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Erdélyről

Hol a helyünk? Hová tartozunk? 
Az idestova negyed évezrede tartó 

vitában mostanáig többféle állás
pont fogalmazódott meg. Fülep Lajos 
 szerint „Magyarország mindenkép
pen Nyugathoz tartozik”, noha 
 „időben hátrább, térben szélrül, de  
a gyepün belül”. Szabó Zoltán Közép
Európaként azonosította azt a „két
pogány közti” világot, amelyben a 
lengyelekkel, csehekkel, románokkal 
és délszlávokkal együtt mi, magya
rok is otthonra leltünk. Szabó Dezső szerint viszont 
„Magyarország helye Európában: KeletEurópa”. A 20. 
századi magyar politikai gondolkodás negyedik kiemel
kedő képviselője, Hamvas Béla mindhármuktól eltérően 
azt vallotta, hogy a kontinens számos összetartó föld 
rajzi régiójától különbözve a történelmi Magyarország  
öt olyan széttartó tájegységből állt, amelyek spirituális 
sajátosságai földrészünk másmás kulturális centrumai
val mutattak rokonságot. DélDunántúl Horvátországgal, 
Dalmáciával és Isztriával együtt a mediterrán világgal;  
NyugatDunántúl Ausztrián és Németországon át a tulaj
donképpeni Európával; FelsőMagyarország a lengyel–
balti régión keresztül Skandináviával; az Alföld az Orosz
országon át Mongóliáig terjeszkedő sztyeppe világával; 
míg a Királyhágón túli történeti Erdély a Balkánnal 
együtt a Bizánc körül megszerveződött ortodox univer
zummal, majd a muszlim törökséggel kötötte össze 
Magyar országot. (Hamvas Erdélyről szóló gondolatainak  
egy részét lásd lapunk 32. oldalán.) „Ez a föld – írta – 
mindig legalább ötfelé húzott.” A csoda és a megmagya
rázandó ezért nem az, hogy felbomlott, hanem az, hogy 
királyaink több mint 500 évig egyben tudták tartani.

Hamvas Béla nemzetkarakterológiai ihletésű teóriája  
mellett érveket és ellenérveket egyaránt fel lehet sora koz
tatni. Kétségtelen viszont, hogy a regionális sajátos sá 
gok leginkább Erdély esetében mutathatók ki. Való szí nű   
síthető, hogy Erdély nagyobb része és a csatlakozó észak
keleti terület a honfoglalástól kezdődően az etelközi  
gyulák leszármazottjainak a fennhatósága alá tartozott, 
és bizonyos mértékű önállóságot élvezett. Az pedig bizo
nyos, hogy a keresztény Európához való csatlakozás első 
lépéseit nem a Róma irányába tájékozódó Géza, Árpád 
dédunokája, hanem a Bizánchoz közeledő erdélyi részek 
ura tette meg már a 950es évek elején. Az eredményes 
térítésről számos bazilita kolostor emléke tanúskodik.  

És ezek mellett az is, hogy az erdélyi 
nagyúr leánya, Sarolt keleti keresz
tényként lett a még pogány Géza 
nagy fejedelem felesége.

A térség regionális különállása  
a későbbiekben csökkent, de teljesen 
továbbra sem szűnt meg. Erre utal 
az „Erdély hercege” cím előfordulása 
a 12. század elején, majd az erdélyi 
vajda felbukkanása, akinek a 13. szá
zad közepén már hét Királyhágón 
túli vármegye tartozott a főhatósága 
alá. Az erdélyi vajda ettől kezdve  
a szlavón bánhoz hasonlóan a király 

helyettesének számított, és teljes körű bírói, valamint 
katonai hatalommal rendelkezett. A 15. század közepétől  
szokássá vált, hogy a vármegyék vajdájává és a széles 
körű önállóságot élvező székelyek ispánjává az uralkodó 
ugyanazt a személyt nevezte ki. A mindenkori vajda 
hatalma ezáltal tovább növekedett. Az ország három 
részre szakadásáig többtucatnyian viselték ezt a magas 
méltóságot, köztük Hunyadi János az 1440es években, 
valamint Szapolyai János 1510 és 1526 között.

Az oszmánok által három oldalról körülvett Erdély  
és a hozzá csatolt keletmagyarországi sáv (Partium –  
Részek) a 16. század közepétől hosszú időre külön életre 
kényszerült. A 17. század végéig a törökök által kivá
lasztott fejedelmek irányítása alatt állt, 1691től pedig 
– autonómiáját megtartva – a császári és királyi udvar 
főhatósága alá tartozott. A Magyar Királyság és az 
Erdélyi Nagyfejedelemség politikai egysége – az unió – 
csak 1867ben állt helyre. A körülmények állandó  
kényszerétől szorongatva ezen idő alatt a régió lakóinak  
kulturális és mentális sajátosságai tovább erősödtek.  
E számunk vezető összeállítása ennek a háromszáz éves 
időszaknak az első felét, a törököktől függő Erdélyi 
Fejedelemség közel másfél évszázados időszakát veszi 
górcső alá három fejedelmének, Báthory Istvánnak  
(10. oldal), Bethlen Gábornak (18. oldal) és Apafi Mihály 
nak (26. oldal) a tevékenységét középpontba állítva. 
Ehhez csatlakozik Báthory András bíboros fejedelem 
1599es méltatlan halálának a bemutatása (80. oldal)  
és Disputa rovatunk vitacikke is (64. oldal), amelyben  
a régió betelepülésével kapcsolatos román felfogásnak,  
az ún. dákoromán kontinuitás elméletének a tarthatat
lanságáról tájékozódhatnak olvasóink.

Romsics Ignác
főszerkesztő
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Caitlin Green egy rendkívüli 
középkori kaland történetét 
meséli el, melynek során 
Bizáncig jutottak a norman
noktól menekülő angolok

51 Menekülés Kelet-Berlinből
Helena Merriman a berlini fal 
felépítése utáni leleményes  
és kockázatos menekülési 
 kísérleteket deríti fel

A CÍMOLDALON:  
Báthory István (balra), 
Bethlen Gábor (középen) 
és Apafi Mihály (jobbra) 
erdélyi fejedelmek,  
a háttérben Nagyvárad 
1600 körül, a Civitas Orbis 
Terrarum illusztrációján
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„Az igazság ellenében szenvedő” ember „ott keres segítséget, ahol talál”, 
magyarázta Szapolyai János a szultánnal kötött szövetséget. A magyar 

trónra áhítozó külhoni dinasztiák, a széthúzó magyar nagyurak és a török 
hódítás szorításában – derül ki Romsics Ignác írásából – jött létre a 

megosztott Magyarország, benne a Portától függő Erdélyi Fejedelemséggel

Az erdélyi 
fejedelemség 

születése
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Azt persze, hogy a szultán önzetlenül 
segíti, Szapolyai a legnagyobb jóindulattal 
sem gondolhatta. Az út, amelyre lépett, 
sejthetően nem a függetlenség, hanem  
a függőség irányába vezetett, ahogy ezt a 
mohácsi csatatéren lezajlott 1529. nyári 
találkozójuk külsőségei – mindenekelőtt 
Szapolyai kézcsókja – jelezték is. Másrészt 
Ferdinánd legyőzése sem ekkor, sem 
1532-ben nem sikerült. A közelgő tél, 

amely az utánpót-
lási vonalak elvá-
gásával fenyegetett, 
mindkét esetben 
visszavonulásra 
kényszerítette  
a török hódítókat. 
A nyugat-dunán-
túli Kőszeg hős 
védőinek köszön-
hetően, akik 
hetekre feltartóz-
tatták, 1532-ben 
Szulejmán még 
Bécs falaiig sem 
jutott el. Lehetséges 
persze, hogy nem 
is nagyon akart, 
hiszen V. Károly 
vezérletével ekkor 

legalább olyan erős – mintegy 100 ezres – 
birodalmi sereg táborozott a város körül, 
mint amilyen az övé volt. 

     
Pártoskodó nemesek
Bár ezek a hadjáratok nem a Magyar 
Királyság, hanem Bécs elfoglalását céloz-
ták, a valóságban mindkét alkalommal  
a fel- és visszavonulási területként hasz - 
nált Dunántúl szenvedett és pusztult.  
És ez történt a két hadjárat között is, ami-
kor Ferdinánd hadai vívták és foglalták el 
Szapolyaitól az észak-dunántúli várakat: 
Esztergomot, Visegrádot és Vácot. Sőt 
1537-ben is, amikor Ferdinánd végre  
a törökök ellen indult, ám 30–35 ezer fős 
hadai katasztrofális vereséget szenvedtek 
Eszéknél. Amikor néhány évvel később, 
1553-ban Hans Dernschwam felső-magyar-
országi vállalkozó – egyidőben a Fuggerek 
magyarországi telepeinek helyettes veze-
tője – Konstantinápolyba menet és onnan 
jövet átutazott az országon, a Dunántúl 
egyes részein és a Dráva mentén óriási 
pusztulást tapasztalt. A valaha oly „szép, 
sík és termékeny” táj a Lajos király halálát 
követő években – írta – „annyira sivárrá, 

A 
MOHÁCSI CSATA-
VESZTÉS utáni másfél 
évszázadban Magyarország 
erőforrásainak és energiái-
nak jelentékeny részét  

a törökök elleni védekezés emésztette fel. 
Bár Szulejmán szultán és főserege 1526. 
október elejére nemcsak Budát és kör-
nyé két, hanem az ország más területeit 
is elhagyta, a Dráva és a Száva közének 
keleti felében, az ún. 
Szerémségben jelen-
tős katonai erőket 
hagyott hátra. Ez azt  
jelentette, hogy 
az Eszék és a Titel 
közötti mintegy 100 
kilométeres résen át, 
amely mögött sem 
természeti akadályok  
nem tornyosultak, 
sem végvárak nem 
épültek, bármikor 
újra felvonulhatott 
Buda és az ország 
más belső területei 
ellen. Ezt annál is 
inkább megtehette, 
mert az egymás- 
sal civakodó magyar 
nemesi csoportokat a mohácsi csatavesz-
tés sem térítette jobb belátásra. A meg-
egyezni nem tudó pártok két királyt 
választottak. Az országgyűlés, amelyet  
a köznemesek domináltak, Szapolyai János  
erdélyi vajdát, az ország egyik legnagyobb 
birtokosát, II. Ulászló magyar és cseh 
király, valamint I. Zsigmond lengyel király 
és litván nagyfejedelem rokonát állította  
az ország élére. Koronázására 1526. novem-
ber 11-én került sor Székes fehérváron. 

Szapolyai remélte, hogy a Habsburg-
dinasztia, amely 1463 óta több örökösödési 
szerződést is kötött a magyar uralkodók - 
kal, megelégszik számos egyéb európai 
birtokával, és tudomásul veszi Szent István 
országának elvesztését. Ennek érdekében 
még az özvegy királynét, Máriát is hajlandó 
lett volna oltár elé vezetni. Feltevésében 
azonban csalódnia kellett. Kérőit Bécsben 
kikosarazták, s egy kicsiny, de befolyásos 
bárói csoport december 17-én Ferdinánd 
osztrák főherceget és cseh királyt – Mária 
és V. Károly német-római császár testvérét –  
hívta meg a magyar trónra. Erre, valamint  
a Jagellók és a Habsburgok közötti 1506-os  
és 1515-ös családi szerződésekre hivat-

kozva 1527 nyarán I. Ferdinánd 10–15 ezer 
fős serege élén betört Magyarországra, és 
szeptember 27-én megsemmisítő vereséget 
mért a Tokajig hátráló Szapolyai hadaira. 
Ezt követően a magyar rendek november 
3-án őt is királlyá koronázták. 1528 tava-
szára csaknem az egész ország Ferdinánd 
ellenőrzése alá került. 

Erőforrásainak és híveinek jó részét 
elveszítvén Szapolyai Lengyelországba 

menekült, és – elsőként a magyar uralko-
dók közül – a törökökkel lépett szövet-
ségre. Az 1528. január 27-én megkö - 
tött isztambuli szerződésben Szulejmán 
 elismerte Jánost Magyarország királyá-
nak, és katonai segítséget ígért számára.  
Ezzel az egyezménnyel Szapolyai  
– I. Ferenc francia királyhoz hasonlóan –  
a keresztény szolidaritás elé helyezte 
 államának és saját magának az érdekeit. 
„A török – magyarázta lépését – sok 
okból sosem fogja tűrni” nagy riválisá-
nak, V. Károly császárnak a testvérét  
a „szomszédságában”. Másrészt – tette 
hozzá – az „előkelő helyzetből mostoha 
viszonyok közé zuhanó” és „az igazság 
ellenében szenvedő” ember „ott keres 
segítséget, ahol talál”. Kezdetben úgy 
tűnt, hogy útkeresése sikeres lesz: a török 
segélycsapatokra támaszkodva az év 
második felében a Tiszántúl nagyobb 
részét visszafoglalta Ferdinándtól,  
sőt útban Bécs felé 1529-ben Szulejmán 
Budáról is kiűzte a német zsoldosokat,  
és pártfogoltja kezére adta a várost. W
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Temesvár török kézen egy 1596-os rézmetszeten
A TÚLOLDALON: Buda 1541-es bevétele  

egy török miniatúrán
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a riválisa elleni harc állt, Szapolyaihoz 
csatlakozott, s az ő híveként törekedett  
a két fél ellentéteinek elsimítására és  
az ország erőinek egyesítésére. 

Brodarics, Szapolyai és a király párthívei 
közül többen úgy gondolták, hogy a „pusz - 
tuló haza” megmentése érdekében „bármi - 
féle hitetlen népséggel”, így a törökökkel is 
össze lehet, sőt kell fogni. Ennek indokai 
között hangsúlyos helyet foglalt el a néme-
tekkel, illetve a Habsburgokkal szembeni 
bizalmatlanság. A törökpárti magyar főpa - 
pok és főnemesek nemcsak abban kétel-
kedtek, hogy a „német” meg tudja menteni 
Magyarországot, hanem abban is, hogy  
meg akarja. Azt viszont, hogy Magyar or-
szág fölötti uralomra tör, sokan feltételez- 
ték: „a magyarság nagyobb része – adott 
hangot e vélemény nek Frangepán Ferenc 
kalocsai érsek Ferdinánd királyhoz küldött 
1537-es leve  lében – inkább kiteszi magát  
a legnagyobb veszedelemnek, a török 
hatalmának, mintsem akarata ellenére 
német igába hajtsa a nyakát”.

A Ferdinánd és János közötti vetélke-
dés 1538-ig tartott. Ekkorra mindkét fél 
belátta, hogy egyrészt nem elég erősek 

egymás legyőzéséhez és az ország egészé-
nek birtokba vételéhez, másrészt viszály-
kodásuk az ország pusztulásával jár, és 
a törökök malmára hajtja a vizet. Ezért 
beszüntették a háborúskodást, és február 
28-án megkötötték a törökök miatt titok-
ban tartott váradi szerződést. A kialakult 
status quo alapján ebben felosztották 
egymás között az országot. A megosztott-
ságra ugyanakkor nem végleges, hanem 
János haláláig tartó átmeneti állapotként 
tekintettek. Ezt követően a Szapolyai 
által ellenőrzött keleti területeket is meg-
kapta volna Ferdinánd, aki János esetle-
ges  utódait hercegi címmel és tekintélyes 
 birtokokkal kárpótolta volna.

Könnyebb azonban valamiben megálla-
podni, mint azt be is tartani. Az 51 éves 
Szapolyai a következő évben feleségül vette 
a 20 éves lengyel királyleányt, Izabellát, 
aki 1540 nyarán egészséges fiúgyermekkel 
ajándékozta meg. Néhány héttel ezután 
Szapolyai meghalt, ám halála előtt meges-
kette híveit, hogy a váradi egyezmény elő - 
írásai ellenére fiát királyuknak ismerik el.  
A Szapolyai-párt vezérének, a horvát 
származású Utyeszenics György váradi 
püspöknek, közismertebb nevén György 
barátnak vagy Fráter Györgynek az irányí-

elvadulttá vált, hogy a rablók, martalócok 
és hajdúk a fűben, a bokrok tövében és  
a nádasokban el tudnak rejtőzködni. […] 
Mindenfelé romos, üszkös falvakat látunk, 
méghozzá nagy számban; egyeseknek  
még a helye is alig kivehető.”

A két király vetélkedése a magyar ren-
deket is megosztotta, és sokakat késztetett 
akár többszöri pártváltoztatásra. Ennek 
egyik gyakori oka a bizonytalanság, vala-
mint az információ és a tapasztalat hiánya 
volt. A másik pedig a haszonelvűség, 
vagyis a vélt vesztestől való elpártolás, 
illetve a várható győztes mellé állás,  
s ennek révén az ellentáborhoz tartozók  
javaiból való részesedés reménye. Ugyan-
akkor akadtak olyan, az ország érdekeit 
szem előtt tartó államférfiak is, akiket  
új felismeréseik és felelősségérzetük kész-
tettek álláspontjuk megváltoztatására.  
Az utóbbiak közé tartozott II. Lajos tit-
kára, majd diplomatája és kancellárja,  
a horvát származású és Észak-Itáliában 
tanult Brodarics István. Miután a mohácsi  
csatából szerencsésen megmenekült, 
Brodarics előbb Bécsbe ment, ahol a 
Habsburgok szolgálatába állt, majd közel-
ről látván Ferdinánd politikáját, mely - 
nek tengelyében nem a törökök, hanem  W
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A három részre szakadt Magyarország  
a 16. század közepén
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A berlini fal 1961. augusztusi felépítése menekülési 
kísérletek egész sorát indította meg a kétségbeesettől 
a zseniálisig, a legkülönösebb viszont talán Joachim 
Rudolph nevéhez fűződik. Helena Merriman 
elárasztott alagutakról, Stasi-ügynökökről  
és újra egyesült családokról mesél

A csapda bezárul
Keletnémet katonák építik 
a berlini falat 1961. augusz-
tus 13-án. A fal megállította 
a keletnémet menekülők 
áradatát, de nem mindenki-
nek jelentett áthatolhatatlan 
akadályt

SZÖKÉS 
KELET-BERLINBŐL
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A
Z ÉJSZAKA KÖZEPE 
van, és Joachim Rudolph egy 
folyón próbál átvergődni. 
Felette egy őrtorony maga - 
sodik, benne határőrök 

– tudja, ha meglátják, megölik. Felkapasz-
kodik a parton, átkúszik egy mezőn, és 
ahogy a nap lassan felkel, rádöbben, hogy 
megcsinálta. Átjutott Nyugat-Berlinbe.

Ez 1961 szeptemberében történt, 
néhány héttel azután, hogy fel épült a ber-
lini fal. A keletnémet vezetés egyebek mel-
lett azért építette meg a falat, hogy meg-
állítsa a jobb élet reményében nyugatra 
távozó emberek áradatát. Ami viszont 
igazán különlegessé tette ezt az építményt, 
az a sebesség volt, amivel fel húz ták. Tíz-
ezer keletnémet katona lepte el az utcákat 
a legsötétebb éjszaka, szögesdrótot húz tak 
ki és betonbarikádokat emeltek. Ami kor 
a berliniek 1961. augusztus 13-án felkel tek, 
hirtelen egy fal két oldalán talál ták magu-
kat: feleségeket választottak el fér jük től, 
testvéreket egymástól. Olyan történetek is 
keringtek, hogy nyugaton maradt újszülött 
babákat szakítottak el az édesanyjuktól.

A szökések már aznap megkezdődtek. 
Egyesek csak átugrottak a szögesdrót felett, 
de voltak találékonyabbak is, mint az a pár, 
akik átúsztak a Spree folyón, hároméves 
lányukat egy fürdőkádban lökdösve maguk 
előtt. Joachim hetekig tervezte szökését, és 
végül megcsinálta. Beiratkozott egy nyugat- 
berlini egyetem mérnöki karára, és lassan 
éppen belerázódott volna új életébe, ami-
kor egy reggel kopogtak az ajtaján. Két 
diák volt az. A tervük az volt, hogy ásnak 
egy alagutat, hogy néhány barátjukat kijut-
tassák keletről, és Joachimot arra kérték, 
segítsen nekik ásni.

Kémek mindenütt
Miért olyan jó taxisofőrök a Stasi ügynö kei? 
– kérdezi a régi keletnémet vicc. Mert mikor 
beszállsz a kocsijukba, már tudják a neved 
és hogy hol laksz. Az Állambiztonsági 
Minisztérium, közismert nevén a Stasi 
a keletnémet kormányzat legnagyobb 
hatalommal rendelkező szerve 
volt. A titkosrendőrség és a 
különféle hírszerzési szervezetek 
is az irányítása alá tartoztak, 
a küldetése pedig az volt, hogy Megtalált jelentés

Egy abból a több mint 2500 Stasi-iratból, 
amely Siegfried Uhse kapcsán született. 
A beszervezett fodrász 1962-ben nagy  
fogást hozott az állambiztonságnak

Két világ határán
A fal Bernauer Strassénál húzódó szakasza.  
Az erre az utcára néző ablakok számos mene-
kü lési kísérlet szemtanúi , sőt helyszínei voltak

Joachim Rudolph, 
aki a 29-es alagút 

építését irányította 

mindent tudjon. Bár információik egy 
része lehallgatásokból és más hasonló for-
rásokból származott, a Stasi igazi erejét  
a beszervezett emberek tömege adta. Több 
százezer keletnémet jelentett a tartótiszt-
jeinek, a lakosság nagyobb aránya, mint 
arra bármelyik titkosrendőrség a történe-
lem folyamán valaha is számíthatott. 1961. 
szeptember 28-án éppen egy újabb embert 
igyekeztek beszervezni: egy Siegfried Uhse 
nevű fodrászt. Elfogták, miközben csem-
pészett cigarettát vitt egy „homoszexuális 
orgiára”, és megmondták neki, úgy kerül-
heti el a börtönt, ha aláírja a beszervezési 
nyilatkozatot. Az itt következők jó részét 
a hozzá köthető iratokból ismerjük, ame-
lyeket a Stasi levéltárában őriznek, egy 
hatalmas föld alatti komplexumban, amely 
valaha a Stasi főhadiszállása volt. Összesen 
2735 irat kapcsolódik hozzá, amelyekből 
mindent megtudhatunk Siegfriedről: ked-
venc könyveit (utálta a gyenge romantikus 
regényeket, imádta Tolsztojt), vagy éppen 
első ügynöki feladatát, ami az volt, hogy 
keressen fluchthelfereket, azaz olyan nyu-
gatiakat, akik keletieknek igyekeznek segí-
teni a szökésben. Tehát Siegfried éppen 
olyanokra volt ráállítva, mint Joachim.

Miközben Siegfried hozzálátott külde-
tésének végrehajtásához, Joachim és társai 
éppen elkezdték a munkát az alagúton. 
Egy temetőből loptak ásókat és csákányo-
kat, toboroztak még egyetemistákat az 
ásáshoz az egyetemen, illetve meggyőztek 
egy gyártulajdonost, hogy a pincéjében 
kezdhessék meg a munkát. Aztán 1962. 
május 9-én a csapat elautózott a gyárhoz, 
levonult az alagsorba, és nekifogott az 
ásásnak. „Azt se tudtuk, hogyan kezdjünk 
hozzá – mesélte nekem Joachim, amikor 
interjút készítettem vele. – Életünkben 
nem láttunk még igazi alagutat. De a tévé-
ben láttunk képsorokat alagutakról, onnan 
vettük az ötletet, hogyan csináljuk meg  
a sajátunkat.” Lyukat vágtak a betonba, és 
lapátolták kifelé az agyagot és a sódert, míg- 
nem gödröt képeztek. Haladtak tovább 

lefelé, amíg már nem kellett attól tar-
taniuk, hogy beleütköznek a víz-

vezetékekbe, aztán vízszintesen, 
keleti irányba ástak tovább. Pár 
hét múlva már teljesen ki voltak 
merülve, de még a határ vona-
láig sem értek el. Két dologra volt 

szükségük: emberekre és pénzre.
Több ezer kilométerre, New 

Yorkban Reuven Frank, 
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az NBC amerikai tévétársaság nagymenő 
felsővezetője azon morfondírozott, hogyan 
mesélhetné el a nézőknek Berlin történe-
tét. Remek ötlete támadt: mi lenne, ha egy 
menekülési történetet mutatna be nekik? 
És mi lenne, ha lefilmezné, ahogy egy való-
ságos történet kibontakozik? Ez forradal-
masítaná a hírközlés műfaját! Ötletét 
az NBC berlini tudósítója, Piers Anderton 
elé tárta, aki elkezdett kutakodni.

Az alagútásók eközben pont a médiá-
ban dolgozó ismerőseik körében kérde-
zősködtek arról, hogy nem tudna-e valaki 
egy kis pénzt felhajtani. Végül találkoztak 
Andertonnal, és elvitték a készülő alagút-
hoz. Őt meggyőzte a látvány, és rögtön 
a főnökéhez, Frankhez fordult a kérdéssel, 
hogy hajlandó lenne-e finanszírozni a tár-
saságot. Ő igent mondott: az NBC 7500 
dolláros keretig biztosít anyagi forrást az 
ásóknak szerszámok és építőanyagok vásár - 
lására, cserébe a tévétársaság jogot szerez 
arra, hogy mindent filmre vegyen. És ezzel 
Frank meghozta a televíziózás történeté-
nek egyik legellentmondásosabb döntését: 
egy vezető amerikai csatorna beleegyezett, 
hogy finanszíroz egy csapat diákot, akik 
alagutat készülnek ásni a berlini fal alatt.

Az NBC pénzének köszönhetően a csa - 
pat (amely ekkor nagyjából tucatnyi diákot 
számlált) 1962 júniusának végére majd-
nem elérte a Nyugat- és Kelet-Berlint elvá-
lasztó határvonalat. Az alagút ekkor már 
nagyon profin nézett ki, Joachim főmérnök - 
ként irányította a munkálatokat. Az NBC 
felvételein látható, hogy villanyvilágítást 
építettek ki, és egy motoros kiskocsi szá gul - 
 dozik a lefektetett síneken.

Az alagútásók nemsokára a halálzóna 
alatt jártak, azaz a fal előterében kialakított 
sávnál, amelyen állandó őrjáratok cirkáltak. 
„Speciális figyelőeszközeik voltak, ame-
lyeket időnként a földre helyeztek – meséli 
Joachim. – Ha valami gyanúsat hallottak 
volna, ástak volna egy lyukat, és belelőnek, 
vagy beledobnak egy rúd dinamitot.”

Csőstül jön a baj
De nem a határőrök tettek elsőként nagyobb 
kárt az alagútban, hanem egy nyomócső-
ből kitörő víz. Ugyan a vizet sikerült kimerni, 
sőt a csövet is meg tudták javítani, de az 
alagútnak hónapok kellettek volna, hogy 
kiszáradjon. Az alagútépítők alagút nélkül 
maradtak. Aztán fülükbe jutott a hír egy 
a keleti oldalt célba vevő másik alagútról, 
amelyet viszont az építők hagytak ott félké-
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Oly közel, s mégis oly távol
Berliniek az 1961 augusztusá-
ban elhelyezett szögesdrót 
két oldalán – családtagokat, 
barátokat választott szét a  fal
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szen. Bár a munka fizikai részét végzők ott 
leléptek, a szökés szervezői még nem adták 
fel, és megkérdezték Joachimékat, haj-
landók lennének-e segíteni. Egy csapatba 
egyesíthetnék a kiszöktetni tervezetteket 
is, és egyszerre juttathatnák át őket a fal 
alatt. „Túlságosan tökéletes lehetőségnek 
tűnt ahhoz, hogy veszni hagyjuk – mondja 
Joachim. – Mi egy építőcsapat voltunk 
alagút nélkül, nekik pedig volt egy alagút-
juk, amelyhez építők kellettek.”

1962. augusztus 7-én készen álltak. 
Az alagút vége már ott volt egy kelet-ber-
lini házikó alatt, és hírvivőket küldtek szét 
a menekülni vágyóknak, hogy itt az idő. 
Az egyik hírvivő egy fodrász volt. A neve? 
Igen, Siegfried Uhse. A Stasi arra kérte őt, 
hogy nyugati segítőket keressen, és ő meg 
is találta. Ez azt jelentette, hogy az akció, 
amelybe Joachim belesodródott, a Stasi 
figyelő tekintete előtt zajlott. A Stasi egyik 
aktája megőrizte, miként számolt be Uhse 
a részletekről. „Az áttörés valamikor dél - 
után 4 és 7 óra között lesz – mondta. – Száz 
emberre számítanak.” A Stasi így tehát rajta 
volt az addigi legnagyobb, Nyugat-Berlin-
ből szervezett menekülőakción. Nem is 
bízták a véletlenre a dolgot. Katonákat, egy 
páncélozott csapatszállítót és egy vízágyút 
is egy helyszínhez közeli bázisra vezényel-
tek, a környéken pedig nyüzsögtek a civil 
ruhás Stasi-ügynökök.

Az alagútban Joachim és két másik építő 
éppen arra készült, hogy áttörje a házikó 
pincéjének falát. Baltákkal, kalapácsokkal, 
pisztolyokkal és egy második világháborús 
géppuskával odaverekedték magukat az ala gút 
végéhez. Ahogy kezdték áttörni a falat, 
elkezdtek szállingózni a menekülni vágyó 
emberek is. Fogalmuk sem volt róla, hogy 
a Stasi ellenőrzése alatt tartja a területet, 
és szépen egyesével mindegyikőjüket el is 
kapták és kocsikba tuszkolva elszállították.

Joachim és két társa ekkor már a ház 
nap palijába igyekezett felmászni, nem is 
sejtve, hogy az ajtó előtt katonák várnak 
rájuk. A Stasi irataiból az derül ki, hogy 
éppen amikor berontottak volna az ajtón, 
a katonák meghallották, hogy az egyik 
alagútépítő említést tesz egy géppuskáról. 
Erősítést hívtak, és vártak – Kalasnyikovjaik 
nem lettek volna méltó ellenfelei egy 
modern géppuskának. Csakhogy közben 
Joachimék kaptak egy üzenetet az adóvevő - 
jükön, hogy lebuktak. Belevetették magu-
kat az alagútba, és visszaindultak nyugatra. 
Néhány perccel később befutott az erősítés, 

Menekülési útvonal 
Az alagút útvonala pirossal jelezve egy 1961 előtti berlini térképen. Az alagút egy szívószálakat 
gyártó üzemnél kezdődött a Bernauer Strassén   1   Nyugat-Berlinben, és eredetileg a Rheinsberger 
Strasséhoz   2   vezetett volna a keleti városrészben. Azonban az építőket egy csőtörés arra kénysze-
rítette, hogy inkább a Schonholzer Strasse 7-es számú házánál   3   bukkanjanak ki. A berlini falat 
a kék vonal mutatja, az őrtornyokkal, őrjáratokkal és őrkutyákkal teli  „halálzóna” pedig zölddel van 
színezve. A balra látható másik piros vonal egy 1963-ban készült másik alagutat jelöl
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Figyelő szemeik előtt Keletnémet rendőrök néznek át a fal felett 1961-ben. 
Legalább 140 ember vesztette életét, miközben megpróbált átjutni a berlini falon
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NYUGAT-BERLIN

KELET-BERLIN
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a katonák elözönlötték a házat, beugráltak 
az alagútba, de rájöttek, hogy elkéstek.  
Üres kézzel azért nem kellett távozniuk, 
több tucatnyi foglyot kezdhettek kihallgatni.

A Stasi foglyai
Aznap éjjel mindenkit, akit az alagútnál 
letartóztattak, a hohenschönhauseni bör-
tönbe szállítottak. A szovjetek által épített, 
de ekkor már a Stasi kezelésében álló épü-
letben a foglyok nem érintkezhettek egymás - 
sal, és minden tekintetben ki voltak szolgál - 
tatva őreiknek, a villanykapcsoló, sőt a vécé 
öblítőjét működtető gomb is a zárkán kívül 
volt. Minden úgy volt megtervezve, hogy 
a rabokon elhatalmasodjon a tehetetlenség 
érzése. A kihallgatásaik jegyzőkönyveiből 
látszik, hogy ezeket alaposan elnyújtották: 
akár 12 órán át is faggatták a foglyokat szü - 
net vagy élelem nélkül. Többségük előbb-
utóbb vallott, feltárva saját szerepét a mene - 
külési tervben. Kirakatperük után túlnyomó 
részüket bebörtönözték, ahol kemény fizi-
kai munkát végeztettek velük, illetve sok 
időt kellett magánzárkákban is tölteniük.

Nyugat-Berlinben az alagútépítők úgy 
döntöttek, tesznek még egy próbát. Szep tem - 
ber elejére az eredeti alagút kiszáradt, így 
kijelölték az akció dátumát: 1962. szeptem-
ber 14-ét. Aznap délután Joachim és egy 
Hasso nevű másik építő lyukat vágott a 
Schonholzer Strasse 7-es számú házának 
pincéjébe. Az egyik társuk barátnője, a 21 
éves Ellen Schau, aki önként vállalkozott 
rá, hogy szól a menekülni vágyóknak, eköz - 
ben Kelet-Berlin utcáit rótta. Nyugat német 
útlevelével viszonylag szabadon járhatott 
be és ki Kelet-Berlinből. Miután átlépte a 
határt, három különböző presszóba kellett 

elmennie, hogy megadja a jelet az ott vára-
kozóknak. Az elsőben gyufát vásárolt,  
a másodikban vizet. A harmadikban kávét 
kellett volna vennie, de az éppen elfogyott. 
„Rémes pillanat volt – meséli. – Hogyan 
adhatnám le a jelzést, ha nincsen kávé?” 
Végül hangosan méltatlankodni kezdett  
a kávé miatt, és egy konyakot kért (legalább 
ugyanazzal a betűvel kezdődik). Csak 
remélni tudta, hogy a menekülők vették 
az adást: az alagút készen áll.

Fegyvert markolva
Miközben Ellen visszaindult Nyugat-Ber-
linbe, emberek kis csoportjai vették az irányt 
az „aláásott” ház felé. Joachim és Hasso 
a pincében várták őket, pisztolyaikat mar-
kolva. Kevéssel este 6 óra után lépéseket 
hallottak. „Ott álltunk, lélegzet-visszafojtva, 
fegyvereinket szorongatva” – emlékezett 
Joachim. Az ajtó kinyílt, és egy nő állt előtte, 
Eveline Schmidt, aki a férjével és kétéves 
lányával jött. „Sötét volt – mondta el később 
Eveline. – Csak egy lámpa volt a bejáratnál. 
Az egyik építő elvette a kislányomat, aztán 
mászni kezdtem.”

Az alagút másik végén az NBC kétfős 
stábja a kijáratot jelentő akna tetejénél állt. 
Ha megnézzük a felvételeiket, sokáig semmi 
nem történik, aztán megjelenik egy fehér 
kézitáska. Aztán egy kéz, majd végül meg-
látjuk Evelinét. Sár borítja és mezítláb van, 
cipőit elvesztette az alagútban. 12 percig 
tartott neki végigmászni a járaton. Ahogy 
felért a létra tetejére, összeesett. Az egyik 
NBC-s operatőr segítette oda egy padhoz, 
aztán egy alagútépítő a kezébe adta a kis-
lányát. Eveline a karjaiba zárta a gyereket, 
orrát a nyakába fúrva.

A következő órában újabb emberek érkez - 
nek az alagúton: az építők családtagjai és 
barátai. Egyikőjük, a hentes Claus, aki már 
korábban nyugatra szökött, egy nőnek segít 
végigmászni az alagúton, hogy aztán a 
végén jöjjön rá, a felesége, Inge az. Azóta 
nem látta, amióta egy évvel korábban,  
a menekülési kísérlet közepén elszakadtak 
egymástól. A nőt elfogták a határőrök, és 
bebörtönözték, miközben már a szíve alatt 
hordta közös gyermeküket. Aztán Claus 
felfigyel egy hangra az alagútból: egy fehérbe 
öltöztetett kisbaba az, az egyik építő hozza 
a karján. Csak öt hónapos. Claus fia az, aki 
egy keleti büntetőtáborban született. Apja 
életében először megfogja és magához öleli.

Az alagút másik végén Joachim még 
mindig a pincében van. Egészen az utolsó  

Megosztott város
A fal célja az volt, hogy végleg meg-
szüntesse a szabad átjárást Berlin
a nyugatiak, illetve a szovjetek által 
ellenőrzött zónái között

A cipők, 
melyeket Eveline 
Schmidt kétéves kislánya 
elvesztett az alagútban

Volt titkolnivalójuk
Egy ablakot falaznak be 
a Bernauer Strasse keleti 
oldalán, 1961 októberében

JELMAGYARÁZAT

A berlini fal

Tunnel 29

Brandenburgi kapu
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Vár a szabadság
Egy férfi mászik ki a Tunnel 29-ből, 
kezében Eveline Schmidt kislányával. 
Az édesanya karjait kinyújtva várja 
a gyereket. Az NBC felvételei állítólag 
Kennedy elnököt is könnyekig hatották

A szerelem alagútja
Joachim Rudolph és Eveline Schmidt 
esküvői képe. A pár 10 évvel a kalandos 
menekülés után házasodott össze

Szűkös útvonal
A megmenekült emberek számáról 
elnevezett Tunnel 29 egy szakasza. 
A menekülők hosszú percekig 
kúsztak egyik végétől a másikig
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Menekülés nyugatra

Magasfeszültség
Horst Klein cirkuszi artista volt, aki 
Kelet-Berlinben élt. Miután nem meg-
felelő nézetei miatt eltiltották a szerep-
léstől, azt mondta, hogy „képtelen 
tovább élni a cirkusz illata nélkül”. 1962 
decemberében felmászott egy villany-
oszlopra a fal mellett, felkapaszkodott 
a vezetékre, és két karjával kapasz-
kodva, centinként függeszkedett át 
a nyugati oldalra. Éppen, ahogy átért 
a határ felett, nem bírta magát tovább 
tartani, leesett, mindkét karját eltörve. 
De felépült, és később még porondra is 
léphetett újra.

Partihajó
1962. június 7-én 13 kelet-berlini fiatal 
szállt fel egy kirándulóhajóra. Renge-
teg alkoholt vittek magukkal, hogy 
„bulizzanak”, és addig itatták a kapi-
tányt és a gépkezelőt, amíg azok ki nem 
dőltek. Ezután bezárták őket egy 
kabinba, majd a hajót a keletnémet 
határőrök géppuskatüzében a nyugat-
berlini part felé kormányozták. Amikor 
elérték a partot, a nyugati határőrök 
lövésekkel fedezték őket, amíg partra 
ugráltak.

Páncélozott kitörés
1963. április 17-én a 19 éves Wolfgang 
Engels bemászott egy őrizetlenül 
hagyott szovjet páncélozott csapat-
szállítóba, majd a határhoz hajtott vele. 
Megpróbálta egyszerűen keresztülve-
zetni a falon, de a jármű elakadt a 
szögesdrótban. Egy keletnémet határőr 
érkezett oda, amikor kimászott az 
autóból. Engels könyörgött, hogy ne 
lőjön, de a határőrt nem 
hatotta meg. „A golyó a 
hátamon talált el, és ki is 
jött elöl” – mesélte Engels, 
aki csodával határos 
módon így is továbbment, 
és átjutott a határon. Súlyos 
sebesülése ellenére túl - 
élte a kalandot, és szaba-
don élhetett tovább.

A szabadság vasútja
Harry Deterling vasúti mérnök volt. 
Feleségével Ingriddel és négy fiával 
Kelet-Berlinben élt, de a fal felhúzása 
óta tervezgette a menekülést. Hallott 
róla, hogy néhány vasútvonal még 
összeköti a két városrészt, de ezeket 
hamarosan elbontják, ezért tudta, hogy 
gyorsan kell cselekednie. 1961 decem-
berében kérvényezte, hogy tudását 
gyarapítandó, mehessen egy próbakört 
az egyik mozdonnyal. Beleegyeztek, és 
1961. december 5-én (a születésnapján) 
este 7 óra 33 perckor ő, családja és 
néhány barátjuk felszállt a 234-es 
számú gőzmozdonyra, Harry pedig egy 
használaton kívüli vágányra vezette  
a járművet. 32 utas volt a szerelvényen 
– nem mindegyikük volt beavatva  
a szökési tervbe. 8 óra 50-kor Harry 
átrobogott az utolsó keleti állomáson, 
Albrechtshofon, majd kiiktatta a biz-
tonsági féket. Néhány perccel később  
ő és utasai átértek a határon. Másnap 
felszedték a sínpárt, amelyet használt.

Fel, fel és el innen
Egyik este Peter Strelzyk a korábbi 
repülőgépmérnök egy tévéműsort 
nézett a hőlégballonozás történetéről. 
Támadt egy ötlete. Régóta el akart 
menekülni Kelet-Németországból, 
talán ez lenne a módja? Barátjával 
Günter Wetzellel régi gázpalackokból 
építettek egy gázégőt. Feleségeik régi 
lepedőkből és vásznakból varrták 
össze a ballon anyagát. 1979. szeptem-
ber 16-án a két pár és összesen négy 
gyermekük átlebegett a határ felett, 
2400 magasan. Egy bajorországi sze-
dermezőn értek földet, sértetlenül.

pillanatig ott maradt, a legveszélyesebb helyen.  
29 ember jutott át, és ő tudja, hogy ideje menni. 
„Sok minden járt a fejemben – mondja. –  
A sok nehézség, amivel az ásás alatt megküz-
döttünk. A beázások, az áram ütések, a sár,  
a vízhólyagok a kezeinken. Ahogy láttam  
azt a sok menekültet átmenni, elképesztő 
örömet éreztem.” Még egy film részlet maradt 
fenn arról az estéről: a mene kültek, egyesével, 
az ajtóhoz lépnek. Kinyit ják, majd kilépnek 
Nyugat-Berlinbe, és eltűnnek a kamera elől.

De nem ez volt a történet vége. Néhány 
hónappal később a dokumentumfilmet 
leadta az NBC. Bár a Kennedy elnök vezette 
Fehér Ház igyekezett letiltani a sugárzást 
(diplomáciai incidenstől tartva), Frank meg- 
győzte a vezetőséget arról, hogy mutas sák 
be, és 18 millió ember ült le a képer nyők elé, 
hogy megnézze. Az akkori kommen tárok 
szerint „páratlan pillanata volt ez a televízió-
zás történetének”. Az alagútépítők nek elmond - 
ták, hogy maga Kennedy is nézte az adást,  
és állítólag könnyekig ható dott rajta. Az épí-
tők közül néhányan más alagutak építésé- 
ben is részt vettek (voltak, akik a La Manche   
csa torna alatti Csalagút ban is dolgoztak). 
Kele ten Siegfried Uhse a Stasi egyik magas 
kitüntetését kapta meg azért, mert sikerült 
beépülnie a menekülők hálózatába.

És mi lett Joachimmal? Néhány évvel 
később beleszeretett Evelinébe, az első nőbe, 
aki átkelt az alagútján. Eveline házassága 
addigra véget ért, és ők egymásra találtak.  
Tíz évvel azután, hogy megmentette, felesé gül 
is vette Evelinét. Mai lakásuk falán ott az  
a pár cipő, amelyet Joachim azután talált, 
hogy már mindenki kimászott az alagút ból. 
A cipők Annett, Eveline lányának lábai ról 
estek le. Így aztán Joachim alagútja, amely 
29 embert juttatott át a berlini fal alatt, neki 
magának egy családot adott.

A három évtizeddel ezelőtt, 1989. novem ber  
9-én ledöntött berlini falnál összesen leg-
alább 140 ember lelte a halálát a fennállá sának 
évtizedei alatt. És bár a fal már csak emlék,  
a mögötte álló ideológia nem tűnt el teljesen.  
Manapság számos fal épül világ szerte, nem - 
csak az amerikai–mexikói hatá ron, de Indiá - 
ban, Törökországban, Marokkó ban és 
Norvégiá ban is. Más-más okok vezettek  
az építésükhöz, de Joachim szerint egy dolog 
biztosan közös bennük. „Ha van egy fal,  
az emberek mindenképpen meg fog nak 
 próbálni átjutni rajta – vagy alatta.”  A

LA
M

Y Jelenet az Éjszakai átkelés 
című 1982-es brit–amerikai 

dokudrámából, amely 
Peter Strelzyk elképesztő 
menekülését dolgozta fel

NAGY MENEKÜLÉSEK
Öt másik bátor akció története

Helena Merriman újságíró, műsorvezető

Fordította: Litván Dániel
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A középkor végét és az újkor haj-
nalát több egymással összefo-
nódó gazdasági, társadalmi és 

kulturális jelenség harangozta be. Ezek 
sora a humanizmussal és a korai polgá-
rosodással kezdődött, a könyvnyomta-
tással és a nagy földrajzi felfedezésekkel 
folytatódott, s a nyugati kereszténységet 
megújító reformációval és a modern 
nemzetállamok körvonalainak a kiala-
kulásával tetőzött.

A humanista világnézet és a vele 
rokon reneszánsz stíluseszmény leg-
fontosabb célja az emberi szellem 
felszabadítása volt a középkori vallásos 
gondolkodás béklyói alól. Ez a 14. szá-
zadig visszanyúló, de csak a 15. század 
második felében kibontakozó szellemi 
és művészeti áramlat csökkentette az 
engedelmességre és alázatosságra való 
hajlamot, és kétségeket támasztott az 
iránt, hogy valamennyien tehetetlen és 
tudatlan bábuk vagyunk az isteni gond-
viselés kezében. Ezzel szemben erősí-
tette azt a hitet, hogy a világegyetem 
titkai megfejthetők, s hogy az emberi-
ség képes uralni a világot, amelyben él. 
Az új életérzés hordozója elsősorban 
a városi polgárság volt, amely a falusi 
népesség zárt közösségeitől és alap-
vetően önellátó életmódjától eltérően 
állandó kereskedelmi tevékenységet 
folytatott, melynek során megtanulta a 
földi javak értékét, és megismerkedett 
a haszonelvű életvitellel. A túlvilági 
boldogsággal és örök élettel szemben 
felértékelődtek az evilági örömök, 
amelyek megszerzését és élvezetét egyre 
kevésbé tekintették bűnnek. A művé-
szek, a polgárok és a világi elit, a nemes-
ség mellett ez jellemezte a klerikusok 
jelentős részének, mindenekelőtt a felső 
papságnak, sőt a 15. század második 
felében és a 16. század elején regnáló 
egyházfőknek, az ún. reneszánsz pápák-
nak a gondolkodását és életvitelét is.

A középkori világképtől és politikai 
rendtől elszakadó katolikus egyház 
15–16. századi működésének pozitív 
és negatív következményei egyaránt 
voltak. Máig ható eredményei közé tar-
tozik a tudományok iránti érdeklődés 
és a művészetek pártolása, amelynek 
köszönhető többek között a Vatikáni 
Könyvtár megszervezése és a rene-
szánsz Róma kiépítése. A tudományok 

és a művészetek támogatása többnyire 
együtt járt a pompaszeretettel és olyan 
életvitellel, amely a legkevésbé sem 
volt összeegyeztethető a másfél évez-
rede hirdetett keresztény életelvekkel. 
A püspökök és apátok, akik általában 
nemesi családok ivadékai közül kerül-
tek ki, úgy éltek, mint a világi főurak, a 
pápák pedig úgy, mint az olasz fejedel-
mek. Az erkölcsi züllés VI. Sándor pápa 
(1492–1503) idején érte el mélypontját, 
aki már bíborosként egymás után több 
nővel élt együtt, s amikor a katolikus 
egyház fejévé választották, négy gyer-

meke társaságában költözött be a pápai 
palotába. A hivatalok megvásárolható-
sága általános elvvé, a politikai gyilkos-
ság megszokottá vált. 

A katolikus szerzetesrendek, minde-
nekelőtt a domonkosok és a ferencesek 
ugyan igyekeztek megálljt parancsolni 
az egyház elvilágiasodásának, ám nem 
sok sikerrel. A párizsi és az oxfordi 
egyetemen ezért már a 14. században 
megjelentek olyan tanok, amelyek az 
egyházi vagyon elkobzását, az apostoli 
szegénységet, a papi nőtlenség eltörlé-
sét és a kolostorok feloszlatását, vala-
mint a pápai méltóság fölöslegességét 
hirdették. E tanok szószólói közé tar-
tozott John Wycliffe oxfordi professzor 
(†1384), aki csak a Szentírást fogadta el 
a keresztény tanítás és kultusz alapjául, 
s ezért angolra fordította a Bibliát; majd 
a 15. század elején Husz János, a prágai 
egyetem teológusa, aki nézeteiért 1415-
ben máglyahalállal fizetett. Ugyanez  
a sors várt Girolamo Savonarola firenzei  
dominikánus szerzetesre, aki prófétai 
hévvel ostorozta a főpapság feslett éle-
tét, amellyel az őskereszténység elveit 
állította szembe. VI. Sándor pápa ezért 
előbb kiközösítette, majd 1498-ban 
eretnekként megégettette.

Ilyen előzmények után került a pápai 
trónra X. Leó (1513–1521), akivel  
a reneszánsz pápaság elérte delelőjét. 
„Élvezzük a pápaságot, amit Isten adott 
nekünk!” – hirdette. Minden szem-
pontból evilági, reneszánsz egyéniség 
volt, akit a kultúra, a művészetek, vala-
mint a szellemi és testi élvezetek mellett 
más nemigen érdekelt. A Szent Péter-
bazilika építésének befejezése érdeké-
ben 1517-ben elhatározta, hogy ún. 
búcsúcédulákat bocsát ki. Ezek meg-
vásárlása ellenében elengedte a bűnök 
kirovásáért járó penitenciát, például  
az imádkozást, a böjtölést vagy a zarán-
doklatot. Mindenki annyi megváltást 
vásárolhatott, amennyi pénze volt, 
illetve amennyit erre a célra fordítani 
akart. Senki sem gondolta, hogy ezzel 
az intézkedésével X. Leó a katolikus 
egyház legnagyobb válságát idézi elő.

Az események eszkalációja a szász-
országi Wittenbergben kezdődött, ahol 

ÉVFORDULÓK
A pápa kiátkozza  
Luther Mártont

1521. január 3.

X. Leó pápa Raffaello 1518 körüli vásznán 
unokatestvéreivel, Giulio de Medici  

és Luigi de Rossi bíborosokkal

500
éve 

történt
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az egyetem egyik professzora, 
Luther Márton Ágoston-rendi 
szerzetes tiltakozni kezdett a 
búcsúcédulák árusítása ellen. 
Luther 1483-ban született Eis-
lebenben, egy bányászcsalád 
nyolcadik gyermekeként. Apja 
idővel szerény vagyonra tett 
szert, és fiából tanult embert 
akart neveltetni. A középiskola 
elvégzése után ezért az erfurti 
egyetem jogi karára küldte 
tanulni. Hajlamainak engedve 
és valószínűleg labilis lelkivi-
lágától motiválva Luther néhány év 
után szerzetesnek állt, és a wittenbergi 
egyetemen a hittudomány tanulmá-
nyozásába fogott. 1510-ben a rend 
megbízásából Rómába utazott, ahol 
meggyónt, és állítólag hason csúszott 
fel a Laterán lépcsőin, hogy bűnbocsá-
natot nyerjen. A fényűzés és az erkölcsi 
hanyatlás, amit Rómában talált, felhá-
borította. 1512-ben a teológia doktora 
és az egyetem professzora lett. Elő-
adásaiban képviselt álláspontja szerint 
Isten kegyelmében az ember érdem 
nélkül, kizárólag hite által részesül. 
Ebből következőleg, mivel a hit erősí-
tése az egyén belső ügye, nincs szükség 
az egyházi intézmények közvetítésére, 
elegendő a Szentírás tanulmányozása. 
Ettől fogva kritikusan szemlélte az 
egyházát, kiváltképp X. Leó és közve-
títőinek üzérkedését a búcsúcédulák-
kal. Téziseiben, melyeket 95 pontban 
foglalt össze, arra a következtetésre  
jutott, hogy a pápának nincs joga és 
hatalma pénz ellenében feloldozásra  
és a büntetés eltörlésére. Erre csak  
a hívő őszinte bűnbánata jogosíthatná. 
Következésképpen a búcsú pénzért 
való árusítása ellenkezik a vallással. 
Tételeit állítólag – bár ezt az újabb kuta - 
tás kétségbe vonja – 1517. október 
31-én a wittenbergi vártemplom kapu-
jára is kiszögezte. Akár igaz ez, akár 
nem, nézetei – köszönhetően Guten-
berg találmányának – gyorsan terjed-
tek, és nagy visszhangot váltottak ki.

Az egyház kezdetben hagyományos 
módon igyekezett Luther fellépését 
kezelni. 1518-ban Rómába idézték, 
hogy eretnekként perbe fogják. A szász 

választófejedelem, Bölcs Frigyes, aki 
maga is elítélte a búcsúcédulák árusí-
tását és az egyházi tisztségek adásvéte-
lét, azonban védelmébe vette. Luther- 
nek így csak a pápai legátus előtt kel- 
lett megjelennie Augsburgban, 1518 
októberében. A pápai követ tanainak  
a visszavonására akarta rávenni, amit 
azonban Luther megtagadott. Tovább 
hirdette nézeteit, és a Lipcsé- 
ben megrendezett 1519. június–júliusi 
hitvitában a korábbiaknál is határo- 
zot tabban tagadta a pápaság isteni 
eredetét, valamint a pápa és a zsinatok 
tévedhetetlenségét. Hozzátette: a hit 
tárgya csak az lehet, ami a Szentírásból 
kiolvasható. A következő évben három 
új röpiratban foglalta össze program- 
ját. Ezekben ismét cáfolni igyekezett 
az egyház üdvközvetítő szerepét, 
V. Károly német-római császárt fel-
szólította a német egyház megrefor-
málására, a német nemzetet pedig 
harcra buzdította a „rómaiak” kizsák-
mányoló uralma ellen.

A Vatikán válasza nem késett sokáig. 
X. Leó 1520. június 15-én kiadta 
Exsurge Domine kezdetű bulláját, 
amelyben Luther Mártont eretnekség-
gel vádolta, és kilátásba helyezte kiközö - 
sítését a katolikus egyházból. Az indu-
latos természetű és vaskos modorú 
Luther azonban továbbra sem hátrált 
meg. „Emelte a tétet”, s a pápai fenyege-
tődzésre azzal válaszolt, hogy a witten-
bergi vár kapujánál diákjai előtt elégette 
a bulla másolatát, és a pápát nyilváno-
san Antikrisztusnak nevezte. A vati-
káni viszontválasz: 1521. január 3-án 
X. Leó beváltotta fenyegetését. Decet 

Romanum Pontificem kezdetű bullájá-
val kiközösítette Luthert.

A pápa szerette volna, ha a küzde-
lemben V. Károly császár, valamint  
a német fejedelmek és lovagok is mellé 
állnak. Ez azonban csak részben történt 
meg. Utóbbiak jelentős része – az egy-
házi birtokok elkobzása reményében –  
védte Luthert. Bár a január végétől 
ülésező wormsi birodalmi gyűlésen 
kihirdették a pápai bullát, sőt április 
19-én a birodalmi átkot is kimondták 
Lutherre (wormsi ediktum), áprilisban 
ő is kifejthette nézeteit, és a gyűlést 
bántatlanul hagyta el. Biztonságáról ezt 
követően Bölcs Frigyes gondoskodott, 
aki Junker Jörg (György lovag) néven 
wartburgi várában rejtegette. Luther 
itt előbb újabb röpiratokat fogalmazott 
igaza védelmében, majd 1521 decem-
berében hozzákezdett az Újszövetség 
németre fordításához, amely 1522 
 nyarán már meg is jelent. Ezt később  
az Ószövetség fordításával egészítette ki. 

Luther bibliafordítása, amely szö-
vegmagyarázatokat is tartalmazott, 
gyorsan terjedt, és a német irodalmi 
nyelv alapjává vált. 1546-os haláláig 
kb. egymillió példányban nyomták ki 
és adták el. 14–15. századi elődeinek, 
John Wycliffe-nek és Husz Jánosnak 
a tanaihoz hasonlóan a könyvnyom-
tatás nélkül minden bizonnyal Luther 
eszméi is csak korlátozott körben és 
ideig-óráig hatottak volna. Így viszont 
Európa-szerte nagyszámú követőre 
találtak, akiknek a mozgalma néhány 
éven belül az ún. lutheránus, más 
néven evangélikus egyház megalapítá-
sához vezetett.    R. I.

Luther a wormsi birodalmi  
gyűlésen védi meg tanait  

– Anton von Werner  
1877-es képe
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A fekete 
Jeanne d’Arcról

MICHAEL WOOD ESSZÉJE

NEMRÉGIBEN RÉSZT VETTEM a történelmi 
királyi palotákat kezelő alapítvány, a Historic Royal 
Palaces egyik online előadásán, amelyen érdekes 

kultúrák közötti összefüggések merültek fel. Az előadó két 
reneszánsz uralkodót, az angol VIII. Henriket (1509–1547) 
és kortársát, a kongói I. Alfonzot (1509–1542) hasonlította 
össze. Az illusztrációk között egy angolai feszület is szerepelt, 
rajta fekete Jézussal, amelyről sok minden jutott hirtelen 
az eszembe.

Csaknem negyven évvel ezelőtt jó pár hetet eltöltöttem  
a Kongói Demokratikus Köztársaságban (akkori nevén Zaire
ban), melyet a belga gyarmatosítás, az öldöklő polgárháborúk 
és az országot 32 évig irányító Mobutu elnök diktatúrája tel
jesen kizsigerelt. Részt vettem egy tíznapos folyami hajózá
son, a teherhajó fedélzetén aludtam, és csak néhány párától 
gőzölgő állomáson kötöttünk ki. Hogy agyonüssük az időt, 
a hajó legénysége felidézte a kongói történelem néhány epizód  
ját. Kalala, az első tiszt az 1951ben, börtönben elhunyt 
Simon Kimbangu követője volt, aki megalapította az immár 
az ökumenikus Egyházak Világtanácsa által is elismert vallá
sos mozgalmát. Kimbangu azt prédikálta, hogy Jézus afrikai 
volt, az ősi (főleg a mai Angola északi részén elterülő) Kongói 
Királyság  szülötte.

A történelmi Kongói Királyság egyébként hihetetlen módon 
egészen sokáig, 1390től az 1800as évek végéig fennállt, sőt 
Portugália vazallusaként a 20. századot is megélte. Fővárosa, 
São Salvador (M’BanzaKongo) ma szintén ÉszakAngolát 
ékesíti. Egykoron a Luezi folyó fölé magasodó katedrálisával, 
palotájával, kőtemplomaival és házaival igazi „afrikai rene
szánsz” város lehetett. „Kongóváros” már nagyon korán, 1491 
ben felvette a kereszténységét, ez volt az első keresztény város 
az Egyenlítőtől délre. Mivel nem keresztény hódítók uralták, 
a helyi elit megtartotta saját kultúráját és szokásait, I. Alfonz 
uralkodása alatt pedig nyugati iskolákat és könyvtárat hoztak 
létre, sőt még követet is küldtek Rómába. A 17. század végétől 
azonban tömegesen szállították el rabszolgaként a nyugatafri  
kaiakat Amerikába, a kongóiak több háborút is vívtak a portu  
gálokkal, majd polgárháború szakította szét a királyságot.

1704ben egy ifjú nemeshölgy, Kimpa Vita állt egy felkelés 
élére, több ezer követőjével elfoglalta a lerombolt fővárost,  
s kihirdette, hogy Isten afrikai volt, Krisztus Kongóban szüle
tett, az ő száján keresztül pedig maga Páduai Szent Antal szól: 
azt kéri tőle, szüntesse meg a harcot, állítsa le a rabszolga
kereskedelmet, s hozza újra létre az európaiaktól független 
keresztény afrikai királyságot. A felkelés elbukott, és Jeanne 
d’Archoz hasonlóan őt is eretnekként égették meg, csecsemő 
fiával együtt. Mozgalma azonban túlélte őt, Kimbangu mai 

követői közül sokan úgy vélik, vallásalapítójuk Kimpa Vita 
reinkarnációja, s olyan amuletteket viselnek, melyeken Krisztus 
és Szent Antal fekete nőként vannak ábrázolva.

Ugyanez a keresztény kultúra Amerikában is tovább élt, 
az Angolából Brazíliába, Kubába és Haitire hurcolt rabszolgák 
között nem kevés keresztény akadt, az 1739es, nevezetes 
 délkarolinai Stonorabszolgafelkelést is keresztény kongóiak 
vezették, majd az 1791es haiti rabszolgafelkelésben is gyakran 
hangzottak fel Kimpa Vita híres szabadságimájának szavai 
(„kanga mundele”). 

Ő lenne a forradalmak korának elfeledett szülőanyja? 
Alig több mint húsz éve jelent meg az első olyan nyugati tör
téneti mű (John Thornton: The Kongolese Saint Anthony, 
1998), amely ablakot nyitott Kimpa Vita különleges életére, 
valamint DélközépAfrika atlanti királyságainak érdekfe
szítő históriájára. Biztos vagyok benne, hogy a jövőben még 
több munka születik e témában, hiszen a Kongói Király ság
ban széles körben elterjedt az írásbeliség, irattárak jöttek 
létre, Portugáliával és Rómával leveleztek, európai tanulmá
nyokat folytattak. Nemrégiben több magán és helyi köz
gyűjteményben felbukkantak fontos dokumentumok, ami 
azt sejteti, hogy sok családi archívum, levél és törzsi história 
kerülhet elő. A gazdagon burjánzó szóbeli tradíciókat afri
kai történészek gyűjtik egybe, amelyek például Kimpa Vita 
anyjának inspiráló szerepét is hangsúlyozzák, jelezve, hogy 
a kongói kultúrát befolyásos nők formálták.

A Kongói Királyság története jelképesen megmutatja, 
hogy a szubszaharai Afrikát a közelmúltig kiradírozták  
a világtörténelemből. Ma már azonban megfordult a trend. 
A „Black Lives Matter” mozgalom idején nem pusztán saját 
hazánk rejtett fekete történelmének felfedezése a cél, jóval 
messzebbre, a reneszánsz történelméből kiírt Atlantióceán 

parti afrikai régiókra kell tekintenünk. 
I. Alfonz és Kimpa Vita korának megérté
sével ugyanis saját korunkat, világunkat 
is jobban érthetjük.  

Michael Wood, a Manchesteri Egyetem professzora, 
szakterülete a nyilvános történelem (public history)

Fordította: Győrffy IvánIL
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AZ ELRETTENTŐ PÉLDA

 Mint az köztudomású, 
a versailles-i kastély valójában 
messze nem egyetlen épület, 
hanem egy hatalmas komple-
xum, amelynek szerves részét 
képezi az épületeket övező park, 
és az ebben található szökőku-
tak és medencék is. XIV. Lajos 
utasítására 1661-ben kezdték 
el átépíteni és bővíteni az apja 
által vadászházként építtetett, 
majd kastéllyá alakított épüle-
tet. A Napkirály már első kör-
ben is hatalmas költséggel 
bővítette igényeinek megfele-
lőre Versailles-t, de miután 
1678-ban eldöntötte, hogy tel - 
jes udvarát ide költözteti Párizs - 
ból, újabb nagyszabású mun-
kálatok kezdődtek.

A király André Le Nôtre kert - 
építészt kérte fel, hogy a pom-

pázatos épületek köré „Európa 
legszebb kertjeit” tervezze meg, 
és mivel a francia kertépíté-
szetnek már akkor is kihagyha-
tatlan elemét képezték a szökő-
kutak, csatornák és medencék, 
Nôtre sem felejtette ki ezeket 
a terveiből. Csakhogy volt egy 
kis gond. Versailles ugyanis 
nagyjából 10 kilométerre fek-
szik a legközelebbi nagyobb 
vízforrástól, a Szajnától, és ha 
ez még nem lett volna elég, 
közel 150 méterrel magasab-
ban is fekszik, mint a folyó.

De a Napkirályt persze nem 
tántoríthatták el elképzeléseitől 
a fizika törvényszerűségeiből 
fakadó nehézségek. 1670-től 
több elképzelést is az uralkodó 
elé terjesztettek a probléma meg - 
oldására, de ezek megvaló sí tá-

sáról még Lajos főintendánsa, 
Jean-Baptiste Colbert le tudta 
beszélni urát az elképesztő költ - 
ségekre és a siker kis valószínű-
ségére hivatkozva. Ekkor jelent 
meg a színen Arnold de Ville 

belga mérnök, aki felhívta  
a király figyelmét egy általa 
tervezett szerkezetre, amely  
Val kastélyát látta el a Szajná- 
ból pumpált vízzel. De Ville 
azt állította, hogy egy hasonló 

● Mi működtette a versailles-i szökőkutakat?

A szentpétervári Kunszt kamera antro
pológiai és etnográfiai múzeum alapí
tása I. (Nagy) Péter cár érdeme, és gyűj  
teményének egy mára elveszett, hír
hedt darabja is az ő nevéhez fűződik. 
A meglehetősen groteszk tárgy egy üveg  
ben, tartósítószerben eltárolt, levágott 
emberi fej, amely valaha egy Willem 
Mons nevű férfiú testéhez kapcsolódott.

Willem I. Péter hosszú időn át tar
tott szeretőjének, Anna Monsnak volt 
a testvére, és maga is szépen felívelő 
udvari karriert futott be. Azután sem 
esett ki a cár kegyeiből, hogy nővére 
elvesztette kiváltságait Péternél, Willem 
a svédek elleni háborúban tüntette ki 
magát, majd 1711ben a cár szárnyse
gédje, majd a cárné, Katalin birtokai
nak kezelője lett, és 1724ben, amikor 
a cárnét a korábbi gyakorlattól elsza
kadva megkoronázták, hogy adott eset
ben átvehesse férje trónját, Monsból 
kamarás lett. Néhány hónappal később 
viszont nemcsak karrierje, hanem élete 
is gyors és kegyetlen véget ért. 

A források szerint Mons kifejezetten 
jóképű férfi volt, egy beszámoló szerint 
egyenesen „a legjobb felépítésű és legvon
zóbb férfi”, akit a szerző valaha látott. Az is 
tény, hogy kortársai szerint igencsak oppor  
tunista volt, és semmilyen módszertől nem 

riadt vissza, ha befolyásos támogató kat 
igyekezett megnyerni magának. Azt viszont 
nem tudjuk, szövődötte valamilyen roman  
tikus kapcsolat közte és a cárné között, 
mindenesetre pletykák keringtek arról, 
hogy Katalin a kelleténél szorosabb viszonyt 

ápol jóképű bizalmasával. Az minden
esetre tény, hogy 1724 novemberének 
egyik éjszakáján Mons iratait lefoglal
ták, őt pedig vasra verve szállították el. 
A vád sikkasztás volt, és hogy pozícióját 
saját érdekében használta fel. Rövid, 
de kegyetlen vallatás után pedig a vesz
tőhelyen találta magát, fejét a hóhér 
bárdja választotta el testétől. Nem tud
juk, mi volt a valódi bűne, ha volt egyál
talán, mindenesetre egy ilyen magas 
rangú udvari ember ilyen gyors bukása 
mögött nyilvánvalóan a cár személyes 
utasítása állhatott. 

Mons levágott, tartósított feje csak 
később került a Kunsztkamera gyűjte
ményébe. Hogy addig hol volt, arról 
szintén csak szóbeszéd maradt fenn. 
Sokan tudni vélték, hogy Péter oda
aján dékozta a rettenetes mementót 
Katalinnak, sőt arra kényszerítette, 
hogy ágya mellett tartsa az üveget, 
emlékeztetve a nőt arra, milyen 
 követ kezményekkel járt hűtlensége. 
Akárhogy is történt, néhány hónap 
pal később maga Péter is meghalt,  

a trónon pedig I. Katalin követte. Mons feje 
is valamikor ekkor került át a múzeumba, 
ahol még több évtizeddel később is meg
volt, majd valamikor a 18. század végén 
veszett nyoma, állítólag II. (Nagy) Katalin 
cárnő adott utasítást arra, hogy kegyeleti 
okokból temessék el.  ■  LD

I. Katalin cárnő egy korabeli festményen

Az 1500 méter hosszú, 62 méter 
széles Grand Canal a versailles-i 
kastély parkjában, az előtérben 
az Apolló-szökőkút
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Hogyan ábrázolják a nyugati filmek 
az ötvenhatos forradalmat?
Bár a nyugati országok legfeljebb erőtlen 
diplomáciai próbálkozásokkal, majd később 
aktívabban, a magyar menekültek befoga  
dásakor vették ki részüket az 1956os for
radalommal és szabadságharccal kapcso
latos akciókból, mivel nem állt érdekükben 
a szuezi válság kellős közepén a Szovjet
unióval összerúgni a port, társadalmaik 
egyöntetű szimpátiával figyelték az esemé
nyeket. A forradalom leverésekor világ
szerte tömegtüntetéseken tiltakoztak, jeles 
nyugati értelmiségiek fordultak el végleg 
hazájuk kommunista mozgalmától, sokak 
bálványa, Elvis Presley még egy dallal is 
tisztelgett a forradalmárok előtt, és a mozik, 
televíziós csatornák – miként arra Benke 
Attila a Filmvilág 2021. januári számában 
rámutat – egyremásra vetítették a szabad
ságharc nemzetközi jelentőségét kidom
borító alkotásokat.
Általános motívum volt bennük az az üzenet, 
hogy a magyar forradalmárok a bukás elle
nére egyértelmű erkölcsi győzelmet arat
tak. Már 1957ben készült egy ausztrál rövid  
film Repülés a szabadságba címmel, amely
nek főhősei, a szigetországba ezrével érkező 
magyar menekültek a narrátor szerint kiér
demelték, hogy szabad életet élhessenek 
új honukban. Számos dokumentumfilmet 

FILMVILÁG

mutattak be az 1960as évek elejétől az ezred  
forduló utáni évtizedig, amely játékfilmes 
eszközökkel igyekezett megvilágítani a hősök, 
illetve mártírok életét. Akadt, amelyiket 
tudatosan Amerikában élő és dolgozó magyar 
alkotókkal készíttettek: a 2007es A lyukas 
zászló két világhírű operatőr, Zsigmond 
Vilmos és Kovács László részvételével nyo
matékosította, hogy a vasfüggöny későbbi 
lebontása meg sem valósulhatott volna 1956 
nélkül. Ez az optimista kicsengés alapjel
lemzője a zsáner alkotásainak, a 2006os 
A szabadság vihara – nem kisebb nevek, mint 
Andy Vajna és Quentin Tarantino produceri 
szerepvál la lásával – a szintén ugyanerre az 
évre datál ható magyar filmhez, Goda Krisztina 
Szabadság, szerelem című drámájához hason  
lóan jelképes párhuzamot von a szabad

ságharc morális diadala 
és a melbournei olimpia vízi
labdamérkőzésén a szovje
tekre vereséget mérő magyar 
sportolók győzelme között. 
A dokumentum és a játékfil  
mek közeledése a másik oldal
ról, a játékfilmek szemszögéből 
is megfigyelhető, az 1958as 

amerikai függetlenfilm, A budapesti rém 
például alacsony költségvetésű akciójele
neteit archív budapesti felvételekkel egészí
tette ki. Valamennyi nyugati alkotásra jel
lemző ugyanakkor – a legutóbbi példa erre 
a 2018as német film, A néma forradalom –, 
hogy a magyar októ  
bert egyetemes 
jelentőségű „sza
badságviharként” 
tálalják, amely 
repedést okozott 
az elnyomó rezsim 
addig áttörhetet  
len nek hitt falán,  
s ezzel elősegítette 
annak végső leom
lását.  ■

Jelenet a Tábori György forgató-
könyvéből készült Az utazás (1959) 
című amerikai filmből, amelyben 
a „kívülállók” végül a magyar ügy 
szimpatizánsai lesznek

  Kérdéseit a bbchistory@kossuth.hu e-mail-címre  Írjon nekünk! vagy a 1327 Budapest, Pf. 55 címre várjuk 

gépezettel Versailles-ba 
is el tudná juttatni a folyó 
vizét. Miután Lajos meg-
tekintette a már működő 
szerkezetet, megbízta de 
Ville-t és társát, az aszta-
los Rennequin Sualemet, 
hogy lássanak munkához. 

A tervezés 1678-ban, 
az építkezés 1681-ben 
kezdődött. A feladat nagy - 
ságát mi sem érzékelteti job-
ban, mint hogy pusztán a meg - 
felelő vízmennyiség biztosításá - 
hoz kis szigetek összekötésével 
egy több kilométeres szakaszon 
két mederbe kellett terelni a 
Szajnát. A Machine de Marly 
néven emlegetett óriási hidrau-
likus gépezet a bal oldali ágban 
épült meg. A működéshez az 
energiát 14 darab, 12 méter 
átmérőjű vízkerék szolgáltatta, 
ezek működtették a pumpákat 
és szivattyúkat, amelyek három 

lépcsőben a part fölé 150 méter - 
rel magasodó domb tetejére 
emelték a vizet, ahonnan egy 
vízvezeték szállította tovább 
Versailles felé. Az építkezésen 
1800 munkás dolgozott három 
évig, és összesen több mint 100 
ezer tonna fát, 17 ezer tonna 
vasat, 800 tonna ólmot és acélt, 
tíz kilométernyi láncot és több 
mint 5 ezer kilogramm faggyút 
használtak fel (utóbbi biztosí-
totta a mozgó alkatrészek kené - 
sét, így rendszeresen pótolni 

is kellett). A költségek – 
bizonyára Colbert-nek 
szá mos ősz hajszálat 
jelentve – körülbelül 
5,5 millió livre-t tettek 
ki, ezt mai áron 15 és 
30 milliárd forint közötti 
összegre becsülhetjük. 

De ezután még működtetni is 
kellett. Több száz munkás dol-
gozott azon, hogy a víz folyama-
tosan és rendben a magasba 
emelkedjen, ennek évi költsége 
további 15 millió mai forintra 
tehető összeget tett ki.

A kétségkívül lenyűgöző 
gépszörnyeteg napi körülbelül 
3 millió liter vizet emelt ki a 
Szajnából – már amikor rendben 
működött. A rengeteg bonyo - 
lult, mozgó alkatrész állandó 
meghibásodással járt, ezért folya - 

matosan javítgatásra szorultak. 
Ezenkívül rettenetesen hangos 
is volt a szerkezet, a környék 
kastélyait bir tokló arisztokra-
ták rendszere sen panaszkodtak 
az elvisel he tet len zajra. Persze 
a Napkirályt ez kevéssé hatotta 
meg, őt boldoggá tette, hogy 
végre meg felelő mennyiségű és 
megfelelő nyomású víz érkezik 
udvarába, és a park összesen 
több mint kétezer szökőkútjába.

Minden baja ellenére az 
1684 júniusában elkészült és 
1688-tól működő Machine de 
Marly több mint 130 éven át 
szolgált. 1817-ben egy gőzgép 
hajtotta mechanizmusra cse-
rélték, 1859-ben azt egy újabb 
hidraulikus rendszer váltotta. 
Ma elektromos szivattyúk biz-
tosítják a versailles-i szökőku-
tak működését, amelyek már 
egy közelebbi víztározó vizét 
használják erre a célra.  ■  LD

A Machine de Marly, a domb 
tetején pedig a vízvezeték 
kezdete is kivehető
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Ki gondolná?

 Az 1847-ben született Gály 
Lajos apja, Vince a kétegyházi 
Andrássy-uradalom tiszttartója 
volt, aki kemény munkával – és  
a rossz nyelvek szerint kétes pénz-
ügyi akciókkal – küzdötte fel magát 
a birtokosok közé. Fiának így már 
még magasabbra törő ambíciói 
lehettek, ő a felső tízezer életmód - 
ját tűzte ki célul, ezért apja halála 
után Pestre költözött, és igyeke-
zett elvegyülni a legjobb társaság - 
ban, abban reménykedett, hogy 
akár egy nagyon szerencsés házas - 
ság is összejöhet számára, amely 
egyenesen a mágnások soraiba 
repítheti. A társasági élet egyik fő 
színtere a Nemzeti Kaszinó volt, 
így természetesen Gály is felvéte-
lét kérte az intézmény tagjainak 
sorába, és arisztokrata pártfogói-
nak hála 1877-ben fel is vették. 
A magas, művelt, jó modorú férfi 
talán valóban elnyerhette volna 
egy megfelelően csinos hozomány- 
nyal rendelkező leányzó kezét, és 
még az országos politika ajtajai is 
megnyílhattak volna előtte, ám 
az eredetileg csupán az ismerke-
dés céljait szolgáló szerencsejáték 
iránt felébredő szenvedélye min-
den más ambícióját elsöpörte. 

Gyakorlatilag éveken át folyama - 
tosan kártyázott, és általában töb - 
bet nyert, mint amennyit veszített, 
így egzisztenciája is biztosított 
volt. Egy 1881-es estén azonban 
elhagyta szerencséje. Egy egész 
éjszakás partiban rengeteget vesz - 
tett, ráadásul egy katonatiszttel, 
Elek Gusztávval is összeszólalko-
zott, aki félelmetes párbajhős híré - 
ben állt. Ugyan adósságát még 
meg tudta volna fizetni, kiállt 
Elekkel pisztolypárbajra, és a tiszt 
golyója szétroncsolta jobb karját. 
A botrányos eset után eltanácsol-
ták a Nemzeti Kaszinóból is, Gály 
pedig maradék kevés pénzével 
Monte-Carlóba ment, hogy ott 
tegye ismét próbára szerencséjét.

Innen a történet végleg az 
ellenőrizhetetlen és néha egymás - 
nak is ellentmondó legendák és 
anekdoták világába lép át. Az min - 
denesetre biztosnak tűnik, hogy 
Gály kezdetben rengeteget nyert 
ruletten, egy alkalommal például 
állítólag minden lehetséges módon 
megfogadott egy számot (egyes 
beszámolók szerint a 17-est, míg 
mások a 36-ra esküsznek), és ezzel 
az egyetlen pörgetéssel 130 ezer 
frankkal lett gazdagabb. Egy 

későbbi alkalommal azzal büsz-
kélkedett, hogy 10-ből legalább 
6-szor mindig eltalálja, milyen 
színbe pottyan majd a golyó, és 
amikor próbára tették, két tévedés 
után nyolcszor tippelt egymás után 
helyesen – alkalmanként 100 ezer 
frankos téttel. Elké pesztő nyerő-
szériájáról a francia újságok is 
beszámoltak, és Gály hamarosan 
a monte-carlói társasági élet köz - 
ismert figurája lett, nyereményeit 
több millió frankra becsülték, 
barátai és kártyapartnerei között 
fejedelmek, arisztokraták, ipar-
mágnások voltak. Az ekkor már 
„Rulettkirály” néven is emlegetett 
Gályt az sem zavarta, hogy újdon - 
sült barátai gyakran hatalmas adós - 
ságok felhalmozásával tűntek el, 
több hölgy – sőt állítólag egy hölgy 
többször is – összetört szívvel és 
látványosan laposabb pénztárcá-
val hagyta ott. Egy alkalommal két 
barátságos orosz nagyherceg invi - 
tálta többhetes hajókirándu lásra, 
csak éppen a fedélzeten néhány 
ügyes hamiskártyás is tartózko dott, 
akik szisztematikusan kopasztot-
ták meg a magyar játékost.

A történet vége persze nagyjá-
ból kitalálható: a szerencse apadni 

kezdett, a pénz pedig elfogyott. 
Az anekdota szerint, amikor utolsó 
frankjait is elvesztette, a kaszinó 
vezetősége – a pezsgőbontás mel-
lett –, biztos, ami biztos, felaján-
lott neki egy nagyobb összeget, 
amennyiben megígéri, hogy soha 
többet nem teszi be a lábát az intéz - 
ménybe. Mindenesetre, amikor 
visszatért Budapestre, akkor még 
egy ideig az elegáns Royal szálló-
ban bérelt szobát – és persze eljáro - 
gatott kártyázni is. Utolsó évei ben 
viszont már az olcsóbb Erzsébet 
királyné szállóba kényszerült 
átköltözni, és amikor 1916-ban 
meghalt, már saját sírkőre sem 
telt hagyatékából, barátai, roko-
nai pedig nem voltak. Végül kide - 
rült, hogy családjának díszes sír - 
helye van a Fiumei úti temetőben, 
így aztán az egykori „Rulett király - 
nak” is ez lett a végső nyughelye. 
A pesti éjszakában róla keringő 
történeteket Krúdy Gyula is fel-
dolgozta, majd az 1930-as évek 
közepén Kellér Andor gyűjtötte 
össze, és A rulettkirály című 
könyvében adta közre. Gály Lajos 
emléke így nem veszett el, bár fel-
tételezhetjük, hogy a valósághoz 
képest kissé átalakult.  ■  LD

● Ki volt Monte-Carlo magyar rulettkirálya?
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Atomálca
Január 6-án, szerdán, 21 órakor

A Nagaszakit és Hirosimát ért atomtámadás 75. évfor
dulója alkalmából a dokumentumfilm bemutatja a bombá

zások utóhatását és a civil lakosságot ért pusztító vesz
teségeket. A nyugtalanító jeleneteket tartalmazó, exkluzív 
színes felvételek sokáig titkosak voltak, most azonban 
az első kézből származó beszámolókon keresztül kapha
tunk új ismereteket az elpusztított városokról.

Gyermekek köztársasága
Január 10-én, vasárnap, 21 órakor  

Budapest, 1945: Sztehlo Gábor, a protestáns pap árva 
gyermekeknek nyújt menedéket a magyar főváros romjai  
között. Egy nap azt javasolja, hogy építsék fel saját 
demokráciájukat, saját köztársaságukat. Hamarosan van  

alkotmányuk, elnökük, legfelsőbb bíróságuk, rendőr
főnökük, újságjuk, és még igazi pénzük is. 

Az elveszett viking hadsereg
Január 12-én, kedden, 22 órakor

Negyven évvel ezelőtt egy Anglia szívében fekvő álmos 
falu hátborzongató felfedezés helyszíne volt, amikor 
közel 300 csontvázat ástak ki egy tömegsírból. Azt senki 
nem tudta kideríteni, kik voltak és mi történt velük…  
egészen mostanáig. A biorégész Cat Jarman úgy hiszi, 
hogy a csontok a Nagy Pogány Hadsereg, a legendás 
viking harcosok utolsó maradványai, akik az i. sz. 9. szá
zadban szállták meg Angliát.
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