
HONORÁRIUSZ NAPI ESTÉK 
Adalékok legújabb kori népszokásainkról 

Mindenekelőtt köszönetet mondunk mindenkinek, 
aki áldozatos munkáját félretéve, drága szabadidejét felál
dozva, messzemenően hozzásegítette a szerzőt, hogy a fen
ti tárgyban kellő tapasztalatra tehessen szert. 

Egyúttal határozottan vitába kell szállnunk azzal a saj
nálatos módon uralkodó szemlélettel, mely a nép alatt ki
zárólag a múlt századból itt maradt földművelő lakosságot 
érti. Mondván, hogy az ő szokásaik népszokások. Elismer
jük, hogy azok voltak. A fejlődés újabb szakaszán azonban 
az emberek szokásai megváltoztak. Mégpedig a hazánkban 
élő embereket általában - s meg kell mondanunk, hogy 
helyesen - „népünknek" szokták mondani. Szokásaik te
hát népszokások. 

E szokások - s ehhez sem férhet kétség - a társadalom 
történetének szerves részét képezik. Ugyanakkor maguk is 
történelmileg változnak, megszüntetve megőrzik a régit, 
de minősíthetetlenül újba is átcsapnak. 

A módszeres tudományos vizsgálatnak a történelem 
végtelen folyamatában határt kell szabnia. Elsősorban a 
jelentől kell elhatárolni a vizsgált jelenség időbeliségét. 
Ezt nem nehéz. A szerző által tárgyalt korszak már a tör
ténelemé. Történelem ugyanaz, ami elmúlt. Ez a korszak 
pedig elmúlt. 

A jelenség vizsgálatát ugyanakkor helyileg is körül 
kell határolni. M i sem könnyebb: budapesti. Ezen belül 
bármelyik munkahely, és a mellette lévő vendéglátó ipari 
üzem. A szerző kutatási módszerül azt választotta, hogy az 
általánost a sajátosban oldja fel. Reméljük, az olvasók és 
a tudományos közvélemény, megértéssel fogadják kutatá
sunk eredményét, melyet legáltalánosabb népszokásunk 
legeslegújabb kori történelmi fejlődésének felmérése te
rén nyertünk. 

Legáltalánosabb, mélyen a hagyományokban gyökere
ző népszokásunk kétségtelenül az ivás. Ezt felnőtt és ser
dülő férfilakosságunk egy emberként, egyenjogúvá vált 
asszonyaink és lányaink közül pedig mind többen tanú
síthatják. Az ital (melyen a magyar nyelv sem vizet, sem 
teát, sem kávét, sem szörpöt nem ért) minden embert el
kísér a bölcsőtől a koporsóig, a keresztelőtől, jobb helye
ken most már névadó ünnepségektől a halotti torig. Köz
ben pedig minden egyházi és állami ünnepet, névnapot és 
születésnapot, kortyolgatva tölti el dolgozó népünk, vi
lágnézeti különbség nélkül. 

A fentiekből is látható, hogy kutatásaink nem terjed
hettek ki ilyen szerteágazó területre. Vizsgálatunkat ezért 
leszűkítettük a régi Szent Honoráriusz napra, jelenleg fi
zetés napi társas ivászatra, melyet azonos munkahelyen 
dolgozó népek szoktak gyakorolni. Vizsgálatunk helye a 
3582. számú italbolt volt, s a közelében fekvő Intézet. 

A vizsgálat időpontja a személyek kultuszának korsza
ka. (Meg kell jegyeznünk, hogy nem véletlenül írtuk 

többes számban, hanem éppen a helyes terminológia ki
alakítása érdekében. Az említett kultusz ugyanis sehol 
nem a nagyvezér iránti mély alázaton, hanem mindenütt 
a helyi kis vezér (másképpen kiskirály) korlátlan hatal
mán alapult.. 

Az Intézet, régi nevén ÁIR (Ásatag Iratok Raktára), 
új és teljes nevén ÁIKI (Ásatag Irattani Kutató Intézet) 
egy hatalmas épülettel, és viszonylag kevés munkatárssal 
rendelkezett. Mármint a feladatok és az épület méreteihez 
mérten kevéssel. A feladatok ugyanis mázsa, sőt tonna
számra tornyosultak a hatalmas raktárakban. És évről év
re nőttek, mert időnként hatalmas teherautók tolattak az 
udvarra, és izmos szállítómunkások szenes kosarakban ci
pelték be a raktárakba az ásatag iratokat. Volt olyan rak
tár, melybe beletaposták a papírokat. Az épület szó sze
rint görnyedezett a föladatok súlya alatt. 

A feldolgozandó iratok rohamos gyarapodása kiszorí
totta a dolgozókat a napfényes raktárakból, ennél fogva 
munkájuk egyre reménytelenebb, kilátástalanabb lett. 
Egyszerűen nem fértek hozzá az iratokhoz. Ha egy-egy aj
tóról levették a vaspántot, a begyömöszölt papír megló
dult, és elsöpörte a behatolni szándékozókat. Az ásatag 
iratok szakképzett őrei ilyenkor megkísérelték, hogy főis
kolai tanulmányaik szellemében iratcsipesszel szálanként 
rendezgessék a papírhalmazt. Később felhagytak vele, és 
elismerték, hogy Mohai bácsinak, a fűtőnek a munka
módszere célravezetőbb. O ugyanis vasvillával vissza
hányta a papírhalmazt a raktárba, s mielőtt visszatolta 
volna a vaspántokat, beköpött az ajtón. Gyengédebb 
lelkek ilyenkor összerezzentek, de nem mertek szólni, 
mert lenyűgözte őket az a magabiztos fölény, ahogy Mo
hai bácsi az iratokat kezelte, és azt hitték, ez is a munka
módszeréhez tartozik. 

Az ásatag iratokat az előírások szerint száraz, napfé
nyes termekben kellett tárolni, ezért a dolgozók a dohos, 
sötét odúkba szorultak. Ennélfogva bizonyos mélabú és az 
áttekintő képesség hiánya jellemezte őket. Értekezleteken 
vitatták, vajon mi lehet Mohai bácsi eredményes munka
módszerének titka? 

A vélemények megoszlottak: többen az új főiskolai 
képzést kárhoztatták, ezt az érvelést azonban nem fogad
ták cl, mert a régi főiskolát végzettek is csak tanácstala
nul toporogtak a raktárajtók előtt. 

Mások szerint - s ez volt a politikai szervek véleménye 
is - a munkához való népi hozzáállásban rejlik a titok. 

A gyakorlati-technikai érzékűek észrevették, hogy a 
vasvilla szaporább termelőeszköz, mint a csipesz. 

A vitákban sok részletkérdést sikerült tisztázniuk, csak 
Mohai bácsi magabiztos, fölényes anyagkezelésének titka 
maradt homályban. 

Végül egy bizottság szállt le a kazánházba, hogy magá-
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tói Mohai bácsitól tudakolják meg a titkot. 
A hír másodperek alatt elterjedt az épület labirintusá

ban: „csak egy liter kadarka kell". 
Az ÁIKIIIB (Ásatag Iratokat Kutató Intézet Ifjúsági 

Intéző Bizottsága) elhatározta, hogy utána jár a dolognak. 
A legközelebbi fizetés napon feltűnés nélkül követték 
Mohai bácsit. így vezettek a szálak az egyik szomszédos 
kis utcába. A rozoga (másképpen patinás) kapuboltozat 
alól zeneszagok és italdallamok kúsztak ki az utcára. 

Az ivóban vágni lehetett a füstöt, s cz a belépőkben 
kora ifjúságuk gyermekirodalmának meghitt hangulatát 
idézte fel. 

Milyen nagy volt azonban a meglepetésük, amikor egy 
éles kurjantás fellebbentette a füstfüggönyt. Mohai bácsi 
rikkantott rájuk egy népes asztaltársaság kellős közepéből. 

Az asztalt az ÁIKISZCSB (Ásatag Irattani Kutató In
tézet Szakszervezeti Csoportbizottsága) tagjai állták körül. 
Az ÁIKIIIB-hcz hasonló megfontolásból. Később megje
lentek az ÁITTT (Ásatag Irattan Tudományos Tovább
képző Tanácsának) tagjai, majd az ÁITK (Ásatag Irattani 
Tudományos Közlemények) szerkesztőbizottsága. 

Az együttes ülésszak eredménye elsősorban a vendéglő 
bevételében mutatkozott meg. Ugyanakkor az Intézet 
dolgozóinak kollektíváját is szorosabbra kovácsolta. Első 
ízben történt meg, hogy a felsorolt bizottságok teljes lét
számban ültek együtt. 

A magyarázat egyszerű: a kis létszám miatt mindenki 
tagja volt valamennyi bizottságnak, s ezért a többség min
dig a másikra hivatkozva nem jelent meg az egyik tanács
kozó ülésen. 

A vitathatatlanul legnagyobb eredmény azonban az 
ÁIKIÖMCS (Ásatag Irattani Kutató Intézet Öntevékeny 
Művészeti Csoportja) megalakulása volt. A csoport meg
szervezése, melyet egyébként a felsőbb szervek régóta sür
gettek, mindeddig a tagság passzivitásába ütközött. Mohai 
bácsi szerényen megfogalmazott jelszavának a gyakorlatba 
való közös átültetése elsöpörte a magasrendű intézeti kol
lektíva kialakítása elé tornyosuló akadályokat. (Mohai 
bácsi jelszava egyébként a „csak egy liter" vonatkozásá
ban volt szerény, mert már az első ülésszak bebizonyítot
ta, hogy több liter kadarka kell.) 

Szemléletesen beigazolódott, hogy a kadarka valóban 
megoldja a megoldhatatlannak tűnő problémákat. Az ön
tevékeny művészcsoport még ott, helyben megtartotta el
ső próbáját. Legnépszerűbb a kórus volt, de kitűnő ma
gánszámok is előkerültek az eddig szunnyadó repertoár
ból: akadt a jelenlévők között bűvész, operaénekes, záróra 
előtt asztalon-táncos, és végül, de nem utolsó sorban, 
több erőművész, akik görög-római cselgáncsból tartottak 
bemutatót a szomszéd asztalnál ülő okvetetlenkedő társa
sággal. 

A bemutatott birkózás cselgáncsnak görög-római, de 
görög-rómainak cselgáncs volt. A hangulatos estét cir
kusszal fejezték be, melyet kinek-kinek a felesége rende
zett odahaza. 

Ettől fogva szertartássá vált, hogy az Intézet dolgozói 
minden fizetéskor bementek a „Jézus Szíve Kolhozba". A 
harmadosztályú kis csehót tulajdonképpen 3582 . számú 
italboltként anyakönyvezték a Vendéglátóipari Vállalat
nál. Hangulatos nevét az Intézetben kapta, nem tudni 
kitől, de könnyen megállapítható, hogy mikor. Még az 
ötvenes évek elején történhetett a keresztelő, akkortájt, 
amikor az ország élete közmondásokra egyszerűsödött: 
„Kutyából nem lesz szalonna", értsd: gazdag, sőt sok he
lyen középparasztból termelőszövetkezeti tag. (Hogy mi 
lesz belőle? Szemináriumokon nem illett firtatni! Az élet 
mellékesen megoldotta a fogas elméleti kérdést, az emlí
tett kutya fedőnevű munkaerő típus „utolsó pár előre 
fuss" népi játékot játszva, átváltozott a társadalom veze
tőosztályába, másképpen: felszívta a növekvő ipari mun
kaerő szükséglet.) 

Hazánkban akkoriban új népélelmezési cikkek kezdtek 
tért hódítani: úgymint a veréb és a túzok, mely jobb ma, 
mint holnap. Ennek eredményeképpen a lakosságot nem is 
fenyegette az egészségtelen elhízás veszélye, s az öntudatos 
dolgozók büszkén szorították összébb nadrágszíjukat. A 
bölcs vezér és szeretett atya pedig széles mosollyal és kiter
jedt óvintézkedésekkel kormányozta népét. Nagy névelőd
jéhez, Mátyás királyhoz hasonlóan, a legkisebb panaszról is 
tudni akart. Ő maga álruhát nem igen öltött, tekintve, 
hogy álruhák csak kisebb méretben készültek, ezért kényte
len volt a panasz megtudakolás nemes feladatát egy egész 
szervezetre rábízni. Arról viszont messzemenően gondosko
dott, hogy ha e szervek a panaszosokhoz fordulnak, ez 
utóbbiak ne maradjanak, ruha nélkül. 

E boldog korban sokat törődtek a dolgozók egészségé
vel is. Széleskörű sajtókampányt indítottak a káros hatású 
rumfogyasztás ellen, majd mikor ez sem használt, teteme
sen felemelték az árát az úgynevezett égetett szeszes ita
loknak. A kormányzat nemes kezdeményezése azonban a 
múlt csökevénycitől mélyen átitatódott társadalmi tudat
ban sajátos ellenállásba ütközött. Az elképzelés az volt, 
hogy a felemelt árú szeszekből kevesebbet fognak fogyasz-

- tani, s ezzel kevesebb lesz a részeg ember és még több a 
boldog család. (Ez utóbbi érdekében egyébként más in
tézkedéseket is tettek, pusztán emberbaráti szeretetből, 
ugyanis ha ez egy boldog nép, akkor hadd szaporodjon.) 
Közben azonban egy kis hiba is becsúszott. Az új nemze
dék bővített újra termelésének feladata közben megfeled
keztek például az iskolaépítésről. Szerencsére érvényében 
tündökölt az a mondás, miszerint, aki dolgozik, az hibát is 
követ el. A hiba körülbelül kétmillió forintos nagyság
rendnél kezdődött, azon alul a szabotázs és kártevés kate
góriájába sorolták. A milliárdon felüli ablakon kidobott 
tételekről szemérmesen hallgattak, hogy ne idegesítsék az 
embereket. Kevés kormányzatról mondható el, hogy eny-
nyire tekintettel volt az emberekre. 

A részegség elleni harc első szakasza sikertelennek bi
zonyult, mert csökkent ugyan a rum és pálinkafogyasztás, 
de megnövekedett a borivók tábora. 



A kormányzat azonban szilárdan állt a helyén. Kivon
ta a forgalomból a kadarka, rizling, tokaji és más kozmo
polita elnevezésű szőlőtermékeket, s helyettük a szalmá
ból készült magyaros „itókát" mérték a csapszékekben. Ez 
a nemes rendelkezés nem hozta meg azonban a várt si
kert, mert az ellenség keze betette a lábát valahol a vég
rehajtás során, s a íalmelléki tájjellegű itóka is tartalma
zott alkoholt, csak éppen nagyon rossz volt. A tömegekre 
gyakorolt hatása is, mert túlságosan is kifejlesztette a fo
gyasztók széles táborának kritikai érzékét. Itták, de szidták 
az „itókát", mint a kukoricabokrot. 

A nép hazafias teremtő szelleme azonban ekkor is tö
retlen maradt, nem tűrte, hogy a szalmáié a népi szárma
zású „itóka" nevet bitorolja, és átkeresztelték francia 
zsupplére. 

Ezzel egyben jelezzük azt is, hogy akkoriban a dolgok 
átkeresztelése divat volt. 

A kor szellemében jártak el tehát az Intézet dolgozói, 
mikor több liter zsupplé elfogyasztása közben, kizárólag az 
igazgató fizetését megközelítő számú italboltot átkeresz
telték a már említett „Jézus Szíve Kolhozzá". A népi zene
kar meg rázendített a hangulatos „Ágyú szól, a tüze pat
tog" kezdetű békeharcos nótára. 

Na, már most azt kellene kibogoznunk, miért lelték az 
Intézet jelenlévő dolgozói örömüket ebben az elnevezés
ben. Nehéz feladatra vállalkozunk. A keresztszülőktől ér
telmes, elméletileg is elfogadható választ nem tudtunk ki
csikarni. 

Mondták: „mit tudom én", „csak", „mert olyan", „hát 
mert így hívják". Volt aki ellenkérdéssel felelt: „nem 
klassz?" Igényes kutató nem törődhetett bele ezekbe a fel
színes magyarázatokba. Mélyebbre kellett ásni, hogy föl
deríthessük azokat a bonyolult változatokat, melyek ere
dője az italbolt elnevezése. 

Kiindulópontként meg kellett állapítanunk, hogy az 
elnevezés általános sikert aratott, és meggyökercsedett. A 
közvetlen kérdezés módszere nem vezetett célhoz, ezért 
elméleti megfontolásokra kényszerültünk. 

Maga az elnevezés: „Jézus Szíve Kolhoz", önmagában 
véve kétségtelenül bizarr és meglepő. Egyszeri hallás ese
tén mosolyt csal az arcokra az egymást kizáró ellentétek 
párosítása, de clgondolkozásra nem okvetlenül késztet. 
Jelen esetben azonban, mint szociológiai jelenség kétség
telenül figyelmet érdemel, hiszen meghonosodott egy tár
sadalmi csoportban, mely egységesnek semmiféleképpen 
nem volt mondható. Korra, képzettségre, eredendő társa
dalmi hovatartozásra és fizetésre nézve jelentős különbsé
gek választották el egymástól ezeket az embereket. Mond
hatnánk, az ellentétek harca jellemezte őket. (Ehhez az 
uralkodó ideológiai áramlat is hozzájárult, hiszen az állan
dóan fokozódó osztályharcot a segédásatagirattáros saját 
körülményeire vonatkoztatva, kénytelen volt a fő-ásatag-
irattáros ellen értelmezni, és viszont.) 

Az elnevezés meghonosodását tehát az ellentétek egy
ségének kell értékelnünk. Csak kendőzetlen őszinteséggel 

közelíthetünk a kérdéshez, másként nem érünk célt. Ezért 
az ÁIKI dolgozóinak akkori világnézeti álláspontjáról 
több nézőpontból kedvezőtlen képet kell festenünk, de 
kénytelenek vagyunk megtenni, ha a való életet lakkozni 
nem akarjuk. 

Az elnevezés kétségtelenül reakciós színezetű, de csak 
a nem reakciósok számára. A reakciónak ugyanis ebben 
az időben többek között erősen klerikális színezete is volt. 
A Jézus Szíve és a kollektív mezőgazdasági üzem párosítá
sa egy csehó elnevezésében a jámbor lelkeket kétségtele
nül, szent borzadállyal tölthette el. A haladás hívei ellen
kező előjelű, de hasonló megfontolásból tarthatták volna 
elfogadhatatlannak e párosítást. Mindkét tábor ellenérzé
sének alapja viszont vitathatatlanul abból fakadt volna, 
hogy a vendéglőt méltatlannak érezték ilyen komoly név 
viselésére. 

Az Intézet dolgozói e tekintetben egységesek lévén, 
csak a legnagyobb megbecsüléssel adóztak az említett he
lyiségnek. Ezért nem fukarkodtak a nevével sem. Komp
romisszumot pedig oly módon kötöttek, hogy a haladás 
hívei ragaszkodtak a Jézus Szíve, a maradiak pedig a Kol
hoz elnevezéshez. Ezzel mindkét fél a lelkiismeret furdalá
sát óhajtotta enyhíteni. Emellett, tekintve, hogy a csehó 
árnyoldalait illetően azért nem voltak kétségeik, az elne
vezéssel mintegy a másik nézet eszményeit óhajtották 
gúny tárgyává tenni. (Felvetődik még a kérdés, vajon mi
ért nem Jézus Szíve Termelőszövetkezeti Csoport lett a 
hangulatos, kis, félig talponálló neve? Magyarázatot me
gint csak a korszak történelmében találhatunk. Agrártör
ténészeink kutatásai jóvoltából tudjuk, hogy a mezőgaz
daság szocialista átalakításának akkori módszerei eleve le
hetetlenné tették, hogy intézetünk dolgozói egy TSzCs-
ben jól érezzék magukat.) 

A történelmi körülmények és a helyszín felvázolása 
után térjünk át a Honoráriusz napi esték tartalmi elemzé
sére. 

Mélységesen téved, aki azt hiszi, hogy ezek öncélú ivá-
szatok voltak. (A l'art pour l'art elefántcsont tornyának 
sematikus hasonlatát már csak azért sem húzhatjuk rá e 
gyülekezetre, mert a helyiség nagyon messze esett egy ele
fántcsont toronytól.) 

A Honoráriusz napi esték jelentőségét a lelkek meg
nyugvása jellemezte, s ehhez az ital csak szertartási kel
lékként szükségeltetett. Enyh-hely volt, ahol a panasz 
meghallgatást, a hiba feloldozást nyert. A gyónásnak és 
áldozásnak egy sajátos változatával állunk szemben, ahol 
a megtévedt lélek kitárulkozhatott, s ezzel megszabadult 
kínzó lelkiismeret furdalásától. S mindezt kollektíván! 
(Amint látjuk a vendéglő mély értelmű elnevezésének 
elemzése újabb szempontokkal gazdagodik.) 

Az addig társtalan, lelki száműzetésben élő házasságtö
rők, például tetteikre nem csak megértést, hanem továb
bi bíztatást is kaptak. „Mer aszongya, az vesse az első kö
vet, aki..." Es soha senki nem vetette, hanem a „na erre 
koccintunk is" a sors igazságszolgáltatását képviselte. 
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Kedvező hatást gyakoroltak ezek az esték a haragosok' 
ra is. Addig ugyanis soha nem szemtől szembe, hanem 
mindig a főellenőrnek vagy a legfőbbigazgatónak mond
ták el egymásról a véleményüket. Azok pedig nem ismer
vén oly alaposan a haragost, mindig bővebb magyarázatot 
kértek, s így tág tér kínálkozott az ellenfél hibáinak ki-
elemzésére. A legfőbbigazgató esetleges rosszalló szemöl-
dökrándítása meg egyenesen szárnyakat adott a haragvó 
léleknek. Nem így a Honoráríusz napi estéken. A jelen
lévő haragos mindig szelídebb, mint a távollévő, nem le
het annyira haragudni rá. Legfőbbigazgatói szemöldök 
biztatás sem volt, csupán a kórus mondta ki ítéletét: „Mer 
aszongya... szeressük egymást gyerekek..." 

De megértést találtak ott olyanok is, akik fontos és 
közhasznú kutatásokat folytatnak, melynek eredményei
ről bárkinek önzetlenül beszámolnak, azonban, mivel 

megelőzik korukat, az értetlen közönség közönyébe üt
köznek, így vergődött mindeddig Süle Ottó másodásatag-
irattáros is, aki zsenge ifjúkorától az illemhely irodalom 
gyűjtésének és rendszerezésének szentelte életét. Sülét a 
Honoráríusz napi esték a hallgatóság gyönyörűségével és 
élete legnagyobb feladatával ajándékozták meg. A Jézus 
Szíve Kolhoz mellékhelyiségében ugyanis öles betűkkel 
rótta fel valaki: „Zum trutz beatnik fly". Süle, aki pedig 
külföldi (főleg népidemokratikus) szakemberekkel is kap
csolatban állt, s összehasonlító kutatásai céljából olyan 
kitűnő adatokkal is rendelkezett, mint a prágai Svejk-
kocsma illemhelyén a Laterna magica új filmprodukcióra 
utaló „Latrina magica", Süle, c kiváló tudós, Honorári-
usz-napi estéken hosszasan tűnődött e rejtélyes felirat 
értelmén. A tudósnak pedig a feladat az éltető eleme. 
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