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RADOSZA ATTILA

A művész személyisége 
és környezete
Néhány szó a mozgásról

Mozgás a művészetben – a felvetés tradicionális meg-
közelítésekor olyan jelenségek jutnak eszünkbe, mint a 
futurista mozgásanalízisek, vagy például Matisse táncot 
megjelenítő festményei. Ezek a 20. század eleji törekvé-
sek nyilvánvalóan a valóságnak, ezen belül a mozgásnak 
csak egy nagyon szűk szeletével kapcsolatosak és a fény-
képezés, valamint a film kihívásához köthetők. Más jelen-
ségekre is gondolhatnánk, olyanokra, mint a kompozíci-
ós szerkesztő motívum, a mobilszobrok vagy az interak-
tív installációk stb. Lépjünk túl a mozgás ismert sémáin, 
és tágabb térbe kerülünk. Úgy sejtjük, hogy a folyamatos-
ság, a mozgás tartja életben az univerzumot, a bolygókat, 
a társadalmakat, az egyéneket, a szerveket, a sejteket és 
az atomokat. A mozgás mint időbeli történés teszi lehe-
tővé, hogy az ember valamilyen módon érzékelje a való-
ságot, a teret. Így az idő és a mozgás egymás nélkül nem 
értelmezhető.

A kérdés, ami miatt a mozgás fontossá válik, az, ami a 
művészeket foglalkoztatja, a művészet sajátossága. H-G. 
Gadamer szerint – aki a művészet egészét, valamint a 
befogadás aktusát írja le a mozgással – „a művészet ren-
delkezik azzal az erővel, hogy a történelemfelettiség ins-
tanciája legyen. Olyan valami, ami maga számára a köz-
vetlenséget és a jelent veszi igénybe, és ezt az igényt be 
is képes váltani. Lebilincseli az embert, átnyúlik korok, 
népek fölött, ahogyan az egyes művész és annak életraj-
za fölött is… A szabad látás, amelyben a művészet iga-
zán megmutatja magát, elidőzésre késztet és részvételt 
nyújt. Kiemelkedik egy időre. A visszalépés és előjövés, 
az elidőzés és továbbmenés váltakozó játékáról van szó, 
de a magávalragadásról is.”1

Két – gyakran egymást váltó – törekvés jellemzi 
tapasztalataim szerint a nonfiguratív festészetet. Az 
egyik a „mozgás nélküli, végső, elidegenítő rend” – a 
szuprematizmustól a konstruktív, geometrikus művésze-
tig –, a másik a „mozgást tartalmazó, élő rend” – automa-
tizmus, informel, tasizmus, absztrakt expresszionizmus, 
transzavantgárd, heftige Malerei stb.). A totalitásra törek-
vő nonfiguratív művészetben tehát a mozgást ez a szemé-
lyes-érzéki vonulat képviseli, amelyet – jellemzőit és hát-
terét – ez az írás szándékozik megközelíteni.

 
A fogalmak hiányosságai

A beszéd a hangok, szavak, mondatok jelrendszere, 
ami a társadalom alapvető kommunikációs formájává 
vált. Újra és újra beigazolódik azonban, hogy nem képes 
teljes mértékben közvetíteni az emberek közötti gondo-
lat- és érzéshalmazt, mert a szavak mélyén ott lappang 
egy másik, kimondatlan világ.

  1 Gadamer, H-G.: Szó és kép, 1992. In: A szép aktualitása, T-Twins Ki-
adó, Budapest, 1994. 227–266.

Az értelmezés problémája fokozottan jelentkezik, ha 
a nonfiguratív művészetet próbáljuk leírni. Tàpies, Wols, 
Frankenthaler műveit szemlélve azzal a dilemmával 
kerülünk szembe, hogy a meglévő szakkifejezéseket nem 
tudjuk alkalmazni, sőt a kialakulóban lévő kifejezések is 
közelebb vannak a költészeti, filozófiai műszavakhoz, ha 
nem egyenesen onnan származnak. Ezek a kifejezések 
szubjektivitásról szólnak, kozmikus víziókról és spirituá-
lis, lelki mozzanatokról.

Ezek a nehézségek indokolják a körülírást, a művésze-
ti jelenségek hátterében élő lélektani tapasztalatok átte-
kintését.

Ősi tapasztalatok: a melankólia

Földényi F. László tanulmányában foglalkozik a melan-
kólia történetével, amely a fogalmak pontosításának soha 
le nem zárható története. „Ha a fogalomalkotás mélyén, 
mint feltételezzük, úgyis ott lappang a szavakat kikezdő, 
a fogalmakat meghazudtoló melankólia, akkor saját éle-
tünk kérdéseit, kételyeit is érthetőbben, ha nem is válasz-
ra készen, tudjuk megfogalmazni. 

A melankolikusok – a görögök úgy vélték – tudnak 
jósolni, elúszó álmaik vannak, és olyan képzetek gyötrik 
őket, mint a lázas betegeket – ezek a képzetek viszont a 
létezés mélyebb összefüggéseit tárják fel előttük. A jós 
benne van abban, amiről szól, azt elszenvedi, nem sem-
legesen, nem kívülről viszonyul hozzá, és ezért minden-
ki másnál inkább képes bepillantani a rejtelmes létezésbe, 
amely a hétköznapi emberek számára minden rejtélyt nél-
külöző adottság.

A kiválasztottak, mivel mindenen túllátnak, elszigete-
lődnek a többiektől, tudásuk és látásuk kitaszítottá teszi 
őket. A görög melankolikusok életszemlélete mélyén 
a megfoghatatlanságnak ez az élménye húzódik: ha az 
ember egyszerre több és kevesebb önmagánál (egyszer-
re lehetősége és valósága önmagának), ha a lét a nemlét-
tel terhes, a jelen a jövővel, az élet a halállal, a feltámadás 
az elmúlással, akkor nem lehet a világról beszélni, mert 
nincs miről beszélni.

A filozófusok melankóliája ebben gyökerezik: szel-
lemük a végtelenségre, a meghatározhatatlanságra, min-
den kötöttség és határ feloldására, a legtágabb értelem-
ben vett rendetlenségre irányul, a világ zártsága, a létezés 
végső lehatároltsága és elrendezettsége azonban ezt nem 
teszi lehetővé.”2

A melankólia valósághoz való sajátosan misztikus 
viszonya megerősítést nyer Bergson alaptételében is, 
abban, hogy a valóságot a maga igazi mivoltában, az 
anyag, az idő és a mozgás egységét alkotó „tartam”-ában 
csak a misztikus „belátás”-ként, „megértés”-ként felfo-

  2 Földényi F. László: Melankólia, Kalligram, Pozsony, 2003. 23–32.
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gott intuíció által lehet megismerni, amikor a megismerés 
aktusa egybeesik a valóságot szülő aktussal.

A művészetnek is az a feladata e felfogásban, hogy az 
intuíció segítségével a „lényeglátás” szerepét játssza, a 
lényeget szembeállítsa a felszínnel, a látszattal; ez a fel-
szín pedig nem más, mint a társadalmi valóság, az ember 
társadalmi énje, amellyel szemben áll a lényegi, a „mély 
én”, a lélek idealizmusa…

A valóság → egyén → művészet kapcsolatrendszer-
ben az egyén szerepének megértéséhez nyújt segítséget 
a melankólia.

Az ősi tapasztalatokból, az említett elemzésekből 
és saját tapasztalataimból is az szűrődik ki, hogy ami a 
művészetben benne van, az a művész döntése. Ez a dön-
tés azonban olyan művészé, akinek tevékenysége alkata 
és történelmi helyzete által determinált.

A művész alkata és koncepciója

C. G. Jung tanulmányaiban foglalkozik az alkat kérdé-
sével. Az általa megfigyelt és tapasztalt magatartásformá-
kat vagy beállítottság-típusokat az introverzió és az extra-
verzió fogalmával rendszerezi.

E sorok írója hajlik arra, hogy leegyszerűsítve az infan-
tilis szexualitás (introverzió), illetve az infantilis hatalom-
vágy (extraverzió) kettősségével, azok determináló erejé-
vel jellemezhetők a művészi koncepciók, alkotói maga-
tartásformák is. Számomra a hiteles művész megítélésé-
ben talán a legfontosabb szempont az, hogy az önisme-
ret, és a belső inspiráló erők vállalása milyen mértékben 
fejeződik ki a művészeti tevékenységében. Amennyiben 
tág teret kap, akkor az introverzió nyilvánul meg, és pár-
huzam fedezhető fel a melankóliával. A belső szféráktól 
való „fegyelmezett felülemelkedés” valamilyen remélt 
társadalmi siker érdekében és a művészet expanziója 
pedig az extrovertált alkatú művészre jellemző.

A 20. századi művészeti stílusok, trendek folyamato-
san egymást váltó időszakában a természetes generáció-
váltások mellett a „lelki alkat váltása” is megfigyelhető. 
A személyiség abszolutizálását célzó absztrakt expresszi-
onizmust megelőző és követő hűvös, racionális geometria 
száműzi a belső (intro) kifejezését és tudományos, racio-
nális hangsúlyt ad a képalkotásnak. A Bauhaus és a Hard 
Edge is expanzív, a designon és az építészeten keresz-
tül hat a teljes társadalomra. Így megfelel az extrovertált-
ság attribútumainak ugyanúgy, ahogy a Pop-art, vagy a 
performance a maga demokratizáló törekvéseivel. Bár a 
lelki alkat nem változik meg az emberen belül, a történel-
mi szituációk más-más alkat megnyilvánulásait részesí-
tik előnyben.

Akár a melankóliáról szerzett ősi tapasztalatok, akár a 
pszichoanalízis kutatóinak következtetései azt a tapaszta-
latomat erősítik, hogy a művész személyisége döntő motí-
vum az emberi szellem e megnyilvánulási formájában, és 
szerencsés, amikor az alkati sajátosság szabadon meg-
nyilvánulhat.

Történelmi determináció

A valóság leszűkítése lenne, ha kizárólag alkati meg-
határozottsággal írnánk le a művészeti jelenségeket, vala-
milyen mértékben érdemes vizsgálni a történelmi háttér 
szerepét is.

Az alkati determinációt az elemzők többsége aláren-
deli a történelmi determinációnak, hiszen a szabadságot 
is mint történelmi lehetőséget mutatják be. „A forradalmi 
időszak az avantgárd típusú megnyilatkozásoknak kedvez, 
a konszolidált társadalmi környezet pedig a személyisé-
get teszi a művészi cselekvés centrumává.”3 Ez a történe-
ti felfogás modern és posztmodern szituációk váltakozása-
ként mutatja be a huszadik század művészeti eseményeit.

Ha elfogadom a történelmi determinációt, csak azért 
teszem, mert van olyan saját élményem, ami a jelenlegi 
társadalmi-történelmi környezet tekintetében ezt megerő-
síti, ez pedig a forradalmakból való teljes kiábrándultság.

A kelet-közép-európai régióban az utóbbi évszázad 
legnagyobb csalódása a kommunizmus utópiája és az 
ehhez köthető társadalmi jelenségek. A huszadik száza-
di értelmiség jelentős részét is magával ragadó eszme tra-
gikus történelmi következményeit mindannyian ismerjük, 
ahogy a forradalmak általános jellemzőit is. A forradalmi 
változások elején még a radikális, gondolkodó értelmiség 
mozgatja a folyamatokat, később azonban a ideológiától, 
filozófiáktól,  valamint kételyektől mentes vezérek veszik 
át az irányítást. A saját értékrendjéből kiinduló felelős 
értelmiség pedig állandó kételyei miatt végleg kiszorul 
a folyamatok irányításából. Ez nem csak a kommunista 
időkre igaz, felismerhetően jelentkezik a forradalom nél-
kül, 1990 körül lezajlott hazai rendszerváltásban is.

A történelmi és művészeti jelenségek összefüggésében 
felvázolt tapasztalat az alkati sajátosságokkal kiegészítve 
összekapcsolható: egyik lehetőségként szerepel a művé-
szet expanzióját célul tűző, extrovertált alkatú forradal-
már, emellett tevékenykedik a kételyeit hangoztató, a tár-
sadalom ostobaságaitól megcsömörlött, általános és örö-
kös emberi értékeket kereső, introvertált alkatú költő.

 
A kor „kívánalmai”

A magyar művészet 20. századi története a második nyil-
vánosság története. Mindig létezett egy felszínes társadalmi 
elvárás, és ezzel párhuzamosan, talán függetlenül, létezett 
a művészek tevékenysége. Amíg a társadalmi elvárást egy 
politikai diktatúra determinálta, a második nyilvánosság 
erkölcsi fölénye egyértelmű volt. Vajon a diktatúrát köve-
tő időszak újratermeli-e a hamis társadalmi elvárásokat, 
új értékeket hoz, vagy csak a felbukkanó felszínességeket 
öltözteti új jelmezbe? Milyen közeg veszi körül a művészt? 
Elméleti szakemberektől nézzünk néhány példát:

„Magyarországon ma mindenekelőtt vizuális nyelv-
újításra lenne szükség, ennek megtörténte vagy meg nem 
történte épp annyira létkérdés, mint volt valaha a magyar 
nyelvé a nyelvújítás korában, kétszáz évvel ezelőtt. Az 
okok részben azonosak: képesek vagyunk-e a kor kívá-
nalmainak megfelelő szinten gondolkodni, kialakítani a 
leggyakrabban nem nyelvi közegben zajló diskurzus fel-
vételére alkalmas jelkészletet, megteremteni egy on-line 
jelentésdizájnt, vagy sem?”4

A modernizmus folyamatosan erre törekedett, vagyis 
a vizuális nyelv megújítására, új nyelvek kitalálására. A 
folyamat sokszor azért nem lett sikeres, mert az embe-

  3 Hegyi Loránd: Élmény és fikció, Jelenkor Irodalmi és Művészeti Ki-
adó, Pécs, 1993. 21.

  4 Peternák Miklós: A festő és a fecskék, in: Olaj-vászon, Műcsarnok, 
1997. 18.
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ri kommunikáció a nyelvek birtoklásával működik, nem 
várható el senkitől, hogy néhány évente új nyelvet tanul-
jon. Az is előfordult, hogy a nyelv valódi értése nem is 
volt cél. Az, hogy a nyelv ismeretét a jövőtől várták, a 
probléma elodázását jelentette, hiszen ma van a jövő és a 
nyelvet mégsem ismerik. A modernizmus úgy vált múlt-
tá, hogy nem volt jelene. Ennek ismeretében az előbbi fel-
vetés sem tűnik korszerűnek, nem más, mint egy elavult 
séma. Nézzünk egy másik példát:

„Elvárjuk, hogy korunkra szenzibilizálva legyen a 
művész jelen és maximálisan éljen a kor és közeg adta 
lehetőségekkel.”5

Természetes, ugyanakkor mellékes tény, hogy az ember 
felhasználja korának technikáit, eszközeit és annak élmé-
nyeiből merít. A korszerűség adva van, az aktualitást kitá-
gítani, az időtlenséget elérni, ez jelenthet kihívást.

Danto szerint a modern művészet egyik sajátossága, 
hogy teóriák dogmaszerű terjedése zárja körül a látszólag 
szabad alkotó környezetet. Ez a jelenség még ma is megfi-
gyelhető, mint a két fenti idézet is mutatja. A művészettör-
ténészek, kurátorok általában azt mondják, amit Greenberg 
is, hogy ő csupán leírta a helyzetet, nem pedig előírást 
fogalmazott meg. Ha a fenti írásokat nézzük, mégis nagyon 
emlékeztetnek jelszavakra, talán azért, mert leírni valamit 
bizonyos idő távlatából mást jelent, mint ugyanezt megten-
ni jelen időben. Jelen időben ugyanis a kritika hipotéziseket 
növeszt – így a maga botladozó módján végső soron hason-
lít a tudományra –, azután visszavágja őket és másokkal 

  5 Fabényi Júlia : Bevezető, in: La Biennale di Venezia 49. Esposizione 
Internazionale d’Arte (Velencei Biennálé, katalógus, Magyar Pavi-
lon) Műcsarnok, 2001. 9.

próbálkozik. Németh Lajos alaposabb megközelítést ajánl: 
„Minden mű választás, minden forma mögött emberi dön-
tés húzódik, a lehetőségek közül valamelyik melletti állás-
foglalás. Az interpretátornak meg kell keresnie e döntések 
motivációit – márpedig ezt csak komplex szemlélettel, több 
tudomány módszerével teheti meg, hiszen történetszocio-
lógiai, mentalitástörténeti, társadalom-lélektani, gazdasá-
gi, ideológiai, etikatörténeti vizsgálódás révén juthat csak 
el a válasz miértjének megértéséhez. Egyúttal szükségképp 
eljut azonban így az alkotó emberig, a szüntelenül válasz 
előtt álló és válaszoló emberi döntésig.”6 Belátható, hogy 
az előbb felsorolt eljárás idő- és munkaigényes, talán ezért 
is választják néhányan azt a szereptévesztett fordított meg-
oldást, amikor a művészettörténész vagy kurátor az alkotó, 
a művész pedig az előadó.

Komplexusok a kortárs művészetben 

„A nyugati művészet újabb és újabb fejleményeit
ideig-óráig követő divatok egymást váltó szisztémája 
Magyarországon ma is majdnem változatlan. A nem-
zetközi művészeti élet legújabb eredményei rövid időre 
etalonná válnak, de azokat azonnal kiüti, érvénytelení-
ti egy következő, ha az kellőképpen újnak tűnik a hazai 
művészek és kritikusaik számára. Ez folytatódik vég nél-
kül, miközben a nemzetközi művészet diszciplínái nem 
emésztődnek, gyökeresednek meg, és nem válnak a 
magyar művészet részévé.”7

  6 Németh Lajos: Törvény és kétely, Gondolat, Budapest, 1992. 229.
  7 Sturcz János: A radikális monokróm festészet magyarországi recep-

ciója a 90-es években, in: A szín önálló élete, 2002. Műcsarnok, 110.
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Ez esetben a külső elvárás olyan korlátozottság, amely 
a korszerűség látszatának görcsös fenntartásában fogal-
mazódik meg. Szembekerülni a korlátozottsággal, az 
abszurddal annyi, mint egyéniségnek lenni és nem meg-
futamodni előlük, bármennyire is egyenlőtlen, reményte-
len a küzdelem. 

Hogyan lehet tisztának maradni? Lehetséges-e mente-
sülni a korra és Magyarországra jellemző komplexusok-
tól, amelyek közül néhányat bemutatok a következőkben.

Negatív alapú identitáskomplexus: 
„Az lett az önkritika feladata, hogy minden egyes 

művészeti ág specifikus hatásai közül kiküszöbölje az 
összes olyan hatást, bármi legyen is az, amelyről elkép-
zelhető, hogy egy másik művészet közegéből származik 
vagy egy másik művészet közege kölcsön tudja venni.”8 
Művészeti programként a modern művészet kifulladásá-
hoz vezetett a szabadságot dogmatikusan korlátozó teó-
ria. Az ide sorolható művek ízlésdiktátumot is hordoztak, 
amelynek lényege: minden más elvetendő, ízléstelen. Az 
ilyen jelenségek éppúgy befagyasztják a művészet moz-
gáslehetőségeit, mint egy politikai diktatúra a társadalmi 
környezetet. Ez a jelenség a modern szituációk jellegze-
tessége, de nyomai ma is jelen vannak.

Perifériakomplexus (A művészeti központokban zajló 
folyamatok kétségbeesett követése):

A tudományos kutató típusú művész a következő 
módon jár el: naprakész információkkal rendelkezik, 
képes idegen nyelven olvasni a művészeti központok-
ban megfogalmazott teóriákat, rugalmasan azonosulni 
az áramlatokkal és ha időben megelőzi, optimális eset-
ben képes zavarba hozni a szintén a központhoz felzár-
kózni kívánó, periférián élő teoretikusokat, művészet-
történészeket. Elmarasztalni ezt a módszert nem szeret-
ném, mert valós élethelyzetre ad egyfajta választ. Erről 
az élethelyzetről szól Danto: „A művészeti világ az indo-
kok intézményesült diskurzusa, s a művészeti világ tagjá-
nak lenni annyit jelent, hogy megtanultuk, hogyan vehe-
tünk részt a saját kultúránkhoz tartozó indokok diskur-
zusában. Bizonyos értelemben az egy kultúrához tartozó 
indokok diskurzusa egyfajta nyelvjáték, amelyet játéksza-
bályok irányítanak, s ahogy csak ott beszélhetünk nyerte-
sekről és vesztesekről, s játékosokról általában, ahol vala-
miféle játékról van szó, művészet is csak ott van, ahol van 
művészeti világ is.”9 

A listáról való lemaradás komplexusa (Az ÉN művé-
szetfilozófiai dogmák alá való rendelése, trendekkel való 
kritikátlan azonosulás):

A mai Magyarországon sajátos jelenség alakult ki az 
utóbbi időben. A művészek a kurátorok nyomásától szen-
vednek, azonban kevesen vállalják fel a függetlenséget, a 
kívülmaradást. Egy magyar művész így fogalmaz: „egyre 
erősebben érzek egy nyomást a pesti kurátorok részéről, 
ami azt sugallja, a művészet semmiben sem különbözik 
egy eladhatatlan árutól, amit így próbálnak mégis elad-
ni, hogy aktuális trendek szerint gyártatják a művészek-
kel. Ha nem értek ezzel egyet, és nem akarok ezen a szá-
nalmas kezdetleges piacon árulni, ha nem akarok ebben a 
nevetséges játék-sóbizniszben részt venni, akkor fennáll a 
veszély, hogy kiesek a névsorból. Sokat keseregtem, hogy 

  8 Danto, Arthur C.: Hogyan semmizte ki a filozófia a művészetet? At-
lantisz Könyvkiadó, Budapest, 1997.

  9 Danto, i. m. 1997. 163.

itt a művésznek nem az alkotás a feladata, hanem a kivite-
lezés, és hogy művészeket csak rakosgatnak ide-oda, mint 
ahogyan a tavaszi kollekciót hátrébb pakolják a polcon, 
ha megérkezett az őszi.”10 A művészek természetes sze-
replési vágyával manipuláló kurátorok teremtette nevet-
séges helyzetet érzékelik a művészek, a kívülmaradástól 
való félelem az egzisztenciális rettegéssel együtt azonban 
sok esetben erősebb a művész saját értékrendjénél. 

Egyfelől jelentkezik a gyorsan váltakozó trendek vilá-
ga, másfelől hosszú távon alakul a művészi életmű. 
Baselitz esete szerencsés példája ennek az ellentétnek. 
A 60-as években készült festményei nem kapcsolódnak 
a korszak fő áramaihoz, sőt a hideg konceptualizmussal, 
vagy a metanyelvi szemlélettel ellentétesen érzelmileg 
telített, személyes festői világot, összetett érzelmi állapo-
tot fogalmazott meg. Már nem tartozott az absztrakt exp-
resszionistákhoz és még az új expresszionistákhoz sem. A 
heftige Malerei képviselői azonban elődjüknek tekintet-
ték, ezzel „helyezték be” a történelembe.

A művészet haszontalanságának, identitásának komp-
lexusa (a demokratizálás erőltetése):

Időről időre felmerül, hogy azt a kevesek számára 
megadatott képességet, ami a művészet élvezetét lehető-
vé teszi, demokratikus módon mindenki számára elérhe-
tővé kell tenni. Az egyik ilyen ókori próbálkozás a görög 
misztérium.

Esetükben a pathosz, illetve ennek gyakorlása vezet el 
az ún. megvilágosodáshoz, ami Platónnál az ideák látásá-
nak, Arisztotelésznél a lét mélyebb megértésének kulcsa.

A későbbi demokratizáló törekvések már nem építenek 
arra a hitre, hogy a mindennapi ember képes egy kis segít-
séggel felemelkedni a bölcsek közé, ehelyett a művészetet 
terjesztik ki a hétköznapok szintjére: ilyen törekvés hajtja 
az Art Environment-ek létrehozóit, akik nem a művészet-
nek adnak teret, hanem a teret változtatják művészetté.

A 2001-es Szerviz című műcsarnoki kiállítás a szol-
gáltatásokat emeli be a művészet szférájába, egy olyan 
jelenséget, amely eleve önmagában hordozza a társadalmi 
visszacsatolás szükségszerűségét. „Elsősorban olyan szi-
tuációk, köztes terek kialakítására törekszik, melyek elő-
segítik a művészet és közönség közvetlen kommunikáci-
óját, de ugyanakkor helyet kapnak a művészet kontextu-
sára reflektáló megnyilvánulások is.”11

Szerintem kétségbevonhatatlan, hogy a művészet a 
szemlélő, befogadó erőfeszítést igénylő hozzájárulása nél-
kül nem működik. Így ez a cselekvő partnerség meg-
kerülhetetlen. Az a tapasztalatom azonban, hogy a néző 
reinternalizálására és kontextualizálására vonatkozó pró-
bálkozások többnyire egyoldalúak maradnak, ennél fogva 
teljesen hiábavalók. A befogadó aktív részvétele itt is intel-
lektuális feltételekhez kötött, mert csak a művész szándé-
kát pontosan ismerő, egyben a trendek és filozófiák felé 
nyitott ideális befogadó tud megfelelni a kihívásoknak.

A modern szituációkra szinte kivétel nélkül jellem-
ző a művészet expanziójának utópiája. A népművelés, 
az emberek hétköznapi kultúrájának megváltoztatása, 
amelyre ez irányul, szerintem meghagyható a társada-
lom más szereplőinek. Ha a kérdés csak abban állna, 

10 Nagy Kriszta: Kedves Cristoph, in: Out of time, Műcsarnok, Buda-
pest, 2000.

11 Angel Judit: Szerviz, Csúcsforgalom, a Műcsarnok rendszertelen ki-
adványa, 2001.
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hogy ki tud megtanulni angolul, ki tud megtanulni a 
művészet nyelvén, a dolog megoldódna. Ehhez kellene 
még az érdeklődés motiváltsága, hogy az örömszerzést a 
közönség összekapcsolja a művészettel. Épp az örömszer-
zés módja és szintje az, véleményem szerint, ami képes-
ségtől függ. Ezért hiszem a művészet arisztokratikus jel-
legét, hogy az emberek képességei nem egyformák, hogy 
nem minden ember művész, és hogy erőszakkal nem 
vonulhat be a művészet az emberek hétköznapjaiba.

Mozgástér – szabadság

A szabadság, vagyis „a függőség és független-
ség kérdése nem más, mint a totalitás megragadá-
sának egy mozzanata, amelyben a művészet kilép a 
külső determináció kiüresedett viszonylataiból azért, 
hogy közvetlenül az általa tételezett totalitás meg-
testesítését kísérelje meg”.12 Függetlenségre törekszik 
tehát a művészet, a módszerek azonban különböznek: 
amíg a melankolikus, introvertált költő a korlátok 

12 Hegyi Loránd: Avantgard és transzavantgard, Magvető Könyvkiadó, 
Budapest, 1986. 348.

lebontásával teremt belső szabadságot, addig az avant-
gárd művész receptet ír a totalitás elérésének szerinte 
megfelelő útjáról, és tevékenységét egyben társadalmi 
szolgálatnak is szánja. Ezzel azt is jelzi, hogy a „nem 
megfelelő” utak elítélendők. Az első esetben felszaba-
dulást látunk, a másodikban korlátozást.

Magyarországon az emberek nagy része befogadói 
szinten még mindig csak az impresszionizmusnál tart. 
Úgy gondolják, hogy a 20. század elejétől mérhetet-
len szabadság zúdult a művészetre. Ezzel szemben az 
látszik, hogy a szabadsággal szemben számtalan kor-
látozás fogalmazódik meg (a greenbergi tiszta művé-
szet fogalmától a monokróm ízlésdiktátumáig számos, 
minden mást kirekesztő szemlélettel találkozhattunk). 
Sőt, számos új trend ilyen korlátok megfogalmazásá-
val írhatja le önmagát. Az avantgárd mentalitás min-
dig tagadja a megelőzőt, és ha az a megelőző a teljes 
szabadságra irányuló erőfeszítés volt, azt fogja elvet-
ni. Így akár a „forradalmi szemlélet” negatívvá is vál-
hat, az ízlésdiktatúra hordozójává.

Radosza Attila festménye
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TOLNAY IMRE

Geometria és gesztus jelenlétei
Valós plaszticitás a vásznon – homok-gesztusok és homok-geometria

A XX. századi művészet több olyan törekvését ismer-
jük már, ahol a festés, a tágabb értelemben vett képzőmű-
vészet valamilyen módon közvetlenül összekapcsolódott 
a szertartásszerű, aurateremtő cselekvéssel. Pollock akció-
festészetét, Beuys „társadalom-szobrászatát” lehetne a 
legkarakteresebb, a legnagyobb horderejű példaként emlí-
teni. De jó néhány meghökkentő hazai megnyilatkozást is 
az emlékezetünkbe idézhetnénk. Közülük talán az egyik 
legmegrendítőbb, halálosan élő rítus Altorjai Sándor utó-
szülött, hátrahagyott manifesztuma: saját beszélő képe 
volt. Vagy Klimó Károly mindig valami morális élmény 
és felelősségérzet materiális lecsapódásaként felfogható, 
ugyancsak rituálészerű, expresszív anyagharcképeivel is 
példálózhatnánk. 

Ezen képek készítésének legfőbb öröme, delejező – 
ilyen jelzővel neveztem el az egyiket (Delejező tárgy) – 
ereje valószínűleg abban rejlett, hogy sikerült olyan anya-
got találnom, kikísérleteznem, mellyel plasztikus-ruszti-
kus gesztusokat tudtam a lehető legközvetlenebb módon 
létrehozni. A homok természetes, okkeres-szürkés színe 
provokatívan egyszerű és nyers, ugyanakkor további 
megmunkálásra, ráfestésre késztet. A képekhez használt 
szabályos, négyzetes formátum egyfajta mértani szigort 
jelent, mely szabályosság talán jól ellensúlyozódik a felü-
leten belüli szenvedélyes, de olykor szándékosan elaka-
dó, fegyelmeződő gesztusokkal. Az első ilyen, ötdarabos 
sorozatnál – bár erős színeket is vittem fel rájuk – több-
nyire döntő maradt a homok színének jelenléte.

Szinte érzéseimet megfogalmazóan, Cabanne1 így 
ír az iménti festői eszközökről: „A valóság esszenciá-
lis feltárulkozása a látványon túli idő–anyag–fény emo-
cionális fúziójában” „…a lassan kibontakozó gesztuska-
denciák… olyanok, mint a növekvő katedrálisok.” „…a 
gesztus magába foglalja a teremtő mozgás előtt meg-
nyílt kozmikus víziót…” Bár az iménti sorok kissé pate-
tikusak, néhány szándékommal ellentétesek, jól kifejezik 
a „homok-festés” örömét. A következő homok-gesztus-
képeknél már anyagában színeztem az enyves homokot. 
2000–2002 között legnagyobbrészt a plasztikus felületű, 
enyveshomok-gesztusokból kiinduló festményekkel fog-
lalkoztam, számos rajzzal és néhány litográfiával kísér-
ve kutatásomat-munkámat. E képek háttere már tüzesebb 
színű, bátrabban és gazdagabban megmunkált, mint az 
előző sorozaté, álló formátumúak, plasztikumot hordozó 
gesztusaik színesebbek. A korábbi grafikákhoz hasonló-
an zártabb, tömörebb egységeket, formákat alkotnak, az 
előzőknél valamelyest konkrétabbak, antropomorfabbak, 
több geometrikus elemet hordoznak a gesztusok mellett 
(Viseletek I–VI., Fragmentumok I–IX.).

A fentieket követő homok-gesztus-kollekciót egy 
művésztelepen készítettem, a Szigetköz központjában, 
Mosonmagyaróváron. Ez utóbbi tényezőt azért említem, 

1 Marcel Duchamp: Az eltűnt idő mérnöke. Beszélgetések Pierre 
Cabanne-nal, Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1991.

mert ekkori munkáimat a hely sajátságai (anyagai) ihlet-
ték, a helyi kavicsos vízparti homok segítségével nádat, 
sást applikáltam a képekbe. Az így készült, páronként 
eltérő méretű hat festmény gesztusokból létrejött, de geo-
metriát hordozó, némi térérzetet is keltő sajátos jeleket 
ábrázol. Ekkoriban fogalmazódott meg bennem a gon-
dolat, szándék: „vizuális nyelvet teremteni, amelyet más 
nem beszél, de bárki érthet”. (Szigetközi hieroglifák I–VI.)

Kortárs ikonok?2

Az utóbbi időben – nem először – erősen foglalkoztat 
az ikonok világa, a bizánci esztétika, elsősorban Feofan 
Grek és Andrej Rubljov művészete. A mostanában alkal-
mazott technikát arannyal (és néhány figurális-gondolati 
elemmel, szimbólummal) kiegészítve festettem legutóbbi 
sorozatomat. Két nagyobb méretű (130x180 cm) képpel 
indul ez a kollekció, melynek darabjait nemcsak az ikon-
festőknek, hanem több esetben Tarkovszkijnak is ajánl-
va-tisztelegve készítettem. Az Áldozat I–II. című képe-
ken a vízszintes, függőleges és íves gesztusok vezérmo-
tívumai egy-egy ősikonográfiai elemet, egy kelyhet és 
egy halat is közrefognak, melyeknél az ikonok aranyfüst 
technikáját alkalmaztam. Színekben, az áldozatiság szent 
és profán mivoltát egyaránt hordozó csurgatásos és fröcs-
költ felületekben gazdag festmények ezek. Az Ikon című 
képet Rubljov Szentháromság ikonjáról az egyik fej ihlet-
te egy geometrikus átgondoltságú gesztus-portréra. Az 
Átlényegülés I–II–III. című munkák egy Feofan Greknek 
tulajdonított színeváltozás-téma alakjainak absztraktja, 
míg a Mennyei mértan I–II. a bizánci perspektívával, a 
geometria emocionális-szakrális megközelítésével fog-
lalkozik. 

Vizuális élmények hatása 
és fényképek beilleszkedése munkáim sorába3

Azt, hogy milyen jellegű képeket készítek, nyilván 
hasonlóan meghatározzák a kisgyerekkorban szerzett 
élmények, mint személyiségem egészét. Egy alkotó mun-
kásságát elég következetesen lehet jellemezni, illetve le 
lehet vezetni az őt valaha ért – elsősorban – vizuális imp-
ressziókból és azok feldolgozásából. Talán a művészet-
pszichológia sem foglalkozott „eleget” annak kiderítésé-
vel, hogy mennyit változott a képzőművészek ábrázolási 
döntéseiben a különféle elvárások szerepe az idők során. 
Továbbá érdekes volna összevetni a különféle alkotói 
tevékenységi területeket, melyiknél mekkora szerepet kap 
a tanult információ, a környezet, a tudatosság és az aktuá-
lis emóciók a gyerekkori emléknyomokkal szemben.
2 Beke László: Istenkereső művészet ma, 1991. In: Művészet/Elmé-

let, Balassi Kiadó−BAE Tartóshullám−Intermedia, Budapest, 1994. 
280–284.

3 Beke László: Az emlékezés szerepe a műalkotások interpretációjá-
ban, 1984. In: i. m. 221–227.
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Amint a fentiekben már írtam, erős hatással van rám, fog-
lalkoztatnak a természetes és mesterséges környezet sajátsá-
gai, szokatlan látványai. Míg korai képeimre inkább a termé-
szet asszociatív formái, jelenségei voltak hatással, később, így 
mostanában is egyre erősebben kap teret munkáim világában 
a mesterséges környezet jó néhány érdekes szegmense.

Festményeim, grafikáim, vegyes technikájú képeim 
és nehezen meghatározható műfajú munkáim jelentős 
része a fenti, utóbbi élményanyag származéka. Vagy szin-
te szolgaian lemásolom (lerajzolom, lefestem) a látott, 
mások számára nemhogy nem esztétikus, de jelenték-
telen vagy csúnyának tetsző fragmentumot, vagy saját 
képzettársításom, illetve szándékom szerint öntörvényű-
en átírom, vagy pedig lefényképezem, így hitem szerint 
rögtön alkotássá teszem a választott (vagy engem válasz-
tó?) motívumot. Bár a fotó manipulálásával számos elté-
rő út kínálkoznék, ezekkel a lehetőségekkel, főleg a kö-
zelmúltban, szinte egyáltalán nem éltem. Az emberi kör-
nyezet sajátos érésének, pusztulásának, változásának 
nyomai gazdag tárházat nyújtottak itáliai házfalak salét-
romos vakolatai, balkáni kapuk kopott tüzessége, fran-
cia-svájci jelkavalkád, Balaton-felvidéki öreg házfalak, 
romok, vagy görög halászbárkák, isztriai kikötővárosok 
tárgyai, pesti belvárosi részletek, győri külvárosi hangu-
latok révén. Vasari jegyezte fel életrajzgyűjteményében 
Botticelliről, Piero di Cosimóról, majd Leonardóról, hogy 
korrodálódott falfelületekbe, salétromos kicsapódások-
ba „beleláttak” arcokat, formákat, alakzatokat. „Tekints 
olyan falakra, amelyeken nedvességfoltokat látsz, vagy 
kövekre, amelyeknek egyenetlen a színe. Ha valamilyen 
hátteret kell kitalálnod, isteni tájakhoz való hasonlatos-
ságot láthatsz ezekben.”4 (Botticelli és Leonardo beszél-

4 Giorgio Vasari: A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete 
I–II. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1983.

getése.) Engem is vonzanak az efféle felületek, de mun-
káim létrejöttét nem valamilyen figura vagy forma kere-
sése és felfedezése hívja életre, hanem szinte irracionáli-
san, illogikusan kiválasztott fragmentumok, illetve azok 
átdolgozása.

Ha az eddig készített és már többször ki is állított, pub-
likált fényképeket csoportosítani akarom, akkor nehe-
zen elkülöníthetően egyik csoportjukat fény–árnyék–rács 
gyűjteménynek nevezném. Ezen képek nagy részében 
erős kontrasztok, többnyire geometrikus sziluettek sze-
repelnek, némi finomabb tónusú reflexekkel, bár szinte 
soha nem próbálom a megörökítendő helyzeteket mani-
pulálni. A másikat lírai fénydeformációknak, a harmadi-
kat pedig hely- és felületgyűjteménynek. Az utóbbi idő-
ben erősen foglalkoztat ezek önmagukban való felhasz-
nálása, felnagyítva, esetleg egymással történő kombinálá-
sa, szövegfelülettel, festéssel történő felülírása, számító-
gépes továbbmanipulálása.

Címadás

Édes kényszer, hogy munkáim elkészültekor szavak-
kal is alkossak. Hogy segítsek a képeimbe feledkezők-
nek, a mindent mindenáron érteni vagy érezni akarók-
nak, a munkáim iránt naivan, „félnaivan” vagy tiszta szív-
vel lelkesedőknek. Bár előre eltervezett (megfogalmazott) 
címhez ritkán készítek képet, régóta foglalkoztató gon-
dolathoz, témához, koncepcióhoz gyakran. Ma (némi-
leg talán túlságosan is) gyakoriak a tematikus, koncepci-
onális, prekoncepcionális művek, kiállítások, pályázatok, 
ilyen esetekben is gyakran előregondolt címekhez készül-
nek a művek.

Aki zeneművet, könyvet ír, az akár több órás vagy 
sok oldalas közlendőjét kénytelen egy-két szóban 
összefoglalni a címadáskor. E szavak súlya, ütőereje 
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adott (szerencsés) esetben erős lehet. Ha egy művet meg-
ismételhetetlen, az emberiség kultúrkincsének gyarapítá-
sára esélyes alkotásnak tekintünk, az címével együtt tel-
jes, mikro-makro-kozmosz, ennél, még ha némileg pate-
tikusnak is tűnik, egy képzőművész sem adhatja alább. 
Ugyanakkor fontosnak vélem, hogy egy mű létrehozója 
tudjon olykor bizonyos távolságot tartani produktumaitól, 
képes legyen ironizálni témáival, az úgynevezett elvárások-
kal, hiszen az alkotói szabadság érintetlenségét éppúgy sért-
heti a kurátor, mint a publikum vélt, vagy valós pressziója.5

A romantikát megelőző korokban a „mit?” kérdése 
nem volt, gyakran nem lehetett választás eredménye a 
művész részéről, a „hogyan?” kérdése pedig nem befo-
lyásolta a címet különösebben. A modern és posztmodern 
kor képzőművészei, úgy tűnik, gyakran élnek a címadás 
felelősségét olykor szerencsésen vagy ügyesen feloldó 
általánosító, közhelyes címekkel. Számomra, különösen 
egy ideje, egyre fontosabb a címbe sűríthető minél egzak-
tabb tartalom, az intellektuális üzenet, az asszociatív uta-
lás, elgondolkodtatás. Nyilván nem szerencsés, ha egy mű 
hiányosságai keltette vákuumot szavakkal (kvázi magya-
rázattal) próbálja az alkotó betömni, de ha a műalkotást 
címével együtt tekintjük szerves egésznek, a cím is a mű 
része, tehát a cím is alkotás. Vizuális kreációhoz verbális 
kreáció. Bár a behelyettesíthetőség a képzőművészet, sőt 
az egész kultúra történetében folyamatos, fontos és érde-
kes kérdés, korunkban sokszor inkább (komoly vagy nem 
komoly) játék. A címadás jelentőségét, súlyát fontosabb-
nak vélem, mint amennyit e témával eddig a műelem-
zők foglalkoztak, különösképpen a képzőművészet egyes 
meghatározó személyiségeinek kutató tevékenységére és 
nem jelentéktelen verbális munkásságára való tekintettel.

5 Nagy Kriszta: Kedves Christoph. In: Out of Time kiállítás-katalógus, 
Műcsarnok, Budapest, 2001.

Képzőművészet és tervezőgrafika, 
geometria és gesztus viszonylatában

Ha megfigyeljük a különböző cégek, szervezetek, 
események logóit, meglehetősen gyakran találunk köz-
tük geometrikus és gesztusformából felépítetteket. A 
jelenségre a legkézenfekvőbb válasz ezen írás legele-
jének soraiban leledzik, másként megfogalmazva: vilá-
gunk érzelmi, irracionális és tudatos, racionális tartal-
mainak, történéseinek két legredukáltabb elemével van 
dolgunk. A környezet- és arculattervezésre ma oly gyak-
ran használt design szó jelölést, megjelölést jelent: egy 
embléma épp tömörsége révén a legegyszerűbb jelekből 
épül fel. Egy logóban a tárgyi és gondolati világ kreációi 
és fogalmai legelvontabb alakjukban nyilvánulnak meg, 
öltenek testet. Érdemes végigkövetni, miként válnak 
művészeti-kulturális elemek, ősformák, olykor archai-
kus szimbólumok a hétköznapok produktumainak redu-
kált részévé. Ezek a motívumok – például Miró gesztu-
sa a Barcelonai Olimpia logójában – részben elveszít-
ve eredeti jelentőségüket, részben új jelentéstartalmakat 
kapnak, olykor csak az új közeg- és a léptékváltás által. 
Ugyanakkor figyelemre méltó, miként válhat a képző-
művészet eszköztára (például geometria és gesztus) a 
művészetektől legalábbis látszólag távol eső szférák 
önmeghatározási eszközévé. A grafikai arculatelemek 
egyik praktikus ismérve, hogy szinte bármilyen lépték-
váltásra alkalmasak. Másfelől az alkalmazott grafika e 
tevékenysége révén hozzáférhetővé – remélhetőleg a 
szó nemes értelmében –, a hétköznapok részévé teszi a 
konvencionális képzőművészet számára mindmáig nem 
hétköznapi formanyelvet.
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SZAKÁL GYULA

Győr történeti modellváltásai és kapcsolata 
a lakosság vallási-etnikai szerkezetével és térbeli 

elhelyezkedésével*

Bevezető gondolatok

Győr az ország vidéki nagyvárosai közül azok sorá-
ba tartozik, amelyeknek a szerepkörei gyakran módosul-
tak és a történeti modellváltásokat mindig sikerrel oldot-
ták meg. Sokan és sokszor szokták mindezt a földraj-
zi fekvésével magyarázni. Bécs és Pest között majdnem 
félúton helyezkedik el, így a három folyó városa eleve 
sikerre ítéltetik. Ezek a vélemények nem igazán foglal-
koztak a városi társadalom szerkezetével, mentalitásával 
és különösképpen a győri elit értékrendszerével, a külső 
kihívásokra adott válaszaival. Csak az elmúlt négyszáz 
év szerepköreit tekintve a török hatalom berendezkedése 
után (Bécs védelme miatt) volt katonaváros, majd visz-
szazuhant káptalani oppidummá. Így majdnem jelenték-
telenné vált, míg 1743-ban magát megváltva a szabad 
királyi városok rangjára emelkedett. Maradhatott volna 
békés patrícius kisvárosnak, de két emberöltővel később 
már rátért a közvetítő gabonakereskedelem pályaívé-
re. A terménykereskedelem lehetőségének bezárulásá-
val (1870-es évek) következett egy rövid állatkereske-
delmi időszak, majd ennek korlátait látván a helyi elit 
nagyon gyorsan váltott a modern gyáripar megalapítá-
sa felé. A külső kihívásokat azonban a társadalom vezető 
csoportjainak az értékrendszere már korábban megelőz-
te. A földbirtoklásnak, mint presztízsszempontnak a sze-
repe soha sem volt jelentős, az 1850-es évekre pedig tel-
jesen eltűnt vagy átalakult. A közeli Rábaköz a helyi pol-
gárokat nem igazán érdekelte, a pannonhalmi dombvi-
dék inkább kikapcsolódásra szolgáló teret jelentett, mint-
sem a birtokfelhalmozást szolgálta. A hétvégi kirándulá-
sok, illetve a balatoni nyaralás az 1870-es évektől már 
mintaértékűvé vált.

Miképpen kapcsolódott mindez össze a város etnikai, 
vallási szerkezetével, valamint ennek térbeli elhelyez-
kedésével? Győr egyediségét jelentette, hogy viszony-
lag kis sugarú kör területén a folyók által elválasztva és 
jogilag is különválva négy település osztozott, miköz-
ben ezek a részek funkcionálisan teljesen egybenőttek. 
A három folyó sokáig egyben települési határvonalat is 
jelentett. A Duna, a Rába és a Rábca által határolt belte-
rület volt Győr, illetve a hozzá tartozó Újváros, a külső 
részeken pedig Sziget, Révfalu és Pataháza helyezkedett 
el, mint önálló falvak. Ez a jogi állapot 1905-ig állt fenn. 
A térbeli elkülönülés egyben a vallási csoportok megosz-
tását is jelentette. 

Katonaváros

A település körül megjelenő vallási és etnikai sokszí-
nűség első időben a katonai, védelmi funkcióhoz köt-
hető. A város mindössze négy évre (1594–1598) került 
török kézre, de ezt megelőzően elsősorban osztrák és 

német tartományokból érkezett katonaság állomásozott 
Győrben. A döntően német területekről érkezett kato-
nák és parancsnokaik között sok volt a református val-
lás híve. (A protestáns kifejezést a katolikus vallásúaktól 
vagy még inkább a katolikus egyházi szervezetrendszer-
től való megkülönböztetésre használták. Természetesen 
idővel megjelent a reformátusok és evangélikusok szét-
válása is, de ez hosszabb folyamat volt. Sokáig egymás 
templomait használták és az elhatárolódás pontos lép-
csőivel most nem tudunk foglalkozni.) A források jelzik, 
hogy 1542-ben II. Joachim brandenburgi választófejede-
lemmel három református lelkész is érkezett az ország-
ba, akiknek útja bizonyára Győrt is érintette.1 Ismerjük 
azt is, hogy Melanchton a lelkészeket utasította: a tábo-
ri szolgálaton kívül a reformáció tanait is terjesszék. Az 
is ismert, hogy ebben az időben Győrben tartózkodott 
Ungnod János buzgó evangélikus stájer főkapitány, aki 
mindenben segíthette a protestáns hit terjedését. De a 
német tartományokból érkezett protestánsok mellett fel-
jegyezték azt is, hogy 1543-tól pár évig Nádasdy Tamás 
vezette a település erődítési munkálatait, aki igencsak 
pártolta a reformáció meghonosítását.2 Merész lenne azt 
állítani, hogy a külföldi zsoldosok mindannyian mélyen 
vallásosak lettek volna, de a velük érkezett családtag-
jaik mégis kötődtek a protestáns valláshoz. A források, 
még ha szűkösek is, erre utalnak. Payr Sándor művében 
említi azokat az utalásokat, amelyekben a német kato-
nák protestáns prédikátort vagy mestert kértek volna. 
Ugyancsak ő írta, hogy 1564-ben Magdeburgi Joackim 
(Brandenburgból elűzték) személyében már német lel-
kész is szolgált. Ugyancsak Payr véleménye szerint a 
korabeli győri püspökök igencsak „lanyhán vezették” 
az egyház dolgait, így a reformátusok dolgát nem nehe-
zítették meg. Az is tudható, hogy 1567-ben már három 
lelkész szolgált a városban. Külön volt a lovasságnak, a 
gyalogságnak és a magyar csapatoknak protestáns lelké-
sze. Erre az időre tehető, hogy a győri protestáns lakos-
ság birtokot szerzett a közeli Pataházán. A korabeli ide-
gen katonaság, ha hosszabb béke volt, főleg polgári élet-
vitelre rendezkedett be. A tisztek, altisztek a legtöbb 
esetben házasok voltak, így a család igényelte a lelké-
szeket és később az iskolát is. A források utalnak arra is, 
hogy 1555 táján a közeli Óvárról (Ungarisch Altenburg) 
Huszár Gál többször megfordult Győrben3 és aktív tevé-
kenységet fejtett ki. De a feldolgozások jelzik azt is, 
hogy a pápai református gyülekezettel is voltak kapcso-
latok.

A katonai védelmi funkcióknak természetesen tova-
gyűrűző hatásai is voltak. A hadsereg ellátása igényel-

1 Payr, 1924: 356.
2 Payr, 1924: 358.
3 Payr, 1924: 358.
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rok evangélikus lelkész szolgáltatásait vegyék igénybe.6 
Ebből arra lehet következtetni, hogy feltehetően bőven 
maradtak a városban olyan polgárok, akik szimpatizál-
tak ezzel a vallással. A Duna túlpartjára, Pataházára köl-
töztek, ami csak minimális távolságot jelentett a város-
tól. A folyó zárt ugyan, de csónakkal is bármikor át lehe-
tett kelni rajta. Az biztos, hogy az elűzött csoport nagyon 
innovatív tagokból állhatott, hiszen 1647-ben már köze-
lebb költöztek a városhoz. Még nem a belső térbe, 
hanem a Rába folyó által határolt Újváros Győrhöz leg-
közelebb eső részére. Innét a Belváros eléréséhez szük-
séges idő már csak percekben mérhető.

Vallási konfliktusok és a városi tér

Ami sokkal fontosabb számunkra, hogy az evangéli-
kus lakosság vagy annak az elitje gazdaságilag innovatív, 
sikeres réteg volt. A városi lakosság 6–7%-át jelentő cso-
port részesedése a leggazdagabbak körében (a leggazda-
gabb adózókból összeállított 250 fős csoport) az 1900-as 
évek elejéig 15–20% körül mozgott. Az arányok igen 
hasonlók a zsidó vállalkozók teljesítményéhez.7 Olyan 
családok neve, mint az Ott, a Mayer, a Fischer, vagy 
akár a Bálint, a régi győriek tudatában máig fogalomként 
cseng. Újvárosba költözésük után ők cseréltek helyet a 
település térbeli felosztása szerint a rácokkal. Az egy-
kori Rác utcát ma az egyik leggazdagabb és jótékonysá-
gáról ismert vállalkozóról Bálint Mihály utcának hívják. 
Felfigyeltünk viszont egy érdekes jelenségre: az 1900-as 
évek elejétől több meghatározó, sikeres evangélikus csa-
lád költözött el Győrből. A főváros vonzása nagyon erős 
volt számukra. 

  6 Pataky, 1985, 33.
  7 Szakál, 2002, 396.

te a kereskedők és a különböző mesteremberek közre-
működését. Háborús készülődés esetén pedig ez a hatás 
megsokszorozódott. Modern kifejezéssel élve: a felvo-
nulási logisztikai központ valóságos gazdasági erőfor-
rást is akkumulált. Miért fontos ez? A szerepkör von-
zotta a különböző vállalkozói csoportok és ezzel együtt 
a különféle etnikumok, valamint a vallások megjelené-
sét. Mint már utaltunk rá, a helyőrség nagy része német 
területekről érkezett és protestáns vallású volt, akár-
csak a velük érkező családtagok és az őket követő mes-
teremberek. Az ellátási szerepkör azonban ennél sokkal 
bővebb volt. Ennek köszönhető, hogy megjelentek rác 
menekültek. 1607-ben már jelzik, hogy Vaicas és Száva 
vezetésével megérkezett egy kisebb menekülő csoport.4 
Ha a történeti forráso-
kat nézzük, nem hagy-
tak túl sok emléknyo-
mot. A várostörténeti 
tudat azonban számon 
tartja őket. Építettek 
egy templomot, amely 
napjainkban is létezik. 
Gecsényi Lajos adatai 
alapján tehetős csoport-
nak véljük őket.5 A 18. 
századra 15–20 lakó-
házuk lehetett, így szá-
muk 100 körülire tehe-
tő. A források csak a 
mesterembereket rög-
zítették (ötvösök, szű-
csök, kovácsok, vargák), 
de nyilván körükben a 
hadsereget ellátó keres-
kedők sokkal nagyobb 
arányban voltak jelen. 
Földrajzi elhelyezke-
désüket tekintve köz-
igazgatásilag Győrhöz 
tartozván ugyan, de a 
Rábán túl mintegy elszigetelve az Újváros területén egy 
utcában telepedtek le, amit sokáig – még távozásuk után 
is – Rác utcának hívtak. Ez a vallási, etnikai csoport szin-
te nyomtalanul tűnt el a városból. Ez talán összefügghe-
tett a város védelmi szerepkörének a lecsengésével és az 
egyházi tulajdonú oppidum vezetésének türelmetlen han-
gulatával. A két etnikum és vallás konfliktusáról azonban 
nem maradtak fenn adatok.

Nem úgy, mint a protestánsok és a katolikusok eseté-
ben. Most már nemcsak hitvitákról és a templomok oda-
visszafoglalásáról van szó, hanem az ellentétek térbeli 
mozgást is kiváltottak. A feldolgozásokból sejthető, hogy 
a reformáció a magyar lakosságot is igyekezett megnyer-
ni. Az ellentétek addig fajultak, hogy a város protestáns 
(a későbbiekben döntően evangélikus) lakóinak el kel-
lett hagyniuk Győrt. Nem tudjuk, hogy milyen létszámú 
volt ez a csoport, de valószínű, hogy csak a legaktívabb 
személyekről lehetett szó. A városi hatóság ugyanis meg-
tiltotta, és pénzbeli büntetéssel sújtotta, hogy a polgá-

  4 Gecsényi, 1984, 678.  
  5 Gecsényi, 1979, 162.
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A zsidó lakosság megjelenése

A harmadik vallás és egyben etnikum, amelynek lét-
számnövekedése a katonavárosi funkcióhoz köthető, a 
zsidóság volt. Az 1800-as évekig közvetlen levéltári ada-
tok nincsenek, viszont léteznek közvetett utalások jelen-
létükre. A katonaság létszáma hol nőtt, hol csökkent, de 
mindenképpen a fogyasztás megnövekedését jelentette. 
Különösen a hadjáratok előkészítésénél növekedett meg 
a mobil kereskedők szerepe. Arra is vannak utalások, 
hogy a katonai parancsnokok sem vetették meg a hadi-
ipari vállalkozók többletjövedelméből származó része-
sedést. Egy másik korszakból ugyan – 1720 – maradtak 
fenn utalások arra, hogy Heister tábornok védelme alatt 
„tömérdek” zsidó, görög, rác és örmény telepedett le a 
városban, akik csak neki fizettek, miáltal védelmet nyer-
tek.8 Egészen bizonyos, hogy ez a gyakorlat korábban 
sem lehetett másként. Arra is van utalás, hogy az 1567-es 
tűzvész után újjáépülő városban már volt „Judengasse” 
és hozzá közel egy zsinagógának használt ház. Ha a föld-
rajzi elhelyezkedést nézzük, akkor ezek közvetlenül a 
legveszélyesebb részen, a városfal peremén helyezked-
tek el.

A győri zsidók sorsa és földrajzi mozgása a katona-
városi szerepkör lecsengésével sajátosan alakult. A tele-
pülés 1743-tól vált szabad királyi várossá, de már 1747. 
dec. 11-én megszületett az a tanácsi határozat, amely a 
városból való kiűzetésükről szólt. Nem tudjuk pontosan, 
hogy hány személyt érintett ez, de nem lehettek többen 
300-nál. A kiűzetés – akárcsak korábban az evangéliku-
sok esetében – itt is szimbolikus volt. A Rábca folyó túl-
partjára, a püspök által birtokolt Sziget faluba költöz-
tek. Legkorábbi adatunk 1791-ből van, amikor az egyház 
30 család letelepedését engedi évi 200 Ft-ért. Megtiltja 
ugyan további családok befogadását, de ezenkívül teljes 
önállóságot biztosít a közösségnek. Imaházat tarthatnak 
fenn, bírát választhatnak, aki a belső ügyek mellett még 
a zsidók és a keresztények közötti vitás ügyeket is ren-
dezi.9 Ha a családok létszámát nézzük, nagy családok-
ban lehet csak gondolkodni. Az első pontosnak tekinthe-
tő adatot az egyházi sematizmusok 1804-től rögzítik. A 
kiköltözés óta mindössze 13 év telt el, de ebben az össze-
írásban 351 zsidót említenek, ami a lakosság 9,6%-a 
volt. A folyók által szabdalt tér és a joghatóságok eltérése 
lehetőséget teremtett arra, hogy elküldjék őket, de lénye-
gében mégsem mentek el, hiszen alig pár száz méterre 
költöztek a centrumtól. Ettől kezdve viszont ez a terület 
vált földrajzi identitásuk központjává, még akkor is, ha 
többségük már nem élt itt.

Jól bizonyítja ezt a helyzetet az új zsinagóga építé-
sének az ügye. Egy vallási közösség, ha anyagilag elég 
erőssé válik, vizuálisan is prezentálni akarja létét. A 
középkortól egészen napjainkig ennek legpregnánsabb 
formája a templomok építése volt. Nemcsak egyszerű 
istentiszteleti helyre volt szükség, hanem az anyagi erő, 
vagy akár a politikai befolyásolás függvényében az elhe-
lyezése is fontos volt. Ez történt Győr esetében is, amikor 
a gabonakereskedelem jóvoltából anyagilag is megerő-
södött közösség egy nagyon szolid és nem túl impozáns 
imaház helyett (az egyik a Kígyó utcában volt – nagyon 

  8 Borovszky, 1910, 363.
  9 Idézi Kemény, 1930, 18.

kis utca –, a másik pedig egy vendégfogadó emeletén 
rejtőzött) végre reprezentatív zsinagógát kívánt építeni. 
Ekkor még az 1860-as évek elején járunk, és a zsidóság 
tehetősebb rétegei már kezdtek elköltözni az egykor őket 
befogadó Sziget faluból. A közösség belső feszültsége 
érezhető volt. A szigetiek – a csoport szegényebb réte-
ge – úgy érezték, hogy a városiak az ősi talaj elhagyásá-
ra „kívánják őket kényszeríteni”. Az 1920-as évek végé-
re visszatekintve Kemény József szerint komoly küzdel-
mek voltak, különböző alternatívák merültek föl, végül 
a képviselők gyülekezete, amely szinte kizárólag igen 
tehetős vállalkozókból állt, meghozta az elhatározást. A 
már említett Kemény József így értékelte ezt a döntést: 
„A határozat arra vall, hogy végre többségre jutott az a 
felfogás, hogy a zsidóság, ha kifejtheti gazdasági és kul-
turális erejét, ha tevékenységének súlypontja mindin-
kább a városba helyeződik át, reprezentatív temploma – 
bármely kegyeletes emlékek fűződnek a köveihez – nem 
maradhat a volt gettóban.”10 Érdemes figyelni arra, hogy 
olyan területet vásároltak meg, ami igen közel feküdt az 
evangélikus közösség templomához (egy utca választot-
ta el), a kármelita rend templomához (egy folyó határol-
ta) és a püspöki székhely is alig pár száz méterre volt. A 
terület elég nagy volt ahhoz, hogy a tervezett zsinagóga 
megfelelő iránypontként, vagy akár ellenpontként szol-
gálhasson. A korabeli városvezetés ezt a törekvést egyál-
talán nem gátolta meg. (Meg kell jegyezni, hogy ebben 
az időben a képviselő-testület szinte csak keresztény pol-
gárokból állt.)

Már említettük, hogy az álmok megvalósulását a köz-
vetítő gabonakereskedelem tette lehetővé. A bácska-
bánáti és részben az alföldi gabonát Győrön keresztül, 
a Dunát igénybe véve továbbították Bécs piacaira, majd 
onnét tovább. Ez a kereskedelmi szerepkör a lakosság 
15–20%-ának adott közvetlenül valamilyen módon meg-
élhetést. A multiplikátor hatása viszont ennél nagyobb 
volt. A belvárosi tér hatalmas lakóházai és középüle-
tei (iskolák, törvénykezési épületek, egyéb középületek) 
az ekkor keletkezett tőkéből valósultak meg. A keres-
kedők legfelsőbb rétege számára pedig az esetenként 
több száz százalékos haszonkulcs miatt szinte „ameri-
kai” karrierekre nyílt lehetőség. A település zsidó lakos-
sága számára ez a helyzet kiváló lehetőséget teremtett. 
Korábban felhalmozott tudásuk, tőkéjük és kapcsolata-
ik kibontakoztatása előtt minden lehetőség megnyílt. Ezt 
az 1850-es évektől tartó két évtizednyi korszakot a zsidó 
vállalkozók használták ki a legügyesebben. Olyan csa-
ládok neve vált ismertté és ugyanakkor megbecsültté, 
mint a Fleischmann, Ehler, Kőnig, Keppich, Schreiber. 
Az említett gazdag vállalkozók elindítottak egy térbeli 
mozgást Győr belvárosának legfrekventáltabb utcái felé. 
Ez irányú kutatások hiányában csak elszórt adatokból 
következtethettünk arra, hogy az általuk birtokolt ingat-
lanok nemcsak tekintélyes nagyságúak voltak, hanem 
iránypontként is szolgáltak. (A Schreiber család háza a 
Megyeháza, a Kőnig családé pedig a Városháza mellett 
volt.) A leggazdagabb csoport térbeli mozgását a későb-
biekben mások is követték.

Az egyházi sematizmusok feldolgozásából jól kibont-
ható a győri zsidó lakosság számszerű gyarapodása.

10 Kemény, 1930, 67.
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A győri zsidó lakosság számának növekedése

Év Fő Százalékos arány Városrész
1804 351 9,6 Sziget
1809 358 12,0 Sziget
1819 354 20,5 Sziget
1830 720 17,3 Sziget
1840 850 19,8 Sziget
1851 1243 31,0 Sziget
1861 1318 35,2 Sziget
1872 2885 12,0 Győr egésze
1881 3826 14,6 Győr egésze
1891 4036 17,3 Győr egésze
1901 5317 15,7 Győr egésze
1910 5418 9,6 Győr egésze
1917 5647 13,2 Győr egésze
1928 6023 12,3 Győr egésze
1940 4967 9,7 Győr egésze

(Forrás: Az egyházi sematizmusok adataira alapozott saját szerkesztés.)

A számszerű mozgás nyomon követése után számunk-
ra izgalmasabb kérdés a keresztény és a zsidó lakosság 
kapcsolata. A korabeli társadalmi nyilvánosság legkülön-
bözőbb forrásait – újságokat, kiadványokat –, valamint a 
szóbeli visszaemlékezéseket áttekintve Győrben az anti-
szemitizmus legminimálisabb megnyilvánulásaival talál-
kozhatunk csak.

A Győr vállalkozó elitcsoportjai közötti küzdelem 
kiegyenlített volt, és nem egy esetben a zsidó vállalkozók-
nak kellett kapaszkodniuk keresztény társaik után. Ha a 
közvélemény szemében leggazdagabbnak tartott tucatnyi 
polgárcsaládot nézzük (az adólisták ezt pontosan vissza-
igazolták), akkor bizony a keresztények túlsúlyban vol-
tak. Nem alakult ki státusirigység, még féltékenység sem. 
A kereskedőváros–iparváros modellváltásnál számtalan 
esetben találtunk igen magas fokú együttműködési kész-
séget a különböző vallású elitcsoportok között. Ennek az 
okát nemcsak a győri polgárság befogadó hajlandósá-
gában, rugalmasságában és nyugatos polgári értékeiben 
találjuk, hanem a helyi zsidó lakosság mentalitásában is. 
Már nagyon korán együtt éltek helyi polgárokkal, és ha a 
betelepülés irányát nézzük, akkor a nyugati országokból 
vagy a környező településekről érkeztek. A sematizmu-
sok adatai alapján – ez nyilván országosan is így volt – a 
környező falvakban a kereskedelmi és egyéb szolgáltatási 
funkciókat igen gyakran, de korántsem kizárólag ők lát-
ták el. Egy közeli településen, Gyömörén (Győrtől kb. 25 
km) már a 19. század közepétől valóságos kis zsidó koló-
nia alakult ki jesivával. Sem a településen, sem pedig a 
szomszédos falvakban a vészkorszakig semmi konflik-
tus nem volt a keresztények és a zsidó lakosság között. 
Szórványadataink vannak arra nézve, hogy sokan érkez-
tek a környező településekről a nagyobb lehetőséget 
kínáló Győrbe. A győri zsidóság szinte kizárólag neológ 
volt, megjelenésében, viselkedésében nem különbözött a 
keresztény polgárság helyi szinten értelmezett nagy- vagy 
akár középpolgári csoportjaitól. Egy szóbeli visszaemlé-
kezés szerint szinte élményszámba ment Győrben paje-

szos, kaftános zsidót látni, akik nem is nagyon mozdul-
tak ki a szigeti városrészből. Egyszerűen fogalmazva a 
győri zsidó vállalkozó elsősorban vállalkozó, utána győri 
és csak ezt követően zsidó. A vallásosság mint identitás-
képző, csoportképző, ezzel összeforrasztó, egyben kire-
kesztő szempont Győrben a 19. század végére már alapo-
san meggyengült. A józan polgári pragmatikus értékrend 
mindig felülírta a vallási törésvonalakat. A város mind-
máig legnagyobb formátumú polgármestere, Zechmeister 
Károly (szolgálati ideje 1888–1906) evangélikus volt, a 
város tiszti főorvosa, Pfeiffer Fülöp és a városi tűzoltópa-
rancsnok, Erdély Ernő pedig zsidó származású. Hagyatéki 
leltárak arról tanúskodnak, hogy a katolikus közélet aktív 
szereplőinek a háziorvosa igen gyakran zsidó volt. Így 
az sem meglepő, hogy a századforduló tájékán igen erős 
és aktívan működő Kisfaludy Károly szabadkőműves 
páholy vezetője, Mihalkovics Tivadar és számos tagja 
keresztény volt.

Az együttélés térbeli keretei

A zsidó vállalkozók szerveződése a keresztény tár-
sadalomba zökkenőmentesnek tekinthető. Szó sem volt 
foglalkozási, vagy akár területi szegregációról. A kora-
beli lak- és címtárak, valamint a második zsidótörvény 
által elrendelt összeírás számítógépes feldolgozása ezt 
bizonyítja. Ez utóbbi lista 506 tételt (nevet, foglalkozást, 
utcát) tartalmaz.11 Közülük 67-et töröltek, akik elhaláloz-
tak vagy elköltöztek, a feldolgozásba ezeket is bevontuk, 
hiszen társadalomtörténeti elemzést végeztünk, és ezek a 
polgárok hosszú ideig éltek és tevékenykedtek Győrben. 
Elsősorban a foglalkozások és a területi elhelyezkedés 
érdekelt bennünket. A nevek esetünkben csak abból a 
szempontból voltak fontosak, hogy a helyi viszonylatban 
valóban gazdagnak tekinthető családok milyen arányban 
kerültek be. A nevek mögött ugyanis mindig család rejlik. 

11 GYVL: Az intézményben őrzött külön jegyzék.
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Becslésünk takarhat szubjektív hibákat, de maximum 20 
családot tekinthettünk valóban tehetősnek. A lista tehát a 
helyi zsidó felső középosztálytól az alsó középosztályig 
terjed. Kimaradtak belőle az orvosok, jogászok, valamint 
a gazdasági és műszaki értelmiség. Ez utóbbi Győrben az 
1930-as években már korántsem elhanyagolható létszá-
mú és erejű csoport volt. Ugyancsak hiányzott belőlük az 
a szegényebb csoport, melynek tagjai munkásként, vagy 
egyéb alkalmazottként dolgoztak valahol. Ha a listában 
szereplő vállalkozókból képezünk egy négytagú csalá-
dot, akkor ez a helyi zsidó társadalom 40%-át, ha viszont 
6 tagú családban gondolkodunk, akkor 60%-át jelen-
ti. Valószínű, hogy az utóbbi adathoz hasonlatos a való-
ságos arány. A listára felkerült vállalkozók 63%-a keres-
kedelemmel foglalkozott. A nehezen kezelhető foglalko-
zásokat (ugyanazt a foglalkozást többféle módon írták 
le) 36 nagyobb csoportba tudtuk rendezni. A foglalko-
zások megoszlása az iparosodó és urbanizálódó város-
ba való beépülést jelenti. A kereskedők 235 fős csoport-
jának közel 60%-át az élelmiszer-, a vegyes-, a textil-, és 
a divatáru-kereskedők jelentették. Lényegében minden 
kereskedelmi ágban megtalálhatók voltak. Inkább csak 
az érdekes, hogy hol voltak kevesen, pedig ott a sztereo-
típiák alapján számítani lehetett volna a megjelenésükre. 
Használtruha-kereskedelemmel (zsibárus), nyersbőr- és 
tollkereskedelemmel mindössze 24 vállalkozó foglalko-
zott, ami az egész csoport 5%-át jelentette. Vendéglősből 
és kocsmárosból mindössze 15 vállalkozót tartottak nyil-
ván (3,3%), pedig ennél sokkal több vendéglő és kocsma 
volt a korabeli városban. Pusztán érdekességként említ-
jük, hogy rögzítettek még 8 sertéskereskedőt és egy köl-
csönkönyvtári vállalkozót.

Az iparosok 271 fős csoportját 38 nagyobb kategóri-
ába tudtuk rendezni. Körükben szinte minden korabeli 
szakma feltűnt. Az iparosok közel egyharmadát a szabók, 
kalaposok, hímzők és egyéb, ruházattal kapcsolatos vál-
lalkozások adták. Találtunk még 30 cipészt (a zsidó ipa-
rosok 15%-a), 12 fodrászt (4,4%), 10 fényképészt és 6 
fogtechnikust. Feltételezhetjük, hogy a korabeli fényké-
pészek és a fogtechnikusok döntő része zsidó származású 
volt. Pusztán érdekességként említjük meg, hogy rögzítet-
tek még egy-egy aranyművest, hajóácsot, cséplőst, kira-
katrendezőt és takarítót.

A foglalkozási szerkezetnél talán fontosabbnak tekint-
hető a vállalkozások térbeli elhelyezkedése. A korabe-
li felvétel alapján Győr 121 utcájában (terén) található 
legalább egy zsidó vállalkozó. Úgy is lehetne fogalmaz-
ni, hogy az 1930-as évek elejére már belakták az egész 
várost. Természetesen tudjuk, hogy a lakóhely és a vállal-
kozás helyszíne nem minden esetben esett egybe, de szá-
munkra a városi térben való megjelenés volt a fontos. A 
korábbi szigeti lakóhelyük a két világháború között majd-
nem kiürült. A jegyzékben rögzített vállalkozások legfel-
jebb 13–15%-át tudtuk ehhez a területhez kötni. A közvet-
lenül szomszédos Újvárosban arányuk maximum 10%-os 
lehetett. Nyilvánvaló, hogy a legszegényebb réteg még a 
régi helyén maradt, de ezeket nem rögzíti a forrás.

A vállalkozások háromnegyede a belvárosi utcákra 
összpontosult. Tudni kell azt is, hogy a zsidó származású 
orvosok, ügyvédek is ebben a térben éltek. (A belvárosi 
tér egy maximum 400 méter sugarú kör, amelynek bejárá-
sa gyalogosan 15–20 perc.) Ezen a területen találtuk meg 
a vállalkozók 53%-át. Szükséges azonban egy észrevételt 

tenni. A Baross úton, amely a korabeli Győr legreprezen-
tatívabb bevásárlóutcája volt, jelenlétük talán 30%-osra 
becsülhető. Jó lenne ismerni az egyes utcákban műkö-
dő kereskedők és iparosok vallási megoszlását. Ezt csak 
becsülni tudjuk, hiszen az 1938-as adatokhoz legköze-
lebb álló pontos utcajegyzékünk, amelyben a vállalkozá-
sokat leírják, 1915-ből származik. Az is valószínűsíthető, 
hogy a vállalkozások száma 1915-től az 1930-as évekig 
nagymértékben nem nőhetett, hiszen az utca földrajzi tere 
ezt nem tette lehetővé. Azt is felmértük, hogy 1904-ben 
a Baross úton bő 5 m-re esett egy vállalkozás, ami 1915-
re 4 m-re csökkent. Ennél már jobban nem lehetett zsu-
gorodni, pontosabban nem nőhetett a vállalkozók száma. 
Ugyanez az arány a szomszédos és ugyanolyan hosszúsá-
gú Deák úton a jelzett két időpont között 9-ről 7 méter-
re csökkent. Így a legfontosabb belvárosi utcákban levő 
zsidó vállalkozások arányát 50% alá tehetjük. Ennél sok-
kal fontosabb, hogy a Baross utcában lévő irányadó vál-
lalkozók üzlethelyisége igen nagyméretű volt. Ilyennek 
tekinthető Sándori Ferenc vaskereskedése, Kocsis Jenő 
áruháza, Kőnisgberg Gusztáv és Alexy Géza kereskedé-
se. Ők keresztény vállalkozók voltak. Fennmaradt egy 
korabeli fénykép a Salzer testvérek kereskedéséről, ami 
igen szolid méretű volt, és azt is tudjuk, hogy csak nagy 
nehezen tudtak helyet kapni a Baross úton. A belvárosi 
térhez tartozó legnagyobb kereskedőház, amely kétszin-
tes volt, az ugyancsak katolikus Kreszta család tulajdo-
nában állt. Győr leghosszabb utcájában, a Kossuth úton, 
amely Szigetet és Újvárost választja el, valamint közvet-
lenül kapcsolatot teremt a Belvárossal, 170–180 vállalko-
zás működött, amelyek közül a zsidók arányát legfeljebb 
20%-ra becsülhetjük. Mindössze egyetlen „zsidó utcát” 
(Judengasse) találtunk, a Híd utcát – a három város-
rész között ez összekötő, egyben elhatároló utca is volt 
–, ahol a zsidó vállalkozók aránya 90%-osra becsülhető. 
Igen szolid megjelenésű boltjaikkal kimondottan a városi 
lakosság szegényebb rétegeinek igényeit elégítették ki.

A győri elit reagálása 
az 1944-es év politikai és emberi válságára

A gazdasági mentalitás fontos részét képezi az 
előnyszerzés, az előnymegtartás és a hátrányelhárítás. 
Láthattuk, hogy az 1850-es évektől az 1890-es évek vál-
tásáig mindegyik  magatartási jegy megjelent Győrben. 
Minek volt köszönhető ez a rugalmasság és realitásérzék? 
Itt kell visszakanyarodnunk az útfüggőségre és az időté-
nyezőre. Városunkban – akárcsak az ország egészében – 
a helyi társadalom szerves fejlődését az 1848–49-es sza-
badságharctól a II. világháborúig, vagy annak előszeléig 
(itt a zsidótörvényekre gondolok) a külső politikai erőtér 
nem zavarta meg. A családon belül és a városi elit mikro- 
és makroszöveteiben két-három generáció tapasztalata és 
magatartásmintája  hagyományozódhatott át.12

Ennek a magatartásmintának a gyökerei pedig a város 
régebbi múltjába nyúlnak vissza. A katonaváros, püspö-
ki székváros, patrícius jellegű polgárváros, nyitott keres-
kedőváros, majd iparváros változtatási igényében és küz-
delmében mindig az új elfogadása győzött. A gazdasági 

12 Az I. világháborút követő traumatikus változások következtében a 
határszéli nagyvárosok közül talán Győrt érte a legkisebb veszteség. 
(Erre külön vizsgálatok nincsenek.)
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és emberi kapcsolatok mindvégig nyitottak voltak. Ennek 
köszönhető a város befogadó jellege.

A győri elit magatartását a realitás- és szociális érzék, 
a szolidaritás és a személyes felelősségtudat jellemezte. 
Ezek a saját megállapítások sokban hasonlítanak Dolores 
L. Augustine és Pamela Pilbeam egészen más időszakra 
vonatkozó megállapításaira, melyek szerint a sikeres pol-
gár magatartásjegyeit a barátság mintái, a társadalmi köte-
lezettségek mértéke és foglalkozásbeli (professzionális) 
kapcsolatai határozzák meg.13

A gazdasági válságok leküzdésén és a sikeres modell-
váltásokon túl a városi elitet, azok értékeit a második 
világháború eseményei, így a zsidótörvények és a velük 
kapcsolatos magatartásmódok is jellemezték. Győr zsidó 
társadalma a 19. század közepétől igen gyorsan szer-
vesült a város más vallású népességéhez. Ez a telepü-
lés zsidóságának elsöprő többségű neológ vallásából, az 
ebből következő külső megjelenéséből és döntően a men-
talitásából következett. Ehhez természetesen partner-
ként kellett a keresztény gazdasági-politikai elit befoga-
dó, lehetőségmegragadó szemlélete is. A helyi gazdasági 
életet modernizálni kívánó ipari részvénytársaságoknál, 
vagy akár a társadalmat jobbítani igyekvő szabadkőmű-
ves páholyoknál a város legkiválóbb polgárai felekezeti 
hovatartozás nélkül tudtak együttműködni. Ennek egyik, 
ha nem döntő oka, hogy a vállalkozási konkurrencia 
nem etnikumokhoz, hanem személyes teljesítmények-
hez kötődött.

Egy társadalom – és ez a lokális közösségekre még 
inkább igaz – minősítője az, miképpen bánik a betele-
pült idegenekkel, kisebbségi vallási, etnikai csoportja-
ival. Győr esetében a századfordulót követően a lakos-
ság 10%-a tartozott a zsidó vallásúak körébe. A gazda-
sági elit körében stabilan 30% körüli pozíciót birtokol-
tak, míg a törvényhatósági bizottságban a képviselők 
20–30%-nyi arányát jelentették. Megkerülhetetlen sze-
replői voltak tehát a város gazdasági és politikai életé-
nek. Ha a korabeli polgári társadalom kapcsolatrendsze-
rét, érintkezési kultúráját vizsgáljuk, akkor nem találkoz-
tunk olyan feszültséggel, amelyet kifejezetten a zsidó és 
keresztény közösség ellentéte indukált volna. A gazdasá-
gi társaságok és a különböző civil szerveződések tagsá-
gát áttekintve nagyfokú együttműködés mutatható ki. A 
legjobb példája ennek az 1901-ben alakult Philantrópia 
szabadkőműves páholy, amelynek munkájába keresz-
tény polgárok is bekapcsolódtak. A két vallási csoport 
közti zavartalan kapcsolatra utal két visszaemlékezés,14 
amelyben nem említenek sérelmeket. Szólni kell viszont a 
Győri Püspökség által megjelentetett Dunántúli Hírlapról, 
amelyben rendszeresen jelentek meg óvatosabb, eseten-
ként durvább, csipkelődő írások. Ezek hatása elenyé-
sző volt. A sikeres vállalkozók leszármazottaival történt 
beszélgetésekben rákérdeztünk erre (a második generáció 
még képes volt emlékezni az 1910-es és az 1920-as évek-
re), de ők sem érzékeltek ilyen gondot.

Ezt a zavartalan kapcsolatot, a társadalmi események 
és kötelezettségek működését jelzi egy ünnepségsoro-
zat, amely annak a márványtáblának a felavatását kísér-
te, amely az I. világháborúban elesett 85 győri zsidó szár-
mazású hősi halott neveit örökítette meg. 1923 őszét írtuk 

13 Augustine, 2001,68−80.; Pilbeam 2001, 61–67.
14 Quittner, 1996, Körner, 2005.

ekkor még. Az avatóünnepségen részt vett a Honvédelmi 
Minisztérium küldöttsége, a győri honvédezred díszszáza-
da, a városi és megyei közigazgatás vezetői és a keresz-
tény egyházak képviselői.15 Győr megyéspüspöke, Fetser 
Antal maga is megható szavakkal emlékezett. A békés 
hangnem az 1930-as évekre is kiterjedt. 1931 tavaszán, 
a megyéspüspök beiktatásának negyedszázados jubileu-
mán dr. Schwarz Mór, Győr főrabbija feltűnő tisztelettel 
– nyilván szónoki fordulatoktól sem mentesen – méltatta 
a főpap tevékenységét. Szinte minden zsidó vallású győri 
emlékezett még arra, hogy az 1920-as évek kezdetén meg-
jelenő antiszemita hullám a várost lényegében elkerülte.

Az együttélés és a segítő kapcsolat több szintéren 
működött. Még a századforduló környékén az egyko-
ri dúsgazdag gabonakereskedő család egyik leszárma-
zottja, Schreiber Ignác diákokat támogató alapítványt 
hozott létre, amelyben felekezeti hovatartozástól függet-
lenül segítette a rászorulókat. Back Hermann alapítványa 
– noha a család már régen kikeresztelkedett – kezdő vál-
lalkozókat segített.

Az első világháborút követően is öt zsidó vallású győri 
polgárhoz köthető alapítvány létrehozása. Kohn Berta és 
testvére, Jenny a városi kórházat támogatja olyan jelen-
tős összeggel, amelyet még Keresztes Fischer Ferenc bel-
ügyminiszter is méltat. Buchwald Lajos és Schmiedl H. 
János gyárosok 1925 júniusában munkásokat segélyező 
alapítványt jegyeztettek  be. Nem csodálkozhatunk, ha a 
város mértékadó polgári elitje nem enged a maga köze-
lébe semmilyen antiszemita hangot. 1934 augusztusában 
dr. Szauter Ferenc polgármester méltatta dr. Schwarz Mór 
főrabbi közgyűlési tag tevékenységét, amit a törvényható-
sági bizottság határozatában rögzített.

Nem tekinthetjük véletlennek, hogy Győrben a libe-
rális és szociáldemokrata pártok együttes támogatottsága 
a Horthy-rendszer átlagában messze meghaladta a kon-
zervatívakét. Sőt, amikor 1939-ben liberális pártok hiá-
nyában csak a Magyar Szociáldemokrata Párt létezett, a 
helyi választóktól százalékosan messze nagyobb támoga-
tást kapott, mint Budapesten. Az előbb leírt kapcsolatok 
tehát nemcsak a gazdag polgári elit értékrendszerét tükrö-
zik, hanem a győri lakosság széles rétegének véleményét 
is megjelenítik.

Később azonban a nagypolitikai erőtér is átrendező-
dött, akárcsak korábban a gazdasági. A II. zsidótörvény 
megszüntette a Győri Hírlapot, és 1939. október 1-jétől 
a Győri Nemzeti Hírlap megjelenésével a városi polgá-
rok tájékoztatását teljesen a jobboldali, sőt a szélsőjobb-
oldali médiumok vették át. A helyi polgárság körében – 
ugyancsak központi akaratra – már korábban megkísé-
reltek elindítani egy átrendeződést. Az 1919-ben alapított 
Baross Szövetségnek 1937 júliusában, Győrben is létre-
jött a helyi csoportja.16 Első helyi tétova lépései csak a 
fővárosi hírek és a központi magatartásminták (elvárások) 
közvetítésében merültek ki. A szövetség helyi tagnévso-
rának áttekintése arra enged következtetni, hogy a mér-
tékadó városi polgárság kellő óvatossággal közeledett a 

15 Lónyai, 2004. A két világháború közötti éveket és a vészkorszak ese-
ményeit ez idáig ebből a szempontból csak Lónyai Sándor tekintet-
te át röviden. Az események részletes feltárása még sok kutatást igé-
nyel.

16 Győr Megyei Jogú Város Levéltára X/1. A Baross Szövetség győri 
csoportjának az iratai 1937–1944. Az iratanyag még teljesen feldol-
gozatlan.
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szervezethez. Az előnyökkel való minden csábítás ellené-
re rengeteg apró-cseprő személyi üggyel voltak elfoglal-
va. A helyi nyilvánosság megszerzéséig ismertségük sem 
volt túl jelentős. Nem csak a mértékadó győri polgárság 
tartotta magát távol tőle, még a vezetőik sem örvendtek 
túl nagy presztízsnek. Az úgymond nemzeti keresztény 
iparosokat és kereskedőket tömörítő szervezetnek előbb 
egy ügyvéd, majd egy orvos lett a helyi vezetője. Igaz, 
hogy az utóbbi rendkívül ambiciózus volt, de rajta kívül 
kevesen dolgoztak.

A háborús eseményekkel egyidejűleg a helyi sajtóban 
állandósult az antiszemita retorika. Ez elég egyszerűen 
épült fel. A zsidók hol „külföldi ügynököknek” segítenek, 
hogy a háborús győzelmi esélyeket rontsák, más híradá-
sokban „fiatal keresztény lányokat kísérelnek megronta-
ni”, vagy éppen rémhíreket terjesztenek. Faktoidok töm-
kelegével bombázzák a győri polgárokat, 1944-től pedig 
a zsidók elleni intézkedésekről tudósítanak rendszere-
sen. Természetesen nem maradhattak ki azok a hírek sem, 
amelyekben a zsidókat segítő keresztény polgárokat ítél-
ték el, kiemelve, hogy ezért milyen büntetést szabott ki 
rájuk a törvény.

Számunkra az a kérdés, hogy miképpen reagált erre a 
győri lakosság. Az újság által szított lelkes antiszemitizmus 
hatásával nem voltak megelégedve a szerkesztők, amit több 
esetben erős rosszallással közöltek is. 1944. április 21-én a 
győri József Attila Kör 15–20 tagja tüntető sétát tartott a 
Baross úton, gallérjukon sárga szegfűvel. Hozzátehetjük, 
nem kis bátorság kellett ennek az egyszerű tettnek a vég-
rehajtásához ezekben az időkben. Itt lényegében a kultu-
rális elit egyik megnyilvánulásával találkozhatunk, de leg-
alább ennyire fontos, hogy mit csinált ezekben a hetekben a 
városvezető politikai elit. Legnehezebb próbatételnek a get-
tósításról szóló rendelet végrehajtása bizonyult. Nem sza-
bad elfeledkezni arról, hogy olyan zsidó polgárokkal szem-
ben is foganatosítani kellett, akik hosszabb-rövidebb ideig 
a képviselő-testület tagjai voltak, tehát munkatársi kapcso-
latban álltak a polgármesterrel, illetve a rendelet kidolgo-
zóival. Számuk nem volt kevés, hiszen az elmúlt bő 20 év 
során 50 és 100 közé tehetjük azokat, akik virilisként, vagy 
választóként, vagy a vallási képviselet tagjaként megfordul-
tak a törvényhatósági bizottságban.

A város polgármestere, Koller Jenő a lehető leghu-
mánusabb megoldást terjesztette a miniszterelnök elé. 
A fővárosi minta alapján három házcsoportot alakított 
ki. Eszerint lettek volna tiszta zsidó, tiszta keresztény 
és vegyes utcák. Az első tervet megvizsgálva láthatjuk, 
hogy az ún. zsidó utcákon, illetve tereken (Batthyány 
utca, Bisinger sétány, Deák, Kisfaludy, Király, Dunaszer, 
Czuczor és dr. Kovács Pál utcák) már eleve sok zsidó 
tulajdonú ház, illetve lakás található, valamint ezek az 
épületek nagy alapterületűek voltak, és folyóvízzel, für-
dőszobával való ellátottságuk is nagyon jó volt. A lehe-
tő legkevesebb embernek kellett volna költöznie, a csalá-
dok segíthették volna egymást, illetve a higiéniás körül-
mények is jók voltak. Már megkezdődött a költözködés, 
amikor Jaross Andor belügyminiszter nem értett egyet 
ezzel a megoldással, mondván, hogy a győri zsidó lakos-
ságot egy jól ellenőrizhető és elzárható területre kell tele-
píteni. A gettó új helyét 1944. május 15-én jelölték ki a 
Mosoni-Duna, a Rábca és a Bercsényi liget határolta terü-
leten. Mondani sem kell, hogy a belügyminiszter részé-
ről ez kimondottan embertelen megoldás volt. A győri 

zsidó és nem zsidó lakosság lakóhelyei az 1870-es évek-
től fokozatosan keveredtek. Az egykori zsidó városrész-
ből a tehetősebb polgárok beköltöztek a város közpon-
ti részeibe. 1904-től pedig Sziget és Győr egyesítésével 
még inkább felgyorsult ez a folyamat. Az üresen maradt,  
alacsony komfortfokozatú kisebb házakat, lakásokat a 
keresztény polgárok vásárolták meg. Itt is volt tehát ala-
pos keveredés, és elzárni sem lehetett, a körülmények 
viszont sokkal kedvezőtlenebbek voltak: kis házak, szűk 
tér, rossz higiéniás feltételek. A belügyminiszternek még 
ez sem tetszett. A város próbálja halasztani az áttelepí-
tést a harmadik – borzalmasnak nevezhető – gettóba, de a 
győri elit ekkor már teljesen tehetetlen, noha még az egy-
házi vezetők is mindent megpróbálnak. Jól bizonyítja ezt, 
egyszersmind a helyi elit egységét, hogy Apor Vilmos, aki 
a III. zsidótörvény időszakában foglalta el püspöki hivata-
lát Győrben, mindent megtett, hogy segítsen az üldözötte-
ken. A zsidóság védelme érdekében minden általa elérhe-
tő eszközt felhasznált. A Magyar Szent Kereszt Egyesület 
elnökeként jogi és anyagi segélyt biztosított számukra, és 
kapcsolatai útján is igyekezett segíteni a zsidókra neheze-
dő nyomáson. Leveleket írt, táviratokat küldött az egyhá-
zi és a világi vezetőkhöz. Még publikálatlan levéltári ada-
tok bizonyítják, hogy a zsidók védelmében heves szóvál-
tásba keveredett a megye főispánjával, aki közölte vele, 
hogy ő már nem tehet semmit. 1944 júniusában szemé-
lyesen kereste fel a Budai úti barakkokat, hogy élelmet és 
gyógyszert vigyen, illetve lelki segélyt nyújtson a zsidó 
származású keresztényeknek. Az őrség azonban durván 
és megalázó módon visszafordította. A Budai úti barak-
kok, melyek az I. világháborúban katonai szükségkórház-
nak épültek, 1944-re szinte lakhatatlanná váltak. Ki gon-
dolta volna, hogy ez a romhalmaz győri polgárok ezrei-
nek lesz a hajléka, még ha csak rövid időre is.

A Győrhöz szorosan kötődő bencés rend pannonhal-
mi főapátja, Kelemen Krizosztom – helyzeténél fogva 
– nagyobb sikerrel járt. Felkereste a Nemzetközi Vörös-
kereszt magyar megbízottját, és megállapodtak, hogy a 
település egészét gyermekmenhelynek tekintsék, és így a 
Vöröskereszt védelme alá helyezzék. Céljukat elérték, így 
a menekültek között több ezer zsidónak is sikerült túlélni 
a háborút. Tevékenységéért 1998-ban megkapta a posztu-
musz „Világ igaza” kitüntetést.

A győri polgárság, amelynek toleranciája az itt műkö-
dő egyházakat is áthatotta, a vészkorszak idején is meg-
próbált valamit tenni az üldözöttekért. Az ország sorsát és 
a települések életét azonban ekkor már a nagy történelmi 
erőtér határozta meg.

Sajnos a hosszú idő alatt kiformálódott értékrendszer és 
magatartásmód nem tudott generációk során áthagyomá-
nyozódni, hiszen az ország és a települések élete az 1930-as 
évek végétől többször is törést szenvedett, és a folytonosság 
helyett a múlt megtagadása vált vezérlő elvvé.
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VARGA BALÁZS

A győri politikai és közigazgatási elit a koalíciós 
időszak (1945–1948) helyi sajtója tükrében*

I. Bevezetés

Az 1945 és 1948 közötti korszak Győr város sajtójá-
nak történetében az egyik legmozgalmasabb, legszíne-
sebb időszaknak tekinthető. A változásokat az újonnan 
megjelenő sajtóorgánumok sokasága jelzi: 1945. ápri-
lis 25-én indul a demokratikus pártok politikai napilap-
ja Szabad Győr címmel; három nappal korábban jelenik 
meg a Nemzeti Parasztpárt hetilapja, a Győri Szabad Szó; 
augusztus 5-én kerül utcára a város kommunista napi-
lapja, a Dunántúli Szabad Nép; ugyanakkor lát napvilá-
got a szociáldemokraták Barátság című hetilapjának első 
száma, melyből szeptember elején Győri Munkás címmel 
napilap lesz, és a példákat még hosszan lehetne sorolni.1

A korszak kutatójának, mint látható, számos megyei 
és városi napi- és hetilap áll rendelkezésére, hogy 
választott témájához értékes információkat gyűjtsön. 
Természetszerűleg a cikkeket, híreket többnyire szigorú 
forráskritikával kell kezelni, hiszen a különböző sajtóter-
mékek mindig az azt megjelentető párt álláspontját, ide-
ológiáját képviselik, így általában szubjektív nézőpontot 
tárnak az olvasó elé. Ezzel együtt – mivel a politikai elit 
tagjai mindennapos szereplői a különböző híradásoknak – 
a pozíciókban bekövetkezett változások, az életutak rész-
ben rekonstruálhatók a sajtó segítségével.

A város és a megye lapjai 1945 áprilisától folyamato-
san írtak a pártok nagygyűléseiről, amellyel kapcsolatban 
azok megyei és városi vezetőit is próbálták megismertetni 
az olvasókkal. Bőségesen cikkeztek a városi és a megyei 
közigazgatás újjáéledéséről, a kulcsfontosságú pozícióba 
kerülő személyekről. Az új elit egyes tagjait győri kötő-
désük révén sokan ismerhették a városban, mások viszont 
távoli megyékből kerültek ide a világháború után, ezért 
származásuk, életpályájuk, mentalitásuk stb. felvázolása 
mindenképpen indokolt volt a helyi orgánumok részéről.

II. Az új elit megjelenései 
a győri sajtó (Szabad Győr) első három hónapjában

A megyei és városi történések – mint korábban említet-
tem – 1945. április 25-étől követhetők a sajtóban. Az első 
három hónapban (1945. július 31-ig) a Szabad Győr, mint 
a város egyetlen lapja töltötte be kizárólagosan az infor-
mációnyújtás szerepkörét. A különböző cikkek, beszámo-
lók hangvételében, tartalmában is megmutatkozik, hogy 
egy koalíciós lapról van szó, hiszen az időszak minden 
meghatározó pártjáról, vezető személyiségeikről, illet-
ve nagygyűléseikről közel egyforma terjedelemben szá-
mol be az orgánum. Az újságban megjelent cikkek leg-
inkább arra fókuszálnak, hogy lényegre törő módon hírt 

1 Horváth József (szerk.): Győr-Moson-Sopron megye időszaki sajtó-
jának bibliográfiája (1779–1995). Győr, 2000, Kisfaludy Károly Me-
gyei Könyvtár. 45–46.  

adjanak a városban újonnan alakult vagy újjászerveződött 
testületekről, szervezetekről és azok meghatározó tiszt-
ségviselőiről. Érdekes, hogy a Szabad Győrnél nem érez-
ték szükségét annak, hogy életpályájuk, korábbi munkás-
ságuk megjelenítésével az olvasók számára bemutassák 
az új elit tagjait.

Ez alól csak egyetlen esetben tesznek kivételt, mikor is 
az 1945. június 19-ei számban dr. Tézsla Józseffel, a vár-
megye alispánjával, a Nemzeti Parasztpárt tagjával közöl-
nek beszélgetést, melyben az alispán születésére (1910. 
március 6., Makó), származására (törpebirtokos szülők), 
iskolai pályafutására (Szegedi Jog- és Államtudományi 
Kar elvégzése Erdei Ferenccel együtt summa cum laude-
val, egyéves ösztöndíj a bécsi egyetemen), illetve hivata-
li pályafutására (a bajai törvényszéknél volt törvényszéki 
bíró) vonatkozóan szolgálnak információkkal.2

Tisztüknél, pozíciójuknál fogva Szántó Zoltán (az 
MKP észak-dunántúli területi titkára és nemzetgyűlési 
képviselő), Molnár Ferenc (az MKP győri szervezetének 
titkára), Katona János (a vármegye MKP-s főispánja), dr. 
Meixner Ernő (a Nemzeti Bizottság elnöke és nemzet-
gyűlési képviselő), Udvaros István (az SZDP városi titká-
ra, majd Győr polgármestere), Szigethy Elemér (az SZDP 
városi pártelnöke és nemzetgyűlési képviselő), Malasits 
Géza (nemzetgyűlési képviselő), dr. Velsz Aladár (ideig-
lenes polgármester), dr. Horváth József (helyettes polgár-
mester), Kolonich Arnold (helyettes polgármester), illet-
ve Domokos János (a Nemzeti Parasztpárt megyei titká-
ra) neve köszön vissza gyakrabban a lap hasábjairól a bő 
három hónap leforgása alatt.

III. Helyi elit a győri orgánumokban 
(Győri Munkás, Dunántúli Szabad Nép, Győri Újság)
1945. augusztus és 1948. május között

1945 második felétől, ahogy az fentebb már látha-
tó volt, a legjelentősebb politikai pártok saját heti- vagy 
napilap létrehozására törekedtek, hogy ezeken keresztül 
közvetlenül szólhassanak az emberekhez, a választókhoz, 
szimpatizánsaikhoz.

Az elemzésbe a helyi szinten jelentős támogatottsággal 
és hagyományokkal bíró Szociáldemokrata Párt orgánu-
mát, a Győri Munkást, illetve a Magyar Kommunista Párt 
egymást időben követő lapjait, a Dunántúli Szabad Népet, 
illetve a Győri Újságot vontam be.

Általános sajátosságként az újságokról elmondható, 
hogy szinte kizárólagosan a saját pártjuk vezető tisztvi-
selőire, a velük kapcsolatos történésekre koncentráltak az 
egyes híradások során. A konkurrens pártok prominens 
alakjai többnyire csak említés szintjén vagy valamilyen 
kompromittáló ügy kapcsán jelentek meg a különböző 
cikkekben, beszámolókban. Utóbbi már idejekorán jelez-

2 Szabad Győr, 1945. június 19.
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te, hogy milyen ideológiai és hatalmi ellentétek húzódnak 
meg a koalíciós korszak pártjai között, melyek rövid időn 
belül éles konfrontációhoz is vezettek.

Az áttekintést és elemzést négy fő tárgykör mentén 
szándékozom megvalósítani. Olyan témákat választot-
tam, melyek gyakrabban, meghatározott rendszeresség-
gel vissza-visszatértek a híradásokban, mutatva az idő-
szak közhangulatának sajátosságait, a sajtó érdeklődé-
sének fókuszpontjait a helyi vezető réteggel kapcsolat-
ban. Vizsgálom tehát az életpályák és az életmód, a botrá-
nyok és ügyek, a balesetek és szerencsétlenségek, illetve 
az 1948-as helyi elitváltás témaköreit.

III. 1. Életút és életmód

Míg a Szabad Győrben csupán egy közéleti szereplő-
ről (Tézsla József alispán) ismerhetett meg az életpályá-
val kapcsolatos információkat az olvasó, addig az 1945 
második felében beinduló, párthoz kötődő napilapok pro-
filjának egyik meghatározó elemévé vált, hogy egyes 
politikusokról, főbb funkcionáriusokról rövid életrajzo-
kat, interjúkat közöljenek.

Ezek a beszámolók többnyire adott eseményekkel kap-
csolatban, mint például nemzetgyűlési és országgyűlé-
si választások előtt (képviselőjelöltek esetében), illetve 
valamilyen pozícióba történő kinevezéskor, beiktatáskor, 
vagy valamilyen évforduló esetén jelentek meg a lapok 
hasábjain.

A Győri Munkásban tíz, a Dunántúli Szabad Népben 
három, a Győri Újságban pedig ugyancsak három olyan 
hosszabb-rövidebb terjedelmű cikk látott napvilágot, 
melyekben a politikai és közigazgatási vezető réteg sze-
mélyiségeit próbálták közelebb hozni az olvasókhoz élet-
pályájuk megrajzolásával, életkörülményeik és életmód-
juk bemutatásával. A leírások természetszerűleg gyakran 
elfogult hangvételűek, mindenkor törekedtek „saját embe-
reik” erényeinek kihangsúlyozására, illetve az ideológia, a 
közhangulat elvárásainak megfelelő életút – munkás vagy 
paraszt származás, szegény család, munkásmozgalmi múlt 
stb. – megjelenítésére.

A Győri Munkás leginkább dr. Borbély Endre, Győr-
Moson vármegye és Győr törvényhatósági jogú város 
szociáldemokrata főispánja bemutatására helyezte a hang-
súlyt. Dr. Borbély Endre neve, tevékenysége és működése 
– a pozíciójából fakadóan – természetszerűleg sűrűn visz-
szaköszön a lap oldalairól, de hat alkalommal életpályá-
jával, életkörülményeivel kapcsolatban is jelentek meg 
cikkek.

1946. január elején, készülve a már kinevezett új főis-
pán Győrbe érkezésére és beiktatására, illetve 1946. júni-
usának első napjaiban, főispánságának (a Zemplén vár-
megyei pozíciót is beleszámítva) egyéves évfordulóján, a 
szociáldemokrata napilap dr. Borbély Endre életének főbb 
állomásait veszi sorba. Az írásokból kiderül, hogy sze-
gény szülők gyermekeként 1913. június 24-én Tasnádon 
látta meg a napvilágot. Édesapja borbély volt, aki szem-
betegsége miatt megvakult, így attól kezdve édesany-
ja tartotta el a családot, aki hosszú időn keresztül varrás-
sal kereste meg a napi betevőre, illetve fia iskoláztatásá-
ra elegendő jövedelmet. Azonban már gimnazista korában 
neki is dolgoznia kellett, hogy szüleinek segítsen előte-
remteni a tandíjra, illetve a kenyérre valót. Középiskoláit 
Rákospalotán, jogi tanulmányait pedig a pécsi Erzsébet 

Tudományegyetemen végezte, ahol 1940-ben avatták 
doktorrá. Tizenhárom esztendős közigazgatási pályafutá-
sából az első négy évet, mint szellemi ínségmunkás, heti 
hét pengő keresettel küzdötte végig. Ezt követően volt 
városi, postatakarékpénztári, OTI- és belügyi tisztvise-
lő is. 1945. június 1-jén nevezték ki Zemplén vármegye 
főispánjává, majd 1946. január 1-jétől Győr-Moson vár-
megye és Győr thj. város főispánjává. Politikai és köz-
életi szerepvállalásához hozzá tartozik még, hogy 1945 
áprilisát követően Rákospalotán az ő kezdeményezésére 
alakították meg a Nemzeti Bizottságot, majd az Igazoló 
Bizottságot. Dr. Borbély Endre, aki tíz esztendeje az 
SZDP tagja, nős és családos ember, katolikus vallású.3

A sport abban az időszakban (is) nagyon fontos szere-
pet játszott a társadalom életében, a különböző területe-
ken elért sportsikerek pedig örömet, büszkeséget okoztak 
a sokat szenvedett embereknek. Az a közéleti szereplő, 
aki támogatta a sportéletet, illetve akiről köztudott volt, 
hogy maga is aktívan sportol, okkal számíthatott nagyobb 
népszerűségre, szimpátiára a nép körében.

A főispáni beiktatása előtt egy nappal megjelent beszá-
molóban arról cikkeznek, hogy dr. Borbély Endre meg-
látogatta a Barátság SE-t, ahol beszédet tartott, melyben 
nem felejtette el megemlíteni, hogy fiatalabb korában ő 
maga is aktív sportoló volt.4

A sport, azon belül pedig főleg a labdarúgás iránti 
szenvedélyét ékesen bizonyította a későbbiekben is. 1947 
júliusának egyik hétvégéjén Kiskúton a Szociáldemokrata 
Párt népünnepélyt rendezett, melynek keretében az SZDP 
idősebb és fiatalabb közéleti szereplői, politikusai között 
focimérkőzés is lebonyolításra került, melyen a főispán is 
részt vett. A humoros hangvételű cikk megjegyzi, hogy dr. 
Borbély Endre a legjobb lövő hírében áll.5

A főispán anyagi lehetőségeit, életkörülményeit, illet-
ve a kor fő problémáját, az inflációt jól érzékelteti egy 
másik, 1946 áprilisában megjelent, felháborodott hang-
vételű cikk. Az írás szerint egy alkalommal dr. Borbély 
Endre vasalásra adta be a ruháját, a vasalásért és a stoppo-
lásért (a ruha ugyanis kopott volt) pedig 25 millió pengőt 
számoltak fel neki. A beszámoló megemlíti, hogy a főis-
pán havi fizetése 54 millió pengő.6

A cikk egyértelműen azt érezteti, amellett, hogy til-
takozik a magas árak miatt, hogy a főispán meglehető-
sen szerény anyagi kondíciókkal bír (még új ruhára sincs 
pénze), ami még inkább felértékeli a városért végzett 
tevékenységét. Egyúttal azt is sugallja, hogy a megyei 
közigazgatás első emberének ugyanolyan anyagi problé-
mái vannak, mint bármely más átlagembernek, ami által 
azok még inkább maguk közül valónak érezhetik őt.

A Szociáldemokrata Párt másik jellegadó képviselő-
je a városban a korábban már említett Malasits Géza volt.

A Győri Munkás az 1945. november 4-ei választások 
előtt több esetben méltatta munkásságát, gyakran meg-
említve, hogy Malasits már több mint 20 esztendeje Győr 
képviselője a parlamentben.7 Malasits Gézáról a sajtó 
gyakran képeket is megjelentetett (talán ő volt az a helyi 
politikus, akiről a legnagyobb számban jelent meg fotó 
ebben az időszakban, általában ugyanaz).
  3 Győri Munkás, 1946. január 4., Győri Munkás, 1946. június 5.
  4 Győri Munkás, 1946. január 13.
  5 Győri Munkás, 1947. július 5.
  6 Győri Munkás, 1946. április 16.
  7 Győri Munkás, 1945. október 31. Győri Munkás, 1945. november 4.
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Az 1947. augusztusi országgyűlési választások előtt 
életpályájának főbb állomásait is számba vette az újság. 
Malasits-ot az SZDP „Great Old Man”-jének nevezik az 
írásban, hiszen már 73 éves és 54 éve a szocdem párt 
tagja. Megjelenítve a korszak által elvárt életrajzi eleme-
ket és szófordulatokat, kiemelik, hogy a politikus a mun-
kásmozgalom kipróbált harcosa, aki többek között 1905 
és 1919 között a Magyarországi Vas- és Fémmunkások 
Szövetségének titkára volt. Írnak külföldi tanulmányútja-
iról (Szerbia, Románia, Oroszország, Belgium, Hollandia, 
Spanyolország, Anglia), illetve visszatérő motívumként 
a hosszú képviselői pályafutásra utalnak – 1924 óta (23 
éve) Győr parlamenti képviselője. A beszámoló kiemeli, 
hogy a Horthy-rendszerben végig tagja volt az országgyű-
lésnek, amikor pedig vidéken sehol máshol nem válasz-
tottak szocdem képviselőt a parlamentbe.8

Medey Istvánnal, az SZDP megyei titkárával kapcso-
latban két olyan beszámoló született, melyből életrajzába, 
életkörülményeibe nyerhetett betekintést az olvasó.

1946. november közepén egy, az FKgP részéről, 
Soltész Jenő kormánybiztos által indított politikai táma-
dásra reagálva tárja fel a lapban Medey életkörülménye-
it és lakáshelyzetét. Nem mellékesen Soltész a Független 
Kisgazda című újságban Medey István közéleti tevékeny-
ségét bírálta, olyan vádakat vágva a fejéhez, mint hogy 
sváb kitelepítettek bebútorozott házát kapta meg, illetve a 
parasztság elől háziállatokat igényelt és kapott.9

Ahogy azt majd a későbbiekben még inkább látni fog-
juk, a politikai-közéleti vádaskodás, a sárdobálás nagyon 
is a korszak sajátossága volt. A pártok komoly erőket 
megmozgatva próbálták egymás vezető személyiségeit 
befeketíteni, a választók előtt lejáratni. Medey a táma-
dásra reagálva beszámol arról, hogy a város környékén, 
Bácsán, a munkások között él már húsz esztendeje egy kis 
házban. Egész vagyona egy konyha és egy fél hálószoba-
berendezés, ami saját munkájának érdeme. Származására, 
szemléletére vonatkozóan pedig közli, hogy szülei hét 
gyermeket neveltek fel becsületben, mindegyikőjüket 
egyszerű munkásnak, mert a családjának a taníttatásra 
már nem futotta.10

Az ügynek a későbbiekben folytatása nem lett, Medey 
meggyőzően védte meg magát a vádakkal szemben.

Az 1947. augusztusi választásokon Medey már kép-
viselőjelöltként indult az SZDP színeiben, így Malasits-
csal egy cikkben őt is igyekeztek alaposabban bemutat-
ni az olvasóközönség számára. A már többször említett 
életrajzi motívumok és sablonok az ő életpályájának tag-
lalásakor is visszaköszönnek. Az írást azzal nyitják, hogy 
közlik, Medey villanyszerelőből lett nemzetgyűlési kép-
viselő, mellyel nyilván érdemeit, kiváló képességeit jel-
zik, másrészt a társadalmi mobilitás mindenkinek – egy 
egyszerű munkásember számára is – megvalósítható lehe-
tőségét körvonalazzák, ami a korszak, illetve a későbbi 
kommunista egypártrendszer ideológiájának alappillé-
rét jelentette. Még inkább éreztetve, hogy Medey milyen 
mélyről jött, megírják, hogy nagyapja még a hédervári 
grófok földjén dolgozott, mint cseléd, illetve, hogy apja 
malommunkásként tevékenykedett, kinek hét gyerme-
ke közül három az első világháborúban halt hősi halált. 

  8 Győri Munkás, 1947. augusztus 10.
  9 Győri Munkás, 1946. november 12.
10 Győri Munkás, 1946. november 12.

Medey pályájának taglalásakor az első helyen tüntetik fel, 
hogy már 1931-ben bekapcsolódott a munkásmozgalom-
ba, mint a Népszava kihordója. 1936-ban a faluszervezési 
mozgalmat irányította, 1945-ben az SZDP megyei titká-
ra, 1947-ben pedig a Győri Munkás főszerkesztője lett.11 
Az írás – mint ahogy a korszakban a politikusokat pozi-
tív fényben feltüntető cikkek – azt szándékozik elérni, 
hogy az olvasók, a szavazók Medeyt maguk közül való-
nak tekintsék, aki át tudja érezni problémáikat, és kész 
értük mindent megtenni. Éppen ezért a bemutató azzal 
zárul, hogy közlik, Medey egyes falvakban többször meg-
fordult, mint összes képviselőtársa együttvéve. E mellett 
Medey István megmaradt egyszerű munkásembernek, aki 
ma is falun, Kisbácsán lakik egy földes padlójú, fél háló-
szobabútorral rendelkező szoba-konyhás házban.12

Érdekes, hogy Udvaros Istvánnal, Győr város polgár-
mesterével kapcsolatban – amellett persze, hogy tevé-
kenysége, munkája nap mint nap témát adott a korabeli 
sajtónak, illetve, hogy az 1948-as fordulat során se szeri, 
se száma az őt támadó cikkeknek – nem igazán jelent meg 
életútját, életkörülményeit taglaló írás.

Az egyetlen kivételt egy 1948-ban, újév napján szü-
letett riport képezi, melyben egy visszaemlékezés során 
többek között hányattatásairól, börtönben töltött éveiről 
számol be a polgármester. A börtönben elszenvedett meg-
próbáltatások hangsúlyozása egyébként szintén egy olyan 
elem az életrajzokban, memoárokban, amellyel gyakran 
éltek a kommunista és a szociáldemokrata politikusok, 
még inkább éreztetve a baloldali eszmeiségért vállalt tel-
jes elkötelezettségüket, áldozatvállalásukat.

„Akinek az a sors jutott, hogy szociáldemokrata párt-
titkár volt a Horthy-éra alatt, az nem panaszkodhat (arra), 
hogy veszélytelenül múlt az élete” – mondja a cikkben 
Udvaros István. A riportból az olvasó megtudhatja, hogy 
1919-ben nyolc és fél évre ítélték, melyből két és negyed 
évet le is ült Szombathelyen, ahonnan közkegyelemmel 
szabadult. A későbbiekben is többször kapott fogház-
büntetést, háromszor ült izgatásért Budapesten, Vácott 
és Győrött (négy napig). A Lakatos-kormány is számon 
tartotta személyét. 1944 októberében három és fél hétig 
volt börtönben – a vagongyári dolgozók erélyes fellépése 
miatt Szálasiék aztán szabadlábra helyezték. A riportban 
emellett életének egyik megrázó élményével is megismer-
teti a politikus az olvasókat: Győr egyik bombázása során 
négyéves kislánya (Marika), aki egyébként – Udvaros 
elmondása szerint – mindig hősiesen viselkedett az ilyen 
helyzetekben, teljesen elveszítette önuralmát és úgy kel-
lett levinni az óvóhelyre. Ez az eset nagyon megrendítet-
te Udvaros Istvánt.13

A Dunántúli Szabad Népben 1945 augusztusa és 
1946 novembere között mindössze három olyan riport-
tal, cikkel találkozhat az olvasó, melyekből a Magyar 
Kommunista Párt prominens személyiségeinek életpályá-
járól tudhat meg információkat. A legalaposabb bemuta-
tás természetszerűleg Szántó Zoltánt, az MKP megyei tit-
kárát illette meg. Az SZDP helyi politikusaihoz hasonló-
an szintén az 1945. novemberi nemzetgyűlési választáso-
kat megelőzően – melyen Szántó Zoltán jelöltként indult, 
és képviselő is lett – olvashatunk először vele kapcsolatos 

11 Győri Munkás, 1947. augusztus 10.
12 Uo.
13 Győri Munkás, 1948. január 1.
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bővebb tájékoztatást. A rövid életrajzban a már oly sok-
szor említett állandó „klisék” jelennek meg.

1893-ban Nagykanizsán született egy munkáscsalád-
ban. 14 éves korában asztalostanonc lett, munkásmoz-
galmi tevékenységét pedig már 15 éves korában meg-
kezdte, amikor belépett a Szociáldemokrata Párt ifjúmun-
kás szervezetébe, a „Szabadság” munkásképző egylet-
be, amelynek egyik vezetője lett. Az I. világháború alatt 
orosz fogságba került, ahonnan még a háború alatt haza-
jött és tevékeny szerepet vállalt az őszirózsás forradalom 
katonai előkészítésében és végrehajtásában. 1918 novem-
berében a Kommunista Párt megalakulásakor a párt buda-
pesti szervezetének kiépítésével foglalkozott, majd a 
Tanácsköztársaság alatt, mint ezredparancsnok a fron-
ton harcolt. A Tanácsköztársaság bukása után Ausztriába 
menekült és részt vett a Horthy-uralom elleni magyaror-
szági mozgalom szervezésében. 1926-ban hazajött, hogy 
a Magyar Kommunista Párt földalatti mozgalmát irányít-
sa. 1927-ben elfogták és statáriális bíróság elé állították. A 
kivégzéstől csak a közvélemény tiltakozása mentette meg. 
Végül nyolc és fél éves fegyházbüntetést kapott, melyet 
le is ült. A szabadulás után Moszkvába utazott, majd 
rövid idő után a magyar határra jött a mozgalom vezeté-
sére. 1938-ban visszatért a Szovjetunióba. A II. világhá-
ború alatt a rádióban kifejtett munkásságával támogatta 
a hazai ellenállási mozgalmat és a Függetlenségi Frontot. 
Hazatérése után, 1945 áprilisában a Magyar Kommunista 
Párt észak-dunántúli területi bizottságának, majd később a 
Győr-Moson megyei bizottságának titkára lett.14

14 Dunántúli Szabad Nép, 1945. október 31.

Szántó Zoltán pályája a tipikus kommunista politikus 
életútja: munkásszármazás, hosszú és aktív munkásmoz-
galmi múlt, kemény börtönbüntetések, vezető szerep az 
illegális Kommunista Pártban, hosszabb moszkvai kint-
tartózkodás stb.

A másik kommunista politikus, Bozsóki Ferenc, akinek 
pályáját a sajtó 1946 szeptemberében, az MKP győri szer-
vezetének titkári pozíciójába történő kinevezésekor taglal-
ta. Érdekes, hogy itt a születésre, családi háttérre vonatkozó 
adatokkal nem szolgál az írás, a cikkben elsősorban a mun-
kásmozgalmi és politikai szerepvállalására koncentrálnak.

A beszámoló szerint Bozsóki Ferenc, mint fiatal vas-
munkás kapcsolódott be a mozgalomba, melyben mind-
végig meghatározó tevékenységet fejtett ki. Kezdetben 
több vidéki városban játszott vezető szerepet, majd a 
vegyészeti munkások szervezetében működött. 1929-ben 
a Vörös Segély mozgalomban dolgozott, majd 1930-ban 
lett a Kommunista Párt tagja. 1932-ben Budapest déli 
kerületi bizottságának vezetőségi tagja lett, majd 1934-
ben külföldre ment, ahol 1938-ig pártmunkát végzett. 
1938-ban hazatért és újra bekapcsolódott a vegyészmun-
kások szakszervezeti munkájába. Később a Békepártban 
dolgozott. 1945 áprilisa után Rákospalota városi szerve-
zetének titkára lett, majd a város Nemzeti Bizottságának 
elnöki pozíciójába is megválasztották. Ezenkívül a vár-
megye törvényhatósági és az MKP nagybudapesti bizott-
ságának tagja lett.15

Az 1946. december 1-jén induló Győri Újság hasábja-
in szűk másfél esztendő leforgása alatt három alkalommal

15 Dunántúli Szabad Nép, 1946. szeptember 11.

Koppány Attila festménye
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jelent meg a szűkebb helyi elithez kapcsolódó kommunis-
ta politikus életútját taglaló írás. Dömötör Ferencről kettő, 
Török Istvánról pedig egy ilyen tematikájú cikk született.

A kommunista orgánumoktól már megszokott módon, 
az első alaposabb ismertető Dömötör Ferencről akkor 
látott napvilágot, mikor 1946. december végén a más 
pozícióba kerülő Szántó Zoltán helyett, az MKP megyei 
titkárává választották; a második pedig akkor, midőn az 
1947. augusztusi választásokon az MKP Győr megyei 
listavezetőjeként, mint országgyűlési képviselőjelöltet 
szándékoztak bemutatni. A két riport nyilvánvalóan 
hasonló sablonokból építkezik, azonban különbségek is 
felfedezhetők.

Érdekes, hogy míg először (1946-ban) Dömötör élet-
korát 45 évben jelölik meg (helyesen, hiszen valóban 
1901-ben született), addig az 1947-es cikkben – már 
véletlen tévedés folytán, vagy a politikus tudatos fiatalítá-
sa végett – azt írják, hogy Dömötör 1906-ban látta meg a 
napvilágot Verőcén.16

Az első riportban, rövidebb terjedelemben csak az 
életpálya főbb sarkpontjait vázolják fel, a családi hát-
tere, származása azonban inkább a második beszámo-
ló alapján követhető nyomon. Dömötör Ferenc egysze-
rű proletárcsaládból származott, apja kovácssegéd, anyja 
mosónő volt. A sanyarú, mostoha életkörülményeket itt 
sem felejti el rögzíteni a cikk, hiszen megírják, hogy 
szülei már korán elhunytak, és „az árvaságra jutott gye-
rek végigszenvedte, végigküzdötte a proletárélet minden 
keservét, kínját.”17

Az első cikkben a politikus foglalkozását festősegéd-
ként aposztrofálják, az 1947-es riportban viszont ponto-
sabb foglalkozási pálya rajzolódik meg: volt szabóinas, 
bőrgyári munkás, dolgozott cipőgyárban, sörüzemben, 
hordta a maltert az építőállványokra, végül szobafestő-
segéd lett.18

A munkásmozgalmi tevékenység – mint a baloldali 
politikusok életrajzaiban mindig – ezekben a beszámolók-
ban is hangsúlyosan jelenik meg. Már 13 esztendős korá-
ban bekapcsolódott a kommunista ifjúmunkás mozgalom-
ba, 1919-ben pedig a Szociáldemokrata Párt tagja lett. 
A Tanácsköztársaság idején a Vörös Hadsereg katonája-
ként a fronton harcolt és Érsekújvárnál meg is sebesült. A 
Tanácsköztársaság bukása után Csehszlovákiába került, 
ahol tevékeny résztvevője volt a munkásmozgalomnak, 
illetve vezetője a csallóközi kommunista magyarságnak.19

A börtönidőszak, mint állandó motívum, Dömötör élet-
rajzaiban is visszaköszön. A Felvidék Magyarországhoz 
történő csatolása után az üldöztetés lett az osztályrésze, töb-
bek között 13 hónapot töltött a győri fogházban, majd hosz-
szú időre a nagykanizsai táborba internálták. A II. világhá-
ború alatt egyébként a békemozgalom egyik vezetője lett.20

A háború utáni szerepvállalását különösen az 1947-es 
riport magasztalja, mikor közlik, hogy midőn a Nógrád 
megyei Pártbizottság titkára lett, gyakran a minisztériu-
mokat járta, hogy élelmet szerezzen Salgótarján lakos-
ságának. Győrbe kerülvén pedig rendszeresen felkereste 
a környékbeli falvakat, és többek között 75 vagon vető-
magot szerzett az aszálytól szenvedő parasztoknak. Több 
16 Győri Újság, 1946. december 31., Győri Újság, 1947. augusztus 17.
17 Győri Újság, 1947. augusztus 17.
18 Győri Újság, 1946. december 31., Győri Újság, 1947. augusztus 17.
19 Uo.
20 Uo.

alkalommal pedig cukrot és krumplit hozatott az élelmi-
szerhiány által sújtott Győrbe.21

Dömötör Ferenc életrajzában – ahogy más kommu-
nista politikusoknál is – lényeges elemként jelenik meg 
a szerető, gyermekcentrikus család képének felvázolá-
sa. A háború utáni években nősült meg, 1947-ben pedig 
már négy gyermek apjának, sőt nagyapának is mondhat-
ta magát. Felesége Dömötör Ferencné volt, aki Szabó 
Juliska néven írói tevékenységet fejtett ki. Végül az írás 
hangsúlyozza, hogy Dömötör Ferenc, „aki annyi szegény 
proletárcsaládon, bányászgyermeken segített már, rajon-
gásig szereti családját”.22

Az 1947-es választásokon indult az MKP színeiben 
Török István, akiről Dömötör Ferenccel egyetemben 
képet is közölt a Győri Újság. A képviselőjelölt (majd 
országgyűlési képviselő) 1923-ban született Budapesten 
baloldali családban. Fiatal korából adódóan néhány 
hagyományos életrajzi elem – mint például a régi mun-
kásmozgalmi múlt vagy a Tanácsköztársaság idején tör-
ténő szerepvállalás – nyilvánvalóan nem jelenhetett meg, 
ezeket mással próbálták meg pótolni. Az írásból az olva-
só megtudhatja, hogy Török István édesapja, kinek hat 
gyermeke volt, már 1919-ben részt vett a munkásmoz-
galomban. A fiatal Török István a vasesztergályos szak-
mát tanulta ki és már 1941-ben bekerült a szakszervezeti 
mozgalomba, illetve a Szociáldemokrata Pártba. A moz-
galomban 1943-tól már igen aktív tevékenységet végzett, 
hiszen egy bérkérdés miatt kitört megmozdulás élére állt, 
amiért egy hónapra Székesfehérvárott katonai fogházba 
csukták. Szabadulása után Budapestre került, ahol folya-
matosan bujkált, a katonai behívó, illetve a nyilasok elől.

1945 áprilisában az MKP megbízásából a rendőrsé-
gen tevékenykedett, majd a szakszervezetek szakmakö-
zi titkára lett. Győr „felszabadulása” után az MKP végre-
hajtó bizottságának és a vasas szakszervezet vezetőségé-
nek is tagja lett.23

Az egyes sajtóorgánumok politikusaik életútjának fel-
vázolásakor a kor ideológiájának, elvárásának megfelelő 
elemeket építették bele az életrajzokba. Fő céljuk termé-
szetszerűleg az volt, hogy minél nagyszerűbb jellemnek, 
minél állhatatosabb, rátermettebb embernek mutassák be 
pártjuk vezető személyiségeit. Arra törekedtek, hogy ala-
csony származásuk, puritán életkörülményeik felemlege-
tésével még inkább hangsúlyozzák legitimitásukat; azál-
tal, hogy ők a „nép fiai”, valóban az egyszerű emberek 
érdekeit képviselik a politikai színpadon.

III. 2. Botrányok és ügyek

A koalíciós időszakban a különböző politikai, közéle-
ti jellegű botrányok szinte napi témát adtak a helyi orgá-
numoknak. Hol valós, hol alaptalan vádakat fogalmaztak 
meg a lapok oldalain a politikai ellenfelekkel kapcsolat-
ban, valamint a saját közéleti személyiségeiket próbálták 
megvédeni a „másik oldalról” érkező támadásoktól. Az 
újságok hasábjain történő kölcsönös üzengetés a pártok 
részéről gyakran hosszú hónapokon keresztül is eltartott.

A Győri Munkásban 21, a Dunántúli Szabad Népben 
mindösszesen egy, a Győri Újságban pedig szintén egy 

21 Győri Munkás, 1947. augusztus 17.
22 Győri Munkás, 1946. december 31., Győri Munkás, 1947. augusztus 17.
23 Győri Munkás, 1947. augusztus 20.



66

ilyen jellegű cikk jelent meg. Az utóbbi újságban elsősor-
ban a szocdem politikusokkal kapcsolatosan publikáltak 
nagyobb számban támadó hangvételű írásokat, amit azon-
ban az elitváltás témakör alatt külön tárgyalok.

Az első kiemelt ügy, amellyel a Győri Munkás több-
ször is foglalkozott, 1945. október végéhez köthető.

Ekkor indított nyilvánvalóan politikai jellegű „táma-
dást” Bogdanov István, a Magyar Kommunista Párt 
egyik helyi politikusa Udvaros István, Győr akkori és dr. 
Velsz Aladár, a város volt polgármestere ellen. Bogdanov 
korrupcióval vádolta meg a helyi közigazgatás szociál-
demokrata és kisgazdapárti prominens személyiségeit, 
mivel szerinte dr. Velsz Aladár 36 méter, Udvaros István 
pedig egy vagon fát kapott a dolgozók fájából, amiért 
segítettek a Vagongyárnak a fabeszerzésben. Udvaros és 
Velsz természetszerűleg visszautasították és megcáfolták 
a korrupciós vádakat.24

Az ügy folytatásával később is foglalkozott a város 
sajtója. 1946. május közepén arról számoltak be, hogy 
a rágalmazási ügy már a törvényszék előtt van, 1946. 
május végén pedig már az ítéletet is közölték, mely sze-
rint Bogdanov Istvánt 200 ezer adópengő pénzbünte-
tésre ítélte a bíróság, melyet azonban 3 évi próbaidőre 
felfüggesztettek.25 

Hogy mennyire nemcsak az egyes pártok, illetve poli-
tikusaik között lehettek viszályok, hanem akár egy pár-
ton belüli nézeteltérések is elfajulhattak annyira, hogy 
ezáltal témát adjanak a sajtónak, arra példa dr. Meixner 
Ernő nemzetgyűlési képviselő, az FKgP megyei párt-
elnöke, illetve Kun Aladár, az FKgP vármegyei párt-
igazgatója ügye. A két kisgazda politikus 1945 októbe-
rében és novemberében a különböző sajtóorgánumok-
ban (Dunántúli Szabad Nép, Győri Szabad Szó, Győri 
Munkás) több alkalommal jelentetett meg egymás közéle-
ti tevékenységét kölcsönösen bíráló, támadó hangvételű 
írásokat.26 1947 januárjában még dr. Csejkey (Meixner) 
Ernő képviselői mentelmi jogát is felfüggesztették „párvi-
adalukban” rágalmazás vétsége miatt, mivel Kun Aladárt 
panamával vádolta meg.27 Az ügy hátterében egyébként 
valószínűleg a Kisgazda Pártban már akkoriban létező 
hatalmi harcok, pozíciószerző törekvések húzódtak meg.

A harmadik jelentősebb, az orgánumokat hosszú 
hónapokon keresztül foglalkoztató botrány dr. Tézsla 
József személyével kapcsolatos, aki 1945. június elején a 
Nemzeti Parasztpárt színeiben került a vármegye alispá-
ni tisztségébe. Hivatali pályafutása azonban csak közel bő 
fél esztendeig tartott.

A Győri Munkás 1946. január végén – egy nap-
pal a botrány kirobbanása előtt – megszellőztette, hogy 
súlyos bejelentések várhatók a vármegyei kisgyűlésen 
vezető tisztviselők, köztük dr. Tézsla József ellen is.28 
Mint másnap kiderült, a lap információi megbízhatónak 
bizonyultak, hiszen dr. Tézsla József alispánt a kisgyű-
lés felfüggesztette állásából különböző vádak – politi-
kai megbízhatatlanság, útiszámlák elszámolása, hivata-
li mulasztás, népellenes cselekedetek és erkölcsi lehetet-
lenség – miatt.29

24 Győri Munkás, 1945. október 30.
25 Győri Munkás, 1946. május 17., Győri Munkás, 1946. május 29.
26 Győri Munkás, 1945. november 14., Győri Munkás, 1945. november 28.
27 Győri Munkás, 1947. január 25.
28 Győri Munkás, 1946. január 26. 
29 Győri Munkás, 1946. január 27.

Az ügy szövevényes, korántsem egyértelmű voltát 
mutatja, hogy alig egy hónappal később arról cikkeztek, 
hogy a belügyminiszter megsemmisítette a felfüggesztő 
határozatot, aztán néhány hét elteltével már a fegyelmi vizs-
gálat megkezdődéséről és befejeződéséről is hírt adtak.30

Három hónap csend után az ügy újfent megjelent a saj-
tóban. A beszámoló szerint a veszprémi fegyelmi választ-
mány kényszernyugdíjazásra ítélte dr. Tézsla Józsefet, 
mivel 24 vádpontból 9-ben fegyelmileg vétkesnek talál-
ták. Dr. Tézsla fellebbezett ugyan az ítélet ellen, de állá-
sáról végleg lemondott.31

Az utolsó, dr. Tézsla József ügyével kapcsolatos hír 
1947. február elején jelent meg a Győri Munkásban, 
melyben arról tudósítottak, hogy az Országos Fegyelmi 
Bizottság már korábban valamennyi fegyelmi vétség vádja 
és következményei alól felmentette az egykori alispánt, aki 
ennek ellenére az állásáról történt lemondását fenntartotta 
és még visszatartott illetményéről is lemondott.32

Dr. Tézsla József ügye – mint az a fenti beszámolókból 
is kiviláglik – egy nagyon nehezen megítélhető, ellent-
mondásokkal telített eseménysorozat volt. Gyanítható, 
hogy ez esetben is a Nemzeti Parasztpárt egyik megha-
tározó megyei közigazgatási vezetője elleni, erősen poli-
tikai színezetű támadásról volt szó, tele megalapozatlan 
vádakkal. Az egykori alispánt, mint láttuk, a későbbiek-
ben minden vádpontban ártatlannak találták, de későbbi 
közéleti szerepvállalását ez a botrány egyértelműen meg-
nehezítette, jó hírén jelentős csorba esett.

Medey Istvánt, az SZDP megyei titkárát bíráló egyik 
hírről már a fentiekben beszámoltam. Ezen kívül szemé-
lye még egyszer kerül a támadások kereszttűzébe.

1947. január végén a Győri Munkás a Győri Szabad 
Szó című újság egyik beszámolójára reagál, melyben 
Medeyt parasztellenes beállítottságúnak tüntették fel. A 
szocdem újság szerint ez a vád teljesen megalapozatlan 
és pusztán sárdobálásról van szó.33

Két héttel később – csak hogy visszaadják a Nemzeti 
Parasztpárt orgánumától kapott kölcsönt – nem felej-
tenek el beszámolni az NPP-n belül dúló „hábo-
rúról”. A cikk szerint Domonkos János, a Győri 
Szabad Szó szerkesztője lapjában Mészáros Ödönt, a 
Nemzeti Bizottság elnökét támadta. Domonkos sze-
rint Mészáros nem alkalmas a tisztség betöltésére, 
mivel becsületén csorba esett. Domonkos bizonyíté-
kul – bármennyire is nevetségesnek tűnik – egy pok-
róc jogtalan eltulajdonításának az ügyét hozza fel elle-
ne. Domonkos Jánost a bíróság végül 500 forint pénz-
büntetésre ítélte, amit ha nem tudna kifizetni, akkor azt 
kétnapi fogházzal is megválthatja. A magas összeg oka 
az ítélet indoklása szerint az, hogy a rágalmazás olyan 
köztiszteletben álló személy ellen irányult, akinek az 
újjáépítés terén is voltak érdemei.34

Az utolsó kisebb-nagyobb botrányok, előrevetítve már 
az 1948. februári elitváltás eseményeit, Udvaros István 
polgármester személyéhez kötődnek.

A Győri Újság cikkére reagál a szocdem lap egyik, 1947. 
márciusi beszámolójában. A kommunista újság azt tette 
szóvá, hogy a polgármester lovas fogaton (és nem gyalog) 
30 Győri Munkás, 1946. február 22., Győri Munkás, 1946. március 23.
31 Győri Munkás, 1946. június 18., Győri Munkás, 1946. július 9.
32 Győri Munkás, 1947. február 4.
33 Győri Munkás, 1947. január 29.
34 Győri Munkás, 1947. február 14.
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járta be a töltések és a gátak veszélyeztetett pontjait az árvíz 
során. A Győri Munkás természetesen védelmébe veszi 
Udvarost, és azt állítja, hogy a polgármester elfoglalt ember 
és számára a belügyminiszter a költségvetésben engedé-
lyezte a fogattartást. Egyébként is a polgármester puritán 
személyiségű, akitől távol áll mindenféle hivalkodás. Az 
egész ügyet pedig egyszerűen sárdobálásnak tekintik.35

A másik két hír egy közismert belpolitikai ügy helyi 
vonatkozásait érinti.

A Győri Munkásnak a Független Kisgazda című újság 
egyik hírére reagálva ismét védelmébe kellett vennie a 
helyi szociáldemokrata politikusokat. A kisgazda lap sze-
rint 200 győri szociáldemokrata táviratban biztosítot-
ta Peyer Károlyt – aki akkoriban már a magyar politi-
kai élet „nemkívánatos személyévé” vált –, hogy támo-
gatni fogják az 1947. augusztusi választásokon, bárme-
lyik listán is induljon. A szocdem lapban Udvaros István, 
Medey István és dr. Borbély Endre is nyilatkozott, kifejt-
ve, hogy a győri szociáldemokraták egységesen elítélik 
Peyer „árulását”.36

A téma azonban ezután sem került le egy ideig a napi-
rendről, és Udvarosnak különböző irányból érkező felve-
tésekre reagálva – a vádakat egyébként alantas kortesfo-
gásnak tartva – azt kellett bizonygatnia, hogy ő nem tár-
gyalt Peyer Károllyal, akit a lap ekkoriban már a „mun-
kásosztály árulójának” titulált.37

Érdekes módon, a kommunista sajtóorgánumok 
(Dunántúli Szabad Nép, Győri Újság) korántsem szentel-
tek olyan nagy teret a botrányok taglalásának.

A Dunántúli Szabad Nép mindössze a már többször 
említett dr. Tézsla József ügyének kirobbanásakor közölt 
egy hírt, mely szerint az alispánt felfüggesztették korrup-
ciós vádak, reakciós ténykedés és hivatali mulasztások 
miatt.38 Az ügy további alakulásáról, a későbbi felmentő 
ítéletről azonban az orgánum ezt követően „elfelejtette” 
értesíteni az olvasókat.

A Győri Újságban is csak egy „botrányszagú” írás 
jelent meg, nem számolva természetesen a már említett 
1948-as helyi elitváltáshoz, az egypártrendszerű diktatúra 
kialakulásához köthető beszámolókat.

1947 áprilisában politikai színezetű, lejárató írás 
jelent meg a kommunista lap hasábjain, melyben Latesz 
Józsefnek, a Független Kisgazdapárt megyei elnökének 
pénzügyleteibe avatták be az olvasókat. A cikk szerint 
Latesz József üzleti összeköttetésben állt B. I. cukrász-
mesterrel. Latesznek tízezer forintot kellett volna adnia 
a cukrászmesternek, melyből hatezret kifizetett, a fenn-
maradó négyezerrel azonban hosszú időn át adós maradt. 
Többszöri felszólítás után aztán egy nap Latesz a kifutó-
fiújával háromezret, majd később még ezret küldött B. 
I.-nek. A cukrászmester azonban nem sokkal később leve-
let kapott az egyik győri banktól, hogy számláját három-
ezer forinttal megterhelték. Mint állítólagosan időköz-
ben kiderült, Latesz B. úr nevében vette fel a banktól a 
pénzt. Latesz egyébként meg is fenyegette B. urat, hogy 
becsületsértésért feljelenti. A cikk szerint „szomorú, hogy 
városunk egyik köztiszteletben álló nagy pártjának veze-
tője az erkölcsi süllyedés mély fokára került.”39 
35 Győri Munkás, 1947. március 20.
36 Győri Munkás, 1947. augusztus 8.
37 Győri Munkás, 1947. augusztus 30.
38 Dunántúli Szabad Nép, 1946. január 27.
39 Győri Újság, 1947. április 4.

Ez az ügy szintén nehezen megítélhető korunkból visz-
szatekintve, hiszen a két fél merőben eltérő állásponton 
volt az esettel kapcsolatban. Az ügy következményei a 
sajtóban nem követhetők nyomon a továbbiakban. Az 
azonban jó eséllyel kijelenthető, hogy ez alkalommal is 
a kommunisták részéről kiinduló, az egyik legnagyobb 
politikai ellenfél egyik prominens képviselőjét érintő 
negatív kampányról lehetett szó.

Összességében elmondható, hogy a botrányok iránt 
egyértelműen a szociáldemokrata Győri Munkás bizo-
nyult a legérzékenyebbnek, ami talán abból következik, 
hogy már ebben az időszakban is többnyire e párt poli-
tikusait érték különböző jellegű támadások, amiket nem 
igazán hagyhattak szó nélkül; arra törekedtek, hogy veze-
tő személyiségeikről a gyanú árnyékát is elhessegessék, 
megőrizve erkölcsi és közéleti tisztaságukat.

III. 3. Közlekedési balesetek

A II. világháború utáni években a magyar társadalom-
ban folyamatosan terjedt a gépkocsihasználat, ami kezdet-
ben a jobb módúak, a magasabb pozíciókat betöltők kivált-
sága volt. Az autók nagyobb száma, technikai színvonalá-
nak relatíve alacsony volta, az utak rossz minősége, a köz-
lekedési szokások kialakulatlansága, az időjárási viszo-
nyok (különösen a téli hónapok voltak veszélyesek) termé-
szetszerűleg maguk után vonták a közlekedési balesetek 
számának gyarapodását is. A politikai elit tagjai, akik tevé-
kenységüknél, feladatkörüknél fogva gyakrabban használ-
tak gépjárműveket, nagyobb eséllyel lehettek szenvedő 
alanyai a közúti baleseteknek, melyekről az időszak sajtó-
orgánumai több alkalommal is beszámoltak.

A Győri Munkásban hat, a Győri Újságban pedig kettő 
ilyen tematikájú cikk jelent meg. Mindkét napilap termé-
szetesen a saját pártjuk politikusaival, közéleti szerep-
lőivel történt esetek bemutatására helyezte a hangsúlyt, 
melyek során megjelenítették a baleset körülményeit, 
megnevezték a vétkeseket, illetve beszámoltak a sérültek 
gyógyulási folyamatáról.

Az első „eset” 1946. január végén történt meg dr. 
Borbély Endre főispánnal, kinek gépjárművét két szökött 
orosz katona autós banditák módjára szorította le az útról, 
hogy kirabolják őt. A támadás azonban, a kiérkező rend-
őri erőknek köszönhetően, kudarcba fulladt, a főispánnak 
pedig nem esett baja.40

A második esemény már valóban a szigorú értelemben 
vett közlekedési baleset kategóriájába sorolható. 1946. 
június elején Udvaros István gépkocsijával egy éjszaka 
Pápa városából jött Győr felé, amikor egy szabálytala-
nul haladó teherautó leszorította őt. A polgármester több 
helyen sérülést és zúzódást szenvedett, de a baleset sze-
rencsés kimenetelű voltát jelzi, hogy Udvaros a délutáni 
tanácsülésen már megjelent.41

A harmadik – az előzőhöz hasonlóan – szintén kisebb 
sérülésekkel járó autóbaleset főszereplője Medey István, 
az SZDP megyei titkára volt. 1947. január elején tör-
tént, hogy Medey és Molnár-Tóth Béla, az SZDP Sopron 
megyei titkára egy gépkocsivezetővel Budapestre indul-
tak a szociáldemokrata megyei párttitkárok értekezleté-
re. Piszke községnél azonban gépkocsijuk a síkos úton 

40 Győri Munkás, 1946. január 29.
41 Győri Munkás, 1946. június 6.
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megcsúszott és teljes erővel egy villanyoszlopnak rohant. 
Az autó összetört, a három utast pedig a mentők eszmé-
letlen állapotban szállították a kórházba, ahol a későbbi-
ekben mindnyájan magukhoz tértek. Medey a szemén és 
a homlokán szenvedett kisebb zúzódásokat, míg Molnár-
Tóthnak a bal arca hasadt fel. Medey István az orvosi ellá-
tás után el is hagyhatta a kórházat.42

1947 januárja a helyi szocdem politikusok számára egy 
különösen szerencsétlen hónap volt. Ekkor érte ugyan-
is súlyos autóbaleset Malasits Gézát, a párt országgyű-
lési képviselőjét is. A közlekedési baleset Kiskunmajsa 
határában történt, ahonnan a politikust Budapestre szállí-
tották, ahol két nap fekvés után újból munkába állt. Mint 
kiderült, túl korán próbált ismét kötelezettségeinek eleget 
tenni, hiszen egy újabb orvosi vizsgálat kimutatta, hogy 
csigolyatörést szenvedett a karambol során, ezért az orvo-
sok két hét szigorú fekvést írtak elő számára.43

Alig három hónappal később a város és a megye köz-
igazgatásának jeles személyiségeit érte ismét baleset. 
Udvaros István, dr. Borbély Endre és dr. Bessenyei Tibor 
járásbírósági elnök Nyúlról jöttek vissza Győrbe, amikor 
gépkocsijuk belerohant egy szabálytalanul hajtó szekér-
be. A főispán a két kezén sérült meg, a polgármester belső 
zúzódást szenvedett, Bessenyei az ujján szerzett sérülése-

42 Győri Munkás, 1947. január 4.
43 Győri Munkás, 1947. január 8.

ket, a gépkocsivezető pedig könnyebb fejsebet szerzett. A 
sebesülteket egy másik autó vette fel és szállította a kór-
házba, ahonnan a tetanuszoltás után otthonukba távoz-
hattak.44

1948 januárjában a főispánt immár harmadik alkalom-
mal érte közúti szerencsétlenség. A beszámoló szerint dr. 
Borbély Endre Pérre és Mezőörsre indult, hogy hivatal-
vizsgálatot tartson. A gépkocsija alig haladt át a város 
határán, amikor a kilences kilométerkőnél a kormányke-
rék kiesett a kormányrúdból és a főispáni autó belezuhant 
az úttest mellett húzódó három méter mély gödörbe. Dr. 
Borbély Endre könnyebben megsérült és kisebb zúzódá-
sokat szenvedett. A gépkocsi vezetőjének nem esett baja. 
A súlyosabban sérült gépkocsit Töltéstaváról vontatták be 
a vármegye javítóműhelyébe.45

A Magyar Kommunista Párt helyi politikusait – úgy 
tűnik – jórészt elkerülték a közlekedési balesetek, hiszen 
a párt orgánumaiban a közel három esztendő alatt mind-
össze egy esettel kapcsolatban közöltek két cikket.

Dömötör Ferenc, az MKP megyei titkára és ország-
gyűlési képviselője, 1947-ben egy októberi napon, 
Budapesten az Akadémia utcában a Pártközpont felé tar-
tott és a Géza utca sarkánál egy tehergépkocsi, amelyet 
Sárkány Lajos 26 éves sofőr vezetett, elgázolta. A rend-

44 Győri Munkás, 1947. május 4.
45 Győri Munkás, 1948. január 17.
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őrségi vizsgálat szerint a sofőr volt a hibás, mivel nem 
dudált. Dömötört az OTI baleseti kórházába szállítot-
ták. A politikus a fején és a nyakán szenvedett sérülése-
ket, de állapota nem volt életveszélyes és sebei gyorsan 
gyógyultak.46 

A bemutatott esetekben egyértelműen megmutatkozik, 
hogy a különböző orgánumok milyen hangsúlyosan tár-
gyalták a vezető politikusokkal történt balesetek lefolyá-
sát. Megállapítható, hogy ahogy napjainkban, úgy akkori-
ban sem volt vétkes sosem az esetbe „belekeveredő” köz-
életi személyiség. A napilapok beszámolóikban töreked-
tek arra, hogy hírt adjanak a politikus felgyógyulásáról, az 
újbóli munkába állásáról, amivel gyakran különböző köz-
szájon forgó téves információkat is próbáltak megcáfolni.

Az egyik eset kapcsán a Győri Munkás kicsit kényes 
témát érintve bátran közli, hogy a hibásak, az „elkövetők” 
szökött orosz katonák voltak, egyébként a lap nem tartja 
fontosnak a vétkesek pontos megnevezését. Nem úgy a 
Győri Újság, amely Dömötör Ferenc esete kapcsán rögzí-
ti a felelős nevét is, ezzel is talán egyfajta szemléletbeli, 
értékrendbeli különbséget jelezve a kommunista és a szo-
ciáldemokrata sajtó, illetve párt között.

III. 4. Elitváltás Győrben, 1948. első hónapjaiban

1947 őszétől, az egypártrendszer kiépítésével párhu-
zamosan megfigyelhető volt a politikai elit homogenizá-
lódásának folyamata. A koalíciós időszak pártjainak azon 
képviselői, akik nem értettek egyet a kommunista egyed-
uralom, a diktatúra megvalósításával, folyamatosan kike-
rültek (belső emigráció, bebörtönzés, külföldre távozás) 
a magyar politikai életből. Ezek a változások nemcsak a 
talán jobban ismert, alaposabban kutatott nagypolitikai 
szinten, hanem helyi, települési vonatkozásban is meg-
valósultak.

Győrben és a megyében az elitváltás látványos, a külön-
böző forrásokban dokumentált részét a helyi szociáldemok-
rata politikusok pozíciójukból történő leváltása, a közélet-
ből való eltávolítása jelentette 1948. első negyedévében.

Az említett időszakban a Győri Munkásban tíz ilyen 
tematikájú írás jelent meg, melyek közül öt foglalkozik a 
szűkebben vett helyi elithez tartozó szocdem politikusok 
megítélésével és leváltásával.

A kommunista Győri Újság nyilvánvalóan még gyakrab-
ban vette terítékre a témát. Az orgánumban a négy hónap 
leforgása alatt szinte majd’ mindennap jelent meg a sorba 
beállni nem akaró szociáldemokrata politikusokat rágalma-
zó írás, illetve az „eltüntetésükről” szóló tudósítás.

A háttérmunka, a lejárató tevékenység már jóval koráb-
ban megkezdődött a Magyar Kommunista Párt, illetve saj-
tója részéről. Jól jelzi ezt a napilapjukban 1947. augusz-
tus végén megjelent írás, mely dr. Borbély Endre tevé-
kenységét kritizálja éles hangon. A beszámoló Szobek 
András közellátásügyi államtitkárt idézi: „A főispán urat 
három hónapja nem láttam.” A riport a Győr közellátásá-
ban jelentkező problémák legfőbb okozójaként, így a nép-
harag fő célpontjaként dr. Borbély Endrét nevezi meg.47

A Győri Munkás 1948 januárjában még pozitív kicsen-
gésű beszélgetést, élménybeszámolót közöl dr. Borbély 
Endrével, illetve Udvaros Istvánnal, így tulajdonképpen 

46 Győri Újság, 1947. október 25.
47 Győri Újság, 1947. augusztus 28.

derült égből villámcsapásként érkezik – a háttérben zajló 
küzdelmet nem ismerő olvasó számára – a február végi 
bejelentés Udvaros István polgármester lemondásáról. Az 
orgánumnál történő kommunista hatalomátvételt, az ideo-
lógiai elvárásoknak való megfelelést jelzi, hogy a népsze-
rű polgármesterről ekkor már rágalmazó stílusban, a meg-
szokottá váló frázisokkal írnak. A cikk szerint a jobbolda-
li szociáldemokraták országszerte és Győrben is megaka-
dályozták az építő munkát, a munkásegység megerősödé-
sét. Ennek a jobboldali szellemnek pedig Udvaros István 
volt az egyik megtestesítője Győrött.48

1948 márciusának végén aztán már sorban jelentek meg 
az éles hangú írások. Mikó Erzsébet – akit nem sokkal 
korábban választottak meg az SZDP megyei titkárának – az 
első közös összvezetőségi ülésen Győrt szinte bűnös város-
nak titulálta. Szerinte a várost előszeretettel keresték fel a 
jobboldali szónokok, nem hiába volt a vezetők között pl. 
Udvaros István vagy dr. Benatzky Ottó (a városi törvény-
hatósági bizottság és az SZDP megyei ellenőrző bizottságá-
nak tagja). A polgármestert kemény, megalapozatlan vádak-
kal támadta, hiszen állítása szerint Udvarost azért állították 
félre, mert munkásáruló (egy későbbi cikkben a II. világhá-
ború utáni munkásmozgalom tudatos akadályozója állan-
dó jelzőjét is megkapta), a Horthy-rendszerben pedig rend-
őrbesúgó volt. Ezenkívül, ahelyett, hogy rendet terem-
tett volna a lakáshivatal portáján vagy felépítette volna a 
Baross-hidat, százéves terveket készített.49

Egy-két héttel később aztán Medey Istvánt is utolérte 
a „végzete”. Előbb országgyűlési képviselői pozíciójából 
hívta vissza a pártja, április végén pedig már az ország-
ból történő távozásáról cikkeztek. A szokásos szófordu-
latok persze ez alkalommal sem maradhattak el a beszá-
molóból, melyben közlik az olvasókkal, hogy az SZDP 
egykori megyei titkára dr. Benatzky Ottóval együtt szö-
kött át Ausztriába. Medeyt a hírben „kétkulacsos karri-
ervadásznak” minősítik, akinek annyi arca volt, ahány 
emberrel beszélt. Visszatérő motívumként nála is meg-
említik, hogy a munkásegység megbontása körül senki 
sem végzett Győrben akkora „méregkeverést”, mint ő. 
Hogy még negatívabb színben tüntessék fel a politikust az 
olvasók előtt, az 1945-ös elitváltásnál már többször elsü-
tött aranylopástémát veszik elő, mikor azt állítják, hogy 
Medey István három kiló aranyat próbált sikertelenül egy 
ismerősével átcsempésztetni a határon.50

Nem meglepő módon a kommunista Győri Újság még 
a Győri Munkás vádjain is túltesz a különböző szocdem 
politikusokkal kapcsolatos rágalmak során, képtelennél 
képtelenebb állításokat megfogalmazva, cinikus hangvé-
telű riportokat közölve az eseményekről.

Az elitváltás előszele már másfél-két héttel a változá-
sok előtt érződik a sajtóban. A fő célpont természetesen a 
városvezetés első embere, Udvaros István.

A Győri Újság február 10-i cikkében Kovács István 
országgyűlési képviselőnek az MKP Győr megyei kon-
ferenciáján tartott beszédéből idéznek, melyben egyér-
telmű jelét adta a helyi szocdem vezetőkkel való leszá-
molás szükségességének. Állítása szerint Győr megyé-
ben Udvarosék és Puskásék voltak az élharcosai a kom-
munistaellenes aknamunkának. Ezenkívül a polgármester 

48 Győri Munkás, 1948. február 21.
49 Győri Munkás, 1948. március 23.
50 Győri Munkás, 1948. április 28.
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tevékenységét is élesen kritizálja, a korábban már megis-
mert pontokra (a Baross-híd fel nem építése, a közellátás 
megoldatlansága) fókuszálva. Kovács határozottan kije-
lentette beszédében, hogy Udvaros az említett hibái, illet-
ve múltja miatt nem maradhat ennek a hatalmas munkás-
városnak a polgármestere.51

A „helyzet” ezt követően „fokozódott”, a hangnem 
pedig egyre durvábbá vált. A Győri Újság azt nehezmé-
nyezte, hogy a Győri Munkás a polgármester védelmé-
re kelt, és próbálta őt tisztára mosni. A változásokat a 
kommunisták nézőpontja alapján nem lehet megállítani, 
melyet jól tükröznek a beszámoló következő sorai: „Ez 
a harc, a jobboldali szociáldemokraták elleni küzdelem 
nem csak Budapest ügye. Az egész országé. Ezért kell 
mennie Udvaros Istvánnak.”52

A kommunista párt országos vezetésének szemlélet-
módját természetszerűleg a város MKP-s prominens sze-
mélyiségei is gyorsan magukévá tették. Dömötör Ferenc 
megyei titkár február közepén a párt III. városi konferen-
ciáján nyílt kirohanást intézett a polgármesterrel szem-
ben: „Nem lehet addig munkásegységről beszélni, amíg 
Udvarosék és társai antikommunisták a Szociáldemokrata 
Pártban vannak.” Török István pedig a szakszervezetek-
kel kapcsolatban azt fájlalja, hogy sok helyen még meg-
találhatók a „kis Udvarosok”, akik nyugtalanságot kelte-
nek és munkásegység-ellenesek, ezért nekik is el kell tűn-
niük a szakszervezetekből és a gyárakból.53 Mint látszik, 
a fő – és az újra meg újra visszatérő – vádpont a munkás-
egység-ellenesség volt a szocdem politikusokkal szem-
ben, azaz – leegyszerűsítve – vagy egyáltalán nem támo-
gatták a két munkáspárt egyesülését, felismerve, hogy az 
a kommunista diktatúrához vezet; vagy azt még nem érez-
ték időszerűnek.

Ettől kezdve még inkább napi téma lett a kommunis-
ta sajtóban Udvaros távozásának követelése. A „Meddig 
lesz még polgármester Udvaros István?” című cikkben azt 
nehezményezik, hogy míg országos szinten a nemkívána-
tos személyek (Kéthly Anna, Bán Antal) eltűntek a politi-
kai életből, addig Győrben csak a „kétbalkezes” Borbély 
Endre távozott a hatalomból (az SZDP végül az 1948. 
március 7-i kongresszuson zárta ki tagjainak sorából), de 
ő is csak központi nyomásra. Udvaros István azonban, 
akit a jobboldali politika szimbólumának, Peyer Károly 
és Kéthly Anna barátjának titulálnak, még mindig a város 
polgármesteri székében ül.54

A Győri Újság ugyanezen számában a társutas szoc-
dem politikus, nevezetesen Marosán György is egyér-
telmű állásfoglalást tesz az ügyben, mikor leszögezi, 
hogy félre kell állítani a jobboldali politika „bajnoka-
it”, akik nem a munkásosztály érdekeit képviselik, köz-
tük Udvaros Istvánt. A beszámolóban a polgármester állí-
tólagos hibáit is összegyűjtötték, melyek közül a legfon-
tosabb, hogy szovjetellenes hangulatot teremtett. Ezt a 
következőkkel érte el: a lakáskérelmezőknek azt mondta, 
azért nem tud segíteni, mert a lakásokat szovjet katonák 
foglalják el; Győrben nem állíttatott fel szovjet emlékmű-
vet; alig akart pénzt adni a Nemzeti Bizottságnak koszo-
rúra a szovjet hősi halottak sírjára stb.55

51 Győri Újság, 1948. február 10.
52 Győri Újság, 1948. február 13.
53 Győri Újság, 1948. február 17.
54 Győri Újság, 1948. február 19.
55 Uo.

Egy nappal a polgármester „lemondása” előtt „Az osz-
tályárulás lovagja” címmel ismét egy lejárató beszámoló 
jelent meg a kommunista lapban. Ebben újfent a „hibá-
kat” (szovjetellenesség, a régi világ embereivel vette 
körbe magát, 1947-ben a győri közkórházak alkalmazot-
tainak megtiltotta, hogy szakszervezeti gyűléseket tartsa-
nak) gyűjtik össze, hogy az olvasók számára még inkább 
hangsúlyozzák Udvaros szakmai és morális hiányossá-
gait, ezáltal pedig alkalmatlanságát a városvezetői pozí-
ció betöltésére.56

A koholt vádakra épülő támadásokat sokáig nem lehe-
tett bírni, főleg úgy nem, mert a játszma már lefutott volt, 
így mindenféle védekezés sikertelen maradt abban az 
ellenséges politikai környezetben. Udvaros István 1948. 
február 20-án a tanácsülésen jelentette be lemondását (az 
SZDP 1948. március 7-én zárta ki soraiból), amit persze 
a kommunista újság megnyugvással és elégtételt érez-
ve kommentált. A beszámoló szerint Udvaros a jobbol-
dali szellem egyik megtestesítője, sőt szimbóluma volt 
Győrött, „aki elszakadva a munkásság érdekeitől kom-
munistaellenes, szovjetellenes politikát folytatva elárulta 
a proletár érdekeket.57”

A Magyar Kommunista Párt és helyi orgánuma azon-
ban korántsem tekintette Udvaros eltávolításával befeje-
zettnek a szocdem vezetők elleni harcot. Szándékuknak 
a „Tovább!” című cikkben adtak hangot. Az új célpon-
tokat Gallyas Camillóban (műszaki tanácsos) és Pintér 
Sándorban (a városháza lakáshivatalának vezetője) talál-
ták meg. Mindkettőjüket Udvaros István hű segítőtársá-
nak, „kebelbarátjának” titulálják, amely már magában 
elég, hogy eltávolításukat követeljék. De, hogy alkalmat-
lanságukat még inkább alátámasszák, ez alkalommal is 
koholt vádak sorozatát fogalmazzák meg velük szemben. 
Gallyas Camilló a Horthy-rendszer kiszolgálója, illetve 
a 100 éves terv kidolgozója bélyegét kapta, míg Pintért 
peyerista magatartással és lakáshivatali visszaélésekkel 
vádolták meg.58

A kommunista sajtó próbálta a témát és az újonnan 
kiválasztott „áldozatok” személyét napról napra az érdek-
lődés kereszttüzében tartani, melyet jól jelez a „Teljes 
leszámolást” című cikk is. A riport egyértelműsíti, hogy 
még nagyon sok teendő van az ún. „jobboldali” szociál-
demokraták elleni harcban: „Udvaros távozásával a jobb-
oldali szellem még nem távozott a városházáról. Hogyan 
távozott volna, mikor továbbra is ott ülnek az Udvaros- 
klikk emberei, a Gallyasok, a Pintérek és társaik? Azt 
hisszük, ezek eltávolítása elsőbbrendű érdek a hirtelen 
polgármester-keresésnél. Azt hisszük, van még tisztogat-
nivaló Győrött.”59

Néhány nappal később, február végén egy gúnyos 
hangvételű „tragédiát” jelentettek meg Udvarosról „Egy 
üres szék, meg a négy szürke” címmel. Az írás színházi 
darab módjára épül fel, melynek során a különböző sze-
replők szájába adott mondatokkal vázolják fel a kor poli-
tikai hangulatát. A „mű” Udvaros szavaival zárul, mely-
ben a szerző cinikus hangon a polgármester kommunis-
ta felfogású „személyiségét” rögzíti, utalva egy koráb-
ban már említett botrányra (a polgármester négylovas 

56 Győri Újság, 1948. február 20.
57 Győri Újság, 1948. február 21.
58 Győri Újság, 1948. február 24.
59 Győri Újság, 1948. február 25.
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fogata): „Ölelgettem én a szocdem jobbszárnyat, köz-
ben aztán elvesztettem állásomat – meg a kurta pipámat. 
Kurta nyelű kis pipámat nem bánom. Csak azt a négy, 
csak azt a négy, sej, de csak azt a négy szürke lovat saj-
nálom.”60

1948. március elején aztán (Udvaros István, Gallyas 
Camilló és Pintér Sándor eltávolítása után) az SZDP 
megyei titkára és országgyűlési képviselője, Medey 
István is felkerült a nemkívánatos személyek listájára. 
Medey a Szakmaközi Bizottság tagságának megválasztá-
sakor fejtett ki a kommunisták számára nem tetsző néze-
teket és tevékenységet, mely egy újabb politikai vihart 
vont maga után.61

Ezt követően a már megszokott módon és stílus-
ban beindult Medey ellen is a mocskolódó kampány. A 
politikus szűkebb pátriájáról, Bácsáról készített a Győri 
Újság riportot, melyben hangsúlyozzák, hogy az ottani 
iskolában 150 gyerek sínylődik mocsokban és szenny-
ben, a tanító pedig már egy év óta nem kap fizetést, 
amiért egy személyben a képviselő tehető felelőssé a 
lap szerint.62

Egy hétre rá újból előveszik a már alkalmazott esz-
közt, és színházi darab formájában mutatják be a szocdem 
vezetők hatalomból való kikerülését. Az „Átalmennék én 
a Tiszán ladikon…” című gunyoros írásban az egykori 
városvezetők szájába szokásos, kompromittáló tartalmú 
mondatokat adnak – Udvaros: „Jó volna még egy kicsit 
halászni a zavarosban.”; Gallyas: „Nem Bán-om, nem 
Bán-om, csak váltig sajnálom, hogy eltűnt az élről az én 
jó Pipásom.”63

A nemzeti ünnep, április 4-e sem múlt el a kommunis-
ta sajtóban nagy leleplezések, rágalmak közlése nélkül. 
Egyrészt a Gázgyárból adnak helyzetjelentést, ahová – 
állításuk szerint – Udvaros és Medey alatt egyetlen kom-
munista újságíró sem tehette be a lábát. Bűnükként azt 
hozzák fel, hogy „uralmuk” alatt a munkások sem éjsza-
kai pótlékot, sem üzemi jutalékot nem kaptak. A másik 
írás egy olyan témát feszeget, mely a későbbi időszak saj-
tójában (nevezetesen a Győrmegyei Hírlapban) is több-
ször visszaköszön. A cikk tovább gázol a már eltávolított 
polgármester becsületében, amikor azt közli (nyilvánva-
lóan alaptalan a vád), hogy 1932-ben Udvaros politikai 
detektíveknek árult be 40 baloldali munkást, akiket letar-
tóztattak és folyamatosan vertek. Ezek a személyek aztán 
összesen 82 év börtönbüntetést kaptak, és alig maradt hír-
mondó közülük.64

A Győri Újság utolsó számában (1948. április 30.), 
csak hogy keretbe foglalja a témát, Horváth Sándor sza-
vait közli, melyek a MDP vagongyári szervezetének meg-
alakulásakor hangzottak el. Horváth beszédében ismét 
megbélyegezte a Medeyeket, a Benatzkyakat, akik – állí-
tása szerint – (a vád már a nevetségesség határát súrolja) 
„pártérdekből lisztet csempésztek, gazdasági merénylete-
ket követtek el, és részegen karamboloztak”.65 

Mint az a fenti cikkekből és riportokból látszik, az 
1948. első három-négy hónapjában Győrben és a megyé-
ben lezajló elitváltás szinte folyamatosan témát szolgálta-

60 Győri Újság, 1948. február 29.
61 Győri Újság, 1948. március 5.
62 Győri Újság, 1948. március 21.
63 Győri Újság, 1948. március 28.
64 Győri Újság, 1948. április 4.
65 Győri Újság, 1948. április 30.

tott a város sajtóorgánumai számára. Az események lefo-
lyásának bemutatása – a politikai háttér ismeretében nem 
meglepő módon – meglehetősen egyoldalúan történt. A 
Győri Munkás érthetően (hiszen mégis csak a saját párt-
ja politikusairól volt szó) kezdetben sokkal ritkábban fog-
lalkozott a megye és a város vezetésében bekövetkezett 
változásokkal. 1948. február végétől azonban (a kom-
munista hegemónia sajtóban történő megvalósulásától) a 
szociáldemokrata napilap is éles hangú, keményen bírá-
ló cikkeket jelentetett meg a néhány héttel korábban még 
„magasztalt”, minden külső támadástól védett helyi veze-
tőkkel szemben. Érdekes, hogy a helyi szocdem vezetőket 
erőteljesen kritizáló első írások szinte minden előzmény 
nélkül jelentek meg a sajtóban, azt követően azonban már 
minden apró történésről beszámoltak a lapok (leginkább a 
Győri Újság). A rágalmazási hadjárat kereszttüzébe szin-
te kizárólag csak az SZDP prominens politikusai kerültek, 
az unikumot Mészáros Ödön jelentette, aki meglehetősen 
furcsa és kacifántos pályát futott be. A koalíciós időszak 
elején még a Nemzeti Parasztpárt tagjaként tevékenyke-
dett, későbbiekben a Polgári Demokrata Párt színeiben 
politizált, majd 1948 folyamán már a Barankovics Párt 
soraiban ült a parlamentben. Olykor-olykor Mészárost is 
megtalálta a kommunista orgánum. Többször vádolták 
azzal, hogy az országgyűlésben Udvaros Istvánt védte, de 
korábbi népbírósági működésébe is belekötöttek, mond-
ván, hogy több alkalommal „mentett” meg rosszabb sors-
ra (börtönre) érdemes személyeket.66

Ahogy a beszámolókból kitűnt, a korszak orgánumai, 
különösképpen a Győri Újság, nem válogattak az eszkö-
zökben, ha a nem kívánatos közszereplők lejáratásáról 
volt szó. Koholt vádjaikat nagyon meggyőzően – állító-
lagos tanúkat és bizonyítékokat bemutatva – tálalták az 
olvasók számára, így talán nem meglepő, hogy a köz-
vélemény nagy részét sikerült egykori támogatottjaikkal 
szembeállítani. A hatalomból kikerült személyek befeketí-
tése, kitalált, fantáziadús sztorik megjelentetése nem szűnt 
meg 1948 májusával, hanem még ezt követően is hosszú 
hónapokon át újra meg újra visszaköszönt a már mono-
polhelyzetben levő lap, a Győrmegyei Hírlap hasábjairól.

IV. Összegzés

A város lapjai a koalíciós időszakban – mint azt a fen-
tiekben láthattuk – nagy hangsúlyt fektettek a helyi veze-
tők tevékenységének, előéletének, sorsának tárgyalásá-
ra. A korábbiakban bővebben taglalt témák, úgy vélem, 
jól érzékeltetik, melyek voltak a korszak helyi orgánumai 
érdeklődésének főbb fókuszpontjai a politikai és közigaz-
gatási elittel kapcsolatban. A kor ideológiájának, eszméi-
nek módosulásai, a demokráciából totalitárius rendszerbe 
lépés, a cenzúra kialakulása ugyancsak jól nyomon követ-
hető a beszámolók, riportok alapján. Láthattuk, hogy az 
írott sajtó már abban az időszakban is – hasonlóan nap-
jainkhoz – nagy hatalommal és befolyással rendelkező 
intézmény volt. Félelmetes manipuláló ereje segítségével 
irányíthatta az emberek véleményalkotását, befolyásolhatta 
gondolkodását, ami által a politikai irányítás egyik leghaté-
konyabb eszközévé is válhatott. Ennek ellenére, vagy éppen 
ezért – úgy vélem – izgalmas dolog volt áttekinteni, hogy a 
koalíciós időszakban a város meghatározó lapjai milyennek 

66 Győri Újság, 1948. február 13., Győri Újság, 1948. március 19.



72

látták, vagy még inkább, milyennek szerették volna láttatni 
a letűnt rendszerek személyiségeit, saját vezető politikusai-
kat, illetve az ellentábor prominens képviselőit.
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