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K. und K. kalandozások*

A címadás, illetve a szerkesztői ajánlás 
érdekes megközelítését ígéri annak az 
örökségnek, melyet a Habsburg Birodalom 
hagyott a 21. századra. A Népszabadság 
Könyvek sorozatban megjelent reprezen
tatív képes album egységes tematikát 
követ az egyes területek ismertetése során. 
Műfajában leginkább a 19. században is 
kedvelt úti beszámolók hagyományaihoz 
tér vissza: rövid történeti áttekintést ad, 
érdekességeket mutat be -  mindezt gaszt
ronómiai körképpel kiegészítve. Közben 
vállalja a Monarchia kulturális-civilizációs 
öröksége három fő „pillérének”: a színház, 
a vasút és a kávéház megjelenítését is. A kö
tetben a fénykép-illusztrációk egyenrangú 
kísérői az egyes riportoknak: a vizualitás 
lehetőségeinek maximális kihasználásával 
még inkább fokozzák az ígért időutazás 
hangulatiságát.

A kötet Gerő András történész találó, 
Monarchikum címen közzétett előszavával 
indul. A bevezetés fontos áttekintést ad a 
Monarchia koráról, felvillantva azokat a 
civilizációs változásokat, melyek keretet és 
tartalmat biztosítottak a polgári életformá
nak. Legfőbb örökségének, mely a könyv 
mottója is lehetne, a következőt tartja: 

„semmi sem az, mint aminek látszik”.
Hovanyecz László a történelmi háttér 

felvázolására -  Egy liberális birodalom 
címmel -  Niederhauser Emillel készített 
interjút. Beszélgetésük során eljutnak a 
Habsburg család történetének 10. szá
zadi kezdeteitől a 20. század elejéig Szó
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esik a dinasztia prominens, meghatározó 
uralkodóiról, a magyarokkal való viszony 
alakulásáról, a hangsúly azonban magától 
értetődően Ferenc József uralkodására 
kerül.

Szászi Júlia a Lajtán túli területekkel 
kapcsolatos ismertetésének egyik legér
tékesebb részlete (és egyben váza) a Bad 
Ischlbén található császárvillát üzemeltető 
Markus Habsburg Lothringennel (Erzsébet 
királyné és Ferenc József dédunokájával) 
készített riport. Ennek segítségével az 
olvasó bepillantást nyerhet az egykori ural
kodócsalád 21. századi mindennapjaiba: 
az egymás közötti érintkezésektől a csa
ládi vállalkozások üzemeltetéséig. Eköz
ben -  az újonnan bemutatott Rudolf-film 
kapcsán -  kísérletet tesznek a trónörökös 
tragédiájának és mai megítélésének értel
mezésére. A riport az újságírónőnek a bécsi 
Sissi Múzeumban szerzett benyomásaival 
zárul. Esszéjébe azonban, a nem megfelelő 
fogalomhasználat, illetve a történelmi té
nyek kissé bizonytalan interpretálása miatt, 
több tárgyi tévedés is került. Jellemző 
példa erre, hogy Rudolf valóban kapcso
latban állt mind a német, mind az angol 
trónörökössel, érintkezésüket azonban 

„összeesküvés” szervezésének aligha lehet 
nevezni. Emellett hangsúlyozandó, hogy 
Rudolf csak a leendő angol királlyal, VII. 
Edwarddal, akkor még trónörökössel (Vik
tória királynő ugyanis 1901-ig uralkodott), 
nem pedig mint brit uralkodóval tarthatott 
fenn, a kor szokásainak megfelelő, nagyon 
formális kapcsolatot.

Megszakítva az „időutazás” tematikáját, 
a kötet a korabeli civilizációs, kulturális 
vívmányok több elemét is bemutatja. A
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színházi életet a Népszabadság kulturális 
rovatának volt vezetője, Zappe László egy 
specifikus nézőpontból jeleníti meg: az 
épített környezeten, pontosabban a Hellmer 
és Fellner-féle színházépületeken keresztül. 
A szerző külön kiemeli a színház európai 
viselkedés-kultúrát közvetítő, mintateremtő 
szerepét a társadalom kispolgári rétegei 
körében, Utal a népszínmű és az operett 
hihetetlen népszerűségére, amely a szerző 
szerint a korszak jellemzését is adja: „A 
bécsi-pesti operett kettőssége, kétarcúsága 
is mutat valamit részben az értelmiségi de
kadenciából, részben a Monarchia nemzeti 
megosztottságából"

Szilvássy József Kafka, Hasek, Hrabal 
világát megidézve kalauzolja olvasóit a 
cseh fővárosban, kitérve az ismertebb és 
jellegzetesebb vendéglátóegységek társa
dalomszociológiai szerepeinek ismerteté
sére is. Továbblépve, Pozsony esetében két, 
magyar szempontból is fontos: a Fadrusz 
János által készített Mária Terézia-, illetve a 
Radnai Béla mintázta Petőfi-szobor sorsán 
keresztül jeleníti meg a város történelmét. 
A szimbolikus térfoglalási aktusokkal 
összefüggésben kiemeli a fenti alkotások 
különleges funkcióját, amely szerinte 
egyúttal „egyfajta barométere volt ... a 
szlovák magyar viszonynak” is.

Tibori Szabó Zoltán romániai „kalan
dozását” az egyik kalauzától kölcsönzött 
jelszó kíséri végig: „A Monarchia itt él 
közöttünk, velünk, a mindennapjainkban." 
Leírásának gerincét Temesvár több szem
pontú ismertetése alkotja. A rövid történeti 
áttekintést követően interjút olvashatunk 
a város polgárm esterével, G heorghe 
Ciuhanduval, továbbá Szekernyés János 
helytörténésszel és Victor Neumann tör
ténésszel. Mindez egyfajta multikulturális 
megközelítést eredményez, bár a szerző 
arra a következtetésre jut, hogy a régi Te
mesvár „szelleme” -  toleranciája, kulturális 
sokszínűsége -  már inkább csak emlék. 
Mint ahogy Herkulesfürdő régi fénye is,

ahol mára csak az impozáns, ám romos 
épületek idézik fel a valamikori hírneves 
fürdőhely képét.

N. Kosa Judit írásában az indóházak 
példáján keresztül mutatja be a 19. század 
egyik jelentős vívmányát: a vasutat. A 
kor hangulatának megidézésére Vigand 
Rezső útikönyvét használja fel, s így a 
valóságosnál sokkal idillibb kép alkotására 
készteti az olvasóikat. A magyarországi 
vasúthálózat kiépítésének ism ertetése 
során viszont nem kap kellő jelentőséget 
Baross Gábor szakminiszter személye, 
de az építkezéseket kísérő -  a Jókai-re- 
gényekből is közismert -  visszaélések és 
botrányok sem. Emellett pozitívumként 
említendő, hogy N. Kosa ismertetésének 
főszereplője a köztudatban kevéssé ismert 
Steindl tanítvány: Pfaff Ferenc, aki a MÁV 
magasépítészeti osztályának vezetőjeként 
meghatározó szerepet játszott a vasúti 
épületek (típus)terveinek kidolgozásánál 
és megvalósításánál.

Seres Attila Triesztet egy irodalmi kör
kép keretében vázolja fel: Claudio Magris, 
Giorgio Pressburger, Italo Svevo, Umberto 
Saba és James Joyce munkásságának a 
városhoz kötődő egy-egy szeletét villantja 
fel a Monarchia hangulatának megidézé
sére. Ezt rövid történeti áttekintés követi, 
de a szerző beékel az ismertetésébe egy 
családtörténetet is. A terjedelmi korlátok 
következtében Miklós Gábor már csak 
rövid áttekintést adhat Abbáziáról és 
Fiúméról. E súlyponteltolódásból követke
zően a korszakban a polgári életformához 
szorosan kötődő, az életmódtörténetben 
kiemelkedő jelentőséggel bíró Abbázia, 
valamint a korábban „corpus separatum”- 
ként a Magyar Királysághoz kapcsolódó 
Fiume -  jelentőségéhez képest -  kevés 
hangsúlyt kap a bemutatás során.

A szintén különleges helyzetben -  a 
közös pénzügyminisztérium felügyelete 
alatt -  lévő területet, Bosznia-Hercegovinát 
Fick Zsuzsanna járta be. Fick Szarajevó
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ismertetését helyezi írásának középpont
jába. Egyik meghatározó gondolatmenetét 
Gavrilo Princip megítélésének változása, 
illetve e jelenség közösségi tereken való 
megnyilvánulásainak (közterület-elne
vezések, emlékhelyek) elemzése képezi, 
így összegzi a helyiek „megszépítő” em
lékezetét a korszakról: „ tapasztalható 
bizonyos nosztalgia a szarajevóiakban a 
békés K. und K. idők iránt, amikor nem a 
rombolás, hanem az építés, a fejlődés, az 
egymás megbecsülésére való törekvés volt 
a jellemző".

A kötet szerkesztője, Miklós Gábor uk
rajnai ismertetőjében -  Czernowitz kapcsán 

-  kifejezésre jut az a lehangoló felismerés, 
hogy a kulturális sokszínűségéről híres, 
egymással „kényszerű” toleranciában élő 
közösségben milyen drasztikus változást 
eredményez a társadalmi elitet jelentő 
német zsidóság eltűnése, melynek nyomai 
már csak romos, elhagyott épületekben és 
a temetőkben lelhetők fel.

A képes album lezárásaként a ma is min
denki számára a Monarchia hangulatát leg
inkább idéző kávéházak jelennek meg Saly 
Noémi irodalomtörténész bemutatásában, 
írása a korábban már többször publikált 
kutatásainak rövidített, az olvasóközönség 
igényeinek figyelembevételével módosított 
változata. Droste esszéjét idézi a téma jel
legének érzékeltetésére. „A kávéházakkal 
a Monarchia teret teremtett magának. [...] 
Teret, melyben mindenféle találkozás lét
rejöhetett, teret, melyben távolságtartás és 
közeledés egyaránt lehetséges volt.”

A kötet szerzői -  Gerő Andrást és 
Saly Noémit kivéve -  a Népszabadság 
újságírói, akik a 21. század elején bejárták

az egykori Osztrák-Magyar Monarchia 
egyes területeit. Ebből adódnak a kiadvány 
előnyei és hátrányai is. A szerzők nem 
történészekként közelítik meg témát, ha
nem „oknyomozó” riporterként. Ez néhol 
súlyponteltolódásokhoz, egyes esetekben 
tárgyi tévedésekhez, vagy a rendelkezésre 
álló források nem kellően körültekintő 
felhasználásához, a szakkifejezések nem 
mindig helytálló alkalmazásához vezettek. 
Az album jellegéből adódóan nehezen kö
vethető nyomon a felhasznált irodalom. A 
szakmai körökben is állandó vitakérdést 
képező emlékezet és annak torzításai 
további kételyeket vetnek fel. E sajátos 
szemszögű, „külső” megközelítés adja 
ugyanakkor a kötet különlegességét, egy
ben legfőbb pozitívumát, hiszen ily módon 
az olvasóközönség jelenlegi Monarchia
képéhez sokkal közelebb álló részkérdések 
kerülhettek a vizsgálódás előterébe.

Az olvasónak hiányérzete támadhat 
az utószó, illetve a szerkesztői összegzés 
elmaradása miatt, az összeállítás céljairól 
és szándékairól ugyanis csak a borítón 
szereplő ajánlásból tájékozódhatunk. A 
kötet -  csodálatos képei és a szerzők sze
mélyes élményei révén -  valóban izgalmas 
pillanatképet közvetít az Osztrák-Magyar 
Monarchia utóéletéről, bár (a szándékokkal 
ellentétben) sok esetben a köztudat szerves 
részét is képező nosztalgiát nem sikerült 
leküzdeni. E sajátos kísérlet eredménye
képpen egy gazdagon illusztrált, szubjektív 
körképet kaphatunk a Monarchia valami
kori területeinek 21. századi életéből.

Vér Eszter Virág


