ja ki or rát a ka bát ujj ból. A tisz telt úr több ször oda nyúl a
manzsetta gomb já hoz, hogy rend ben van-e? S na gyon meg van elé ged ve.” Mel let te egy
nagy ken dős asszony ság. Egy öreg ka to na ült mö göt te, cvik ke res, mel let te egy má -
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44 NÁDAS, 1917b. 3–4.



sik in tel li gens, pá pa sze mes pes ti, őszes nép föl ke lő. „Egy kö zön sé ges baka ül hoz zá -
juk, s úgy be szél ve lük, mint ha ők is fa lu si ak len né nek. »Ko mám«, azt mond ja a cvik ke res
öreg ka to ná nak, aki va la mi mér nök, vagy tiszt vi se lő le he tett.”

Odébb há rom kofa ült egy más mel lett. A ko fák na gyon han go sak vol tak, és
„tésasszonynak” szó lí tot ták egy mást. Az egyik kofa azt me sél te, hogy a nő vé re
meg kér dez te tőle, „mi az, hogy te most soh se jársz ka lap ba?” Azt fe lel te neki, hogy
„fá zik a fü lem”. Lát szott – írja Ná das – ezen a nagy szá jú ko fán, hogy szé gyel li a fe -
jén a ken dőt, azért ta lál ta ki ezt a tör té ne tet a ka lap ról. „Le száll nak és fel száll nak, ül -
nek, né ze get nek, gon dol koz nak a vil la mos ban. A sze gény kül tel ki kö zön ség. Egy más hoz
szo rul va ül nek, só haj toz nak, fáz nak, töp ren ked nek. A vil la mos fris sen sza lad ve lük, nem is
le het meg ér te ni, ho gyan bír ja ci pel ni azt a sok gon dot, ami egy ilyen vil la mos ba be le fér” –
fe je ző dik be az írás.

Ez a lát le let a há bo rú ha tá sát tük rö zi, amely né hány mun kás, ka to na és jól
menő eg zisz ten cia mel lett, az el nyo mo ro dás, a le csú szás kü lön bö ző stá ci ó i ban
mu tat ja be a vil la mos zöm mel kö zép osz tály hoz kö tő dő uta sa it. Ezek az uta sok
nem sze ret ték a ka la u zo kat és a ka la uz nő ket, de úgy tű nik, még job ban ir ri tál ták
őket azok a kö zép osz tály hoz tar to zó úti tár sak, akik nek – kül ső meg je le né sük, vi -
sel ke dé sük, azaz a lát szat alap ján megítélve – si került társadalmi pozícióikat
megőrizni.

Az „idilli” han gu lat gyor san meg vál toz ha tott, ha a vil la mos zsú folt volt, vagy
va la mi lyen ese mény fel iz gat ta az uta zó kat. A min den meg ál ló után vál to zó, ke ve -
re dő uta zó kö zön ség nek a tag jai gyor san le re a gál tak min den ér de kes nek tűnő
hely ze tet és min den arra ér de mes nek tűnő em bert ki gú nyol tak. Ez tör tént
1917. szep tem ber 30-án a Nyu ga ti pá lya ud var nál, ahol a tö meg meg ro han ta a be -
ér ke ző 77-es vil la most.45 Rácz Lajosné, egy váci sza bó neje, gyá szo ló nő vé ré vel
szállt fel a vil la mos ra. „Óri á si volt a to lon gás – val lot ta az asszony – nő vé rem gyász fá -
tyo lát va la ki meg rán tot ta, mire ő el ki ál tot ta ma gát. A ka la uz nő tap sol ni kez dett és azt
mond ta, hogy úgy kell neki, bár a fe jét is le húz nák! Erre ve sze ked ni kezd tek és ve sze ked tek
egé szen a Re tek ut cá ig, itt már nem bír tam to vább, mond tam a ka la uz nő nek, hogy fog ja be a 
szá ját, mert kü lön ben kap egyet, mire ő azt fe lel te, hogy csak jobb lesz, ha hall ga tok, volt
neki ilyen va ca kok kal dol ga más kor is. Ezért az tán szá jon ütöt tem.”

Ba logh Má ria me ző tú ri szár ma zá sú ka la uz nő sze rint „Őnagyságáék a Nyu ga ti
pá lya ud var nál na gyon erő sza ko san fel to long tak a ko csi ra, le sem en ged ték szál la ni az uta -
so kat, min den fi gyel mez te tés el le né re.” Ami kor a tö meg ben a kö ze lük be ke rült, és
jegy vé tel re ke rült a sor, ak kor kezd ték el őt „pisz kol ni”. Ő csak arra fi gyel mez tet te
az uta so kat, ne to long ja nak. A Bu da pes ti Ki rá lyi Bün te tő tör vény szék össze sen
60 ko ro na pénz bün te tést sza bott ki a po foz ko dó vád lott ra, mert bün tet len elő é le te
és be is me rő val lo má sa mel lett fi gye lem be vet te „iz ga tott lel ki ál la po tát, me lyet az az
ag go da lom idé zett elő, hogy a nagy to lon gás ban a vil la mo son el té pik nő vé re ru há ját.”

A to lon gás és tö meg nem csak az uta so kat te het te in ge rül té, de el so dor hat ta a ka -
la uz nő ket is le he tet len né téve mun ká ju kat. Az egyik te he tet len ka la uz nő düh ki tö ré -
se csak nem az ál lá sá ba ke rült. Oláh Fe renc el len őr 1916. feb ru ár 6-án írt je len té sé ben 
köz li, hogy a 67-es vil la mo son pa nasz kod tak az uta sok a ka la uz nő re, mert dur ván
be szélt a kö zön ség gel.46 Buvay Ilo na ka la uz nő né hány nap pal ké sőbb, feb ru ár 9-én
írt je len té sé ben sa ját sza va i val így fog lal ta össze a tör tén te ket. „Je len tem a Tek. For gal -
mi hi va tal nak hogy a ko csi ban óri á si to lon gás volt, s kér tem, hogy egy kis utat ad ja nak hogy
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ki mehesek és az áram sze dőt le huzzam de hi á ba kér tem, min dig beljeb tol tak az uta sok erre
az tán azt ta lál tam mon da ni hogy olya nok mint az ál la tok. Bo csá na tot ké rek a Tek for gal mi hi -
va tal tól, és ké rem hogy most ez egy szer ne (bün tes sen meg) te kint se sem mi be (meg nem tör -
tént nek az ügyet), ez soha töb bé nem fog elő for dul ni”.

A ka la uz nők nem csak az egyes uta sok vi sel ke dé sé től, az uta sok tö me ge i től, de 
fel jebb va ló ik tól is fél het tek. Tóth Ferencné óbu dai ka la uz nő köz vet len fő nö két, fő -
fel ügye lő jét meg ke rül ve egye ne sen a ve zér igaz ga tó úr hoz for dult prob lé má i val,
ezért el bo csá tot ták. A nő ér de ké ben írt le ve lé ben Hornyánszky Imre szá za dos fej -
tet te ki vé le mé nyét a konf lik tu sok oka i ról, oko zó i ról a ka la uz nő fő fel ügye lő jé -
nek.47 Vé le mé nye sze rint: „az egyes in ci den sek na gyon is túl nyo mó ré szén nem a sze -
gény ked ves kis ka la uz nők a bű nö sek, de igen is a bu da pes ti kö zön ség, mert azt nyu godt lé -
lek kel mond ha tom és ké rem tes sék ne kem el hin ni, hogy dur vább ne ve let le nebb kö zön sé get,
mint a bu da pes tit – és pe dig nem annyi ra a nép és a mun kás osz tály, ha nem túl nyo mó an az
in tel li gens, úgy ne ve zett úri kö zön ség – nem is me rek”.

Ka la uz nők tün dök lé se és bukása

Ne héz len ne ki de rí te ni, de akár csak meg be csül ni is, az ezek ben az évek ben tör tént 
vi tás ügyek, fi zi kai és ver bá lis konf lik tu sok szá mát, ame lyek ben részt vet tek, vagy 
be le ke ve red tek ka la uz nők. Nem tud ha tó ezek kö zül hány ol dó dott meg a hely szí -
nen, és az ügyek mi lyen há nya da vég ző dött va la me lyik ha tó ság előtt. De szem be -
tű nő és Hornyánszky szá za dos vé le mé nyét tá maszt ja alá, hogy a bí ró sá gok elé
ke rült és a vi lág há bo rú éve i ből meg ma radt ügyek zö mé ben a bu da pes ti kö zép osz -
tály, az úri kö zön ség va la mi lyen ren dű és ran gú kép vi se lő je szá má ra je len tett
prob lé mát a köz le ke dés hét köz na pi gya kor la ta, az uta zó kö zön ség, az utas tár sak,
és fő ként a ka la uz nők vi sel ke dé se, mo do ra, el vi se lé se. Az együtt uta zás él mé nye
az „utca né pé vel” az ál ta luk kép vi selt ér ték ren det bo rí tot ta fel, kér dő je lez te meg a
vil la mos fi zi ka i lag zárt, de tár sa dal mi ér te lem ben na gyon is nyi tott te ré ben. Gon dot 
je len tett szá muk ra maga a hely szín, amely mint moz gó szín pad vo nult át a vá ro son.
Veszé lyes nek tűnt még az úri kö zön ség nek, az úri em be rek nek és úr iasszony ok -
nak, a vil la mo sok al kal mi kö zön sé ge, amely egy re el len sé ge seb ben vi sel ke dett
velük szemben.

En nek a moz gó szín pad nak az ál lan dó fő sze rep lői a ka la uz nők vol tak, akik nek 
az íté le tén egy-egy vita vég ki fej le te múl ha tott. Az ere de ti fog lal ko zá suk ból új sze -
rep kör be ke rült nők igye kez tek át ven ni fér fi kol lé gá ik ha tá ro zott sá gát, mo do rát
és meg te rem te ni sa ját te kin té lyü ket. Sze rep cse re tör tént: a volt cse lé dek, ta ka rí tó -
nők ko ráb bi vagy po ten ci á lis mun ka adó ikon is szá mon kér het ték a nyil vá nos ság
előtt a sza bá lyok be tar tá sát. Sőt a sza bá lyo kat be tar tó uta sok szem ében sem mi nő -
sül tek be osz tot tak nak, cse lé dek nek, aki ken át le he tett néz ni.

A vil la mo son a kü lön bö ző tár sa dal mi stá tu szú em be rek nem csak egy más mel -
lett utaz hat tak, de az uta zás so rán egyen lő nek is kel lett te kin te ni ük egy mást. En -
nek a hely zet nek a tu do má sul vé te le ment kü lö nö sen ne he zen az úgy ne ve zett
úri nők ré szé ről, akik ko ráb ban leg fel jebb ház tar tá si al kal ma zot ta ik egy más sal
foly ta tott ve sze ke dé sei so rán hall hat tak olyan mon da to kat, ame lye ket most nyíl -
tan ne kik cí mez tek. Az egyik ügy vád lott ja, Rácz Lajosné ezt ér zé kel tet te ta nú val -
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lo má sá ban, ami kor ki hang sú lyoz ta: „már nem bír tam to vább, mond tam a ka la uz nő-
nek, fog ja be a szá ját, mert kü lön ben kap egyet”!48 És ka pott.

A fér fi ak, az „úri em be rek” egy ré sze pe dig egy sze rű en nem tud ta ko mo lyan
ven ni a köz le ke dés új sze rep lő it, és a le ke ze lő stí lus, a fö lé nyes ke dés, a szo ká sos
mo dor ta lan sá gok mel lett meg pró bál tak szó ra koz ni a ka la uz nők ro vá sá ra. Ez a
tak ti ka min den olyan eset ben ku dar cot val lott, ami kor az értő kö zön ség – azaz az
uta sok – előtt si ke rült ne vet ség tár gyá vá ten ni vagy meg sér te ni a fér fi utast.
A hang nem több nyi re dur va volt, ami sok kol ta az „úri em be re ket”, akik vég ső ér -
ve ként ál ta lá ban erő szak hoz folyamodtak.

A konf lik tu sok vég ső el dön té sé ben a bí ró ság bi zo nyult fő sze rep lő nek. Ez az
in téz mény a kö zép osz tály hoz tar to zás mér cé je ként az úri em ber hez, úri nő höz
mél tó vi sel ke dést tar tot ta mérv adó nak, és en nek alap ján ítél ke zett sok szor a le ta -
gad ha tat lan té nyek el le né re. Kény te le nek vol tak el ítél ni a po foz ko dó kat és a ve re -
ke dő ket, de az íté le tek sok eset ben – pél dá ul a már em lí tett Rácz Lajosné ügyé ben
– ki hang sú lyoz ták „Mint hogy pe dig az eny hí tő kö rül mé nyek annyi ra nyo ma té ko sak,
hogy fenn for gó ok kal a bűn cse lek mény re tör vé nyi leg meg ha tá ro zott fog ház bün te tés ezen
bün te té si nem leg ki sebb mér té ké re le szál lít va is túl szi go rú len ne, a bí ró ság a btk. 92. §-t al -
kal maz ta és fog ház bün te tés he lyett, fő bün te tés ként is vád lott bű nös sé gé vel arány ban álló
pénz bün te tést sza bott ki.”49 Más ese tek ben, mint több ször je lez tük, még a pénzbün-
tetést is fel füg gesz tet ték.

A há bo rút, majd a for ra dal ma kat kö ve tő en, 1919 má so dik fe lé től kez dett el ro -
ha mo san csök ken ni a ka la uz nők szá ma. A Szó zat 1919. no vem ber 6-i szá má ban,
Bucsu a ka la uz nő től című nek ro lóg sze rű cikk ben kö szönt el tő lük. Meg könnyeb bü -
lés sel ál la pít ja meg a lap, hogy Bu da pest zi lált ar cá ról vég re el tűnt vagy leg alább
vég képp el tű nő ben van egy há bo rús vo nás. Le ke rül nek a vil la mo sok ról az utol sói
is azok nak a fi a tal és öreg, tes tes és so vány, szi go rú és mo soly gós – de leg több ször
még is in kább szi go rú – nő alak ok nak, akik annyi szor össze szid ták az uta so kat, ha
je gyük nem volt rend ben, vagy nem volt ap ró pénz ük. A há bo rú szó lí tot ta föl őket
a ko csik ra, a fér fi ka la u zok el men tek ka to ná nak, pót lá sért a női nem hez kel lett fo -
lya mod ni.

A vi lág há bo rú ele jén, 1915 ta va szán a Füg get len Bu da pest még ba rát sá gos han -
gon kö szön töt te a vil la mo so kon mun kát vál la ló nő ket. A Szó zat 1919 te lén a le he tő
leg ba rát ság ta la nabb han gon foly tat ta bú csúz ta tá su kat. „Most már van fér fi ele gen -
dő, a mun ka ke vés al kal má hoz ké pest sok is, a ka la uz nők nek vissza kell men ni oda, ahon nan
an nak ide jén elő búj tak: a kony hák gő zös le ve gő jé be, a vi ce ház mes te ri la ká sok fül ledt sé gé be,
mo só kony hák ned ves pá rái közé. Ne kik ta lán in kább ne he zük re esik a bú csú, mint ne künk.
Sen ki sem fog ja őket meg si rat ni: el mond hat juk ró luk, hogy meg cá fol ták a női lé lek sze líd sé -
gé ről, lágy sá gá ról, tü rel mes sé gé ről szó ló le gen dá kat, töb bet go rom bás kod tak ve lünk, mint
amennyit meg ér de mel tünk, meg töl töt ték a ko csi kat pö rö lés sel és nem egy volt köz tük, aki
úgy bánt az utas sal, mint ha lá los el len sé gé vel s ott bosszan tot ta, ahol érte. Nő i es lé nyük, az 
örök nő i ség nek in kább a hár pi a sze rű vál to za tát tes te sí tet te meg. Bú csúnk épp ezért nem fáj -
dal mas, sőt az zal a re ménnyel van el tel ve, hogy soha töb bé nem fog ja ka la uz nő fe jünk fö lött
csat tog tat ni a jegy lyu kasz tót, és nem fog ja olyan arc cal né ze get ni át szál ló je gyün ket, mint -
ha az egy apa gyil kos ság nak a per dön tő bi zo nyí té ka vol na.”50

A Szó zat cik ke össze fog lal ta mind azo kat a sé rel me ket és ér ve ket, ame lyek az
úri kö zön ség szá má ra fon to sak vol tak. A ka la uz nő ket nem egy sze rű en a ha gyo -
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má nyos nemi sze re pek nek meg fe le lő he lyek re küld te vol na vissza az írás szer ző je, 
ha nem azok ra a he lyek re, aho va ko ráb bi mun ká juk alap ján mint cse lé dek – vé le -
mé nye sze rint – va lók vol tak, ez zel is meg kü lön böz tet ve őket a kö zép osz tá lyi stá -
tu szú nők től. A konf lik tu sok ki ala ku lá sá nak első szá mú oka ép pen az volt, hogy
sem a ma gán sze mé lyek, sem a bí ró sá gok nem tud tak el vo nat koz tat ni a ka la uz nők 
tár sa dal mi hely ze té től, a tár sa dal mi tér ben el fog lalt he lyük től, nem ér tel mez ték
azt újra. Nem a nagy vá ro si köz le ke dést biz to sí tó, ezért köz fel ada tot el lá tó vál la lat
al kal ma zot ta it lát ták ben nük, akik cé gük ér de kei mel lett a kö zös ség ér de ke it is
kép vi sel ték, ezért ha tó sá gi sze mé lyek nek mi nő sül tek, ha nem az al sóbb, mű ve let -
le nebb tár sa dal mi cso por tok képviselőit, a mun kás nőt, a ház mes ter nőt, a mo só -
nőt, és több nyi re a cse lé det.

A vil la mo so kon dol go zó nők sze rep vál la lá sa és fel fo gá sa, nem csak dur va,
han gos és lát vá nyos volt az úri kö zön ség nek, de hely ze tük és mű kö dé sük meg -
kér dő je lez te a – volt vagy le en dő – cse léd és gaz dá ja, gazd asszo nya kö zöt ti sa já tos, 
pa ter na lis ta jel le gű füg gő sé get. Ezt az el fo ga dott és ter mé sze tes nek tar tott vi -
szony rend szert, lát sza tot igye kez tek fenn tar ta ni, je lez ni és fi gye lem be ven ni eny -
hí tő kö rül mény ként a bí ró sá gi íté le tek, ami kor nem te kin tet ték egyen ran gú nak a
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ka la uz nő ket és ka la u zo kat a kö zép osz tály tag ja i val, és so ha sem nevezték őket úri -
asszony nak vagy úriembernek.

A vil la mo so kon az uta sok – át vitt ér te lem ben a sza bad és füg get len em be rek,
te hát az úri em be rek – azok, akik dön té si hely zet ben vol tak, sa ját aka ra tuk ból és
dön té sük alap ján utaz tak, meg vá sá rol tak egy szol gál ta tást, aki ket ezért a sze -
mély zet ki szol gált. A ka la uz nők (és ka la u zok) kü lön le ges stá tu sza ab ban állt,
hogy a sza bá lyok be tar tá sá nak és a jegy nek az el len őr zé se kor az utast is mi nő sí tet -
ték. Az utas kér dő re vo ná sa, an nak mód ja, kü lö nö sen az ez zel járó ver bá lis mi nő -
sí tés a vil la mos fi zi kai te ré nek mikrotársadalmában, egyet je lent he tett az úri em be - 
rek és úri nők szá má ra, tár sa dal mi stá tu szuk meg kér dő je le zé sé vel, ami kü lö nö sen
ké nyes le he tett szá muk ra, ha egy nő, ne ve ze te sen a ka la uz nő tet te. A ka la uz nők -
kel szem be ni erő szak, szi dal ma zás, po fon, ve re ke dés, a kö zép osz tály ön tu da tos
tag jai ré szé ről a tár sa dal mi tér ben el fog lalt he lyük jel zé sé re és/vagy vissza szer zé -
sé re szol gált.

A bí ró sá gok ugyan csak a tár sa da lo mi po zí ció meg vé dé sé nek a jo gos sá gát kí -
ván ták ki fe jez ni, ami kor íté le te ik ben az úri em be rek és úri nők ese té ben ket tős mér -
cét al kal maz tak. Egy részt el ítél ték őket a tör vé nyek meg sér té sé ért, más részt
ki emel ték őket ab ból a kö zeg ből, ahol a konf lik tus tör tént, és sa ját tár sa dal mi te -
rük be vissza he lyez ve őket ta lál tak eny hí tő kö rül mé nye ket tet tük el kö ve té sé re.
A kalauznő és konf lik tu sai a kor szak bu da pes ti vá ros la kói kö zül so kak szá má ra a
nor má lis pol gá ri lét és női vi sel ke dés an ti té zis ének, szél ső sé gé nek szá mí tott, és a
kor tár sa dal mi rend jé nek to tá lis össze om lá sát szim bo li zál ta. Eh hez a gya kor lat -
hoz vi szo nyít va va ló ban a vil la mo son le zaj lott for ra da lom nak, sze rep cse ré nek te -
kint het jük azt, ami kor az uta zókö zön ség, a vil la mos tár sa dal ma meg fosz tot ta az
úri em be re ket és az úri nő ket utas stá tu szuk tól, le szál lás ra kény sze rít tet te és egyút -
tal ki zár ta őket ez zel a dön tés sel a vil la mos tár sa dal má ból.

Vesz tes háború – vesz tes eman ci pá ció?

A kor szak vé gé re el tűnt Kosz to lá nyi iró ni á ja és le ke ze lő op ti miz mu sa is, amellyel
még, va la mi fé le biz ta tó jö vőt jó solt a ka la uz nők nek. „Las san-las san bi zo nyos kis
öröm nyí lik ne kik. Olyan ki csiny és ha lo vány, mint egy po ros me zei vi rág. Tár sa dal mi éle -
tet kez de nek élni, az egyen ru hás kalauznék. Kéz a kéz ben sé tál nak, paj tá si meg hitt ség ben,
mint a fi a tal rekruták. Tart sunk össze kalauznék. Szol gá lat után haboskávét iszunk, vagy
el me gyünk akár ho vá, és majd na gyon nagy bor ra va lót adunk mi is, mint a töb bi ek. Mert
nincs na gyobb öröm sze gény em ber szá má ra, mint na gyon nagy bor ra va lót adni.”51

A „mint a töb bi ek” meg je lö lés, mint a ha bos kávé, a nagy bor ra va lók le he tő sé ge, az
úri em be rek és úri nők vi lá gát je len tet te. A fo ko za tos be il lesz ke dés a pol gá ri vi lág -
ba álom nak bi zo nyult. Az el telt né hány év alatt az író vé le mé nye is át ala kult, amit
egyik leg fon to sabb műve iga zol.

Az első vi lág há bo rút köz vet le nül kö ve tő évek – az őszi ró zsás for ra da lom, a
kom mün, a ro mán meg szál lás és vé gül a kez dő dő jobb ol da li kon szo li dá ció – tár -
sa da lom áb rá zo lá sá nak egyik kulcs re gé nye az Édes Anna, amely ben Kosz to lá nyi
De zső egy olyan tör té ne tet ír le, amely nek hős nő je pon to san az el len ke ző mó don
vi sel ke dik mun ká ja so rán, mint a ka la uz nők, akik hez lát szó lag sem mi köze. Egy
jól vi sel ke dő, mint egy el len pél da ként be mu tat ha tó cse léd lány mo ti vá ci ó i nak és
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sor sá nak ér tel me zé se ép pen ezért se gít het meg ér te ni a szá gul dó vil la mo sok sze -
mély ze té nek konf lik tu sa it. Anna az ide á lis ház tar tá si al kal ma zott, olyan cse léd,
ami lyen min den ko ra be li úri nő és há zi asszony álma volt, aki ről az egész kör nyék
be szélt. Olyan fi a tal nő, aki min den ben al kal maz ko dott kö zép osz tály be li gaz dá i -
hoz min den igé nyü ket ki elé gít ve, be le ért ve a ro kon fi a tal em ber sze xu á lis vá gya it.
Na gyon szor gal mas, meg bíz ha tó, be csü le tes, jól főz és szé pen ta ka rít, ugyan ak kor 
ő maga tel je sen igény te len, nem jár szó ra koz ni, asszo nya ké ré sé re nem megy férj -
hez, olyan, aki lát szó lag fel ad ta sze mé lyes vá gya it.

Gaz da asszo nyá val együtt, an nak sze mé lyes irá nyí tá sa alatt tart ja rend ben egy
kö zép osz tály be li csa lád ott ho nát. A csen des, szin te ese mény te len hét köz na po kat
ün ne pi ese mény sza kít ja meg, ami kor a szű kös há bo rús évek után elő ször es télyt
ad nak gaz dái, rá adá sul a há zi urat he lyet tes-ál lam tit kár rá ne vez ték ki. A ma gán la -
kást, amely Anna szá má ra ad dig csen des, ke zel he tő és biz ton sá gos – a kö zép osz -
tály hoz tar to zó há zi úr és fe le sé ge ál tal do mi nált – tár sa dal mi tér volt, meg töl ti az
elő ke lő ven dé gek vi dám, han gos és elé ge dett so ka sá ga. Eb ben a lát szó lag sem mi -
lyen ér te lem ben nem moz gó tér ben és kö zeg ben so dor ja el a lányt a tö meg. A „na -
po kig tar tó haj sza”, és „sür gés-for gás” után a „ven dé gek el he lye zé sét úgy ol dot ták meg,
hogy a dol go zót, ebéd lőt, sza lont csak nem tel je sen ki rak ták, eb ben a há rom szo bá ban te rí tet -
tek föl.”52 A tánc még na gyobb fel for du lást oko zott, mert a pá rok még az asz ta lok
fél re hú zá sa után sem fér tek el. Mi u tán min den he lyi sé get egy be nyi tot tak, a la kás
a kis zu gok ból, szo bák ból egy sé ges fi zi kai tér ré ala kul, olyan ná, mint egy vil la mos 
ko csi. „A pá rok nem fér tek el, so kan az elő szo bá ba szo rul tak.”53 Anna volt sze re tő je, Jan -
csi és a szép dok tor né csu pa tré fá ból át tán col tak a la ká son a há lón ke resz tül, majd
a für dő szo bá ba érve a fér fi ma gá hoz szo rí tot ta pár ját, be le csó kolt a nya ká ba.
Anna, aki – át vitt és va ló sá gos ér te lem ben egy aránt – a la kás „pe ron ján”, az elő -
szo bá ban ácsor gott, meg hal lot ta ezt, oda te kin tett és me ne kü lő re fog ta, de a to lon -
gás és a tö meg, már tel je sen össze za var ta: „Vissza akart fut ni a kony há ba, de ne ki ment
a fal nak.”54

Ez a kö zön ség nem he te ro gén és ál lan dó an vál to zó volt, mint a vil la mos ko csik
uta sai, akik szél ső sé ges hely ze tek ben ki zár ták az uta zás ból az al kal maz kod ni
nem tu dó-aka ró uta so kat, ha nem olyan ho mo gén tár sa dal mi kö zeg nek bi zo nyult,
amely ele ve nem fo gad ta be az oda nem illő sze mé lye ket, pél dá ul a sze mély ze tet.
A ven dég se reg a la kás ban csak ön ma gát el fo ga dó, csak ön ma gá val azo no su ló tár -
sa dal mi kö zeg gé ala kult. Az ott tar tóz ko dó „uta sok” ho mo gén tár sa dal mi te ret
hoz tak lét re, míg az egész rend szert mű köd te tő cse lé dek, a sze mély zet, a „ka la uz -
nők”, köz tük el ső sor ban Anna a pe ri fé ri á ra, a „pe ron ra” szo rul tak. Anna és tár sai
sze mély te len né, kvá zi tár gyak ká vál tak, mert ez a tö meg, ez a tár sa dal mi tér nem
csu pán nem fo gad ta be, de mint egy meg is sem mi sí tet te őket.

A si ke res tár sa sá gi ese mény után Anna rá döb ben, hogy a gaz dái és a ba rá ta ik
ál tal uralt tár sa dal mi tér ben nincs jö vő je, ki tö ré si le he tő sé ge, ő so ha sem le het utas,
min dig csak sze mély zet ma rad, aki nek sem mi lyen be le szó lá sa nem le het még a
sa ját éle té be sem. Rá jön, nem ön ként adta fel sze mé lyes vá gya it, ha nem kör nye ze -
te ha tá sá ra, úr nő je aka ra tá nak en ge del mes ked ve fo ko za to san ve szí tet te el min den 
önál ló sá gát, min den ké pes sé gét a ke vés adó dó le he tő ség ki hasz ná lá sá ra, hogy el -
me ne kül hes sen, hogy önál ló éle tet él hes sen. Az es tély rom jai sa ját sze mé lyi sé gé -
nek, éle té nek ma rad vá nya it jel ké pez ték szá má ra. A ven dé gek tá vo zá sa után
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té to va me ne kü lést imi tá ló lép tei az ajtó felé, majd a sö tét ben mo hón el fo gyasz tott
sok-sok sü te mény a tra gé dia előtt már nem ve zet nek se ho va, és nem pótol nak
sem mit. Anna te he tet lenül sodródik végzete felé és az utolsó „utasok” ellen
fordul.

A cse léd lány az éj sza ka kö ze pén meg öl te gaz dá it, azo kat az em be re ket, akik
szim bo li ku san és va ló sá go san egy aránt azt a má sik vi lá got kép vi sel ték, amely
után vá gya ko zott. Ha rag ja el ső sor ban asszo nya el len irá nyult, aki az ide á lis cse -
léd utá ni vá gyá ban min den esz köz zel igye ke zett őt ma ni pu lál ni, meg tar ta ni, mint 
szá má ra ked ves nip pet mu to gat ta, di cse ke dett vele. Két ség beesés ét mi sem mu -
tat ja job ban, mint hogy a köz ben fel éb re dő há zi urat is ké pes volt meg öl ni. A bru tá -
lis gyil kos ság Anna kí sér le te, hogy ki tör jön le he tet len hely ze té ből, és vá gya i nak
jel zé se egy szá má ra el ér he tet len tár sa dal mi tér el fog la lá sá ra. Ter mé sze te sen min -
den ki ér tet le nül állt az eset előtt, ame lyet sem meg ér te ni, sem meg ma gya ráz ni
nem tud tak. Az ügyet, mint ha mi sem történt vol na, gyor san és mérhetetlen
közönnyel el fe lej tették.

Anna nor ma kö ve tő, al kal maz ko dó és ön fel adó ma ga tar tá sa ku dar cot val lott.
A cse léd lány ese te még sem egy sze rű en sze mé lyes tra gé dia, an nak el le né re nem,
hogy a ma gán-, vagy ne vez zük úgy, a sze mé lyes szfé rá ban zaj ló küz del me a vég -
ki fej le tig rejt ve ma radt. Ide á lis vi sel ke dé se, majd pa ra dox cse le ke de te egy aránt
sa ját ar cá nak meg te rem té sé re, em be ri in teg ri tá sá nak visszaszerzésére irá nyult.
Ez zel azo nos tő ről fa kadt a ka la uz nők nyil vá nos ság előtt zaj ló me ta mor fó zi sa, az
egyen jo gú vagy leg alább is part ne ri kap cso lat jel zé sé re, lét re ho zá sá ra, ha szük sé -
ges ki e rő sza ko lá sá ra tö rek vés az uta sok kal szem ben. Ezek ben az ese tek ben a nor -
ma kö ve tés vagy nor ma sze gés egy aránt a kö zép osz tá lyi tár sa dal mi tér ha tá ra it,
me rev ke re te it fe sze get te. Mind két meg kö ze lí tés azt lát szik iga zol ni, hogy a tár sa -
dal mi ha tá rok át jár ha tat lan sá ga, zárt sá ga a hétköznapok során, a legkülönbözőbb 
hely ze tek ben és helyszíneken egyaránt konf lik tu sok hoz, erőszak hoz, tragédiához 
vezethetett.

A cse léd lány tet te fel fog ha tat lan nak, meg ma gya ráz ha tat lan nak bi zo nyul tak
kör nye ze te szá má ra, míg a ka la uz nők ma ga tar tá sa ért he tő nek, te hát meg ma gya -
ráz ha tó nak lát szott. Az úri kö zön ség nek azon ban nem tet szett a ma gya rá zat an -
nak el le né re, hogy az ja va részt sa ját, egy ol da lú ér tel me zé se volt. Már a ka la uz nők
sze rep vál la lá sa za var ta a kö zép osz tály hoz tar to zók je len tős ré szét, amit, a volt
cse lé dek oly kor lát vá nyos nor ma sze gő ma ga tar tá sá val együtt, kény sze rű és erő -
sza kos ál la pot nak te kin tet tek, amit csak át me ne ti leg tar tot tak el vi sel he tő nek. A
ka la uz nők vi sel ke dé se és ver bá lis kom mu ni ká ci ó ja azt mu tat ta az úri em be rek vi -
lá gá nak, hogy so kan kö zü lük ta lán ko mo lyan vet ték hely ze tü ket, mun ká ju kat, a
ve le já ró vi szony la gos füg get len sé get, fe le lős sé get, de so kan vissza él tek po zí ci ó -
juk kal, él vez ték azt, sőt rá érez tek a hely zet nyúj tot ta le he tő sé gek re. Erre cél zott a
Szó zat cik ke, ami kor egy rö vid mon dat ban je lez te, hogy ne kik „ta lán in kább ne he -
zük re esik a bú csú, mint ne künk”.55 Eb ben a lég kör ben a mun ká ju kat meg tar tó és a
he lyü kön, a vil la mo son ma ra dó ka la uz nők nek gyor san al kal maz kod ni uk kel lett a 
régi és még is új nor mák hoz.

Kosz to lá nyi az Édes Annában, egy ma már ne he zen ért he tő világról írt. So ra i -
nak szkep ti kus üze ne te az, hogy ennek a vi lág nak rend je van, amely ugyan las -
san hely re áll, ahol a rosszat el fe lej tik, de amely ben csak a ki vá lasz tot tak, a
„jeggyel” vagy „bér let tel” ren del ke zők szá mí ta nak va la ki nek. Múló, át me ne ti
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je len ség, hogy az ép pen ak tu á lis vi lág ak tu á lis rend jé ben vö rös re „má zolt vil la -
mo so kat is le he tett még lát ni, me lyek lá zí tó jel sza vak kal ro han tak, mint el sza ba dult ön -
gyil kos őrül tek. De több jel biz ta tott. Így a vil la mo sok ban az uta sok már rá mer tek szól ni
egy ba sás ko dó kalauznéra, aki go rom bás ko dott az úri kö zön ség gel, orra alá dör zsöl ték,
hogy nincs már bol se viz mus. És a fér fi ak, mint haj dan, át ad ták az ülő he lyü ket a höl gyek -
nek. Ki vi rág zott a kö zép kor szép ró zsá ja: a lo va gi as ság.”56

Az úri nők és úri em be rek – a vil la mo so kon is – újra meg kö ve tel ték a vé le mé -
nyük sze rint ne kik ki já ró tisz te le tet. Ma ga tar tá suk kal vi lá go san je lez ték, egy alat -
tuk el he lyez ke dő, kü lön le ges, han gos és har ci as tár sa dal mi cso port – a ka la uz nők
– szá má ra az eman ci pá ció kor lá to zott sá gát. A Nagy Há bo rút kö ve tő za va ros évek
az élet min den te rü le tén a vissza ren de ző dés nek, azaz „a rend” hely re ál lí tá sá nak
ked vez tek. A te kin tély el vű ség, a paternalizmus, a kép mu ta tás és a hi e rar chia vi lá -
gá ban, a csen des be le tö rő dés je len tet te-je lent het te „a sze mély zet” szá má ra leg biz -
ton sá go sabb al ter na tí vát, az ál mok meg va ló su lá sá nak le he tő sé gét. Kosz to lá nyi,
fi nom pszi cho ló gi ai ér zék kel – és némi íróniával – fo gal maz ta meg ezt a köz ér ze -
tet, ezt a han gu la tot is A ka la uz című ver sé ben.57

„A ka la uz
Ha este fá radt

s már nin cse nek so kan a ko csi ban,
leül a pad ra, míg a vil la mos fut
a téli fák közt gyor san és vigan.
Bá mul a föld re ingó ott ho ná ban,
az éle té re gon dol tán, lyu kas
em lé ke it csör get ve a ke zé ben,
s olyan, mint egy em ber, mint egy utas.”
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Fel hasz nált iro da lom és rövidítések

BFL Bu da pest Fő vá ros Le vél tá ra
VII.5.c Bu da pes ti Ki rá lyi Bün te tő tör vény szék Bün te tő pe res ira tai
1303/1918 Steiner Vik tor el le ni bün te tő ügy
1944/1918 Reiner Má tyás el le ni bün te tő ügy
4075/1918 Sza bó End re el le ni bün te tő ügy
4078/1918 Rácz Lajosné el le ni bün te tő ügy
5414/1918 Lendvai Róza el le ni bün te tő ügy
6979/1918 Dr. Incze György el le ni bün te tő ügy
7543/1918 Weisz Ár min el le ni bün te tő ügy
10 616/1918 Breuer Mihályné el le ni bün te tő ügy
11 045/1918 Bartoli Já nos el le ni bün te tő ügy
12 351/1918 Ko vács Józsefné el le ni bün te tő ügy
16 316/1918 Frank Lász ló el le ni bün te tő ügy
16 919/1918 Hor váth Irma el le ni bün te tő ügy
XI.1511.g Bu da pes ti Köz úti Vas pá lya Tár sa ság. Sze mély ze ti ira tok
XI.1511.k Bu da pes ti Köz úti Vas pá lya Tár sa ság. Ve gyes ira tok
XI.1512.d Bu da pes ti Vil la mos Vá ro si Vas út. Jog ügyi osz tály ira tai
XI.1517.c Bu da pes ti Egye sí tett Vá ro si Vas utak. Jog ügyi osz tály ira tai
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