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 A múlt alapos ismerete nélkül a jelenben is csak botladozunk 

    „Nem azé, aki akarja…“  

 

  

Albert Gábor: Profik és amatőrök. Esszék és eszmék. PONT Kiadó, Budapest, 2013 

       Albert Gábor József Attila- díjas író közelmúltban megjelent trilógiájának - „Profik és 
amatőrök”, „Túlélési technikák”, „Jóslás és mementó” - mindhárom kötete esszék, novellák, 
tanulmányok gyűjteménye, izgalmas rejtélyek feltárása, bemutatása. 

       Vajon kit takar ez a név, hogy „pölöskei inspektor”? Kecskeméthy Aurélt, aki osztrák cenzor 
és kitartó Bach-huszár. Az idő a XIX. század. A rejtély, hogy Kecskeméthy a  Bach-rendszerben 
magas bizalmi állásokat töltött be, ugyanakkor a  „Hivatal” elkobozta leveleit, s tudniillik hogy „a 
Döblingben élő Széchényi kedvelt embere“. Mindemellett az 1848/49-es új idők embere: a rugalmas és 
modern nemzedék képviselője. 

        Illik-e rá, hogy hűséges, hisz minden rendszert végigszolgált? Ehhez sajátos nézetet is kialakított: 
ideákhoz való ragaszkodás helyett a prakticizmus, elvek helyett a kiábrándultság jellemezte. Lojális 
volt az adott hatalomhoz, s szíve szerint mindig magyar maradt, de a 12 gyermekes családból 
származó, katolikusnak keresztelt Kecskeméthy Aurél „drasztikus bohózatnak” nevezte a 48-49-es 
szabadságharc forradalmi korszakát. „Ez Bachnak is tetsző muzsika volt”, hát még amikor 
Kecskeméthy azt is kifejti, hogy „az elmaradott provincializmus tiltakozhat az osztrák birodalomba 
való beolvadás ellen.” 

        Ki ez a rugalmas és modern ember? Kecskeméthy naplójában olvashatjuk 1852-ben: „Fiam 
keresztapjául Bachot kértem fel.” Előbb ugyan Bach sajtófőnökére gondolt, de „…aki mer, az nyer.” 
Nyert, mert Bach elfogadta a felkérést, de Kecskeméthy elfelejtette, hogy Bach katolikus, ő pedig 
házasságkötésekor evangélikussá lett. Így „Líviuszt nem lehetett volna katolikusnak keresztelni.” A 
terv nem sikerült, de 1855-ben rekatolizált. „A vallásváltás Kecskeméthynek nem esett különösen 
nehezére. Ilyesmiből – kortársaihoz hasonlóan – nem csinált lelkiismereti kérdést. A Bach-
korszakban – mint minden abszolutisztikus rendszerben – az előbbre jutásnak megszokott és sokak 
által taposott lépcsőfoka volt ez.” (13.o.) 

        Például Török Jánosnak is ez segített, hogy megkapja a Pesti Napló szerkesztőségét, pedig 1852 
végén a politikailag kompromittáltak névsorában szerepelt, ui. korábban Perczel seregében lett 
törzstiszt. Ezek közé tartozott Pompéry János is, mindketten a Tudományos Akadémia tagjai is 
voltak, akit beépített ügynökként tartottak számon. 

         Kecskeméthy Aurél ezen tapasztalat alapján is írhatta Naplójában 1852 decemberében: 
mindenki bolond, aki nyomorral küszködik, de kiváltképp az, aki elvei miatt. „A vérbeli 
bachista nemigen törődhet elvekkel, a múlttal, nem hagyhatja, hogy a dolgok, mint a szerves 



természet, önmagukat építsék.” (15.o.) Kecskeméthy életében a lemondás nem tartozott a preferált 
események közé. Annál inkább az önismeret, a kéjes önboncolás, ami nem egyéb kamaszos 
önimádatnál. A külső helyzet megítélésében nem téved, a tett embere – előbb tesz, utána 
gondolkodik. Gondoljunk csak Bach keresztapaságára. 

        Izgalmas párhuzamot állít elénk a szerző a zsidó Falk Miksával, aki Kecskeméthy szavaival „ő henye 
tudós szenvedőleges, én az arisztokraták tevőleges politikájához szítok.  …Mint mondám is neki 
kozmopolita forradalmi dogmáira: köztünk az a különbség, hogy én magyar vagyok, de te nem!” S ki 
Falk Miksa, aki tizennégy éves korában színházi tudósító, fordító, 1847-ben bölcsészdoktor a pesti 
egyetemen, 1861-ben Deák Ferenc ajánlatára az MTA tagja, s 1866/67-ben Erzsébet királyné 
társalgója. 

        S milyen Kecskeméthy Aurél magyarsága? Naplójában 1856-ban a következőket jegyezte: „inkább 
vagyok magyar, mint cseh vagy német, de mindenekelőtt az ausztriai birodalom polgára vagyok, s 
csak mint ilyen vagyok magyar.” „…magyar politika nincs, mert nem volt soha; csak ausztriai politika 
létezhetik; a közbirodalom szolidáris jóléte…” 

        Egy évvel később Török János, aki Széchenyi legközvetlenebb környezetéhez tartozott, felkeresi 
Kecskeméthy Aurélt, hogy a legnagyobb magyar szeretne találkozni vele, de ha elmegy, 
elővigyázatosságból úgy mutatkozzon be, mint a pölöskei inspektor. „Kecskeméthynek ez a találkozás 
önigazolást jelent, jobban mondva politikai magatartásának igazolását. És a pölöskei inspektor ezt 
méltán így érzi.” 

         S miért hívatta magához Széchenyi a rendőr komisszáriust? Mit ad Kecskeméthy szájába: „hogy 
nemzeti fennmaradásunk csak az ausztriai birodalom fennállásában van biztosítva…” 

        Hm… Az elvek igazi fedezete a jellem, de ahol nincs jellem, ott csak vélemény van, mely soha 
nem hasonlik meg önmagával. 1860. március 3. házkutatás Széchenyinél, április 8-a Széchenyi 
öngyilkossága. A végeredmény Kecskeméthy Aurél március 3-án azonnal a rendőrminiszterhez ment. 
Állása megszűnt, besúgásra, amit aljamunkának tartott, nem vállalkozik, de a cikkírást ésszerű 
alkalmazkodásnak tartotta. Magát így jellemezte: „Nagyon demoralizálódtam egy idő óta. Látom, 
hogy a jellem és a meggyőződés mártírjait kinevetik. Senki sem becsüli többre. Sőt kevesebbre, ha 
nincs állás, befolyás, hatalom.” Albert Gábor következtetése: A hatalom és a nemzet talmi 
kompromisszumának korszakában az opportunizmus az erény ruhájába öltözött, a siker és a 
megalkuvás szinte elválaszthatatlan lett. A felső réteget átható demoralizálódás pedig lassan 
megfertőzte az egész társadalmat. (29-30.o.) 

         A profi és az amatőr esszében az 1861. március 7-ei esemény két szereplőjének: Teleki Lászlónak 
a múltját, aki öngyilkos lett, és Tisza Kálmánnak a jövőjét ismerhetjük meg, akit ugyanezen év április 
19-én az országgyűlés alelnökének választottak. Micsoda idők az önkényuralom súlyos évei után? 
Mindenki változást akar!  

         Úgy gondolom: inkább férfiaknak való mulatság, ahogy Albert Gábor bemutatja az egymásnak 
feszülő ellentéteket, melyeket inkább fűt a karrier, mint a bölcsesség. Deák szavai hatnak ránk talán 
megszívlelendő erővel: „Izgatott időben könnyebb az indulatok árját követni, mint azt a hon érdekében 
lecsillapítani.” 



         Nemzedéki különbség, hogy az újonnan jöttek – mint a 31 éves Tisza Kálmán – nemigen 
tudnak mit kezdeni a nagy nemzedék egyik legnagyobbjának – a 27 évvel idősebb Teleki László – 
erkölcseivel?  

         Tisza Kálmán a jövő embere, elveihez az elvtelenség árán is ragaszkodik, vérbeli profi politikus. 
Míg Teleki Lászlót „amatőrnek” nevezik, aki nem tudott különbséget tenni a politika és a magánélet 
erkölcsi normái között. (Teleki levelét idézi Albert Gábor, amelyben párbajra hívta ki Haynaut.) 
Teleki a reformkor embere, a régi kor, a régi erkölcsök gyermeke, azon koré, melyhez Tisza Kálmán 
miniszterelnököt (1875-1890) sem a tapasztalás, sem valamiféle elvi meggondolás nem fűzte. Teleki 
1861. március 7-én este a jövővel találkozott; szembe kellett volna Határozati pártjával menni 
Deákkal. Ez számára ez teljesen idegen volt. 1861: öngyilkos Teleki László és Széchenyi István. 

         S egy nő! Kánya Emília a Családi kör című szépirodalmi divatlap szerkesztője 20 éven át. 1860-
1880 között nemcsak Magyarország, hanem a Monarchia első női szerkesztője. Míg Albert Gábor azt 
az ellentmondást állítja elénk, hogy Kánya Emília arról vall, milyen visszahúzódó, félénk teremtés, s 
közben a Családi Kör szerkesztője. Talán az is segítené ezt az ellentmondást feloldani, hogy 1861-től 
Kánya Emília mellett ott áll második férje Szegfi Mór Mihály (zsidó), aki kiharcolta a lap engedélyét. 
„Szenvedni titokban” ez az esszé címe, miután Kánya Emília emlékiratában azt írta: „szenvedésből 
állott egész életem”.  

         Milyen a 19. századi nő? Kánya Emília, aki a Családi Kör szerkesztője, második férje 
segítségével 8 gyermeket nevelt, társasági életet élt, s elégedetlenségét talán csak a „szenvedni 
titokban” emlékiratából ismerhetjük meg, mert egy úrinő nem beszél erről… Ennél persze 
fontosabb, elgondolkodtatóbb, hogy Albert Gábor úgy véli: Kánya Emília hetvenegynéhány éves 
korában belátta, hogy nem az irodalom a nők szabadságharcának első és igazi terepe. (64.o.)  

           A hírneves ügyvéd Eötvös Károly, a vajda – ahogy a Függetlenségi Pártban nevezték - viszont 
„közel a hatodik x-hez kezd el foglalkozni az irodalommal.” A probléma: ki írta az Eötvös Károly 
több kötetes művét: Gróf Károlyi Gábor följegyzései című munkáját. Eötvös Károly azt mondja, 
hogy Károlyi Gábor emlékirata az, amit ő megírt, az igaz, de „az enyém is”. Az első kötet szabályos 
emlékirat (Károlyi gróf neveltetése, utazásai, afrikai és egyiptomi vadászkalandjai). A másodikban már 
nincs időrend, hanem Eötvös Károly olyan helyszíneket választ, ahol maga is járt, s ami meglepő, 
Eötvös Károly egyenrangú szereplő a turini száműzetésben élő Kossuth Lajossal. A könyv a 
pártpolitikai írás. Mit ír Kossuth Lajosról: „Ön visszaszerezte fajunk számára mindazt, amit másfél század óta 
elvesztettünk…” 

        S mi a lényeg? Az osztrák-magyar monarchia utolsó évtizedeinek írói vajon mit akartak, például 
Ady, aki az új idők új dalaival a jövőért hadakozott, vagy a Vajda, aki a múltat védte, a múltat akarta 
elevenen tartani! 

        Párizs. Az öreg kutya vedleni készül című esszében a szereplők Munkács Mihály, aki már 
dúsgazdag és ünnepelt, szalonjában találkoznak. Ott ismerjük meg a naplójegyzeteket író báró 
aranyosmedgyesi Mednyánszky Lászlót. Ő abból az arisztokratabolond világból menekül, ahova 
Madame de Munkácsy igyekszik: az időfaló kártyázásba, az üres konvenciók diktálta „társadalmi 
életbe”. Mednyánszky szerint az igazi élet kezdete a (művészi) munka alapfeltétele. S mi az igazi élet? 



Az arisztokrata élettel való látványos szakítás: Mednyánszky lakása és műterme a legsötétebb 
külvárosban volt található, s ennek megfelelő volt a berendezése is. A szerző csodálata akkor szűnik 
meg, amikor egy levéltitkot megismerve felismeri, hogy Beckó vára tulajdonosa „ugyanaz a rangos 
báró, aki isten tudja miért, szédíti a világot különcségeivel”. Nagyúri passzió vagy reklámfogás? 

        Csodálatraméltó, ahogy a szerző keresi Mednyánszkyt, éppen úgy, ahogy a festő önmagát. A szokások 
elől menekülő, a külső világot a belső tükörbe átvetítő, a valóságos életet a költészet szemüvegén 
keresztül látó festő sosem elégedett önmagával. Mednyánszky számára a rejtőzködés életformát 
jelentett, másként vonzódott a rémeshez, a borzasztóhoz, mint például Zola, hogy megtalálja a lelket, 
kereste az emberben a külsőt, az állatot, magát – mily kedvesen – öreg kutyának nevezte. „A világ 
pedig csak látszat”, „kinn” semmi sem oldható meg, csak ha a „benn” is rendezve van. (98.o.) 

         Menekülni akart? Nem, hanem mélyebben megismerni önmagát, s időnként levedlette 
megunt bőrét. 

         S micsoda ellentét a fiatal – alig 25 éves – Justh Zsigmond arisztokrata megrajzolása, aki a 19. 
század végén, 1888-ban szintén ott van Párizsban Munkácsy estélyén. 

        Justhot kötelezi a rang, ezért naponta öt-hat látogatást tesz, estélyekre jár, s pontos naplót vezet 
mindenről. Az anyaggyűjtés űzi egyik szalonból a másikba, a magyar szellemi erők organizátora akar 
lenni. S milyen megdöbbentő Albert Gábor párhuzama: Németh Lászlót megihlette a fiatalon elhunyt Justh 
Zsigmond „kis terjedelmű életműve, melyet Németh László a dilettantizmus és az íróság határára helyez. 
Nem nehéz felismerni – írja Albert Gábor –, hogy a rokon lélek üdvözli a rokon indulatot.  

         Milyen képet kaphatunk Justh Zsigmond naplójából? Hiteles tablót az osztrák - magyar 
monarchia nemzetközi arisztokráciájának olykor felelőtlen, máskor naiv, illúziókkal átszőtt életéről. 

        Micsoda találkozások! Találkozik-e ma egy fiatal a felfedezés örömével egy íróval, gondolkodóval 
úgy, ahogy Albert Gábor találkozott először Bíbó Istvánnal 1948-ban a Válasz folyóirat hasábjain? 
Úgy, ahogy a jobbik, okosabb önmagával találkozott! Vajon mennyit tanulnak ma a bölcsészek a 
Bíbó-i pályát jellemző erkölcsi tartásról? 

        Ceterum censeo (továbbra is fenntartom ismeretes álláspontom)! Az ember önazonossága 
tudatára, története során ébredhet, vagyis igazi védelmet, páncélt, hajlékot egyedül a történelem, a 
történelmi tudat adhat. Nem mindegy, milyen múltat birtokolunk, mi az örökségünk: tudatos 
történelemhamisítás, vagy nemtörődömségből az igénytelenség szabadságának égisze alatt, mint 
például 1999-ben a Fiatal történészek folyóiratában olyan munka jelenhetett meg, mely ugyancsak 
történelemhamisítás egyoldalúságával. 

         S mi a megoldás? 1989-el formailag új korszak kezdődött a magyar történelemben. A sors létrát 
nyújtott megmentésünkre a „farkasverembe”. Kikászálódtunk… S tántorgunk ma is a farkasverem 
peremén vagy sikerül mindent újrakezdenünk, összefogva talpra állnunk?  

 


