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SZAKÁL GYU LA

Sze re tik és szid ják
Az ott ho nos város•

Nem ze dé kek vá ro sai

A pol gár és vá ro sa se hol a vi lá gon nem vál tak an  nyi ra 
ös  sze tar to zó fo gal mak ká, mint Eu ró pá ban. Ez a te le pü lés-
tí pus, ami a pol gár egyik leg na gyobb és leg lát vá nyo sabb 
tel je sít mé nye volt, min den kor ban sa já tos vonz erõ vel 
bírt. A kö zép kor ban a job bá gyok te kin tet tek áhí tat tal a 
vá ro sok ra, ahol meg sza ba dul hat tak föl des úri ter he ik tõl. 
A civitasok la kói egész Nyu gat-Eu ró pá ban si ker rel száll-
tak szem be a föl des urak kal, és vál tak az ural ko dók vé dett 
és meg be csült part ne re i vé. En nek kö szön he tõ en egyet len 
eu ró pai ki rály sem kény sze rült arra, hogy vá ro so kat épít-
sen, és rom bo lá suk ra is kép te len volt, mint ahogy az Ázsi-
á ban szám ta lan szor meg tör tént.

Nem is gon dol nánk rá, de kon ti nen sünk ha tá ra it az 
au to nóm pol gá ri vá ro sok lét re jöt te je lö li ki. A töb bi föld-
rész, de még Orosz or szág eu ró pai ré szé nek vá ro si as jel le-
gû te le pü lé sei sok kal in kább ka to nai, val lá si és igaz ga tá si 
köz pon tok vol tak, és csak kül sõ sé gek ben ha son lí tot tak 
nyu ga ti test vé re ik re.

A vá ro sok iga zi fel len dü lé se és má ig tar tó si ke re az ipa-
ro so dás sal, a pol gá ri tár sa da lom lét re jöt té vel kez dõ dött 
meg. A leg job ban ér zé kel he tõ vál to zás az év szá zad okig 
vál to zat lan eu ró pai táj vál ság ba ke rü lé se volt. Az em ber-
öl tõk hos  szú so ra alatt alig vál to zó föld raj zi kör nye zet 
a XIX. szá zad ele jé tõl egy szer re át ala kult. A vá ro sok 
lélekzá ma a több szö rö sé re nõtt, gyár ké mé nyek tu cat jai 
kar col ták az eget, vas út szel te át az ad dig érin tet len vi dé-
ket. A leg szem be tû nõbb vál to zást még is az ipa ri üze mek
je len tet ték. A leg töb bet egy sé ges terv alap ján épí tet ték ki, 
egész vá ros ne gye de ket, gyá rak kal, mun kás la kó há zak kal, 
is ko lák kal, temp lo mok kal és a gyá ro sok vil lá i val együtt. 
Már a ko rai ter mé szet vé dõk fel fi gyel tek ar ra, hogy a 
rak tár csar no kok, sí nek, üze mi csa tor nák, füg gõ vas utak 
mi lyen je len tõ sen za var ják a ko ráb bi kel le mes lát ké pet.

A bel vá ros ké pe is je len tõ sen meg vál to zott. A ban-
kok, ta ka rék pénz tá rak, ke res ke del mi és pénz ügyi pa lo ták 
ek kor vál tak mar káns ele me i vé és ad tak iga zi jel le get a 
„city nek”. Eze ket a szin te kö te le zõ en mo nu men tá lis épü-
le te ket han gu la to san egé szí tet ték ki az élet te li ká vé há zak, 
ét ter mek és szál lo dák. Meg je len tek és egy re na gyobb ra 
nõt tek az üz le tek ki ra ka tai, és az 1890-es évek tõl fo ko-
za to san ter jed tek el a pá ri zsi vál lal ko zók ál tal ki ta lált 
áru há zak. A pél da ér té kû mo del lek si ke re je lez te, hogy a 

fo gyasz tás és a vá sár lás a pol gá ri jó lét és élet for ma szer-
ves és min ta adó tar to zé ká vá vált.

Gaz da gí tot ták a vá ros ké pet a fo lyók mel lett lé te sült 
csó nak há zak, ame lyek nem csak a sport, ha nem a tár sas-
élet szín te ré ül is szol gál tak. A sza bad idõ el töl té sé nek új 
mód ja új ér ték ren det is je len tett. A fi zi kai és szel le mi fel-
fris sü lés szo ká sát el sõ ként a pol gá rok tet ték tö me ges sé, 
ami az tán gyor san ter jedt más tár sa dal mi ré te gek kö ré ben 
is.

A nagy vá ros ok ar cu la tát az ipa ro sí tás sal gom bamód ra 
sza po ro dó la kó épü le tek for mál ták át je len tõ sen. A gaz da-
sá gi elit egy-két eme le tes, újon nan épí tett vil lái vagy át ala-
kí tott la kó há zai kül sõ és bel sõ meg je le né sük ben a pol gá ri 
élet és íz lés olyan szín vo na lá ról árul kod tak, ame lyet mél-
tán kö vet tek más tár sa dal mi cso por tok. A kö zép osz tály 
eme le tes vagy föld szin tes há zai a cent rum pe re mén és a 
tör té nel mi elõ vá ros ok ban ta lál ha tók. La ká suk mé re te i ben 
és be ren de zé sé ben sze ré nyebb volt ugyan, de a kö te le zõ 
cse léd- és dol go zó szo ba je lez te pol gá ri mi vol tát.

A bel vá ros ok meg je le né sét a ha tó ság ál tal elõ írt eme le-
tes há zak együt te se, pe re me in pe dig a zárt so rú be épí tés 
ha tá roz ta meg. A kül sõbb ré sze ken az ipa ro so dott Eu ró pá-
ban szin te min de nütt meg je len tek a „cottage” rend sze rû 
csa lá di há zak. A bel vá ro si pe rem és a la kó- vagy ipar te-
le pek kö zé éke lõd ve ezek a ked ves, kis ker tes épü le tek 
ma is üdí tõ szín folt jai szin te min den vá ros nak. Em lí tést 
ér de mel nek a bér pa lo ták erõ tel jes tö me gei, ame lyek még 
ma is meg ha tá ro zó for mai ele mei a bel vá ro si ré szek nek. 
A XIX. szá zad ban a ház tu laj don tõ ke be fek te té si le he tõ-
sé get, va gyo ni sta bi li tást je len tett. Emel lett szim bo li kus 
je len tõ sé ge is volt, hi szen te kin télyt biz to sí tott tu laj do no-
sá nak. Leg fõ kép pen a si ke res ke res ke dõi élet út utol só ál lo-
má sa volt a vis  sza vo nu lás ház vá sár lá sá ba és a ház bér be
adá sába. Még a kö ze pes nagy sá gú vá ro sok ban sem volt 
rit ka több ezer négy zet mé ter nyi la kó te rü let bir tok lá sa.

A kis és kö ze pes mé re tû vá ro sok ké pé re és kör nyé kük 
jel le gé re a gyá ro sok la kó há zai erõ sen rá nyom ták bé lye gü-
ket. A kis ipa ros ok ese té ben a la kó hely és a mun ka hely 
egy sé ge még so ká ig fenn ma radt. Ezek a há zak szin te
min de nütt a pi ac té ren vagy kö ze lé ben és a vá ros for-
gal mas ut cá i ban he lyez ked tek el. Az ipa ro so dó ki sebb 
te le pü lé se ken csak las san ala kult ki az a gya kor lat, hogy 
a vil lá kat nem a gyár te le pen vagy kö ze lé ben, ha nem a bel-
vá ros rep re zen ta tív ré sze in vagy igen sok eset ben par kok

„Gyõr nek bír nia kell mind az zal amit mo dern vá ros tól a 
mai kor meg kí ván, s le he tõ leg ki kell fejlõdnie… Az én 
lel ke se dé sem és ha tá ro zott sá gom úgy lá tom má sok ba is 
bi zal mat és bá tor sá got ön tött, szét ker get ve az ér de kek 
köz jó val ken dõ zött ha dát, s te rem tett olyant, amit csak 
álom nak mer tek te kin te ni.” 

Zechmeister Kár oly
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kö ze pén épí tet ték föl. Ezek ben a tö rek vé sek-
ben egy aránt meg fi gyel he tõ a ré gi pat rí ci us 
ke res ke dõi (a bel vá ro si ház rep re zen tál ta a 
te kin télyt) és a ne me si (el kü lö nü lés a köz-
nép tõl, amit a ház és a ke rí tés kö zöt ti park 

min den nél job ban jel zett) min ta át vé te le.
A mo dern pol gá ri vá ros meg te rem tet te a ma ga sa já tos 

épí té sze ti kör nye ze tét és ve le szo ros kap cso lat ban az ott 
élõk bel sõ men tá lis vi lá gát. A vá ros „a tér ség be li vi szo-
nyok kon cent rá ci ó ja ré vén gyor sít ja az idõ be li esemé-
nyeket”1, – vall ja L. Benevolo, a vá ros tör té net vi lág hí rû 
ku ta tó ja. A pol gár mun ká ja és ma gán éle te (ott ho na) az 
épí tett kör nye ze ten ke resz tül is be fo lyá sol ja ér zel mi sta-
bi li tá sát és iden ti tá sát. Min den nél job ban bi zo nyít ja ezt, 
hogy a XIX. szá zad ra a vá ros az ott la kók él mé nyé vé 
vá lik. A gyors és ha tal mas vál to zá sok egy aránt ha tot tak 
az egy sze rû em be rek re és a mû velt kö zép osz tály ra. Cso-
dál ták, el uta sí tot ták, fog lal koz tak ve le, nem tud tak ki tér ni 
a ha tá sa alól. Ér de mes idéz ni a kor egyik leg na gyobb kró-
ni ká sá nak, Charles Dickensnek a sza va it: „Azok vol tak a 
leg jobb idõk, azok vol tak a leg ros  szabb idõk. A böl cses-
ség ko ra volt az, meg a bo lond ság ko ra. A hit kor sza ka, 
a hi tet len ség korszaka… Rö vi den: an  nyi ból volt az a kor 
a mi én ké hez ha son la tos, hogy leg na gyobb nagy sá ga i ról 
– jó ban-rossz ban – csak ára do zó szu per la tí vusz ok ban 
sza ba dott beszélni.”2

A XIX. szá zad má so dik fe lé tõl ez az el lent mon dás 
ha tá roz ta meg a vá ros hoz va ló vi szonyt. Több ne ves
mû vész mun kál ko dott azon, hogy ott ho no sab bá te gye a 
vá ro si te ret. Gustavé Doré 1861-ben met szet gyûj te ményt 
adott ki Pá rizs ról, majd pár év vel ké sõbb Lon don ról. 
Ugyan ak kor olyan fes tõk, mint Cé zanne és Matisse igen 
kri ti ku san szem lél ték a mo dern vá rost. Flau bert és Baude-
laire is ha son ló vé le ményt fo gal ma zott meg: a vá rost
nem tar tot ták al kal mas szín tér nek a tö ké le tes em be ri lét 
meg va ló sí tá sá ra. Sze re tik és szid ják, de a pol gár szá má ra 
iz gal mas, fel fe de zés re vá ró tá vo li vi dék ké vá lik. Meg je-
len tek azok a köny vek, ame lyek ben a vá rost nyug ta lan 
és eg zo ti kus vi dék nek mu tat ták be, ame lyek han gu la tu kat 
il le tõ en erõ sen ha son lí tot tak Lotinak a ke le ti uta zá so kat és 
Whimpernek az al pe si hegy má szók ka land ja it el be szé lõ 
mû ve i re.

Ezek a vi ták vi lá go san jel zik, hogy a XVIII. szá zad 
vé gé tõl a pol gá rok az épü le tek, ut cák, te rek mel lett tu da-
to san épí tet ték fel a ma guk men tá lis vi lá gát is. A mû vé-
sze ti és tu do má nyos al ko tá sok tól kezd ve egé szen a na pi
pub li cisz ti ká kig meg fo gal maz ták, hogy mi lyen kör nye-
zet ben sze ret né nek él ni. Eb ben az el vá rás ban az ob jek tív 
jel lem vo nás ok ke ve red tek a tö rek vé sek kel, igen gyak ran
a vá gyak kal. Ez ide ig nem for dí tot tak kel lõ fi gyel met 
ar ra, hogy egy te le pü lés pol gá ra i nak, kü lö nö sen a gaz-
da sá gi és szel le mi ve ze tõ ré teg nek mi lyen ta pasz ta la tai, 
mo ti vá ci ói vol tak la kó hely ük kel kap cso lat ban. Az elõ zõ
nem ze dé kek ta pasz ta la tai, ma ga tar tás min tái ön kén te-
le nül épül nek gon dol ko dá sunk ba. A ge ne rá ci ók ál tal 
lét re ho zott vi sel ke dés mó dok és szim bó lu mok, ame lyek 
is me re te és hasz ná la ta egy adott vá ros ra jel lem zõ, ala kít-
ják ki azt a po zi tív vagy ne ga tív pol gá ri ka rak tert, ami 
se gít he ti vagy gá tol hat ja a te le pü lés bol do gu lá sát. A ré gi 
pol gá ri eré nyek fel tá rá sa és új ra élesz té se ezért vá lik nap-
ja ink egyik leg sür ge tõbb fel ada tá vá.

A vá ro si tér

Min den te le pü lés nek, de kü lö nö sen a vá ro sok nak sa ját 
egyé ni sé ge van, ami egy aránt tük rö zõ dik fi zi kai meg je le-
né sé ben és pol gá ra ik sa já tos men ta li tá sá ban. Míg a kö zép-
ko ri vá ro sok ma gas fa lak kal, a be ju tás ne héz sé ge i vel 
és el len õr zé sé vel el sõ sor ban az el kü lö nü lést szol gál ták, 
ad dig a mo dern pol gá ri vá ros je lei és irány pont jai sok kal 
in kább a ta lál ko zást szim bo li zál ják. A kis vá ros ok nak leg-
alább ket tõ, de in kább több temp lo ma is volt, ami ori en tá-
ci ós pon tot je len tett a sok szor igen ku sza ut cák és há zak
ren ge te gé ben. A fal vak kal el len tét ben min dig ren del ke zett 
köz pon ti pi ac tér rel, ahol az em be rek hí re ket, in for má ci ó-
kat cse rél tek. A kö te le zõ en nagy és igen gyak ran a te le pü-
lés iden ti tá sát tük rö zõ vá ros há za mel lett a fo ga dók nagy 
szá ma és a ki ra ka tok je lez ték az át ala kult tér él ményt. A 
meg vál to zott új élet rit must a tá vol ról is lát ha tó to rony óra 
– szin te min dig a vá ros há za tor nyá ban – je lez te. Kü lö nös 
kép zõd mény volt a sé ta tér és a sé tá lóut ca, ami a sza bad-
idõ el töl té sé nek – lát szó la gos sem mit te vés – tel je sen szo-
kat lan mód ját je len tet te. Ki szá mít ha tó sá guk a ha szon el vû 
élet szem lé let nek és a fel gyor sult élet rit mus nak lát szó lag 
tö ké le tes el len té te vol t. A vá ro sok ra jel lem zõ ta lál ko zá si 
le he tõ sé gek és a vi zu á lis él mé nyek leg jobb rep re zen tán sai 
vol tak ezek a kép zõd mé nyek.

A kö ze pes vá ros sá, majd nag  gyá vá ló te le pü lé sek, így 
Gyõr is, je len tõ sen el tér tek a kis vá ros tól. Az iga zi kü lönb-
sé get nem el sõ sor ban a sok temp lom to rony és az eme le tes 
há zak je len tet ték. A gyá rak – gyak ran kü lön ipa ri vá ros-
rész –, a kór ház, a vas úti pá lya ud var (ami so ha sem egy-
sze rû ál lo más volt), ese ten ként a fö löt te át íve lõ hi dak már 
je lez ték a vál to zást, de az iga zi nóvum az ál lan dó meg úju-
lá si ké pes ség ben fe dez he tõ fel. Stadler Kár oly Gyõr höz 
igen sok szál lal kö tõ dõ or vos az 1875-ben meg je lent 
„Esz mé im” c. köny vé ben a ha la dást (a fej lõ dés szót nem 
hasz nál ta) je löl te meg kor él mény ként. („Egyet len kor 
sem mu ta tott fel an  nyi te vé keny sé get, an  nyi szel le mi és 
physikai mun kát, mint a miénk”.3) A kor má sik új ér té ke 
az egyé ni fe le lõs ség meg je le né se volt. („Jó lé tünk kul csa 
te hát, ke vés ki vé tel lel, ön ma gunk ke zé ben fekszik”.4)

Ugyan er rõl az ethoszról így írt Zechmeister Kár oly, aki 
a vá ros igen te vé keny pol gár mes te re volt (1884–1905); az 
õ hi va ta li ide je alatt vált Gyõr mo dern ipa ri vá ros sá:

„Alig érek rá egy dol got be fe jez ni, már két új áll he lyé-
be. Itt az épít ke zé sek alatt lé võ lak ta nya, a nem so ká ra 
meg kez dõ dõ vá ros ház, té li ki kö tõ és áru rak tár, ter ve zés 
és szol gal ma zás alatt áll a ser tés pi ac ki fej lesz té se több 
ága zat tal, új vá gó híd, gyár vá ros lé te sí té se stb. Egye ne sen 
me gyek elõ re ki tû zött uta mon, nem tö rõd ve sem mi mel lék-
te kin tet tel, igyek szem ter ve i met ke resz tül vin ni, elõ ször a 
köz gyû lés elõtt, azu tán a va ló sí tás te rén. Tisz tá ban va gyok 
az zal, amit aka rok, s tö rek szem má so kat is en nek he lyes sé-
gé rõl meg gyõz ni és meg nyer ni, ami sok szor igen ne he zen 
megy, mert rend sze re sen erõs a conzervativizmus, nagy a 
ké tel ke dõ okos ko dás és a fél té keny ség.

… Gyõr nek bír nia kell mind az zal amit mo dern vá ros-
tól a mai kor meg kí ván, s le he tõ leg ki kell fejlõdnie… Az 
én lel ke se dé sem és ha tá ro zott sá gom úgy lá tom má sok ba 
is bi zal mat és bá tor sá got ön tött, szét ker get ve az ér de kek 
köz jó val ken dõ zött ha dát, s te rem tett olyant, amit csak 
álom nak mer tek tekinteni.”5
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Vá ro si te rek, ta lál ko zá si pon tok

A moz gal mas gaz da sá gi élet át ala kí tot ta a vá ros ar cu-
la tát. A 19. szá zad utol só har ma dá nak szem ta nú ja és 
kró ni ká sa így lát ta a te le pü lést: „A vá ros össz be nyo má sa 
min den ide gen re, mond hat ni meg le põ. Egye nes és szé les 
sza bá sú ut cái, csi nos épü le tei, élénk for gal mi éle te, a 
Du nán úszó ha jók sû rûn ra kott ár bo cai, köz he lyi sé ge i nek 
tisz ta sá ga, a la kos ság élénk szel le me – mind olyan té nye-
zõk, ame lyek el sõ ben is elõ nyö sen han gol ják az utast.”6

A ga bo na ke res ke de lem kö vet kez mé nye ként ös  sze sen 
147 új mag tár épü let emel ke dett egy bel vá ro si tér ben, de 
mel let tük igen sok ház föld szint je, pad lá sa vagy egé sze
ala kult át ga bo nát be fo ga dó épü let té. A vá ros kép hez ter-
mé sze te sen hoz zá tar toz tak a ha jók is. A ga bo na ke res ke de-
lem csúcs pont ján a he lyi vál lal ko zók bir to ká ban 31 ha jó 
volt. Ter mé sze te sen vol tak nem gyõ ri tu laj do nú ha jók is a 
vá ro si vi ze ken. A ko ra be li te ret és a vi zu á lis él ményt te hát 
a ga bo na ke res ke de lem for mál ta. Az egy kor oly ha tal mas és 
te kin télyt adó bás tya rend szert már igen ko rán, az 1810-es 
évek tõl le bon tot ták. Az így fel sza ba dult tér új sze re pet 
ka pott, így a Bé csi-ka pu kör nyé ke is ke res ke del mi funk-
ci ót vett fel. A kö ze li Rá ba-rak part itt ta lál ko zott a vas út-
tal. Itt rak ták ugyan is va go nok ba a ga bo nát, fát és egyéb 
ter mé ke ket, hogy to váb bít sák Auszt ria és Né met or szág 
pi a ca i ra. A ba rokk bel vá ros pe re mén kez dett egy egé szen
más élet ki for má lód ni. 

A köz ve tí tõ ga bo na ke res ke de lem bõl gaz da go dó Gyõr 
nem csak fi zi kai va ló sá gá ban for má ló dott át, ha nem át ala-
kult a te le pü lés men tá lis imázsa is. A 19. szá zad má so dik 
fe lé ben ke let ke zett „kal már vá ros” el ne ve zés még nap ja-
ink ban is él az idõ sebb pol gá rok tu da tá ban. A bács kai 
és bá ná ti nagy bir tok ok, ha jós gaz dák, va la mint az oszt rák
mol ná rok, sõt a tá vo lab bi vi dé kek ga bo na ke res ke dõi 
Gyõr ben ta lál koz tak egy más sal. A má ig hí res Lellbach 
és Fernbach föld bir to kos-di nasz ti ák szin te ki zá ró lag itt 
ér té ke sí tet ték ter mé nye i ket. A tranz ak ci ók le bo nyo lí tá sát 
ter mé sze te sen a he lyi ke res ke dõk vé gez ték. Eb ben a nyu-
godt bé ke vi lág ban ren ge teg tu dás, ta pasz ta lat és kap cso lat 
hal mo zó dott föl. A te het sé ges pol gá rok áram lá sa két irá-
nyú volt. A ga bo na ke res ke de lem pros pe rá lá sá nak meg szû-
né sé vel igen sok vál lal ko zó tá vo zott Gyõr bõl. Ké sõbb a 
fõ vá ros ban ko moly hír név re szert tett Strasser és Kõnig, 
Schreiber D. és fi ai, va la mint Fleisch Sa mu vál lal ko zá sa 
is Gyõr ben kezd te meg üz le ti te vé keny sé gét.

A ta lál ko zá sok két irá nyú ak vol tak, amit nemcsak Gyõr 
föld raj zi el he lyez ke dé se in do kolt. Olyan má ig is mert csa-
lá dok õsei ér kez tek a vá ros ba, mint a Halbritter, a Cser-
mák, a Lelóczky vagy a Mihalkovics fa mí lia. A vá ro si 
iden ti tás és gyõ ri pol gá ri men ta li tás má sik ré szét ké pe zi, 
hogy „ezek az ide ge nek” mi lyen kön  nyen és gyor san tud-
tak kap cso la tot – csa lá dit is – ta lál ni az „õs la kos ság gal” 
és vál tak ízig-vé rig gyõ ri ek ké.

A ta lál ko zá sok mikroterei a szer ve zet len tár sasélet 
le he tõ sé ge it nyúj tot ták. A mo dern nagy vá ros sá vá ló 
Gyõr tár sa dal mi lag igen csak ke vert együt test al ko tott. 
A Bel vá ros nagy- és kö zép pol gár sá ga a 19–20. szá zad 
for du ló jáig fõ leg nagy ke res ke dõk bõl, a vá rost ve ze tõ 
hi va tal no kok ból, ér tel mi sé giek bõl és kis ke res ke dõi elit-
bõl állt. Az 1920-as évek tõl meg je lent egy kö zép pol gá ro-
so dás, a hi va tal no ki ré teg erõ tel jes meg erõ sö dé sé vel. A 

ko ráb ban sza bad el vû po li ti kai ál lás fog la lás 
fo ko za to san kon zer va tív vá vált. Ná dor vá ros 
vált a jó mó dú hi va tal no kok és a já ra dé ko sok 
la kó hely évé. Az ipa ro sok ará nya a Bel vá ros 
után itt volt a leg ki sebb. Ma gas volt vi szont
a köz le ke dés ben dol go zók és a szo li dabb jö ve del mû köz-
al kal ma zot tak szá ma. Az I. vi lág há bo rú után azon ban
kez dett át ala kul ni a vá ro si tér. Fo ko za to san ter jed tek 
el a nyug dí ja sok kis ker tes há zai, kel le mes elõ vá ro si 
han gu lat tal. Sta bil kis pol gá ri vá ros rész ala kult ki, de 
ko ránt sem sül  lye dõ bi zony ta lan la kos ság gal, ha nem 
in kább szo lid jómód ban, biz ton ság ban élõk kel. Po li ti kai 
ál lás fog la lá su kat te kint ve a kon zer va tív és a li be rá lis cso-
por tok egyen súly ban vol tak.

Gyár vá ros ban a jó mó dú gyá ri al kal ma zot tak és mun-
ká sok él tek kel le mes, egy ál ta lán nem túl zsú folt kör nye-
zet ben. Mel let tük te le ped tek meg a mû sza ki ér tel mi ség 
kép vi se lõi és a vá ros rész la kos sá gá nak igé nye it ki elé gí tõ 
ke res ke dõk és kis ipa ros ok. A po li ti kai ér té ke ket te kint ve 
Gyõr egyik leg in sta bi labb ke rü le te volt. A mo nar chia 
utol só év ti ze de i ben erõs li be rá lis be fo lyás jel le mez te, 
amit az 1920-as évek tõl fel vál tott a ke resz tény szo ci a lis ta 
ér ték rend. Az 1930-as évek tõl vi szont új ból a bal ol da li 
(li be rá lis, szo ci ál de mok ra ta) men ta li tás erõ sö dött meg.

Új vá ros és Gyõrsziget tér ben és tár sa dal mi lag is 
szegregált volt. A Mo so ni-Du na és a Rá ba fi zi ka i lag a te le-
pü lé si kü lön vá lást (1905-ig önál ló te le pü lés) és a val lá si 
el té rést jel képez te. Szo ci á li san vi szont igen el lent mon dá-
sos mikroterek ala kul tak ki. A vi szony lag jó mó dú ke res ke-
dõk, kis ke res ke dõk köz vet len kö ze lé ben él tek a mun ká sok 
(több gyár is üze melt a vá ros rész ben), a pe rem ré szek fe lé 
ha lad va (Új vá ros) a sze gény kis ipa ros ok mel lett a bi zony-
ta lan eg zisz ten ci á jú nap szá mo sok és lum pen ele mek is itt 
te le ped tek meg. A po li ti kai ér té ke ket te kint ve is leg alább
ilyen mo za ik sze rû nek te kint he tõk ezek a vá ros ré szek. A 
köz igaz ga tá si lag (1905-ig) kü lön ál ló vá ros rész, Rév fa lu 
la kos sá ga a föld raj zi sze pa rá ció el le né re (a Du na mint 
el vá lasz tó) még is job ban szem be sült a te le pü lés egé-
szé vel. La kos sá gát a te he tõs kis ipa ros ok és tiszt vi se lõk 
ad ták. A híd kö ze lé ben meg je le nõ vá ro si as jel leg azon ban 
igen gyor san fa lu si vá, kis ker tes há zak so rá vá vál to zott. 
Föld raj zi nagy sá gát te kint ve igen kis ki ter je dé sû volt és 
in kább cottage meg je le né sû, mint sem vi dé ki es. Gyõr nek 
egyet len pe re mi vá ros ré sze volt, Sza bad hegy. A te le pü lés 
köz pon ti ré sze i vel mind ös  sze pár út kö töt te ös  sze, ame-
lyek szán tó föl dek, dû lõk kö zött ka nya rog tak. A la kos ság 
dön tõ több sé ge a me zõ gaz da ság ból élt.

A vá ros tér él mé nye az or szág ban, de még Eu ró pá ban 
is egye dül ál ló volt. Egy igen szûk, alig ne gyed órás já ró-
föld nyi tér ben kap cso ló dott ös  sze a ba rokk bel vá ros az 
ipa ri üze mek kel és a tá vo lab bi, va ló ban fa lu si as vá ros pe-
rem (Sza bad hegy) mint egy köl dök zsi nór sze rû en kö tõ dött 
a cent rum hoz. A zsi dók és evan gé li ku sok ál tal la kott 
Gyõrsziget 5–10 perc nyi sé tá ra volt a cent rum tól, la kói 
még is el kü lö nül ten él tek. Ugyan ez mond ha tó el Gyár-
vá ros la kos sá gá ra is, de õket in kább a kis men  nyi sé gû 
sza bad idõ fel hasz ná lá sá nak kul tu rá lis jel le ge vá lasz tot ta 
el a cent rum tól. Leg job ban ta lán Ná dor vá ros és Rév fa lu 
kap cso ló dott a Bel vá ros hoz. Ezek ben a vá ros ré szek ben 
nem tud tak ki ala kul ni olyan en ti tá sok, ame lyek kü lön 
iden ti tást köl csö nöz tek vol na az itt la kók nak. A vá ros-



136

ré szek kü lön éle tet él tek, a kö zép pol gá ri 
jel le gû cent rum ba csak rit kán jöt tek be a 
pe rem ke rü le tek la kói. A rend õr ség nem is 
néz te jó szem mel a „mun kás kül se jû” em be-
rek je len lét ét a Bel vá ros ban.

A cent rum sé tá ló ut cá ja, a Ba ross út sa já tos ta lál ko zá-
si pont ként funk ci o nált. Gyõr egy szer re je le ní tet te meg 
kis- és nagy vá ro si ar cát. A kis vá ros ban min den ki is mer 
min den kit, és az is me ret len biz to san ide gen. A vi zu á li san 
is me ret len te hát nem tar to zik kö zénk. Az ide gen Lyn 
Lofland sze rint az az egyén, aki is me ret len a töb bi ek elõtt, 
de meg je le né sé ben még is hoz zá fér he tõ szá muk ra. A nagy-
vá ros te hát lé nye gé ben az ide ge nek vi lá gá ból ál ló hal maz, 
hi szen az ut cá kon, te re ken több nyi re az ide ge nek ta lál koz-
nak egy más sal. A vá ros las san kezd a tér be li ség nyel vé vé 
vál ni. A vá ros la kó „ide ge nek rõl” ugyan is a tér hasz ná lat 
alap ján szer zünk in for má ci ó kat. A vá ros ba be te le pült 
em be rek, il let ve a fel nö vek võ ge ne rá ció meg ta nul ja azt, 
hogy a tér egy bi zo nyos pont ja in kik kel fog ta lál koz ni. 

Hét köz nap reg gel és ko ra dél elõtt szin te ki halt nak 
tûnt. A ke res ke dõk és az ipa ro sok ta ka rí tot ták az üz le-
tük elõtt az ut cát. A Ba ross út ös  sze té te le és han gu la ta a 
nap szak ok nak meg fe le lõ en vál to zott. Ko ra dél után a ti zen-
éves is ko lá so ké volt a tér. Va cso ra idõ re új ra ki ürült, majd 
es tefe lé meg je len tek a fel nõt tek. Va sár nap dél után a csa lá-
dok sa já tí tot ták ki, majd es tefe lé megint meg vál to zott az 
ös  sze té tel. A csa lá dok át ad ták he lyü ket a ka to nák nak és 
a vá ros ban szol gá ló cse léd lány ok nak. Az 1930-as évekre 
való visszaemlékezés alapján: „az emberek fel- és alá 
sétáltak a korzón, a férfiak megemelték a kalapjukat az 
ismerõsök köszöntésére”7 Mi célt szol gált még is a kor zó-
zás? Az nyil ván va ló, hogy a sza bad idõ el töl té sé nek lát szó-
lag fö lös le ges mód já ról van szó. Az em be rek nem lép tek
ki meg szo kott kör nye ze tük bõl, nem men tek ki rán dul ni a 
zöld be, ha nem épí tett kör nye ze tük ben ma rad tak, la ká suk-
tól pár perc nyi re. A kor zó az ön mu to ga tás szín pa da is, de 
csak sze pa rál tan, nem va ló szí nû ugyan is, hogy hét köz nap 
a vá ros pe rem rõl vagy a kö ze li fal vak ból bár ki is be jött vol-
na kor zóz ni a cent rum ba.  A köz te rek csak a leg rit káb ban 
szín te rei a kü lön bö zõ tár sa dal mi ré te gek ta lál ko zá sa i nak. 
So kan ész re vet ték, ha kü lön bö zõ tár sa dal mi cso por tok 
ta lál koz nak egy nyil vá nos tér ben – te hát a sze gé nyeb bek 
is je len van nak –, ak kor a te he tõ sebb ré te gek el hagy ják 
azt, vagy pe dig szer ve zett for má ban kí sér lik meg vis  sza-
hó dí ta ni. A nyil vá nos rep re zen tá ció min dig az azo nos cso-
por tok nak szól. Ter mé sze te sen le het nek kis kü lönb sé gek.  
hi szen a fel tö rek võk öl töz kö dé sük kel üzen ni akar nak. Az 
is igaz, hogy az elit ugyan így küld je le ket a töb bi ek fe lé. 
Jó pél dát szol gál ta tott er re „Mayer Loló”, akit a szá zad-
for du lós Gyõr „fér fi di va tot dik tá ló wa le si her ce ge ként”
tar tot tak számon.8 Min den ki vel igye ke zett tu dat ni, hogy 
Bu da pest rõl ren delt in get és hoz zá Pá rizs ból nyak ken dõt. 
Egy ide ig a Ba ross úti kor zó büsz ke sé ge ként tar tot ták 
szá mon. Mayer egyéb ként a Buddenbrook-effektus (a har-
ma dik ge ne rá ció fel éli az ala pí tók va gyo nát) ti pi kus pél-
dá ja. Nagy ap ja az 1800-as évek ele jén ér ke zett Gyõr be. 
Ezt kö ve tõ en a csa lád két ge ne rá ci ó ja szí vós mun ká val 
és nem ke vés te het ség gel je len tõ sen meg gaz da go dott. A 
har ma dik nem ze dék vi szont – igaz, hogy meg sza po ro dott 
lét szám ban – szin te egy em ber öl tõ alatt fel él te a ha tal mas 
va gyont. A hi val ko dó fo gyasz tás te hát nem volt ide gen a 

gyõ ri pol gár ság egyes cso port ja i tól, az ilyen tí pu sú üze net 
vi szont nem szól ha tott a sze gé nyebb ré te gek nek, hi szen 
õk et tõl a ní vó tól el ér he tet len tá vol ság ban vol tak. 

A vá ros tér be li szeg re gá ci ó já nak szép pél dá ját ír ta le 
Bor sos Mik lós, aki fi a tal éve it Gyõr ben töl töt te. Er dély-
bõl (Nagy sze ben bõl) ér kez vén Gyõrt óha tat la nul az ide ge-
nek sze mé vel néz te. Bor sos szá má ra a vá ros szí nek ben, 
vo na lak ban je lent meg. No ha a Bel vá ros ban dol go zott, 
még is in kább a szí nek ben gaz dag pe re mek hez von zó dott. 
Meg íté lé se sze rint Gyõr nek nem volt arisztokráciája, 
leg alább is Ko lozs vár hoz vi szo nyít va. Vé le mé nyé ben a 
vá ro si hierarchia pa pi és vá ros há zi volt. Ez utób bi itt 
egy ér tel mû en pol gá rit je len tett. Amíg a Ba ross utat a pol-
gá rok bir to kol ták, ad dig a Du na-par ti töl tés a pa po ké volt. 
Ott le he tett ta lál koz ni a fe ke té be öl tö zött kis pap ok kal, a 
kék re ve ren dás te o ló gu sok kal, va la mint egy egé szen ré gi
múl tat idé zõ, bar na csu há ban lát ha tó kármeliták ro kon-
szen ves cso port já val. A szer zõ sze rint „Va la mi na gyon 
ré gi han gu la tot idéz tek ezek a sé tá ló pa pi né pek. Eszem be 
ju tott, hogy Nagy sze ben ben csak ka to nák, itt meg a pa pok
vonulnak.”9

A Bel vá ros mint a szó ra ko zás te re 

A sza bad idõ el töl té sé nek sa já tos mód ját je len tet te a 
vá sár lás. Gyõr eb bõl a szem pont ból igen sa já to san „vi sel-
ke dett”, hi szen a Ba ross út és a mind ös  sze há rom-négy 
ke reszt ut ca igen szûk re szo rí tot ta a vá sár lá si te ret. Lé nye-
gé ben te hát ne gyed óra alatt fel le he tett ke res ni min den 
lé te zõ üz le tet. A vá sár lás köz ben gyak ran szü let tek tré-
fák. Az 1800-as évek utol só har ma dá ban „Shäffer Kóbi”, 
a nyug dí jas fi nánc sza bad ide jé nek – ami igen csak volt 
ne ki – leg na gyobb ré szét az ut cán töl töt te. Egy al ka lom-
mal be állt egy jóne vû ke res ke dõ (aki lõ port is árult) elõtt 
vá ra ko zók cso port já ba. Bi zal ma san oda súg ta a vá sár lók-
nak, hogy ez a Mi há lyi ke res ke dõ igen gyak ran „hasz nált
lõ port” árul.10 Bár mi lyen hihe tet len, a tré fa még is ha tott.
Ezt kö ve tõ en a tré fa mes ter nek meg kel lett vál toz tat ni 
út vo nal-hasz ná la tát, hi szen a ke res ke dõ nem tûr te, hogy 
bolt ja elõtt je len jen meg. 

Az élet és a mun ka a mai kor hoz vi szo nyít va va ló ban 
ko mó tos nak tûnt. A lát vány és a tár sas kap cso la tok egy-
aránt hoz zá tar toz tak a min den nap ok vi lá gá hoz. Jó pél dá ja 
en nek Kindermann Já nos, aki apó sá tól 1860-ban vet te át a 
Szé che nyi té ren lé võ, a „Süvegczukorhoz” cím zett bol tot. A 
leg kü lön bö zõbb ház tar tá si kel lé kek mel lett volt az üz let ben 
mó kus, tek nõs bé ka, ba goly, sõt még ma jom is. Nem cso da,
hogy a sé tá lók hos  szú per ce ken át szem lél ték ezt a va ló ban 
rit ka lát vá nyos sá got. Õ ho no sí tot ta meg és ter jesz tet te el 
el sõ ként az Ame ri ká ból ho zott Singer var ró gé pet. A bolt-
ban mu tat ta meg a gé pet, és ta ní tot ta az as  szo nyo kat a szer-
ke zet hasz ná la tá ra. Egyéb ként igen bõ be szé dû em ber lé vén 
a cse léd lá nyo kat sok szor órá kig fenn tar tot ta, ami nek a 
gaz da as  szo nyok egy ál ta lán nem örül tek. En nek a ta ka ré kos 
kal már nak szen ve dé lye volt a gyûj tés: har minc esz ten dõ óta 
sze de get te ki a ká véslá dák ból ki ros tált ap ró kö ve ket, ma zso-
laszá ra kat és egyéb dol go kat. Ter mé sze te sen mint lát vá nyos-
sá got, eze ket is köz szem lé re tet te. Emel lett sza badide jé ben 
az alig egy-két cen ti mé ter nyí lá sú pa lac kok ba ap ró tár gya-
kat helyezett. An  nyi ra egye dül ál ló mû vek vol tak ezek, hogy 
be lõ lük több a ben cé sek mú ze u má ba is került.11
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Egy má sik ke res ke dõ, Lenk Hermann túl-
sá go san is sze ret te a ren det. Nap já ban tu cat-
szor is ké pes volt ös  sze sö pör ni vagy akár 
fel sze de get ni a bolt ja elõt ti sze me tet, lett 
lé gyen az bár mi lyen ap rócs ka is. A di á kok 

jól is mer ték a kal már kis sé hó bor tos tu laj don sá gát. Rend-
sze re sen ap ró papírgalacsinokkal szór ták fel az üz le te elõt-
ti jár da sza kaszt. Ez után jó kat de rül tek, hogy a ke res ke dõ 
ap ró lé ko san, egyen ként fel sze de get te õket, anél kül, hogy 
ész re vet te vol na a tré fát. Az ut ca va ló já ban az el adói tér 
meg hos  szab bí tá sa volt. A ke res ke dõ ma gá é nak érez te az 
üz le te kö rü li tér sé get is. A köz tér és a ma gán tér ko ránt-
sem vált olyan éle sen szét, mint ma nap ság. Jó pél dát 
szol gál ta tott er re Lehner Fe renc ke res ke dõ, aki a bolt ja
elõtt han gos ko dó ré sze ge ket egy sze rû en fü löncsíp te és 
át ad ta az ut ca hí res rend õr ének, „Eczet úramnak”, aki rög-
tön be kí sér te a csend há bo rí tót az áristomba.12 A rend õr 
amúgy is kü lön fi gu rá ja volt en nek a vi lág nak. Min den ki 
is mer te és õ is is mert min den kit. A pol gá rok egé szen biz-
to sak le het tek ab ban, hogy a tér me lyik pont ján fog rend-
sze re sen fel tûn ni. 

A ke res ke dõk egy más sal is gyak ran tré fál koz tak. Az 
elõbb em lí tett Lehner Fe renc, aki, mint tud juk, na gyon
ak ku rá tus kal már volt, „Kék sza már nak” ne vez te el 
a Ba ross út és a Ka zin czy ut ca sar kán lé võ fû szer- és 
gyar mat áru-ke res ke dé sét. Egy idõ után azon ban a kék 
szín le ko pott, és a sza már ez ál tal szür ké vé vál to zott. Ezt 
hasz nál ta ki a ve le át el len ben bol tot nyi tó Windits An tal, 
aki ke res ke dé sét most már bát ran ugyan csak „Kék sza-
már ra” ke resz tel te. Lehner er re ék te len ha rag ra ger jedt 
és egy éj sza ka har sány ég színkék re fes tet te a cé gért és 
égõ vö rös sel fel ír ta: „Ez az iga zi kék sza már”. Ez után 
cél táb lá ja lett Gyõr min den él ce lõ dõ em be ré nek, amit a 
ke res ke dõ nem bírt so ká ig el vi sel ni. Va la me lyik éj sza ka 
„Fe ke te ku tyá ra” cse rél te a táb lát. Per sze a már em lí tett 
Shäffer Kóbi is csa ta sor ba állt és rend sze re sen be tért a 
bolt ba, hogy meg kér dez ze, ki itt a fe ke te ku tya. Windits 
utó da Vö rös Elek nem bír ta el vi sel ni a kék sza már ne vet
és át vál toz tat ta „Kék szarv ura”. Shäfferen most sem le he-
tett ki fog ni, Vö rös nek ugyan is na gyon szép fe le sé ge volt, 
és a ke res ke dõ egyéb ként is fél té keny em ber hí ré ben állt. 
Kóbi ezért két sza ru nak ti tu lál ta a cé get és ugyan csak gya-
ko ri sé tá ja so rán min den ki nek megemlítette.13

A szó ra ko zás szer ve zett te rei

Az eu ró pai vá ro sok szin te már a ki ala ku lá suk pil la na tá-
tól fog va szol gál tak lát vá nyos szó ra ko zás sal, mai szó val
él ve biz to sí tot ták pol gá ra ik szá má ra a vi zu á lis él ményt, a 
sza bad idõ el töl té sé nek ezt a for má ját. A mu tat vá nyo sok, 
ének mon dók, ut cai ze né szek meg je le né se min dig va la-
mi lyen al ka lom hoz (vá sá rok, ün ne pek) és in téz mény hez 
(kocs ma, ven dég fo ga dó) kö tõ dött. A vá ro si em ber egyik 
sa já tos sá ga, hogy fo gé kony az új ra, min dent meg sze ret ne 
néz ni és ki akar pró bál ni. Így volt ez a mo zi val is, ami az 
el sõ be mu ta tás úgy-ahogy él vez he tõ pil la na ta i tól kezd ve 
hi he tet le nül gyor san hó dí tot ta meg a vá ro si kö zön sé get. 
Alig egy esz ten dõ kel lett ah hoz, hogy a Lumière-test vé-
rek el sõ nyil vá nos be mu ta tó ja (1895. de cem ber) után 
Gyõr ben is meg je len jen egy hir de tés, amely „élõ fény-
ké pek” meg te kin té sé re in vi tál ta a vá ro si polgárokat.14

A ko ra be li rek lám csá bí tá si trükk je i hez tar to zott, hogy 
ki emel ték, még õfel sé ge Fe renc Jó zsef csá szár nak is igen 
tet szett a ve tí tés. A szen zá ci ós új don ság nak be ha ran go-
zott mû sort egy sör csar nok ban ren dez ték meg, kö zel sem 
ol csó be lé põ dí ja kat szed ve. Az elõ adás ha tá sá ról nin cse-
nek in for má ci ó ink, de a ko ra be li tech ni ka nem okoz ha tott 
túl nagy él ményt és osz tat lan si kert, mert kö zel két évet 
kel lett vár ni ah hoz, hogy új ból fel tûn jön a mo zi rek lám ja. 
A vál lal ko zó, aki elekt ro tech ni kus volt, a vá ro si szín ház-
ban ren de zett ve tí tést 1898. jú ni us vé gén. A szom ba ton 
és va sár nap es te fél ki lenc kor kez dõ dõ mû sor ti zen négy 
kis film bõl állt. Ér de mes fi gyel ni ar ra is, hogy az igen-
csak ké sõi kez dés el le né re még gyer me ke ket is vár tak
az elõ adás ra. Õk a ka to nák kal egye tem ben a hely ár fe lét
fi zet ték. A vál lal ko zás áhí tott presz tí zsét je lez te: a pol-
gár mes ter nek kü lön pá holyt tar tot tak fenn. Nem tud juk,
va ló já ban mi lyen si kert arat tak ezek az elõ adá sok. A he lyi 
új ság fi gyel mét ugyan is nem kel tet ték fel. Elõ ször 1899. 
ja nu ár 1-jén tûnt fel egy szín ház ról szó ló bõ tu dó sí tás hoz 
ta paszt va pár sor. Eb ben mind ös  sze nyolc mon dat ban mél-
tat ták a „moz gó fény ké pek” pro duk ci ó ját. Sa já tos mó don 
öt vöz ték a szín há zi elõ adást a mo zi val. Mon da ni sem kell, 
mi vel né ma fil mek rõl volt szó, ez ki vá ló le he tõ sé get te rem-
tett az együtt mû kö dés re. Négy szí nész ész re vét le nül be ült 
az el sõ sor ba, és egy für dé si je le net nél han go san csat la-
koz tak a ve tí tés hez. Míg a né zõk a ké pe ket cso dál ták, az 
egyik szí nész nõ el ki ál tot ta: „Jes  szus, ma ma, a fér jem”, a 
má sik két szí nész er re ször nyül kö dött, míg a ne gye dik 
sze rep lõ a túl ol dal ról be ki ál tot ta: „Ni ni, a Kál mán”. A 
pro duk ció ha tal mas si kert ara tott.

A mo zi di a dal út ja azon ban gö rön gyös volt. Nem le he-
tett min den rend ben a mi nõ ség kö rül, mert 1902 szep tem-
be ré ben már egy ja ví tott ki ne ma tog ráf fal tar tan dó elõ adás 
rek lám ja je lent meg. Dél után a gye re kek nek a Ha mu pi põ-
két és töb bek kö zött egy ál lat se reg let ké pe it ve tí tet ték le, 
ezt kö ve tõ en pe dig a fel nõt tek nek mu tat tak be egy kö zép-
ko ri re gét. A kö zön ség azon ban ne he zen ba rát ko zott meg 
ez zel az új szó ra ko zá si for má val. A jegy árak be vé te le oly-
kor még a kö te le zõ sze gény ala pi be fi ze tés ös  sze gét se ér te 
el. A szá mok ból ar ra kö vet kez tet he tünk, hogy a kí ván csi 
né zõk lét szá ma még a har min cat se ha lad ta meg. Mi vel
a ve tí tõ gép és a fil mek igen csak drá gák vol tak, nem is 
be szél ve az egyéb költ sé gek rõl, koc ká za tos vál lal ko zás ról 
volt szó. Pe dig min dent meg tet tek, hogy a né zõ ket be csa-
lo gas sák. Lát hat tak iz gal mas bi ka vi a dalt, de mind hi á ba. 
Az új ság to vább ra is üres szék sor ok ról tu dó sí tott.

A vál lal ko zók erõ fe szí té se azon ban lan ka dat lan volt. 
A sör csar nok be li sze rep lés és a kom bi nált szí ni elõ adás 
után a tu do má nyos ren dez vényt il luszt rál ták ve tí tés sel. 
Két he lyi pol gár tar tott elõ adást az Uta zás a Föld kö rül
cím mel, ami hez a lát vá nyos sá got a ve tí tett ké pek szol gál-
tat ták. A kö zön ség csá bí tá sát az ala csony hely árak és a 
szü net ben hall ha tó élõ ka to na ze ne szol gál ta. A saj tó még 
igen csak szkep ti ku san fo gad ta az ef fé le szó ra ko zást, de a 
mo zi di a da lát már nem le he tett meg ál lí ta ni.

Az 1906-os ka rá cso nyi rek lá mok kö zött már fel tûnt
egy film ve tí tõ. Ér de mes idéz ni a gyer me ke ket meg cél zó 
hir de tés szö ve gét. „A gyer mek tu do má nyát csak úgy fej-
leszt het jük, ha tech ni kai tár gya kat vá sá ro lunk ka rá cso nyi 
aján dék nak, me lyek egy ben já ték sze rek is, így pél dá ul 
egy gõz mo tor 3,50 K-tól kezd ve, elekt ro ni kus mo tor 
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5 K-tól kezd ve, ki ne ma tog ráf moz gó ké pek kel, ere de ti 
új don ság, amely egy szer smind köd fá tyol kép is 12 kép pel 
már 20 K-tól kezd ve.”

A szá zad for du lót kö ve tõ évek ben a mo zi õse még nem 
tu dott önál ló idõ töl tés sé vál ni. Mint ki egé szí tõ szó ra ko zás 
azon ban igen hasz nos nak bi zo nyult. Az eb ben rej lõ üz le ti 
le he tõ sé ge ket jól meg érez ték a ká vé há zak tu laj do no sai. A 
las san negy ven ezer fõ re duz za dó te le pü lés es ti és éj sza kai 
han gu la ta egy re in kább kezd te szét fe szí te ni a ko ráb ban 
meg szo kott kis vá ro si mi li õt. A ven dég lõ sök sor ra ost ro-
mol ták a ha tó sá go kat a nyitvatar tás meg hos  szab bí tá sá ért. 
Így, aki te het te, akár haj na lig is szó ra koz ha tott va la me-
lyik ká vé ház ban. A ve tí té sek nek ero ti kus han gu la tuk is 
le he tett. „A rend õr ség re több pa nasz ér ke zett az egyes 
ká vé há zak ban be mu ta tott ki ne ma tog ráf ké pek egy bi zo-
nyos faj tá ja el len. Az eset le ges úgy ne ve zett fel nõt tek nek 
va ló mu tat vány nál a rend õr sé get a ká vé ház tu laj do no sa 
ér te sí te ni tar to zik, s a rend õr ség a ké pe ket el len õriz tet ni 
fog ja, s egyes so ro za tok nak meg vizs gá lá sát és el tá vo lí tá-
sát el ren del he ti” – szólt a ko ra be li új ság hír. Ez után már 
va ló ban nem cso dál koz ha tunk azon, hogy a „moz gó
fény mu tat vá nyok ál tal mind egyik ká vé ház zsú fol va van 
kö zön ség gel”.

A mo zi nem csak a társasélet új for má ját je len tet te, 
ha nem egy ben ed dig is me ret len konf lik tu sok for rá sá vá is 
vált. Min den vi ta a nyil vá nos ság elõtt zaj lott, ami rõl az 
igen ki vá ló an szer kesz tett he lyi új ság rend sze re sen tu dó sí-
tott. Hol azt tet ték szó vá, hogy egy hölgy ha tal mas ka lap-
ja mi att alig lát tak va la mit az elõ adás ból, hol pe dig azt, 
hogy a fel irat né met nyel vû, amit alig ért va la ki. A mo zi a 
pol gá ri rep re zen tá ció szín te re is volt. Hilbert Ferencné és 
Melschmidt Ferencné, a vá ros két na gyon gaz dag ke res ke-
dõ jé nek a fe le sé ge fel tû nõ en drá ga és ha tal mas ka lap ban 
je lent meg az Apol ló mo zi ban. Ez ál tal a mö göt te ülõk 
sem mit nem lát tak. Még az ügye le tes rend õr uta sí tá sá ra 
sem vol tak haj lan dók azt le ven ni, in kább ki vo nul tak a 
né zõ tér rõl. 

Ki fo gá sol ták azt is, hogy ká vé ház füs tös he lyi sé gé be 
a szü lõk ma guk kal vit ték még a pó lyás gye re kü ket is. 
„Az a gyer mek nem ért meg sem mit, fek szik a ká vé ház 
asz ta lán, vagy az anya ölé ben, kis sze me it eszi a füst, 
va kít ja az ív lám pák ci ká zó fé nye. Egész szó ra ko zá sa 
ab ból áll, hogy hé be-hó ba el sír ja ma gát.” A vál lal ko zók 
és a pol gá rok csak ne he zen ta nul ták meg a film né zés kul-
tú rá ját. Er re utal a vá ros rend õr fõ ka pi tány-he lyet te sé nek 
a saj tó ban köz zé tett ren del ke zé se, amely ben lé nye gé ben 
be ve zet te a kor ha tá ros fil me ket. Er re az adott okot, hogy 
egy gyer mek elõ adá son, ahol Quasimodo je le ne te it ve tí-
tet ték, sír tak és a fé le lem tõl még si kon gat tak is az ap ró
né zõk. Ugyan ak kor hu mo ro sabb je le ne tek re is volt pél da.
Egy ki sebb tûz eset ve tí té se kor egy ré mült as  szony tél víz
ide jén ka bát nél kül me ne kült ki az épü let bõl. Két sar kot 
fu tott, mi re meg nyu go dott. Egy má sik hölgy a „kony há ba 
fu tott, fel lök te az ott ál ló tûzilegényt és a kony ha be tett
ki csi ab la kán igye ke zett me ne kül ni”.

A ká vé há zi mo zik fény ko ra las san kez dett le ál doz ni. 
A fil mek egy re hos  szab bak let tek, és a köl csön zé si dí jak 
is ál lan dó an emel ked tek. Mi vel nem le he tett be lé põ dí jat 
szed ni, a fo gyasz tás szor gal ma zá sá val igye kez tek mi nél 
na gyobb ha szon ra szert ten ni. A vá ros is ki vá ló le he tõ sé-
get lá tott be vé te lei nö ve lé sé re, és egy re-más ra nö vel te a 

mo zit súj tó adó kat. Egy re nyil ván va lób bá 
vált, hogy ezt a kény szer szül te há zas sá got 
meg ha lad ta az idõ. Ugyan ak kor az is egy-
ér tel mû volt, hogy a mo dern nagy vá ros ok 
em be re már nem le he tett meg ef fé le szó ra-
ko zás nél kül. A szín há zak igé nyes, va la mint a kocs mák 
ke vés bé szín vo na las idõ töl té se mel lett két ség te le nül 
kel lett va la mi fé le kö zép út. Azt sem sza bad el fe lej te ni, 
hogy a vizualitás a XX. szá zad ele jé tõl egy re fon to sabb 
sze re pet tölt be az em be rek éle té ben. Az út azon ban, úgy 
tû nik, las sú nak bi zo nyult. Évek tel tek el ugyan is, míg 
1912. no vem ber 1-jén meg nyílt Gyõr el sõ film szín há za 
Apol ló né ven. A bel sõ tér még õriz te a ko ráb bi ká vé há zi 
han gu la tot. Asz ta lok és kö rü löt te szé kek vol tak, de már 
fo gyasz tás nél kül. A ve tí té si idõ is hos  szab bo dott, csak 
röp ke pi hen te tõ szü ne te ket ik tat tak be. A be lé põ dí jak 
tük röz ték az elit szó ra ko zás és a tö meg igény öt vö ze tét: 
a va ló ban bor sos öt ko ro nás pá holy mel lett a gye re kek és 
a ka to nák már akár har minc fil lé rért is meg néz het tek egy 
fil met.

Ki lé pés a vá ro si tér bõl 

A szer ve zett szó ra ko zá si le he tõ sé gek egy má sik szín-
te re az egy há zi ün nep sé gek hez kap cso lódott. Az 1870-es 
évek ben az egyik for rás meg em lí tet te azo kat a ha gyo má-
nyos szó ra ko zá so kat, ame lyek hez „a la kos ság pol gá ri 
ré sze a ke gye let nek bi zo nyos ne mé vel ragaszkodik”15. A 
nap tá ri év ben elõ ször a ta vasz be kö szön té vel, leg fõ kép pen 
böj ti va sár na po kon az új vá ro si te me tõ mel let ti ci pó zó - hely
vált a nép mu lat ság szín te ré vé. Hús vét hét fõn a Kis kút 
kö ze lé ben lé võ „Ga lamb hoz” (fel te he tõ en va la mi lyen 
ide ig le nes ital mé ré si hely) özön lött a kö zön ség. Eb ben 
az idõ ben itt még va ló di for rás víz zel is le he tett ta lál koz-
ni, de volt te kepá lya, cél lö völ de, és egy kis ta vacs ka is 
szó ra koz tat ta az em be re ket. Ta vasz tól õszig kü lö nö sen a 
fi a tal ság vet te bir to ká ba a szó ra ko zás nak ezt a hely szí nét. 
Nyár ele jén, Pün kösd hét fõn a Ráb ca-fo lyó túl part ján 
lé võ Pinnyéd volt a ta lál ko zá si hely, míg Pé ter Pál nap ján
a pa ta há zi bú csú csa lo gat ta az em be re ket. Már az 1800-as 
évek vé gén szó ra ko zás sá vált, hogy a Gyõr tõl alig 10–20 
km-re lé võ Pan non hal mi-domb ság fal va i ba el ko csi káz za-
nak az em be rek. Ez fõ leg hét vé gi szó ra ko zást je len tett és 
ter mé sze te sen a he lyi kö zép- és nagy pol gár ság egy ré sze
hó dolt en nek a ki kap cso ló dá si for má nak. 

A gyõ ri pol gá rok kö ré ben so sem vált di vat tá vá ros kör-
nyé ki föl de ket vá sá rol ni és ott me zõ gaz da sá gi te vé keny-
sé get foly tat ni. Jól tud juk, hogy min den ha son ló vi dé ki 
nagy vá ros ban a pol gá rok te kin té lyét nö vel te a kör nyé ken 
lé võ na gyobb bir tok. Deb re cen ben csak az vál ha tott 
civissé (pol gár rá), aki je len tõs men  nyi sé gû le ge lõt, eset-
leg szán tót vett ma gá nak, Pé csett pe dig a vá ro si pol gárt 
„tükének” ne vez ték a szõ lõtõ ké rõl. Gyõr kör nyé kén Pan-
non hal má tól Mén fõ ig szõ lõ bir to ko kat, Rá ba köz tõl Szi get-
kö zig pe dig szán tó kat és le ge lõ ket le he tett vol na fel hal-
moz ni. Gyõr pol gá ra i nak presz tízs-rang so rá ban azon ban 
so ha sem je len tek meg ezek a té nye zõk. Ter mé sze te sen 
több vá ros la kó nak vol tak bir to kai a kör nyé ken, de ezek 
egé szen más célt szol gál tak, mint má sutt. Steffanits 
Já nos nak, Gyõr vá ros bí ró já nak Nagy ba rá ton (a má so dik 
szom szé dos fa lu Gyõr tõl 15 km-re) volt egy szõ lõ bir to ka, 
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aho vá gyak ran ki ko csi ká zott. Az iga zi cél 
azon ban a ki kap cso ló dás volt, semmint a 
gaz dál ko dás. A prés ház ban mind ös  sze egy 
szo ba volt, ahol egy-egy nap ra meg tud tak
pi hen ni. A sza bad idõs ki kap cso ló dás nak ez 

a mód ja Gyõr ben ta lán el sõ ként je lent meg. A vá ros egyik 
leg hí re sebb ke res ke dõ jé nek, Ecker Já nos nak (1788–1852) 
több hol das szõ lõ bir to ka volt a vá ros tól alig 10 km-re. Ott 
azon ban könyv tá rat, csil lag vizs gá lót és sza lont ren de zett 
be. Ez utób bi ban bi li árd asz tal is he lyet ka pott. A hét vé-
gen ként tar tott ba rá ti ta lál ko zó kon elõ adá so kat és csil la gá-
sza ti be mu ta tó kat tar tott. A ma gyar vi dé ki nagy vá ro so kat 
te kint ve a sza bad idõ el töl té sé nek va ló ban egye dül ál ló 
pol gá ri mód já val ta lál koz ha tunk itt. A kár tyá zás, bi li ár-
do zás vagy be szél ge tés köz ben szí ve sen fo gyasz tot tak 
fran cia pezsgõket.16 Egy ké sõb bi mél ta tó ja, Lám Fri gyes
1928-ban így írt er rõl: „Ez a szõ lõ volt az õ tusculuma 
és buen retiója”17 (vis  sza vo nu lás ra al kal mas, fel üdü lést 
adó, ked ves, bé kés vi dé ki lak he lye). Ecker nem a bir to-
ká ra, ha nem sok kal in kább mi nõ sé gi bo ra i ra volt büsz ke,
ame lye ket sû rûn aján dé ko zott ba rá ta i nak. Ami kor 1848. 
ok tó ber 2-án hí rét vet ték, hogy Jellasich 40 km-nyi re meg-
kö ze lí tet te Gyõrt, ép pen mén fõi bir to kán volt. Egy vá ro si 
ta ná csos sal épp egy 6 km-nyi sé tát tett a va ló ban szép 
dom bo kon. Ami kor vis  sza tért Gyõr be, két an gol táv csö-
vet és két üveg an gol ver mu tot vitt ma gá val, mint fél te ni 
va ló kin cset. Meg tud hat juk to váb bá, hogy mind ös  sze 50 
hl mus tot ha gyott a pin cé ben. Eb bõl a kis men  nyi ség bõl 
ar ra kö vet kez tet he tünk, hogy va ló ban a ki kap cso ló dás 
szín te re volt ez a fa lu si bir tok. 

A sza bad idõs tér tá vo lab bi ki ter jesz té sét szol gál ták a 
ba la to ni ki rán du lá sok. Ha nem is so kan, de egy ré teg már 
na gyon ko rán élt ez zel a le he tõ ség gel. Egy gyõ ri na pi lap-
ban 1881 jú li u sá ban „Ba la ton-fü re di le ve lek” cím mel 
tu dó sí tásso ro zat in dult egy csa lád nyá ri prog ram já ról. 
A le ve lek író ja ho mály ban ma rad, de több uta lás ból ar ra 
kö vet kez tet he tünk, hogy ta nár le he tett a tu dó sí tó. Nem-
csak sa ját él mé nye it ír ta le, ha nem érez he tõ en min tát 
is akart szol gál tat ni pol gár tár sa i nak. Úgy vél te, hogy a 
Ba la ton „hû ké pe az éle tünk nek. Foly to nos moz gás, rö vid 
ide ig tar tó pi he nés, majd há bor gás és is mét eny he hin tá zá-
sa a hul lá mok nak áb rá zol ja a bol dog sá got ke re sõ em be ri 
lé nyek pályafutását.”18 Több ször idéz te Samuel Smilest, 
aki mû ve i ben a pol gá ri ka rak ter meg for má zá sát és ter jesz-
té sét tûz te ki cé lul. Meg ér kez ve rög tön a gyõ ri ek ke re sé-
sé re in dult. Ta lál ko zott egy is mert jo gás  szal, aki fü re di 
pi he né sét az an gol nyelv ta nu lá sá ra hasz nál ta fel. Egy 
má sik vá ro si pol gár pe dig szin te egész nap ját vi tor lá sán 
töl ti. Meg tud hat juk to váb bá azt is, hogy volt olyan gyõ ri
la kos, aki már há rom he te a Ba la to non nya ralt és szin te 
na pon ta va la mi lyen ak tív prog ra mot ter ve zett ma gá nak és 
egy per cig sem unat ko zott. 

A ki kap cso ló dás egy ér tel mû cél ként je lent meg a 
szer zõ fel fo gá sá ban. „A für dõ he lyek ma nap ság már 
nem pusz tán gyógy he lyek. A be te gek az igaz, ma is ja vu-
lást ke res nek. Nem így az épek, az egész sé ge sek. Ezek a 
gond ta lan élet mel lett üde le ve gõt, friss vi zet és ke dé lyes 
tár sal gá so kat óhajtanak.”19 En nek je gyé ben egész na pos
ki rán du lá so kat szer vez tek Ba da csony ba, Sió fok ra, vagy 
ép pen a szántódi bú csú ba. Nem vol tak rit kák azok a ha jó-
ki rán du lás ok, ami kor csak a tá vol ból gyö nyör köd tek az 

észa ki part szép sé gé ben. A nyá ri ki kap cso ló dá sok te re it 
ös  sze kap csol ta a ko ra be li pol gá ri ér ték rend meg ha tá ro zó 
ele me i vel. A sé tá nyo kon, a víz ben ugyan is nem kü lö nül el 
a fõ rend a kö zép osz tály tól, min den ki egy szer re hasz nál ja. 
„Épít se nek mág ná sa ink a re gé nyes er dõk tö vé ben nya ra-
ló kat, köl töz köd je nek ide csa lá dos tul egy-két hó nap ra. A 
kö zép osz tály tö me ge sen za rán do kol jon e di csõ helyre.”20

Hi szen a kaszt szel lem máris szû nik, a cotteriák (itt kasz tot
je lent; Sz. Gy.) csa pa tai már is fogy nak. A Ba la ton te hát 
de mok ra ti zál. Itt nin cse nek ran gok és cí mek, min den ki 
egyen lõ. 

A men tá lis vá ros 

A kü lön bö zõ te rek és a raj tuk, ben nük le zaj ló tör té né-
sek a vá ros la kók és az ide ge nek te le pü lés hez kap cso ló dó 
né ze tei, at ti tûd jei las san önál ló élet re kel nek. A va ló di 
– él he tõ, ott ho nos, meg nyug ta tó, de még is iz gal mas, 
kel le mes – vá ros va la hol a pol gá rok „lel ké ben” épül fel. 
Az em ber sa já tos sá ga, hogy az õt kö rül ve võ föld raj zi tér 
ele me i nek sze mé lyes je len tést tu laj do nít. A meg ta pasz tal-
ha tó kör nye zet ez ál tal ki tá gul, hi szen a szim bo li kus tér 
ta pasz tal ha tó sá ga, érint he tõ sé ge szin te ha tár ta lan. Ez azt 
is je len ti, hogy az egyén élet tör té ne te a min den ko ri kör-
nye ze té vel köl csön ha tás ban bon ta ko zik ki és ez ál tal sa ját 
tes té nek ha tá rai is ki tá gul nak. Az individuum nem ott ér 
vé get, ahol a tes te le ha tá rol ja õt, ha nem azt a kör nye ze-
tet is ma gá é nak ér zi, amely re ki ve tí ti ön ma gát. Ez ál tal 
vá lik a min den na pi kör nye zet hasz ná lat a fal vak, vá ro-
sok, tá jak és em be rek azo nos ság ér ze té nek igen fon tos
ele mé vé. Ezért ami kor a vá ros ta lál ko zást, ese mé nye ket 
és szim bó lu mo kat je lent, min dig épí ti, for mál ja pol gá ra-
i nak ka rak te rét. Egy em ber öl tõ vel ko ráb ban egy gyõ ri 
pol gár így vé le ke dett er rõl: „Min den je len tõ sebb ma gyar 
vá ros nak meg van a ma ga jel leg ze tes sa ját sá ga, amely 
nem csak a múlt já ból tük rö zõ dik vis  sza, ha nem a vá ros 
egész je len le gi éle té re, vér ke rin gé sé re, kul tú rá já ra és 
jö võ fej lõ dé sé re is rá nyom ja le tö röl he tet len bé lye gét. Ez 
a jel leg ze tes sa já tos ság, amely a vá ros én jét ad ja, kül sõ
for má já ban épp úgy meg mu tat ko zik, mint pol gá ra i nak 
ki ala kult típusában.”21

A ki sebb te le pü lé sek ott ho nos sá gát az ál lan dó ság biz to-
sít ja. A nö ve ke dés, fej lõ dés azon ban – ha a vá ros si ke res 
kí ván len ni – min dig funk ció- és szim bó lum vál tás sal jár, 
ami pol gá ra i nak ka rak te rét is mó do sít ja. Gyõr ese té ben 
a vá ros men tá lis meg je le né se ál lan dó moz gás ban volt. 
Az itt la kók szá ma és a te le pü lés ki ter je dé se vi szony lag 
ki csiny – más ha son ló vi dé ki nagy vá ros ok hoz ké pest –, 
en nek el le né re min dig nagy vá ro si di na miz must és imázst 
mu ta tott fel. Ez ál lan dó lük te tést, vál toz tat ni aka rást és 
az új dol gok irán ti po zi tív hoz zá ál lást je len tett. A múlt 
so ha sem tu dott rá te le ped ni a jö võ re. A ke res ke dõ vá-
ros–ipar vá ros mo dell vál tást meg elõz te a gon dol ko dás 
át ala ku lá sa. En nek kö zép pont já ban pe dig az ur bá nus 
élet mód és ér ték rend szer együt te se állt. A fog lal ko zá si 
és tár sa dal mi kap cso la tok, a ba rát sá gok min tái, a tár sa-
dal mi kö te le zett sé gek mér té ke, a sza bad idõ el töl té sé nek 
mód jai mind-mind a mo dern jö võt ala poz ták meg. Már 
ko ráb ban szól tunk ró la, hogy nem azo kat tar tot ták te kin té-
lyes gyõ ri pol gá rok nak, akik nek nagy föld bir to kuk volt a 
kör nyé ken. A vá ros kö rü li dom bo kat in kább ki rán du lás ra, 
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a sza bad idõ el töl té sé re hasz nál ták, mint sem gaz dál ko dás-
ra. A gaz da gabb pol gá rok gyak ran lá to gat ták a mo nar chia 
hí res für dõ vá ro sa it. A ko ra be li új sá gok rek lámkí ná la tá ból 
ar ra kö vet kez tet he tünk, hogy Gyõr ben so kan ér dek lõd tek 
a für dõ kú rák után. A vá ro si kö zép osz tály gyor san fel fe-
dez te a Ba la tont, mint a nyá ri ki kap cso ló dás szín te rét. 
Az 1880-as évek tõl a vá ro si új ság tu dó sí tá sai nem tit kolt
mó don rek lá moz ták a ki kap cso ló dás nak ezt a va ló ban 
kor sze rû for má ját. Ne fe lejt sük el, hogy a 19. szá zad utol-
só har ma dá ról van szó, ami kor a tár sa da lom egé szé nek  
men ta li tá sa még egé szen más volt. A gyõ ri pol gá rok szí-
ve sen moz dul tak ki a vá ros ból és ba rát sá go san fo gad ták a 
le te le ped ni kí vá nó ide ge ne ket. A vá ros be fo ga dó jel le ge 
min dig egye dül ál ló sa já tos sá ga volt a te le pü lés nek. Az 
ide ér ke zõ, gyö ke ret eresz tett és ké sõbb si ke res sé és má ra
pa ti nás csa lá dok ká vált ipa ro sok és ke res ke dõk õsei igen 
gyor san tud tak ro ko ni kap cso lat ba ke rül ni a he lyi tár sa-
da lom te kin té lyes, ve ze tõ csa lád ja i val. Már a ko ra be li 
elem zõk is ész re vet ték, hogy a „szü le té sû arisztokrácia e 
vá ros ban szin te is me ret len fo ga lom. He lyet tük ki ala kult a 
vá ro si pol gár ság nak iga zi tí pu sa, amely szor gal mas mun-
ká val és pol gá ri eré nyek kel szer zett ma gá nak a jó mód
mel lett meg be csü lést és tiszteletet.”22

A be fo ga dó jel leg nem csak az em be rek re vo nat ko zott, 
ha nem az esz mék re is. A 19. szá zad Nyu gat-Eu ró pá já nak 
mo dern pol gá ri pél da ké pei meg je len tek Gyõr ben is. A 
ba la to ni le ve lek ben hi vat koz tak a Vik tó ria-ko ra be li Ang lia 
szak mai és üz le ti élet re buz dí tó best sel leríró já ra, Samuel 
Smiles-re. Ebbõl ar ra le het kö vet kez tet ni, hogy a vá ros
mér ték adó pol gá rai for gat ták a mû ve it. A tu dó sí tó azon ban 
nem az üz le ti am bí ci ók fel kel té sé t és a si ker hez ve ze tõ 
utak ra va ló fi gye lem fel kel tést emel te ki az an gol szer zõ tõl, 
ha nem sok kal job ban tet szet tek ne ki a pol gá ri ér té kek tel jes-
sé gét, az élet böl cses sé get ma gasz ta ló né ze tek. 

Ter mé sze te sen a vál lal ko zó pol gár min ta ké pei is fel tûn-
tek a ko ra be li pol gá ri nyil vá nos ság szint jén. „Mun ka és 
tu do mány” cím mel 1857-ben a szer zõ meg je lö lése nél kül 
egy es  szét kö zöl tek a vá ro si ka len dá ri um ban, amely ben 
a mun kát és a tu dást (ta nu lást) nép sze rû sí tet ték. A kis 
írás üze ne te a tu dás és a vál toz ta tá si ké pes ség ös  sze kap-
cso lá sa volt: „Ha job ban és ké nyel me seb ben akar nánk 
él ni, mint él tek õs-apá ink, ezt csak úgy esz kö zöl het jük, 
ha tud juk, mi lyen mód ál tal mun kál kod ha tunk ke ve sebb 
erõ vel és ke ve sebb idõ ben leg cél sze rûb ben.” A szer zõ 
nem a vá ros ról, ha nem a nem zet rõl be szél, üze ne te még is 
mint ha a gyõ ri ek hez szól na. Fi gyel mez tet ar ra, hogy ma 
már nem le het „egy sze rû ség ben, el vo nult ság ban és egy-
for ma ság ban él ni. Sõt ha mi ma gya rok nem ipar ko dunk 
más nem ze tek mód já ra elõ re ha lad ni, nem csak nyo mor-
gunk az élet ben, ha nem ak kor nem ze tünk pusz tu lás nak is 
indul.”23 A tu dás és a mun ka alap ja a fej lõ dés nek, és bol-
do gok azok az or szá gok, „ahol a nép lel ke sül ve tö rek szik 
ha lad ni”. Ez a re form ko ri ha la dás esz me ter mé sze te sen 
nem gyõ ri je len ség, a fo gad ta tás azon ban min den kép-
pen fi gyel met ér de mel. A ké sõb bi ek ben ugyan is a Gyõ ri 
Hír lap ál lan dó an fel szí nen tar tot ta és pro pa gál ta eze ket 
az ér té ke ket. A pol gá ri ka rak ter tu da tos meg kom po ná lá-
sá nak csúcs pont ját a sta bil és büsz ke sé get su gár zó ke res-
ke dõi és ipa ros iden ti tás je len tet te. A nagy ke res ke del mi 
sze rep kör le csen gé sé vel és a mo dern iparvá ros sá vá lás sal 
egyidõben ta pasz tal ha tó a pol gá ri ka rak ter át fo gal ma zá sa 

is. A meg vál to zott vi lág, a ki ug ró egyé ni 
le he tõ sé gek meg szû né se át ala kí tot ta az ér té-
ke ket. Meg je lent ugyan a hig gadt meg fon-
to lás és a ki pró bált pol gá ri tisz tes ség el ve, 
de ke res ték a jö võ fe lé ve ze tõ uta kat is. Az 
1930-as évek re meg je lent az új modernitás tu da ta, amely 
a mo dern gyá rak ban és a vá ros ipa ri kul tú rá já ban ér he-
tõ tet ten. A ko ra be li vá ro si pol gár er rõl így vé le ke dett: 
„Gyõr ipa ri kul tú rá ja már rég óta nem csak az övé, ha nem 
az egész or szá gé. Ha bár hol ma gyar ipa ri mû velt ség rõl 
be szél nek hi va tá sos szak em be rek, ott min dig hi vat ko zás 
tör té nik Gyõr rend kí vü li ér té ke i re és érdemeire.”24

A mo dern pol gá ri ka rak ter erõ tel jes meg fo gal ma zá sa 
te hát ös  sze kap cso ló dott a vá ros men tá lis meg kom po ná-
lá sá val is. A pol gá ri ér ték rend szer hez ugyan is min dig 
hoz zá tar to zott egy olyan tö rek vés, amely nem csak gyá ra-
kat, vas utakat, uta kat, épü le te ket ered mé nye zett, ha nem 
men tá li san is ál lan dó an épí ti, újjáépíti a vá ro sát. A ben-
sõ sé ges kap cso lat hoz, az ott ho nos vá ros hoz nem elég a 
szép – le het az bár mi lyen gyö nyö rû is – épí tett kör nye zet, 
ha nem szük sé ges a vá ros szim bo li kus fel épí té se, az ott élõ 
em be rek ka rak te ré nek tu da tos for má lá sá val.

•

Jegyzetek

A ta nul mány el ké szí té sét a Szé che nyi Ist ván Egye tem „Kar ri e rek és 
életstratégiák…” cí mû ku ta tá si fõ irá nya tá mo gat ta. 

1. Le o nar do Benevolo: Vá ros Eu ró pa tör té ne té ben. Bp., At lan tisz, 1994. 9. o. 
2. Le o nar do Benevolo: i. m. 174. o. 
3. Stadler Kár oly: Esz mé im. Gyõr, 1875. 31. o. 
4. Stadler Kár oly: i. m. 48. o. 
5. Idé zi Czigány Je nõ: A nagy al ko tá sok pol gár mes te re. In: Kis al föld, 
1968. au gusz tus 4. 7. o. 
6. Fe hér Ipoly: Gyõr, Pan non hal ma, Hédervár. Gyõr, 1873. 1. o. 
7. Du nán tú li Hír lap, 1929. má jus 19. 5. o. 
8. Bor sos Mik lós: Vis  sza néz tem fé lu tam ból. Szé che nyi Kft. 1989. 62. o. 
9. Ré gi gyõ ri kal má rok. In: Du nán tú li Hír lap 1929. jú li us 7. 5. o. 
10. Hobortos kal má rok. In: Du nán tú li Hír lap 1929. jú li us 14. 5. o. 
11. Uo.
12. Uo. 
13. Hárs Jó zsef: A film ve tí tés tör té ne te Gyõ rött 1896-tól 1912 vé gé ig. 
In: Gyõ ri Ta nul má nyok 1989. 97–129. o. 
14. Fe hér Ipoly: i. m. 11. o. 
15. Ecker Já nos nap ló ja. Kéz irat. Kis fa ludy Kár oly Könyv tár Gyõr, 1973. 
16. Lám Fri gyes: Egy gyõ ri pol gár a re form kor ban. Gyõr, 1928. 
17. Ba la ton-fü re di le ve lek. In: Gyõ ri Köz löny, 1881. jú li us 21. 1. o. 
18. Ba la ton-fü re di le ve lek. In: Gyõ ri Köz löny, 1881. jú li us 31. 1. o. 
19. Ba la ton-fü re di le ve lek. In: Gyõ ri Köz löny, 1881. au gusz tus 4. 2. o. 
20. Trimmel Fe renc: Gyõr Gyõr, 1940. 
21. Val ló Ist ván: Gyõr vá ros ar ca. In: Gyõ ri Hír lap, 1930. no vem ber 1. 1. o. 
22. Mun ka és a tu do mány Új Ké pes Gyõ ri Czim és Ügy nap tár 1857. 
év re, 37. o. 
23. Ke re kes Sá mu el (szerk.): Gyõr-Moson-Pozsony köz igaz ga tá si lag 
egy elõ re egye sí tett vár me gyék és Gyõr törv.-hat. jo gú sz. kir. vá ros rész-
le tes is mer te tõ je és mo nog rá fi á ja az 1929–1930-as évek re. Bu da pest, 
1929. 23. o.


