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Deák Ágnes

KÉT PÁLYAKÉP A RENDŐRBESÚGÓK  
VILÁGÁBÓL

1. Egy magyar író kacérkodása a titkosrendőrséggel 1854-ben
1854. január 18-án a bécsi rendőrminisztériumból levelet intéztek Joseph von Prot- 
mann pest-budai rendőrigazgatóhoz, melyben értesítik, hogy egy Bécsben tartózkodó 
magyar irodalmár felajánlotta bizalmi szolgálatait a kormány részére, s talán próba
képpen érdemes lenne alkalmazni őt. A szokásos gyakorlatnak megfelelően Prot- 
mannhoz irányították, napokon belül várható jelentkezése. Protmann 1854. február 
9-i jelentésében1 jelzi Kempen rendőrminiszternek, hogy kapcsolatba lépett az íróval. 
Felszólította, hogy elképzeléseit vesse papírra, s jelentéséhez csatolja az ifjú által be
nyújtott német nyelvű programot:

„Emlékeztető
Egy fiatalember, születésére nézve magyar, ki hatesztendei olaszországi, svájci, franciaországi, 
angliai és németországi tartózkodása alatt a legkülönbözőbb pártokkal került a lehető legbizal
masabb viszonyba, német és magyar íróként áldozatos és gyümölcsöző munkája révén nevet szer
zett magának, s ki eddigi munkássága nyomán a magyarországi nemzeti párt köreiben is napról 
napra növekvő bizalmat élvez, felajánlotta ügynöki szolgálatait a magas kormánynak.

A lakóhelye szerint illetékes helyi hatósághoz utasították, bizalmas beszélgetés után az udvari 
tanácsos úr [Protmann] felszólította őt, hogy terveit írásban terjessze elő.

Mindenekelőtt nem kíván e sorok írója szokásos értelemben vett, sima ügynöknek ajánlkozni, 
hogy kávéházakban és más nyilvános helyen lebzseljen és a mindennapi polgári életről jelentéseket 
készítsen. Nincs hiány az efféle feladatra alkalmas egyénekben, ezért ő nem érzi annak sürgető 
szükségét, hogy ezek számát szaporítsa.

Törekvései és tervei nagyobb horderejűek, s méltók a kormány érdeklődésére és támogatására. 
Nem kevesebbről van szó, mint hogy a magyar társasági élet köreiben maga iránt minden oldalról 
bizalmat ébresszen, megismerkedjen az elnyomott csoportok vezetőivel, s az efféle körökben ural
kodó nézetekkel és közhangulattal, hogy így az esetleges összeköttetések és szervezkedések fonalát 
a saját kezébe összpontosíthassa, s az aktív és passzív ellenállás hálózatát egyaránt a kormány 
szeme elé tárhassa.

Már a vázlatos fejtegetés is elegendő annak belátására, hogy ezen vállalkozás egyre biztosabb 
lábakon álló, szerencsés kimenetele milyen biztos jövőt hordozhat magában.

A megfigyelés és a bizalomba férkőzés első számú célpontjaként az úgynevezett ókonzervatív 
pártot nevezhetjük meg, annak szerepét az országban tapasztalható elégedetlenség keltésében és 
a passzív ellenállásban. Nimbuszuk a bizonytalan elégedetlenkedők között napról napra nő, s 
egyre inkább ez a párt válik a nemzeti bizalom letéteményesévé. Az ókonzervatív párthoz tartozó, 
név szerint ismert tulajdonképpeni tagokon túl megfigyelés alá kellene vonni az egész születési 
arisztokráciát, mindenekelőtt azonban annak azon tagjait, akik rokoni kapcsok révén az emig
rációval állandó összeköttetésben állnak, s attól sem riadnak vissza, hogy oly serényen, mint ami
lyen nagy titokban e hivatásos forradalmárok eszközeiként működjenek. S végül a magas kor
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mánynak bizonyára tetszésére szolgálna, ha ezekből a körökből, az ott uralkodó hangulatról a 
valóságnak megfelelő, pszichológiailag találó jellemzéseket kapna.

Ez a terv idővel nagyszabású s a jelen pillanatban még nem körvonalazható kiterjedést ölt- 
hetne, ha a patronokat biztosan és szerencsés kézzel helyezzük el, s az egész vállalkozást csak fo
kozatosan mozdítjuk előre.

Számos akadály áll a megvalósítás útjában. Mindenekelőtt számolni kell az arisztokrata körök 
és személyiségek természet adta tartózkodásával, ők csak nehezen érintkeznek nem köreikből va
lókkal, s még nehezebben fogadnak bizalmukba kívülállót. A legkisebb meggondolatlan lépés is 
e körökbe hívatlanul behatolni, arcátlanságként azonnal visszautasításra találna, és örök időkre 
kiirthatatlan bizalmatlanságot idézne elő.

Épp ezért az efféle feladatra csak egy olyan férfiú lehet alkalmas, aki nem maga keresi e sze
mélyek társaságát, hanem patrióta tevékenysége folytán oly nagy figyelmet és bizalmat ébreszt 
maga iránt, hogy azok maguk lépjenek vele kapcsolatba, s mit sem sejtve saját törekvéseikben való 
közremüködésre kérjék fel őt.

E sorok írója minden szempontból megfelelne ennek a követelménynek. Eddigi munkássága, 
amint azt már említettük, a nemzeti pártnál nem mindennapi bizalmat és általános megbecsülést 
keltett, s ha a magas kormány védelmet és eszközt nyújt számára az A mellékletben részletezett 
terv kivitelére, rövidesen -  bármiféle feltűnő igyekezet nélkül -  a passzív ellenzék írója és titkos
írója lehet.

Teljesen világos, hogy mi szükséges ehhez. Mindenekelőtt pénz, hogy az ügynök a vállalkozást 
elindítsa, s azután kezdetben havi fix fizetés, körülbelül 100 konvenciós forint, hogy oly módon 
jelenhessen meg a világ előtt, amit új állása megkövetel. Ezt az összeget csak addig kapná, míg 
a szerkesztésből maga nem tudja létfenntartását fedezni, utána viszont a magas kormány hosszabb 
időszakokon keresztül teljesített szolgálatainak mértéke szerint díjazná őt.

A legelső és legfontosabb dolog azonban az A mellékletben kifejtett anyagi eszközök kegyes 
megítélése, hogy a fontos vállalkozás oly módon létrejöhessen, hogy annak irányítása kizárólag 
az ügynök kezében maradjon. Hiszen az csak akkor tudja állását megalapozni s a megfigyelen- 
dőkkel való összeköttetéseit fokozatosan elmélyíteni, ha egyrészt a közvélemény előtt igazolt kereseti 
forrással rendelkezik, másrészt pedig folyamatosan hazafias tevékenységet fejt ki, s szorgalma, 
szerénysége, odaadása, ügyessége révén figyelmet és bizalmat ébreszt. Senki se tehesse fel neki a 
kérdést: miből is él tulajdonképpen ez az ember ? A hazafiúi ügy ápolásának nimbusza kell hogy 
fejét övezze épp azért, hogy a kormány érdekében ellentevékenységét kifejthesse.

Ez utóbbi érdekében majd később előadja terveit, hogyan kellene büntetésekkel és üldöztetésekkel 
a tömeg szeme előtt a mártírum bélyegét rásütni, természetesen csak oly fokig, hogy a túlságosan 
aggodalmaskodók nehogy épp ezért féljenek kapcsolatba lépni vele.

Hacsak egyetlen kapocs is széttörik az általános bizalom őt körülvevő láncában, utána már 
könnyebben pattannak szét a többi láncszemek is. Már eddigi ismeretségeit is felhasználva kell 
most újabbakat kötnie, méghozzá sürgősen, míg teljesen biztos talajon áll. A baráti közeledéseket 
vidéken teendő látogatások követik majd, s ott családi körben egy ismeretségből tíz másik születik. 
Eközben az ügynököt havi fizetéssel mindvégig támogatni kell, nehogy olyan helyzetbe kerüljön, 
hogy a szükséges pénzeszközök hiánya miatt kelljen közelebbi ismeretségekről, látogatásokról és 
meghívásokról lemondania.

E terv egész taktikájából természetszerűen következik, hogy az első néhány hónapban a magas 
kormány még nem várhat meglepő eredményeket, eltelhet egy fél év vagy több is, mielőtt egyáltalán 
e tevékenység bármiféle látható jelei tapasztalhatók lesznek, hiszen a legkisebb idő előtti sietség, 
túlságos hév vagy türelmetlen tapintatlanság az ügynök részéről egy pillanat alatt mindent meg
semmisíthet.

Ha a magas kormány átlátja e terv nagy horderejét és jelentőségét, nem fogja elvárni azt sem,
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hogy az ügynök a legjelentéktelenebb kicsinységekkel foglalkozzék, s hitelét fontosabb dolgokban 
tönkretegye; hiszen ha csak arról lenne szó, hogy jégeső-sürüségü jelentésekkel szavahihetőségét 
gyengítse, hogy rövid időre honoráriumot húzhasson, egy hivatásos író egészen biztosan nem jönne 
zavarba, hogy tetszése szerinti számú történetet kiagyaljon.

Ez a tevékenység azonban nem pillanatnyi nyereségre irányul, hanem arra, hogy egy tehetsé
ges, hüségesen odaadó ember számára biztosítsák az eszközöket a magas kormány számára olyan 
jelentős és messzeható szolgálatok tételére, melyek a jövőre nézve még lényegesebb missziók lehe
tőségét nyitják meg előtte, s hogy miközben az államnak is valódi szolgálatokat tesz, saját maga 
számára is tartósabb jövőt alapozhasson meg, mintha pusztán néhány csekélységért jelentéktelen 
pillanatnyi díjazást kapna.

S ez a vallomás ugyanakkor a magas kormány számára is biztosítékot nyújt arra nézve, hogy 
ebben az esetben jóhiszeműen, az általános gyakorlattól eltérve, bizton folyósíthat előleget. Köz
ismert, hogy a magas kormány jámborságával már épp elég sokszor visszaéltek, s azt alantas 
öncélokra használták ki. Ez az emberi intenciók közös sorsa, de egyesekkel szerzett rossz tapasz
talatok nem riaszthatnak vissza minden új kezdeményezéstől. Ha lehetséges volna a kormány 
előzetes támogatása nélkül, saját erőből e vállalkozást beindítani, s már csak az elért eredményeket 
előterjeszteni, könnyen belátható, hogy a kérelmező az érdemet magának tartva fenn nem csök
kentené várható jutalmát annak előzetes kérése által.

Az a nagy nyereség, amely a terv sikeres kivitele esetén a magas kormányé, egyáltalán nem áll 
arányban azon áldozattal, amelyet annak kudarca, történjen az emberi hibából vagy véletlen 
tényezőből, idézhet elő!

Ha azonban a bizalom megadatik, az egész tervet 8-10 napon belül el kell indítani, hiszen 
nincs több vesztegetni való idő, s nem fog egyhamar olyan kedvező alkalom adódni a biztos és 
megfelelő fellépésre, mint most a negyedévi lap terve kapcsán.

Az udvari tanácsos úr illetékességi körében könnyen ellenőrizhetők az ügynök lépései, s minden 
nehéz kérdésben elláthatják őt a legjobb tanáccsal.

A szolgálatait ajánló ügynök mindent egybevéve alázatosan a következő kéréseket terjeszti elő:
a) Kér 500 konvenciós forint előleget és egy általa megadandó álnévre szóló útlevelet, hogy 

biztos és minden feltűnést kerülő módon Németországba utazzon egy jó és garanciákkal szolgáló 
kiadó felderítésére.

b) Kér havi 100 konvenciós forint honoráriumot ez év február 1-jétől, addig folyósítandót, 
míg a szerkesztés maga nem biztosítja a létfenntartáshoz szükséges anyagi eszközöket, s attól kezd
ve díjazása a teljesített szolgálatok alapján kerül megállapításra.

c) Támogatást kér minden, a feladat végrehajtását szolgáló kérdésben, legyen szó pénzről vagy 
protekcióról.

Magától értetődő, hogy a magas kormánynak tartózkodnia kell mindentől, ami az ügynököt 
és feladatát kompromittálhatná s őt lehetetlenné tenné.

S ugyanígy mind a két fél érdeke azt kívánja, hogy az ügynök okosan és elővigyázattal járjon 
el a cél biztos elérése érdekében.

A magas kormány megnevezi azt a személyt, akihez az ügynök jelentéseit intézze, az ügynök 
azonban kéri, hogy minden jelentésének eredeti példányát a felhasználás után megsemmisítés cél
jából juttassák vissza hozzá, nehogy a magas kormány tudta nélkül és akarata ellenére az ügynök 
árulás folytán az ellenpárt előtt lelepleződjön.

A melléklet
E sorok íróját az Akadémia több tagja felszólította, hogy egy Revue céljaira -  megközelítőleg a 
következő címmel: Ungarische Vierteljahrsschrift. Archiv zur näheren Kenntnis Ungarn's -  Né
metországban kiadót kutasson fel, s a szerkesztést vállalja magára. Ez a folyóirat negyedévenkénti
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15-20 íves kötetekben jelenne meg német nyelven, a magyar viszonyokat alaposan ismertető ve
zércikkekkel a legnevesebb magyar tudósok tollából, akik írásaikat magyarul készítenék el, s azok 
fordítását én végezném. Továbbá minden füzet tartalmazna egy rovatot, melyben a külföldi köny
vekben és lapokban Magyarországgal kapcsolatos téves véleményeket cáfolnák, s végül a lap rövid 
közleményekben ismertetné a művészet, irodalom és tudomány magyarországi előrehaladásának 
eredményeit. A munkának Németországban kellene megjelennie, de az osztrák sajtórendelkezések 
tiszteletben tartásával, s az első kötetnek mint január-márciusi számnak már áprilisban. A szer
kesztőnek tehát február végén mindenképpen határoznia kell, s addig egy tekintélyes céget, lehe
tőség szerint egy német egyetemi kiadót, megnyerni; a kiadó által biztosított teljes honorárium a 
szerkesztőt illeti, mivel a magyar nyelvű cikkeket tiszteletdíj nélkül bocsátják rendelkezésére. Az 
egész terv protektora U...yi! [Ürményi József] A bizottságot Dr. Toldy [Ferenc], Wenzel [Gusz
táv], Hunfalvy [Pál], Pauler [Tivadar], Csengery [Antal], Eötvös [József], báró Kemény 
[Zsigmond], Török [János] és Brassai [Sámuel] alkotják.

Nagyon fontos ezért most Németországba utazni és személyesen felkutatni egy jól fizető, biztos 
kiadót, amely biztosítékot nyújt arra, hogy ragaszkodással kitart a vállalkozás mellett, s szükség 
esetén áldozatokra is kész, mielőtt még gyorsan feladná a tervet; üzleti szempontból nem kétsé
ges, hogy könnyen akad vállalkozó, mivel az üzleti kilátások is vonzók, a társaság 400 példány 
átvételét garantálja. Saját tapasztalataim azonban azt mutatják, hogy legalábbis tartós és biztos 
eredménnyel kecsegtető kapcsolatokat nem lehet csak levelezés útján kötni, hanem személyesen kell 
tárgyalni, felkutatni és szerződést kötni.

Az ügynök e célból Lipcsébe, Berlinbe és Göttingenbe készül utazni, mivel nem akarja az adan
dó első ajánlatot azonnal elfogadni, hanem több jó kiadóval kíván tárgyalni s a legjobbat kivá
lasztani. Lipcsében Engelmann, Weidmann, G. Wigand, Mayer, Heinrichs, Fleicher, Dyck, Ber
linben Reimer, Veit & Courp, Besser, A . Dunker, Göttingenben pedig H. Wigand, Vanderhoek 
& Ruprecht jöhetnek számításba.

Ehhez az utazáshoz az ügynöknek szüksége van 500 konvenciós forintra s egy Némedy József 
névre szóló útlevélre, mivel e helyek némelyikén hitelezői vannak, akikkel nem akar összeköttetésbe 
kerülni.

Az emlékeztetőben kifejtett terv szempontjából ennek a folyóiratnak az életre hívása és szer
kesztése felbecsülhetetlen előnyökkel járna. A biztosabb egzisztenciateremtés mellett a szerkesztés 
az ügynököt a nemzeti párt minden vezetőjével összeköttetésbe hozná, s a publikum előtt ez az 
állás a patrióták figyelmét és bizalmát biztosítaná számára. Ha sikerülne egy biztos, kitartó, jól 
fizető kiadót a tervnek megnyerni, szükséges esetben még a folyóiratot kezdeményezőktől is füg
getleníthetné magát, s saját szakállára továbbvihetné a lapot, hiszen ha jól tudna fizetni, talál
hatna elég tehetséges munkatársat. Minden szempontból nagyon fontos tehát, hogy a lehető leg
gyorsabban egy jó kiadót találjon és a lapot saját kezébe vegye, nehogy a túlságosan hosszú habozás 
nyomán a kezdeményezők lemondjanak e sorok írójáról s valaki mást bízzanak meg a gyors meg
valósítással.

Tanult könyvkereskedőként ismeri e sorok írója az üzleti viszonyokat ahhoz túlságosan is jól, 
hogy ne garantálja már most előre a keresés kedvező eredményét s hogy a feladatra ne álljon 
készen. ”

Protmann kissé kalandornak minősíti ugyan a tervet, de részletesen kifejti arról véle
ményét. Kimerítően foglalkozik az úgynevezett ókonzervatív csoporttal, mely az 1848 
előtti államjogi viszonyok helyreállításának programjával a passzív ellenállást, a félre- 
vonulást választotta ebben az évtizedben a birodalmi centralizmus programját követő 
kormányzat ellenében. Az ugyancsak a konzervatívok körébe tartozó Ürményi József 
császári-királyi kamarás viszont az államéletbeli passzivitást a társasági élet tere nyúj
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totta lehetőségek igen aktív kihasználásával, élénk kulturális-közéleti tevékenységgel 
társította. Protmann jellemzése szerint „láthatóan arra törekedett, hogy az országban nem 
feledett Gróf Széchenyi szerepét játssza”, minden közhasznú, kulturális vállalkozást lelke
sen támogatott, s igyekezett a nemzeti ellenállás szellemét ezáltal is ébren tartani. Ép
pen ezért a vázolt ügynöki program önmagában -  a személyt érintő fenntartások el
lenére is -  tetszett a rendőrigazgatónak: „Nem tagadható, hogy van valami e tervben, s 
hogy a kormány részére valóban előnyös lenne, ha egy ellenzéki lap szerkesztését valamely bizalmi 
emberének kezében tudhatná, feltéve persze, hogy ez utóbbi valóban bizalomra méltó, minden 
tekintetben becsületes és egyenes jellemü volna. Ebben az esetben a támasztott feltételek is méltá
nyosak lennének. Azt eldönteni azonban, vajon Kertbeny-e az az ember, akiben a kormány egy 
ilyen kényes ügyben megbízhat, s akinek működésétől eredményt remélhet, előélete ismeretében igen 
nehéz. ”

Kertbeny Károly, született Karl Maria Benkert2 (nevét 1848 elején helytartótanácsi 
engedéllyel változtatta Kertbenyre), a szóban forgó fiatalember magyarországi német 
kereskedő fia volt, aki könyvkereskedést tanult, de tanulmányai után azonnal katonai 
szolgálatra jelentkezett, majd az 1840-es évek közepétől a pesti irodalmi életben tűnt 
fel. Fő törekvése a magyar irodalom német nyelvre való fordítása és kiadása volt. 1846- 
ban külföldre távozott, Itáliában, Franciaországban, Svájcban és a német államok te
rületén élt -  Protmann megfogalmazása szerint -  „meglehetősen kalandos életet”, Petőfi 
és Arany költeményeinek német nyelvű fordítójaként szerzett hírnevet. Az európai 
forradalmak idején a demokratátjátszotta, írja ugyancsak Protmann, közben azonban 
mindenhol csak adósságokat hagyott maga után. A rendőrigazgató mellékelte felet
tese számára a koburgi rendőrségi szemle 1851. március 19-i számának egy részletét, 
illetve annak magyar fordítását, melyben Kertbenyről a következő körözés jelent meg:

„Benkert Károly Mária, aki Kerbentnek és Remekházynak is neveztetik, pesti iró, 1848-ik évben 
párt hive volt a' democratiának és a' magyar felkelésnek, 's mint illyen a' forradalom vezérei által 
Némethonba küldetett, hogy a' magyar ügy iránt rokonszenvet kölcsön, és a' napi közlemények 
által a' magyar érdekekben működjék. E' czélra kiadott Betochis név alatt rosz költeményeket, és 
német, francz, olasz és angol honban a' mások rovására barangolt.

Igen túlzott demokratának lenni mondatik (népkormány barát), ki nem közönséges elmetehet
séggel, ritka ékesszólást és magas fokú színmutatást köt össze, ármánykodásokra és gonosz tettekre 
hajlandó. 1850-ik évi aug. havában Kerbeng [!] név alatt jött Weinsbergbe, és hosszabb tartóz
kodás után a' nélkül távozott innét el, hogy korcsmabeli tartozását kifizette volna, 1850-i no
vember vége felé megjelent Lipcsében, és sikerült neki a' cs. kir. osztrák birodalmi consulságtól 
egy 4 hétre érvényes ideiglenes kimutatványt kieszközleni, de innét is 1851 -ik évi január 16-án 
e' kimutatvány, és 50 tallérnyi adósság hátra hagyásával eltűnt, midőn őt a' lipcsei rendőri hi
vatal születési hatóságátóli törvényes útlevél előmutatása nélkül tovább tűrni nem akarta.

Ez fia, a' pesti»magyar király« czimü vendégfogadó egykori tulajdonosának, és mint kalandos 
kóbor fellengző van megjelelve, 26 éves, erős termetű, ritka szőke hajú, nyilt homlokú, kék szemű, 
vastag egyenes orrú, ritka szőke bajuszú, csekély szakálú, tojásdad kerek sima ábrázatú; beszél: 
német, franczia, angol és magyar nyelveken; ösmertető jele: beszéd közben szemeivel hunyorít. 
(A kóburgi rendőri értesitő 1851 mart. 19-én 23 kötet. 24 szám.)”

Protmann igen bizalmatlan volt Kertbenyvel szemben, e jelentés alapján persze teljes 
joggal, pedig az igazi terhelő politikai adatot nem is tudta Kertbenyről -  azt, hogy 
Eisler Mórral közösen álnéven (Vasfi és Benkő) kiadta a Hangok  a  m ú ltbó l  című, 
a forradalmi időszakból származó, illetve arra emlékeztető magyar költemények gyűj



350 • Deák Ágnes: Két pályakép a rendőrbesúgók világából

teményét, ami az 1850-es évek elején a háztartások titkos zugaiban rejtegetett tiltott 
irodalom egyik legközkedveltebb darabja volt. A megélhetési gondok s mindenekelőtt 
a hitelezők szorításában Kertbeny önként tért vissza Ausztriába 1851 októberében. 
Bécsben haditörvényszék elé állították, de komoly vádat nem tudtak ellene emelni, s 
kétheti vizsgálat után szabadon bocsátották. Ezután Kertbeny távol maradt a politizá
lás színterétől, ehelyett minden erővel az irodalmi életbe igyekezett visszalépni Bécs
ben is, majd Pesten, ahová 1852 nyarán költözött.

A magyarországi irodalmi közvélemény már az 1840-es években is igen távolság- 
tartóan fogadta Kertbeny tevékenységét. Az általa kitűzött cél -  ahogyan azt maga ké
sőbb, 1875-ben megfogalmazta -  valóban igen magasztos volt: „Feljogosítva hiszem ma
gam magyar írónak vallani, hiszen egész működésem tisztán magyar irányú vala... Életem 
célja: a magyar nemzet megismertetése volt. Ezokbúl 27 éven át német s franc'ia nyelven 
125 kötet nyomtatott művet adtam ki, s 3000 ily irányú cikket írtam. Műveim példányszáma: 
139 000. S ha a magyar nemzet létjogát -  éppen a szellemi szempontbúl történt istápolás folytán 
-  külföldön elismerik, önérzettel mondhatom, hogy ez eredmény kivívásához némi részben én is 
hozzájárultam. ”3 Mindazonáltal a Kertbenyről kialakult kortársi véleményeket igen jól 
érzékelteti Móra Ferenc rövid lírai esszéje Kertbenyről, akit „a mohó és céltalan sietés 
előrevetett képé”-nek nevez: „írónak dilettáns volt, embernek esendő, s mikor mint műfordító a 
magyar véka alá fojtott világokat kihordta a nagy világba, azokkal is csak a maga dicsőségét 
akarta megvilágítani.”4 Alakját már az 1840-es években is maró gúnnyal megírt darab
ban örökítette meg Pákh Albert, s amikor még Németországból 1850-ben levélben 
kéri, hogy az Akadémia válassza levelező taggá, válaszra sem méltatják. Mind magyar, 
mind német nyelvtudását kétségbe vonták, hibák tömegét hányták a szemére sietősen 
készült fordításaiban, ehhez járult még törtetően erőszakos és mindig önmagát a kö
zéppontba állító személyisége, mely egyöntetű és azonnali ellenszenvet keltett min
denkiben. О maga is igen világosan látta teljesen elszigetelt helyzetét az irodalmi éle
ten belül. Arany Jánoshoz intézett 1854. januári levelében ekképp szól erről: „...Itt 
Pákh Bercin kívül egyetlen lélek sincs, akivel egy okos szót lehetne váltani... Csengery, Kemény, 
Török nem felejtik el nekem Eötvöst, Lisznyai túlságosan higanytermészet, semhogy tőle bármilyen 
objektív szellemi részvétet várhatnék, Gyulai egyre csak kering, kering szellemi terhességében, és 
se nem lát, se nem hall semmit, ami idegen, Jókai bágyadt és közönyös, mint valami fürdőszivacs, 
Dobsa, Bérczi és mások számomra túl simák és üresek, Berecz, Tóth Kálmán és a többi epigon 
hiú, mint az utcalányok -  így ülök magányosan és egyedül budai remeteségemben, spusztán csak 
a külfölddel való levelezésemben találok felényi vigasztalást.”5 Készülő fordítási vállalkozá
sainak kapcsán ennek ellenére kiterjedt levelezésbe kezd az irodalmi élet meghatározó 
személyiségeivel, Pákh felhívására a Szépirodalmi Lapok hasábjain részletesen leírta kül
földi tudósokkal és művészekkel történt találkozásait, a magyar irodalom terjesztése 
érdekében tett addigi lépéseit, 1853-ban anonim munkát jelentetett meg a magyar 
koronaékszerek történetéről.6

Ajelentésben említett tervezett irodalmi vállalkozásról a szakirodalom mindeddig 
semmit sem tudott. Nem tűnik azonban a terv légből kapottnak. Már az 1840-es évek
ben érezték a magyar politikusok és literátorok annak szükségességét, hogy a német
országi publicisztikában a magyar nemzeti mozgalommal kapcsolatban megjelent té
ves vagy egyenesen ellenséges hírek és kommentárok s nem utolsósorban a német 
nyelvű szlávbarát irodalmi-politikai propaganda (például aJahrbücher für slawische Li
teratur, Kunst und Wissenschaft című folyóirat) ellensúlyozása céljából német nyelvű fo
lyóiratot adjanak ki. 1843-44-ben jelent meg a Vierteljahrsschrift aus und für Ungarn
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Henszlmann Imre szerkesztésében. 1847 tájékán a magyar liberális ellenzék már po
litikai röpiratok megjelentetését tervezte és részben kivitelezte német nyelvterületen 
a német liberális közvélemény támogatásának megnyerése érdekében. A kiegyezés 
után pedig majd Hunfalvy Pál ad ki lapot Literarische Mittheilungen aus Ungarn címmel. 
A Kertbeny által említett terv, ahogy azt a címbeli hasonlóság is jelzi, az 1840-es évek
beli próbálkozások teremtette tradíció folytatását jelenthette volna. A Kertbeny által 
megjelölt bizottsági névsor azt sejteti, hogy a terv összefüggésben állhatott a Toldy Fe
renc által szerkesztett Új Magyar Múzeum lap megújulására vonatkozó, 1854-ben folyó 
tervezgetésekkel. Az új programot bejelentő 1854. január 1-jei számban megjelent 
egyik cikk is kitért arra, mennyire megoldatlan a bécsi és a németországi folyóiratok 
magyarországi információszerzése, mivel e lapok „általában nagy érdekeltséget, sőt őszinte 
méltányt, hanem többnyire nagy avatatlanságot is tanúsítanak irányunkban”, s a megoldást 
magyarországi levelezők rendszeres közreműködésében látná a cikk szerzője. Az át
szervezés előkészítése során valóban tárgyalt Toldy a Kertbeny névsorába is belefoglalt 
Eötvös-csoporttal, bár a tervezett együttműködés végül nem valósult meg.7 Persze az 
is lehetséges, hogy a német nyelvű folyóirat tervét maga Kertbeny vetette fel, az azon
ban biztos, hogy nem pusztán Protmann megtévesztésére foglalja ezt bele besúgói 
„programnyilatkozatába”, hiszen Toldy Ferenchez intézett 1853. november 28-i leve
lében a következőket írja: „Az Ungarische Vierteljahrsschriftet illetően már kaptam né
hány nagyon örvendetes választ, de mivel azok még végleges dolgokat nem tartalmaznak, s én 
minden ügyben ahhoz tartom magam, hogy hallgatok mindaddig, míg definitiv választ nem ad
hatok, kérem, hogy adjon nekem időt december közepéig vagy végéig, hiszen a vállalkozás úgyis 
csak a következő februárban vagy márciusban indulhat. Csak azért írom mindezt, nehogy újra 
azt higgye, hallgatásom nemakarást vagy tétlenséget takar. ”8 A terv mindenképpen egybe
vágott Kertbeny törekvéseinek fő irányával. Már 1845-ben tervezte Jahrbuch des deut
schen Elementes in Ungarn címmel évkönyv kiadását a célból, hogy -  ahogy azt később 
megfogalmazza -  a magyarországi németség „tolmács, közvetítő és békítő elem lehessen Ma
gyarország és Közép-Európa között”. S több mint két évtizeddel később, 1878-ban azzal a 
javaslattal áll elő, hogy a magyarországi társadalmi, történeti, kulturális viszonyok eu
rópai ismertetése céljára adjanak ki negyven-ötvenezer példányban Ency clo pÉDIE 
HONGROISE ANCIENNE ET MODERNE címmel francia nyelvű, félhivatalos, a kormányzat 
által is támogatott kiadványt.9

Kertbeny lázas irodalmi tevékenysége mögött azonban mindenekelőtt megélhetési 
problémák álltak. 1848-49 viharai teljesen elemésztették a korábbi vagyont. Hazaté
rése után fiútestvérével együtt kettejükre, annak halála (1855) után pedig rá egyedül 
hárult Bécsben lakó idős édesanyjának az eltartása, akihez a rajongásig ragaszkodott, 
s szinte minden leveléhez mellékelt számára kisebb-nagyobb pénzösszeget. Anyjához 
írt leveleiből nyomon követhető, hogyan kerül Pesten is egyre reménytelenebb anyagi 
helyzetbe, s hogyan érzi egyre kilátástalanabbnak az abból való kitörést. Pestre érkezte 
után, 1852 júliusában még igen lelkesen ír a honfitársak kedves fogadtatásáról, meg
emlékezik Protmannról is, aki „a legbarátságosabb hangon biztosította arról, hogy tetszése 
szerint tartózkodhat Pesten”, ekkor még igen rózsásan látja az irodalmi életbe való be
kapcsolódásának esélyeit is. 1854-re azonban a kép már teljesen megváltozik: „Istenem! 
Kapnék csak néhány száz guldent egy összegben, hogy minden adósságomat egyszerre kiegyen- 
Üthessem, s azután a havi jövedelmemből nyugodtan élhessek, így azonban minden bevételt el
nyelnek az adósságlyukak, s általában már hat nap után ismét szivar nélkül vagyok. Túl kevesem 
van élni, de túl sok meghalni! Mindig ugyanaz a történet!” -  sóhajtja 1854. március 16-i
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levelében. Javasolja, hogy anyja költözzön Pestre, Így könnyebben tudná támogatni. 
„E témáról többet írni -  fejti ki április 2-án -  eltekintve az időhiánytól, amúgy is szükségte
lennek tartom, hiszen én világosan beszéltem. Nem tudtam s nem is tudok semmi biztosat ígérni, 
mivel nyolc év óta magam sem tudom, hogy másnap hol fogok aludni, mit fogok enni. Csak jó
akaratomra és arra hivatkozhatom, hogy itt helyben könnyebb lenne az érintkezés, s bár eddig 
még nem volt arra szükség, hogy én egyedül gondoskodjam Magáról, de ha erre sor kerül, bizton 
számíthat rám, mivel én inkább egyszerűen lopni vagy rabolni indulok, mintsem hagyjam, hogy 
Maga szükséget szenvedjen.” Rablás és lopás helyett szánta rá magát a rendőrbesúgói 
tevékenységre, valószínűleg ez az az állás, amelyről anyjához Írott márciusi levelében
-  az államrendőrségi akták tanúbizonysága szerint igencsak megalapozatlan derűlá
tással -  ír: „ha az újév óta betöltött állásom biztosabb lesz, havi 60-80 forint havi bevételre 
számíthatok, s ha Maga itt lesz, könnyedén biztosíthatok Magának havi 10-15 forintot”.10 Ezek 
a levelek igen jó lélektani kontrasztot nyújtanak az ajánlkozó besúgó programnyilat
kozatából áradó látszólagos optimizmushoz és magabiztossághoz. Az is bizonyosra ve
hető, hogy komolyan nemigen gondolhatott a vállalt nagyszabású feladat végrehajtá
sára, hiszen az irodalmi életen belüli elszigetelt pozíciója, társadalmi kapcsolatainak 
hiánya efféle reményekre egyáltalán nem jogosíthatta fel. Az viszont elképzelhető, 
hogy az átmenetileg remélhető anyagi előnyök mellett a rendőrséggel való összeköt
tetést elsősorban útlevél szerzésére akarta kihasználni, esetleg valóban a tervezett fo
lyóirat vagy valamelyik másik vállalkozása érdekében, hiszen útlevélre politikai komp- 
romittáltként egyébként nem számíthatott. A későbbiekből mindenesetre úgy tűnik, 
hogy miután a németországi utazás terve kútba esett, s nem tudni, pontosan miért, de 
a lapalapítás terve amúgy is lekerült a napirendről, Kertbeny már csak ímmel-ámmal
-  „hátha csurran-cseppen valami” alapon -  tartotta fenn kapcsolatait Protmann-nal.

A rendőrigazgató mindenesetre kezdettől fogva bizalmatlanul fogadta Kertbeny 
ajánlkozását, felmerült benne az a gondolat is, hogy Kertbeny éppen az ókonzervatív 
párt megbízásából jelentkezik, s valójában kettős ügynöki tevékenységre készül, de 
legalábbis könnyen felhasználhatja majd őt ez a párt. Azt is gyanúsnak találja, hogy 
Kertbeny a jelentések visszakérésével -  s ez a korabeli gyakorlattól eltért -  már eleve 
arra az esetre is be akarja biztosítani magát, ha a kormány bizalmát elveszti. így azután 
nem meglepő, hogy Protmann jelentésének kézhezvétele után Kempen február 15-én 
arról értesíti a rendőrigazgatót, hogy nem fogadja el Kertbeny ajánlatát, ugyanakkor 
utasítja őt, hogy igyekezzék a titkosszolgálat kompromittálása nélkül hasznot húzni 
Kertbeny kapcsolataiból. Protmann ennek megfelelően -  ahogy azt március 18-i je 
lentésében jelzi, miközben küldi a minden fizetett rendőrségi besúgóról kötelezően 
elkészítendő kimutatást Kertbenyről -  tartózkodott attól, hogy bizalmasabb viszonyba 
lépjen vele, s egyelőre csak napi feljegyzések írására szólította fel, és sürgetésére kiutalt 
neki 50 konvenciós forintot, bár csak teljesítmény utáni bérezést ígért számára. Ki
mutatásában nem éppen hízelgő jellemzést állított össze ügynökéről: „Kalandor, nem 
minden tehetség nélkül, ügyes, könnyelmű és léha, kellemes modora és jó szimuláló képessége van. ” 
Kertbeny álnévül is az útlevél esetében kért Joseph Némedy nevet választotta. „Telje
sítménye -  írja Protmann -  mindeddig egyetlen jelentés volt, mely nem sokat tartalmaz, s inkább 
általános eszmefuttatásokon, mint megfigyelési eredményeken vagy tényeken alapszik. Csekély 
igyekezete az ügyet illetően már most megmutatkozik, de használhatóságáról és egyáltalán valódi 
szándékairól ítéletet alkotni majd csak később lehet.”11

Kertbeny besúgói teljesítménye valóban igencsak soványka lehetett, a ma rendel
kezésre álló akták között csak két jelentése maradt fenn. Március végén jelenti Prot-
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mann, hogy Kertbeny felhívta a figyelmét dr. Ludwig Lewisnak, a cenzori hivatal al
kalmazottjának az üzelmeire, aki a helytartóság egyik tisztviselőjének, a cenzúrahiva
tal vezetőjének, Weber titkárnak a pozícióját igyekszik aláásni, s kire nézve terhelő 
adatokat már más forrásból is kapott. Kertbeny jelentésében -  amely Protmann egy 
későbbiekben idézendő jelentésének mellékleteként lelhető fel -  elmeséli, Lewis pa
nasza szerint Weber elkobozta a Lewis által szerkesztett Freimaurer Zeitung egy példá
nyát, pedig az osztrák sajtórendelkezések nem minősítik a szabadkőműves irodalmat 
tiltottnak. Eme törvénytelen eljárás ellen Kempenhez nyújtott be panaszt, mint ahogy 
már korábban is küldött bizalmas információkat Bécsbe feletteseiről és a pesti hivatal 
munkájáról. Összeállított egy memorandumot a magyarországi sajtóviszonyokról, azt 
éppen Kertbenyvel javíttatta nyelvileg, s nagy sikert remél attól. Egyébként pedig 
igyekszik külföldi szabadkőművesekkel kapcsolatba lépni, s alig várja, hogy adandó 
alkalommal elhagyhassa a birodalmat.12 Lewis nagyon is jól ismert személyiség volt 
az államrendőrség vezetői köreiben. Angol család gyermekeként Hamburgban szüle
tett, 1841-től magántanárként Bécsben lakott, majd 1849-ben érkezett Pestre az Ipar
tanoda német, francia és angol nyelvtanáraként. Már 1851-ben szállított információ
kat báró Geringer magyarországi teljhatalmú császári biztosnak, egy alkalommal 
Schwarzenberg miniszterelnök Belgrádba küldte utazó ügynökként, de ott igen elő
vigyázatlanul viselkedett. Szabadkőműves volta és kapcsolatai miatt a kormányzat a 
későbbiekben egyébként is nagy bizalmatlansággal kezelte újra és újra megtett ügy
nöki felajánlkozásait.13 Túlságosan nagy kockázatot tehát nem vállalt Kertbeny felje
lentése megtételével, sőt tudhatta, hogy a vitatott ügyben Lewis maga fordult már 
korábban a rendőrminiszterhez.

Másik fennmaradt jelentése tulajdonképpen inkább újabb kiküldetési terv, mint
sem tudósítás -  immáron egy bécsi útját igyekezett volna a rendőrséggel engedélyez
tetni és finanszíroztatni. Mint írja, az uralkodó készülő esküvője alkalmából megbízást 
kapott az egyik pesti német nyelvű hírlaptól, hogy odautazzék s onnan cikkeket küld
jön. A honoráriumot azonban csak utólag fizetik, csupán csekély előleget tudnak fo
lyósítani, ezért -  számításba véve a bécsi áraknak a nagy esemény napjaira várható 
hirtelen felszökését -  szüksége lenne száz forint útiköltségre és persze tizennégy napra 
szóló útiokmányra. „A magasabb érdekekre nézve rendkívül előnyös lenne ez, az alulírott szá
mára pedig lehetőség nyílna képességeit az eddiginél szélesebb körökben kipróbálni” -  írja. Prot- 
mann Kertbeny leveléhez azt a kommentárt fűzi, hogy annak eddigi teljesítménye 
alapján nem várható Kertbenytől eredmény, ennek nyomán Bécsben vissza is utasítják 
az ajánlatot.14 Egy hónappal később pedig Protmann tudósítja főnökét türelmének 
elfogytáról s a Kertbenyvel való kapcsolat megszakításáról. „Teljesítménye -  írja -  nyolc 
hét óta három jelentésre terjedt ki, azok is minden tartalom nélküliek, a legutóbbiban az ismert 
roué jellemrajzát adja, amelyet egy nyugalmas órában állított össze. Túlságosan is világos, hogy 
Kertbeny célja az, hogy folyamatban lévő terveinek várható eredményeivel hitegessen s egy időre 
bevételi forrást biztosítson a maga számára, hogysem tanácsosnak látszanék hagyni magam to
vábbra is becsapni, lóvá tenni. Ezért Kertbeny tudomására hoztam, hogy szükségesnek látok min
den további kapcsolatot megszakítani vele. ”15

így ért tehát véget Kertbeny kalandja a titkosrendőrséggel. Ő valószínűleg már 
nem is igen bánta, tevékenységét ismét csak teljesen irodalmi vállalkozásainak szen
telte. Még korábban megjelent Albu m  h u n d e r t  u n g a risch er  Dic h t e r  című fordí
táskötete, egy újonnan létrejött weimari német irodalmi lap (Weimarisches Jahrbuch für 
Deutsche Sprache, Litteratur und Kunst) tevékenységébe is igyekezett a nyár folyamán



354 • Deák Ágnes: Két pályakép a rendőrbesúgók világából

bekapcsolódni, Liszt Ferenccel való együttműködése is bizonyos bevételekkel kecseg
tette. Közben már dolgozott a magyarországi és magyar nyelvű megjelent könyvek 
bibliográfiájának összegyűjtésén.16 Öccse halála után Bécsbe költözik, újságírói tevé
kenységet folytat, majd 1859-ben illegálisan elhagyja Ausztriát, s csak 1875-ben tér 
vissza. Külföldön tovább folytatja fordítói tevékenységét, az 1860-as években közzé
teszi a magyar emigráció tagjainak listáját, fényképalbumot állít össze róluk; Ungarns 
MÄNNER DER Ze it  címmel kötetet jelentet meg a kiemelkedő magyar kortárs szemé
lyiségekről. Mintegy a magyar kultúra fáradhatatlan utazó követeként tevékenykedik. 
Az emigrációban sem menekülhet az állandó pénzügyi zavaroktól. Emberi és szakmai 
hibái persze nem kevesbednek, s az ellenszenv továbbra is hűséges társként kíséri élet
útját, itt is gyanakvás övezi, spiclit kiáltanak a háta mögött -  mint Jósika Miklós egyik 
levelében írja, megalapozatlanul. Kertbeny viszont igyekszik mártírként viselkedni, s 
valótlanságok állításától sem riad vissza. Jósika Miklósnak 1864 októberében például 
ezt írja a titkosrendőrséggel való kacérkodását is átértelmezve: „...ellenem odahaza kü
lönösen azért acsarkodnak, és tartanak »minden rosszra képesnek«, mert többször észrevették, hogy 
már ismételten kínos adósságokba keveredtem. De osztrák részről épp elégszer kaptam a legcsil
logóbb ajánlatokat -  Bach egyszer még az udvari tanácsosi címet és illetményt is felkínálta! -, 
hogy én, aki olyan jól ismerem a magyar viszonyokat, szenteljem magamat nyíltan a bécsi célok
nak; ám én inkább választottam, hogy az adósok börtönébe kerüljek, vagy hogy éhezzek együtt 
idős édesanyámmal és rokonaimmal, vagy újabb adósságokat csináljak; ezért azt gondolná az 
ember, hogy zilált körülményeimnek ilyen gyalázatos állapota mindenki számára, aki nem esett 
egyenest a fejére, a legfényesebb tanúság és ellenbizonyíték lehetne mindarra a sok közönséges és 
ostoba vádaskodásra, amiket ráadásul soha nem mondanak ki nyíltan, csak susognak róla”. A 
későbbi, Kertbeny tevékenységét méltató kortárs kiadványok -  melyek mögött vélhe
tően maga Kertbeny rejtőzött -  is sorra átveszik a titkosrendőrség által megkörnyé
kezett, de állhatatosan ellenálló Kertbeny képét.17

Ma már biztosan tudjuk, amit a kortársak csak sejtettek, hogy e hősi póz nagyon is 
idegenül festett Kertbeny -  Móra Ferenc szavaival élve -, „a fiatal hebrencs” alakján, 
aki azzal áltatta magát, hogy a titkosrendőrség vezetőit lóvá teheti s felhasználhatja 
saját céljai érdekében. Persze a vállalkozás így sem volt teljesen haszontalan, hiszen 
legalább ötven forintot hozott a konyhára, ami néhány oldal álmodozásért és óvatos 
mellébeszélésért nem is volt rossz eredmény. Egy hivatásos írónak pedig, ahogy azt 
maga is írta, nem okozhat problémát néhány, a tetszése szerinti célnak megfelelő írás
művet készítenie, majdhogynem a szakmába vág a feladat -  gondolhatta.

2. Egy hivatásos rendőrügynök a Bach-korszakban
Kertbeny Károly a megélhetési gondok szorításában s tulajdonképpen igen komoly
talan elképzelésekkel lépett kapcsolatba a titkosrendőrséggel. Valószínűleg nem is 
szándékozott személyre szóló denunciációkat tenni, úgy vélte, beszerezheti ezúton ter
vezett külföldi útjához az útlevelet s persze az útiköltséget, néhány hónapig megsza
badulhat anyagi gondjaitól, s kedvezőbb körülmények között folytathatja irodalmi 
munkásságát. Az ő esetének ellenpárja lehet Josef Lichtensteiné, egy magyarországi 
értelmiségié, aki a biztos jövedelemszerzés reményében hivatásos rendőrügynöki pá
lyára adta magát.

Lichtenstein Pozsonyban élő „történészként” fordul Kempen rendőrminiszterhez 
1852. június 8-án. Mint írja, megélhetése érdekében különböző lapok számára küld 
tudósításokat, beszámol azokban a helyi eseményekről, a közhangulatról. sokkal cél
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szerűbb lenne -  érvel ha közvetlenül az államrendőrségnek küldhetné információit, 
s abból fedezhetné létfenntartását, a hiteles információk közvetítése a kormányzat szá
mára is előnyökkeljárhatna. Felajánlkozásához azonnal mellékel két hangulatjelentést 
is, amit azután jelentések sortüze követ. írásai valóban olyanok, mintha egy korabeli 
újság olvasói levelek rovatát olvasnánk. A kormányzatnak azonban megvolt a saját ap
parátusa efféle általános információk szerzésére, hiszen mind a közigazgatási, mind a 
rendőri szervek kötelezettségeihez hozzátartozott hangulatjelentések rendszeres 
„gyártása” -  ezek a jelentések persze éppen ezért meglehetősen sematikusak voltak, 
de a legfontosabb tendenciákról tudósíthattak. Fizetett besúgóitól az államrendőrség 
bizonyosan nem efféle hangulatjelentéseket várt. Nem meglepő tehát, hogy Kempen 
már június 13-án értesíti a pozsonyi városparancsnokot, hogy közölje Lichtensteinnel 
az elutasító választ. Lichtenstein azonban ezzel mit sem törődve még egy hónapon 
keresztül szinte elárasztotta Kempent jelentéseivel.18

Ezután egy időre kikerül Lichtenstein a bécsi államrendőrség látóköréből, de az 
idő alatt sem tétlenkedik, teljes erővel a Podolsky pozsonyi rendőrigazgatónak telje
sített ügynöki szolgálatnak szenteli magát, nem is eredménytelenül. Főnöke teljesen 
elégedett vele. Amikor 1853 nyarán fizetett ügynökeiről készített listáját összeállítja, 
a következő jellemzést adja az „irodalmár és festő” Lichtensteinről: gyakorlott, furfan
gos, szorgalmas, megbízható, lojális és becsületes. Fizetése kezdetben havi húsz forint 
volt, de már feltornázta magát havi negyven forintra, álneve: ,Világos”. Feladata a köz
hangulat, a papság, a katonaság és az alsóbb nemesség figyelése. Egyetlen negatívum
ként azonban mindehhez hozzáteszi, hogy Lichtensteinnek a rendőrséghez fűződő 
viszonya sajnos nem oly ismeretlen a közvélemény előtt, mint ahogy az kívánatos len- 
ne.19 Ez utóbbi észrevételt megerősíti egy 1854 tavaszán született másik pozsonyi je 
lentés is: „Lichtenstein, ahogy a legtöbb itteni rendőrügynök, a pozsonyi közvélemény előtt álta
lánosan ismert, mivel mindennap legalább egyszer megjelenik a rendőrigazgatóságon. ”20

Lichtenstein 1854 októberében újra jelentkezett Kempennél. Ebben a levelében 
részletes életrajzot közöl magáról: 59 éves, katolikus, nős, felesége apja katonatiszt, 
egyetlen bátyja Aspernnél a franciák elleni háborúban esett el. О maga 1812-16 között 
katonafelcserként működött, majd könyvtáros és „történész”. 1847-1851 között már 
részt vett ellenszolgáltatás nélkül az államrendőrség tevékenységében, de anyagi hely
zetének romlása arra kényszerítette, hogy 1851 augusztusa óta a pozsonyi rendőr
igazgatóság fizetett ügynöke legyen. Nyelvtudása: német, magyar, szlovák, latin, fran
cia, s „valamennyire” tud „illírül”, azaz szerbül is. Részletes kimutatást mellékel tevé
kenységéről, az 1853. augusztus 10-e és 1854 októbere között szállított információiról. 
Rendszerető, aprólékos „hivatalnokként” pontokba szedett házi jegyzőkönyvet veze
tett magának feljelentéseiről. A listán összesen 453 tétel szerepel, melyekről -  ahogy 
azt a már idézett 1854. tavaszi jelentés is igazolja -  szóban számolt be, ezt kiegészíti 13 
írásos jelentés, melyet 1853. szeptember 29. és ugyanazon év október 20. között ké
szített. Listájának legelején a következő témák szerepelnek:

„1. Az általános hangulat Pozsonyban. A női társaság. A mágnások, a plébánosok, a plébániák 
hanyatlása. Az egyházi rendek tagjai. A protestánsok, a zsidók. Az aktív hivatalnokok, a magya
rok és nem magyarok. A hadsereg, az ügyvédek, a polgárok, a színház és a kaszinó. A kávéházak 
és a vendéglők.

2. Speciális áttekintés. A legrangosabb mágnások, a nyugalmazott katonatisztek. A hangadó 
polgárok.



356 • Deák Ágnes: Két pályakép a rendőrbesúgók világából

3. A radikális párt matadorai. Mikovinyi ügyvéd, Hauser, a Büky testvérpár, Tauet, Meszlényi 
volt honvéd ezredes. Ide tartoznak: Szenessy ügyvéd, Zeisel fogorvos, Supper és felesége, szül. 
Bourgignon bárónő. Lakner és Grazl magisztrátustagok, a takarékpénztár hivatalnokai, Scultety 
főhadnagy, Slavy őrnagy, Farkas volt honvéd ezredes -  utána következnek a helyes gondolkodá
súak (»Gutgesinnte«) matadorai: Kőszegy sen., Strohmayer, Fischer és Scherz ház, Barth ferences 
rendi gvárdián, Raninger, Fikl, Baumann, Ehler őrnagy és Gräbner, Rauscher, A lbély, Csida 
nagykereskedő, Tittel.

4. Napijelentés. Simonyi, Braun, a radikálisok nyelve.
5. Az új cs. k. hivatalnokokról elhangzottak. Az ókonzervatívok, a nemesség és a polgárok, a 

csehek. A titkosrendőrségbe javasoltak jellemzése. Balkant, Gaißler, Vierzigmann.
6. Pálffy János gróf, Zay gróf, Esterházy József gróf, Collonich gróf. Schuselka röpiratairól, 

a gabonauzsora ügyében hozott rendelkezésekről. Kedvezőtlen hírek a radikálisokra nézve.
7. Meszlényiné. Bacsák, Zeisel, Némethy József váltótörvényszéki elnök. Az idegen hivatal

nokok iránti gyűlölet.
8. A rendőrség iránti gyűlölet, gabonakivitel, politika, a radikálisok.
9. Előkészületek az uralkodó születésnapja alkalmával rendezendő ünnepségre, aug. 18.,febr. 

18., az új rendőrigazgató, zsidógyűlölet, Vetsera, Bednarits és Justi.
10. A városi hivatalnokok, Kampfmüller polgármester, Vetsera, Justy, Ferenczy, Bednarits, 

Kettner, Halesch. A egyháziak befolyása.”21

Valóban igen szorgalmas jelentőnek bizonyult Lichtenstein. Tudósításai azonban, 
ahogy azt a lista mutatja, egyáltalán nem korlátozódtak általános hangulatjelentések
re, hanem az egyes személyek elleni denunciációk is jelentős szerepet játszottak azok
ban -  persze tekintetbe véve a róla kialakult pozsonyi képet, igencsak kérdéses, 
mennyire lehetett képes valóban „titkos” információkat közvetíteni. Valószínűleg leg
inkább csak a városban keringő híreket ontotta a rendőrigazgató elé. Jó teljesítmé
nyére hivatkozva Lichtenstein azt kéri beadványában Kempentől, hogy alkalmazzák 
őt inkább Bécsben. A rendőrminiszter azonban úgy ítéli meg, hogy eredményesebben 
lehet őt Magyarországon hasznosítani, s elutasítja a javaslatot.

1856-ban bukkan fel újra Lichtenstein neve a bécsi rendőrminisztérium aktái
ban, amikor is sajátos vállalkozásba kezdett. A rendőrséggel fenntartott kapcsolatait 
és spiclijelentéseibe is belefoglalt hely- és személyismeretét is kamatoztatva privát 
munkaközvetítő és albérlet-közvetítő információs irodát kívánt alapítani, bár elkép
zeléseinek elemei (egyes személyek lakóhelyének felkutatása) akár egy modern ma
gándetektív feladatköréhez is tartozhatnának. A következő német nyelvű hirdetményt 
jelentette meg:

„Hirdetmény
1856. január 2-án megkezdi működését Pozsonyban az »Információszerző Ügynökség« (Aus- 
kunfts-Comptoirs-Agentie) és »Munkaközvetítő-Társaság” (Dienstboten-Zumittlungs-Anstalt), 
erre az alulírott hivatalos engedélyt kapott.

A z alulírott kéri a potenciális munkaadók legmelegebb támogatását, hogy az intézmény meg
felelő szolgáltatásokat nyújthasson, s a publikum igényeinek -  amennyire csak az lehetséges -  
megfelelhessen.

Az »Információszerző Ügynökség« tevékenységi körét illetően az alulírott biztosítja a közönsé
get, hogy mindenféle tisztességtelen eljárást és megalapozatlan megbízást kerülni fog, az ügynök
ség fő  feladata a következő lesz: lakásbérleti lehetőségekről (a lakást kiadó személy egyértelmű
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felhatalmazása alapján), egyes egyének lakóhelyéről, s egyáltalán minden, a tudomány, a mű
vészet, az ipar és a gazdaság valamely ágát érintő ügyben a lehető legpontosabb információk 
szerzése. Ezért minden nyelv-, rajz-, írás-, vívás-, zene-, tánc és lovaglástanár avagy bármely 
más ágban tevékenykedő tanár és művész, továbbá festő, gyorsíró, másoló, fordító -  azaz min
denki, aki új alkalmazást keres, s általában véve valamely szolid üzletágnak kívánja magát szen
telni, szíveskedjék pontos címét a szükséges információkkal együtt az ügynökségen (Óváros, Zichy 
u. 201.) meghagyni. Az információk felvétele e hirdetmény megjelenésének időpontjában meg
kezdődik.

A z alulírott szigorú kötelességének fogja tartani a kapott megbízásokat a legnagyobb megelé
gedettségre teljesíteni, annak biztos tudatában, hogy az illető tekintetes hatóságok tevékenységét 
a lakosság érdekében támogatni fogják.

A vállalkozás szilárd és tartós fennmaradását biztosítja a koncesszióba belefoglalni kívánt ti
lalom az engedély nélküli közvetítő tevékenységre vonatkozóan, mely eddig a háztartások igazi 
rákfenéje volt, mivel a személyzet korrumpálódására és csalásokra teremtett alkalmat.

Az alulírott azzal kecsegteti magát, hogy Pozsony közvéleményének intelligenciája támogatni 
fogja kezdeményezését a munkaközvetítői szolgálat megnyugtató megoldására, s ez lehetővé teszi, 
hogy a vállalkozás felvirágozhassék.

Pozsony, 1855. december
Josef Lichtenstein, 

a fenti ügynökség tulajdonosa”

Az ötlet valóban nagyszerű volt. Igen könnyen elképzelhetjük azonban, milyen lelke
sedéssel fogadta a pozsonyi közönség azt a gondolatot, hogy háztartásának személy
zetét a rendőrség közismert besúgójának közvetítésével toborozza, Így esetleg zavar
talan betekintést nyújtva a rendőrségnek családi élete legintimebb zugaiba. A vállal
kozás beindítására már csak azért sem kerülhetett sor, mivel -  ellentétben a közle
ményben foglaltakkal -  a hivatalos engedély nem érkezett meg. 1856. január 6-án 
ugyan Lichtenstein hivatalos iratban fordult a magyarországi kormányzósághoz, tá
mogatásukat kérve a vállalkozáshoz. Mint írja, már 1850-ben is fontolgatta hasonló 
cég beindítását, de akkor felhagyott vele. 1856 augusztusában viszont már levelet in
tézett a magyarországi kormányzóság helyettes elnökéhez, Attems grófhoz, melyben 
kifejtette, hogy e vállalkozás beindítására éppen titkos ügynöki tevékenységének fe
dezéséhez van szükség, hogy igazolt jövedelmi forrással rendelkezzen a közvélemény 
előtt, s hogy annak sikere esetén további szolgálatait ismét anyagi ellenszolgáltatás nél
kül végezhesse. Közli ügynöki tevékenységének addigi összmérlegét is: 819 rend
szeres és 114 rendkívüli jelentéstétel. Terve nem aratott sikert a kormányzat köreiben 
-  az állampolgárokat szigorú állami felügyelet alatt tartani kívánó hatóságok sem fo
gadhatták jóindulattal egy magán információs iroda gondolatát, s elutasították a be
adványt. Minderről Lichtenstein a rendőrminisztériumhoz intézett kétségbeesett 
hangú beadványában számol be 1856. február elején, megvilágítva saját spiclipálya
futásának árnyoldalait is.

Állítása szerint már 1854-es áthelyezési kérelmét is az indokolta, hogy megromlott 
kapcsolata a helyi rendőrigazgatóság hivatalnokaival. Ekkor ugyanis Podolsky azzal 
bízta meg, hogy róluk is szállítson információkat, amit meg is tett. Podolsky azonban 
egyes személyes viszonyaiban -  mint írja Lichtenstein -  kellemetlenül érintve érezte 
magát, s az illetőknek is megmutatta a jelentést, amit azok Lichtensteintől termé
szetesen nagyon rossz néven vettek. Ráadásul a közönség előtt is lelepleződött, vallja
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be Lichtenstein, igaz, ő ezt annak tulajdonítja, hogy Podolsky megbízásából alkalman
ként részt vett a városban tartózkodó idegenekről készült kimutatások összeállításá
ban, ami rendőralkalmazotti feladat volt. Ezek után igen nehezen találna bármiféle 
más munkalehetőséget a maga számára a városban, amire pedig szüksége volna, mivel 
Podolsky egyre rosszabbul fizeti, 1856januárjában összesen húsz forintot utalt ki szá
mára. Lichtenstein mellékeli panasziratához az ebben a hónapban szállított feljelen
tések listáját is, tizenhét tétellel -  szerepelt ebben egyes személyekről szállított infor
máció éppúgy (sejthetően persze most leginkább a városban keringő társasági plety
kák választékából), mint helyzetkép az utcai koldulásról, a Pester Lloydnak a pozsonyi 
húshelyzetről megjelent cikkéről összefoglaló vagy egy ötíves tervezet arról, hogyan 
lehetne útépítési programmal csökkenteni a proletárok számát Magyarországon. És 
ezért csak „20, azaz! húsz guldent kaptam. Kérdem én alázatosan -  írja Lichtenstein -, mit 
kellene egy hónapon át teljesítenem ahhoz, hogy azért annyit kapjak, amiből legalább a legalap
vetőbb szükségleteimet fedezni tudjam. Ezt sem a császári-királyi apostoli felség, sem egy lojális 
kormány nem akarhatja, egy makulátlan férfiút, mint én, nem fognak éhen halni hagyni, mi
közben mások, akik csak látszat szerint szolgálják az uralkodót, büszkén grasszálnak. Nincs va- 
gyonom, sem hitelem, a jelen pillanatban három napra elegendő készpénzem sincs. Túlságosan 
átadtam magam a titkosrendőri tevékenységnek, minden mást elhanyagoltam, ami jövedelmet je
lenthetne, s ha gyorsan nem érkezik segítség, úgy a gondok lenyomnak, s a kétségbeesés osztály
részem; egyedül azzal a reménnyel bízom Istenben, hogy a cs. k. tekintetes rendőrigazgatóság nem 
hagyja magára a legmagasabb császári ház igazi szolgáit, s segítség érkezik, még mielőtt rajtam 
és szegény hitvesemen az őrület venne erőt”. Lichtenstein helyzete valóban nem lehetett 
rózsás. Az „elhasználódott”, azaz a közvélemény előtt lelepleződött, így hasznavehe
tetlenné vált s a szolgálatból elbocsátott rendőrügynökök általában kisebb összegű, né
hány havi fizetésüknek megfelelő végkielégítést kaptak -  és azontúl semmiféle nyug
díjszerű támogatásra nem számíthattak. Kempen rendőrminiszter azonban a Lich- 
tensteinéhez hasonló kérésekre általában megértően reagált a már idős, keresőkép
telen (s a hatvanéves Lichtenstein már valóban annak számított) elbocsátott ügynökök 
esetében. Feltételezhető, hogy kapott is -  ha nem is túlságosan nagy összegű -  támo
gatást, hiszen 1856 májusában már kötelességtudó besúgóként arról ír, hogy mivel 
nemrégiben „államköltségen” a Délvidéken járt (leveléből nem derül ki több a megbízás 
jellegére és a megbízóra vonatkozóan), kötelességének érzi az ott tapasztaltakról je
lentést készíteni, s részletesen beszámol az utazókkal való hivatalos bánásmód, a nyil
vántartás hiányosságairól, a közbiztonságról.23 Hogy ezután hogyan alakult volna 
ügynöki vagy civil pályafutása, nem tudjuk, mivel a rendőrigazgató egy 1856. őszi 
jelentéséből már arról értesülhetünk, hogy Lichtenstein alkalmazása időközben be
következett halála folytán megszakadt.24 Története a könnyed kalandor besúgó típusa 
mellett a korabeli spiclitársadalom másik jellemző alakját festi elénk: a feladatával tes- 
testül-lelkestül azonosuló, tehetséges és készséges strébert, aki pénzügyi kiszolgálta
tottságában maga is mindinkább áldozatnak érzi magát, miközben mindenféle skru- 
pulusok nélkül szállítja, ontja jelentéseit.
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Takács Zsuzsa

VISSZAPILLANTÁS

Olyan erővel hatott rám a történet, melyet új, nálam kilenc évvel fiatalabb munka
társnőnk az iroda szokásos, év végi összejövetelén előadott, hogy úgy éreztem, meg
fulladok, ha nem hagyhatom ott a konferenciatermet. sietve elköszöntem tehát, és a 
szobámba menekültem. A villanyt fel sem gyújtva, nehogy eláruljon az ajtórésen át a 
folyosóra szűrődő fény, valósággal fölszakítottam az ablakot, és jó tíz percig álltam sö
tétben, hidegben, besüvítő szélben, míg magamhoz tértem, és elhatároztam, hogy ha
zaindulok. Az út jelentős részét gyalog tettem meg a viharos időben, és átfagyva, ned
vesen érkeztem haza. Már számtalanszor tapasztaltam, milyen heves ellenszenvet ér
zek az iránt, akibe később beleszeretek. Ezúttal azonban szó sem lehetett ilyesmiről, 
kolléganőnkben, előadásmódjától eltekintve, semmi figyelemre méltót nem találtam, 
feleségemmel viszont hosszú idő óta a legkiegyensúlyozottabb módon éltünk, elhitte 
végre, hogy sosem fogom elhagyni, cserébe lemondott arról, hogy mint annak előtte 
gyakran mondta: „olvasson a gondolataimban”, aminél kétségbeejtőbb mondatot alig
ha ismerek.

Az említett összejövetelen elhangzott történet jó nyolcvan éve esett meg egy isten 
háta mögötti tanyán. Főszereplője egy akkor négyéves leányka, kolléganőnk nagy- 
nagynénje, aki szomjan halt, mert a javasasszony megtiltotta a szüleinek, hogy inni


